ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต
เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัดภูเก็ต
....................................
ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และ
คัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และสร้างคุณูปการต่อการศึกษา โดยกาหนดให้มีการ
สรรหาและคัดเลือกในระดับจังหวัดและการคัดเลือกในส่วนกลาง เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัดภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการคัดเลื อกครู ผู้ ส มควรได้รั บพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัด ภูเก็ต จึงประกาศ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ดังนี้
1. คุณสมบัติ
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ต)
(2) ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(2.1) เป็ น หรือเคยเป็นครู ผู้ ส อนระดับ การศึ กษาขั้ น พื้นฐาน ในสถานศึกษาของรั ฐ
เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2.2) เป็น หรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(3) มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่
18 พฤษภาคม 2565 ตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในกรณีที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมี
ชั่วโมงสอนในรายวิชาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถนับเวลาที่เคยทาการสอนผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
(4) ปฏิบัติงานสอนต่อเนื่องจนถึงวันประกาศผลการพิจารณาตัดสิน ของคณะกรรมการมูล นิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
(5) ไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก
/1.2 คุณสมบัติเฉพาะ...

-21.2 คุณสมบัติเฉพาะ
(1) เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์
สร้างแรงบันดาลใจ และจัดการเรียนรู้ ให้ลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้า และความสาเร็จในชีวิต
มีความอุตสาหะในการปฏิบัติภารกิจความเป็นครูมาโดยตลอดด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู และเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีลูกศิษย์ที่ประสบความสาเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี
แนวทางการพิจารณา พิจารณาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้
(1.1) ลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครู สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสม่าเสมอ
ตลอดชีวิตความเป็นครู
(1.2) ผลการสอนและการจัดการเรีย นรู้ ทาให้ส่งผลให้ลูกศิษย์ประสบความสาเร็จทั้งใน
ด้านการเรียน การอาชีพ และการดาเนินชีวิต อันเป็นที่ประจักษ์
(1.3) มีจิตวิญญาณความเป็นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรัก ความเมตตา
เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอมา อบรม ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ดี
งามแก่ลูกศิษย์อย่างเต็มความสามารถ เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์อย่างถ้วนหน้า
(1.4) มี พ ฤติ ก รรมที่ ดี ง าม ทั้ ง กาย วาจา ใจ ประพฤติ ป ฎิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี
แก่ลูกศิษย์และเพื่อนครู
(1.5) ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน
เพื่อนครู ผู้ปกครอง และผู้นาชุมชน เป็นต้น
(2) เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
ปฎิบัติงานสอนหรือการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ค้นคว้า พัฒนาการสอน
หรือการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ
เป็นแบบอย่างของความสาเร็จได้อย่างกว้างขวาง
แนวทางการพิจารณา พิจารณาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้
(2.1) ปฎิบัติงานสอนหรือจัดการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ไม่ย่อท้อต่อข้อจากัด
และความยากลาบาก
(2.2) ศึกษาค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือ จัดการเรียนรู้ ในส่วนที่รับผิดชอบ และนาไป
ปฏิบัติได้จริง
(2.3) มีความแตกฉานทั้งในเนื้อหา ความรู้ มีองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือผลงานที่มี
คุณภาพ สามารถนาไปเผยแพร่ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
(2.4) มีผลงานที่ได้รับการยอมรับ เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
และขยายผลได้อย่างกว้างขวาง
/2. การสรรหา...

-32. การสรรหาและการเสนอชื่อ
กาหนดให้องค์กรและบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ สรรหาและเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดภูเก็ต
(1) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้สรรหาและ
เสนอชื่อครูในสังกัด หรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาของตนอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศฉบับนี้
ในการเสนอชื่อให้เสนอได้สถานศึกษาละ 1 คน โดยเสนอชื่อตามแบบเสนอชื่อ (แบบ บ.1)
(2) สมาคม มูลนิธิ และองค์กร ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้
สรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัด หรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรของตน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศฉบับนี้ ในการ
เสนอชื่อให้เสนอได้องค์กรละ 1 คน โดยเสนอชื่อตามแบบเสนอชื่อ (แบบ บ.1)
สิทธิการเสนอชื่อ ครูเข้ารับการคัดเลือกในข้อนี้ ไม่รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม
และมูลนิธิ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครู หรือกิจการของสถานศึกษาใดเป็นการเฉพาะ
(3) ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี เสนอชื่อครูซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศฉบับนี้
ในการเสนอชื่อให้ลูกศิษย์ 1 คน มีสิทธิ์เสนอชื่อครูได้เพียง 1 คน โดยเสนอชื่อตามแบบเสนอชื่อ (แบบ บ.2)
(4) คณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเคยเป็นผู้สอนเสนอชื่อครูซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศฉบับนี้
ในการเสนอชื่อให้อาจารย์สถาบันอุดมศึกษารวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน มีสิทธิ์เสนอชื่อลูกศิษย์ได้ 1 คน โดยเสนอชื่อ
ตามแบบเสนอชื่อ (แบบ บ.3)
ทั้งนี้ ครูผู้ได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ ได้อีก 1 ครั้ง
หลังจากได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
การเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกให้ใช้แบบเสนอชื่อท้ายประกาศนี้ และการเสนอชื่อเกินจานวน
ที่กาหนดให้ถือว่าการเสนอชื่อทั้งหมดเป็นโมฆะ
3. ระยะเวลาในการเปิดรับการเสนอชื่อ
ผู้มีความประสงค์จะเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5
ปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัดภูเก็ต เสนอชื่อครูได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ในวันและเวลา
ราชการ ณ ศูนย์ประสานงานคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดภูเก็ต สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 4/4 ถนนแม่หลวน ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-390325
4. วิธีการคัดเลือก
(1) คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับ
จังหวัดภูเก็ต พิจารณาและคัดเลือกครู จานวน 1 ราย ที่ได้รับการสรรหาและเสนอชื่อ ตามข้อ 2 (1) (2) (3) และ
(4) โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ปรากฏในแบบเสนอชื่อ และเอกสารหลักฐานที่จัดส่งมาพร้อมกับแบบเสนอชื่อ รวมทั้ง
ข้อมูลอื่นๆ ที่คณะกรรมการฯ รวบรวมได้ด้วยวิธีต่างๆ
/(2) คณะกรรมการ...

-4(2) คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับ
จังหวัดภูเก็ต อาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการฯ
มอบหมายได้
(3) ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566
ระดับจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
(4) คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับ
จั งหวัดภูเก็ต จะจั ดส่ งรายชื่อครูผู้ ได้รั บ การคัดเลือก พร้อมด้ว ยเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ไปยัง
คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565
5. รางวัล
ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
และการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับรางวัล ดังนี้
(1) ครูผู้มีคะแนนสูงสุด จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จะได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” รางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย
(1.1) เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
(1.2) เข็มเชิดชูเกียรติทองคาพระราชทาน
(1.3) โล่ประกาศเกียรติคุณ
(1.4) เงินรางวัลจานวน 10,000 เหรียญสหรัฐ
(2) ครูผู้มีคะแนนลาดับที่ 2 และลาดับที่ 3 จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลคุณากร” รางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย
(2.1) เหรียญเงินมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
(2.2) เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน
(2.3) เกียรติบัตร
(3) ครูผู้มีคะแนนลาดับที่ 4 ถึงลาดับที่ 20 จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ” รางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย
(3.1) เหรียญทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
(3.2) เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน
(3.3) เกียรติบัตร
(4) ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด และผ่านการพิจารณาตัดสิน
จากคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์” รางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย
(4.1) เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน
(4.2) เกียรติบัตร
/6. การทักท้วง...
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เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๑ (บ.๑)
แบบเสนอชื่อ “ครูผสู้ มควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๖
(สาหรับองค์กร/หน่วยงาน ตามประกาศฯ ข้อ ๒ (๑) และข้อ ๒ (๒) เป็นผู้เสนอชื่อ)

(บ.๑)
ติดรู ปขนาด ๒ นิว้
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๖
(สาหรับองค์กร/หน่วยงาน เป็นผู้เสนอชื่อ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
๑. ผู้เสนอชื่อต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบเสนอชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยจัดพิมพ์เป็นเอกสาร
และจัดทาเป็นซีดี จานวน ๑ ชุด พร้อมทั้งแนบหลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา
๑.๑ ในกรณีที่ผู้เสนอชื่อเป็นสถานศึกษา หรือสมาคม/มูลนิธิ และองค์กรที่เป็นนิติบุคคลและมีภารกิจ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ จังหวัดที่ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อปฏิบัติงานอยู่
ในปัจจุบัน
๑.๒ ในกรณีที่ผู้ เสนอชื่อเป็ น องค์กรภาครัฐ และเอกชนตามรายชื่อที่มูล นิธิฯ ประกาศ ให้ เสนอต่อ
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 ……….................................……………………………......................................................................................……
ตาแหน่ง .....................................................................................................................................................................
ในฐานะหัวหน้าองค์กร/หน่วยงาน (ระบุชอื่ ) ...........................................................................................................
ตั้งอยู่ที่ ถนน …............................................ ตาบล........................................อาเภอ..................................................
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์........................................................
โทรศัพท์มือถือ................................................. E- mail ...........................................................................................

-๒๒. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ
องค์กร/หน่วยงาน ขอเสนอชื่อครูเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จานวน ๑ ราย ได้แก่ (นาย / นาง / นางสาว) ...........................................................................................................
๓. ข้อมูลครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๓.๑ สถานภาพของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(๑) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ เกิดวันที่ ............. เดือน ................................พ.ศ. ...................อายุ ............. ปี
หมายเลขบัตรประชาชน
(๒) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อมีสัญชาติ ........................................... ศาสนา ....................................................
(๓) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีถิ่นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ดังนี้ บ้านเลขที่...............ซอย................................
ถนน………………………………...……ตาบล/แขวง...............................................เขต/อาเภอ...........................................
จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์ ........................................โทรศัพท์ ...........................................
โทรศัพท์มือถือ ........................................ E-mail: ....................................................................................................
(๔) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อจบการศึกษาขั้นสูงสุด คุณวุฒิ ............................................................................
สาขาวิชา ....................................................................................................................................................................
(๕) สถานภาพการสอน/การจัดการเรียนรู้
 ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังทาหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้
 ครู ผู้ ได้รั บ การเสนอชื่อเคยทาหน้าที่เป็นครูผู้ สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ แต่ปัจจุบันไม่ได้ทาหน้าที่
เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้แล้ว
กรณีทปี่ ัจจุบัน ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังทาหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้อยู่ โปรดกรอกข้อมูล
ในข้อ ๑) และ ๒)
๑) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดารงตาแหน่ง ............................. กลุ่มสาระวิชา ......................................
วิชาที่สอนเป็นหลัก ................................................. ความเชี่ยวชาญด้าน ..................................................................
ชื่อสถานศึกษา ......................................................................... อาเภอ..................................จังหวัด….......…….……...
ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ  รัฐ เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัด ...............................................
๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ในระดับ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดยทาหน้าที่สอน/จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. ................. ถึง พ.ศ. ................. รวมเป็นเวลา ........... ปี

-๓กรณี ที่ ค รู ผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เคยท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ส อน ปั จ จุ บั น ไม่ ไ ด้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ส อนแล้ ว
โปรดกรอกข้อมูลในข้อ ๓) และ ๔)
๓) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ในระดับ
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดยทาหน้าที่สอน/จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. .................. ถึง พ.ศ. ................ รวมเป็นเวลา .............ปี
๔) ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับ..................................................
อยู่ที่ (ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน) ....................................................................................................................................
ตาบล .............................................อาเภอ…………………………………………………จังหวัด..............................................
(๖) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ เคยได้รับรางวัลจากองค์กรที่เสนอชื่อ จานวน ........................................ รางวัล
ได้แก่ รางวัล (โปรดระบุให้ครบทุกรางวัล)................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๓.๒ ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์
คาชี้แจง
๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้ โดยบรรยายไม่เกิน ๓ หน้า ในกระดาษ
ขนาด A4 พร้อมเอกสารหลักฐาน
(๑) ลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครู สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู้และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสม่าเสมอตลอดชีวิตความ
เป็นครู
(๒) ผลการสอนและการจัดการเรียนรู้ทาให้ลูกศิษย์ประสบความสาเร็จ ทั้งในด้านการเรียนการอาชีพ
และการดาเนินชีวิต
(๓) มีจิตวิญญาณความเป็ นครู รักและศรัทธาในวิช าชีพครู มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลื อ
ส่งเสริมให้กาลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอมา อบรม ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ดีงามแก่ลูกศิษย์อย่าง
เต็มความสามารถ เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์อย่างถ้วนหน้า
(๔) มี พ ฤติ ก รรมที่ ดี ง าม ทั้ ง กาย วาจา ใจ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ลู ก ศิ ษ ย์ แ ละ
เพื่อนครู
(๕) ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนครู
ผู้ปกครอง และผู้นาชุมชน

-๔๒. โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) คายกย่องของบุคคลต่างๆ และจากศิษย์เก่า ๓ คนขึ้นไปที่มีต่อครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(๒) ข้อมูลประกอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน ผู้ปกครองของลูกศิษย์
ผู้นาชุมชน
(๓) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
๓.๓ ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณูปการต่อการศึกษา
คาชี้แจง
๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ง านสอนหรื อ จั ด การเรี ยนรู้ด้ ว ยความทุ่ ม เท เสี ย สละ ไม่ ย่ อ ท้ อ ต่ อ ข้ อ จ ากั ด และความ
ยากลาบาก
(๒) ค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือจัดการเรียนรู้ ในส่วนที่รับผิดชอบ และนาไปปฏิบัติได้จริง
(๓) มีความแตกฉาน ทั้งในเนื้อหา ความรู้ มีองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือผลงานที่มีคุณภาพ สามารถ
นาไปเผยแพร่ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
(๔) เป็นแบบอย่าง ได้รับการยอมรับ และนาไปขยายผลอย่างกว้างขวาง มีผลที่เกิดจาก การทางานที่
สามารถเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู และนาไปปฏิบัติได้จริง
(บรรยายไม่เกิน ๓ หน้า ในกระดาษขนาด A4 พร้อมเอกสารหลักฐาน)
ในกรณีที่เสนอชื่อโดยสถานศึกษา โปรดแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามาด้วย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ผู้เสนอชื่อ (ลงนามในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร)

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ลงนาม) ............................................................................ (ลงนาม) ............................................................................
(............................................................................)
(..............................................................................)
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ...................... วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. .......................

“ข้อมูลในแบบเสนอชื่อนี้จะเป็นข้อมูลสาคัญในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางผ่านระบบเสนอชื่อออนไลน์
ของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด”

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๒ (บ.๒)
แบบเสนอชื่อ “ครูผสู้ มควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๖
(สาหรับลูกศิษย์ ตามประกาศฯ ข้อ ๒ (๓) เป็นผู้เสนอชื่อ)

(บ.๒)
ติดรู ปขนาด ๒ นิว้
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

แบบเสนอชือ่ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๖
(สาหรับลูกศิษย์ เป็นผู้เสนอชื่อ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
๑. ผู้เสนอชื่อต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบเสนอชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยจัดพิมพ์ และจัดทาเป็น
ซีดี พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด จานวน ๑ ชุด
๒. ศิษย์เก่า ๑ คน มีสิทธิเสนอชื่อครูผู้ส มควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีไ ด้เ พียง
๑ ครั้ง และ ๑ คน การเสนอชื่อมากกว่า ๑ ครั้ง หรือมากกว่า ๑ คน ถือเป็นโมฆะทั้งหมด
๓. พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK หรือ Browallia new ขนาด ๑๖
๑. ข้อมูลของผู้เสนอชื่อ
(๑) ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชน
เกิดเมื่อวันที่ .......... เดือน ................................. พ.ศ. .................... ปัจจุบัน อายุ ............ ปี ........... เดือน
สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ …………......… หมู่ที่ …...…...…….ถนน ................................................................
ตาบล .............................อาเภอ ......................................จังหวัด .........................รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท์ ............................โทรศัพท์มือถือ ……………………..….…E- mail: ..................................................
(๒) สถานภาพปัจจุบันของผู้เสนอชื่อ
 กาลังศึกษาในระดับ ............................ที่ (ระบุชื่อสถาบันที่ศึกษา) ........................................................
ตาบล.....................................อาเภอ ............................................. จังหวัด .................................................
 ประกอบอาชีพ และตาแหน่ง .................................................................................................................
หน่วยงาน/สถานที่ประกอบอาชีพ ……………………………………………………......................………………………….

-๒๒. ข้อมูลครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(๑) ข้ า พเจ้ า ขอเสนอชื่ อ ครู เ พื่ อ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทานรางวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี
จานวน ๑ คน ได้แก่ (นาย / นาง / นางสาว) ............................................................................................................
(๒) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ เกิดวันที่ ............. เดือน ................................พ.ศ. ...................อายุ ............. ปี
หมายเลขบัตรประชาชน
(๓) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อมีสัญชาติ ................................ ศาสนา .......................................................................
(๔) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีถิ่นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ดังนี้ บ้านเลขที่.................ซอย.......................................
ถนน………………………………...……ตาบล/แขวง...............................................เขต/อาเภอ...........................................
จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์ ........................................โทรศัพท์ ...........................................
โทรศัพท์มือถือ ........................................ E-mail: ....................................................................................................
(๕) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อจบการศึกษาขั้นสูงสุด คุณวุฒิ .....................................................................................
สาขาวิชา ....................................................................................................................................................................
(๖) สถานภาพการสอน/การจัดการเรียนรู้ของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ
 ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังทาหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้
 ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยทาหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ แต่ปัจจุบันไม่ได้ทาหน้าที่เป็น
ครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้แล้ว
กรณีทปี่ ัจจุบัน ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังทาหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้อยู่ โปรดกรอกข้อมูล
ในข้อ ๑) และ ๒)
๑) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดารงตาแหน่ง ............................. กลุ่มสาระวิชา ......................................
วิชาที่สอนเป็นหลัก ................................................. ความเชี่ยวชาญด้าน ..................................................................
ชื่อสถานศึกษา ......................................................................... อาเภอ..................................จังหวัด….......…….……...
ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ  รัฐ เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สังกัด .........................................................................................................................
๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ในระดับ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดยทาหน้าที่สอน/จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. ................. ถึง พ.ศ. ................. รวมเป็นเวลา ........... ปี

-๓กรณีที่ครู ผู้ ได้รั บ การเสนอชื่อเคยทาหน้าที่เป็นผู้ ส อน แต่ ปัจจุบันไม่ได้ทาหน้าที่เป็นผู้ ส อนแล้ว
โปรดกรอกข้อมูลในข้อ ๓) และ ๔)
๓) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ในระดับ
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดยทาหน้าที่สอน/จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. .................... ถึง พ.ศ. ..................รวมเป็นเวลา............ปี
๔) ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับ..................................................
อยู่ที่ (ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน) ....................................................................................................................................
ตาบล .............................................อาเภอ…………………………………………………จังหวัด..............................................
๓. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์อย่างไร
คาชี้แจง
๑. ลูกศิษย์ ๒ คนขึ้นไป บรรยายแยกเป็นประเด็นๆ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า ในกระดาษขนาด A4 โดยให้
ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้
(๑) ลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครู สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้
และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสม่าเสมอตลอดชีวิตความเป็นครู
(๒) ผลการสอนและการจัดการเรียนรู้ทาให้ลูกศิษย์ประสบความสาเร็จ ทั้งในด้านการเรียนการอาชีพ
และการดาเนินชีวิต
(๓) มีจิตวิญญาณความเป็ นครู รักและศรัทธาในวิช าชีพครู มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลื อ
ส่งเสริมให้กาลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอหน้า อบรม ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ดีงามแก่ลูกศิษย์อย่าง
เต็มความสามารถ เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์อย่างถ้วนหน้า
(๔) มีพฤติกรรมที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และเพื่อนครู
(๕) ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อ ง เช่น ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนครู
ผู้ปกครอง และผู้นาชุมชน
๒. โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
(๑) คายกย่องของบุคคลต่างๆ และจากศิษย์เก่าที่อยู่ในหลายแวดวง จานวน ๕ คน ขึ้นไป ที่มีต่อครู
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(๒) ข้อมูลประกอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน ผู้ปกครองของลูกศิษย์ ผู้นา
ชุมชน
(๓) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

-๔๔. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณูปการต่อการศึกษาอย่างไร
ค าชี้แ จง โปรดให้ข้อมูล เกี่ยวกับ ครูผู้ ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้ โดยบรรยายแยกเป็นประเด็นๆ
รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า ในกระดาษขนาด A4
(๑) ปฏิ บั ติ ง านสอนหรื อ จั ด การเรี ยนรู้ด้ ว ยความทุ่ ม เท เสี ย สละ ไม่ ย่ อ ท้ อ ต่ อ ข้ อ จ ากั ด และความ
ยากลาบาก
(๒) ศึกษาค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือจัดการเรียนรู้ ในส่วนที่รับผิดชอบ และนาไปปฏิบัติได้จริง
(๓) มีความแตกฉาน ทั้งในเนื้อหา ความรู้ มีองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือผลงานที่มีคุณภาพ สามารถ
นาไปเผยแพร่ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
(๔) มีผลงานเป็นแบบอย่าง ได้รับการยอมรั บ และนาไปขยายผลอย่างกว้างขวาง ผลงานที่เกิดจาก
สามารถเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู และนาไปปฏิบัติได้จริง (บรรยายไม่เกิน ๓ หน้า ในกระดาษขนาด A4 พร้อม
เอกสารหลักฐาน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงนาม) ........................................................ (ผู้เสนอชื่อ)
(.......................................................................)
วันที่ .............. เดือน ......................... พ.ศ. .....................
“ข้อมูลในแบบเสนอชื่อนี้จะเป็นข้อมูลสาคัญในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางผ่านระบบเสนอชื่อออนไลน์
ของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด”

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๓ (บ.๓)
แบบเสนอชื่อ “ครูผสู้ มควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๖
(สาหรับคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาซึ่งเคยเป็นผู้สอน
ตามประกาศฯ ข้อ ๒ (๔) เป็นผู้เสนอชื่อ)

(บ.๓)
ติดรูปขนาด ๒ นิว้
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

แบบเสนอชือ่ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๖
(สาหรับคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาซึ่งเคยเป็นผู้สอน เป็นผู้เสนอชื่อ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
๑. ผู้เสนอชื่อต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบเสนอชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยจัดพิมพ์ และจัดทา
เป็นซีดี พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด จานวน ๑ ชุด
๒. คณาจารย์รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน มีสิทธิเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้า
ฟ้ามหาจักรีได้เพียง ๑ ครั้ง และ ๑ คน การเสนอชื่อมากกว่า ๑ ครั้ง หรือมากกว่า ๑ คน ถือเป็นโมฆะทั้งหมด
๓. พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK หรือ Browallia new ขนาด ๑๖
๑. ข้อมูลของผู้เสนอชื่อ
(๑) ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชน
เกิดเมื่อวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. .................. ปัจจุบัน อายุ ............ ปี ........... เดือน
สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ …………......… หมู่ที่ …...…...…….ถนน ..........................................................
ตาบล ....................................อาเภอ ......................................จังหวัด ...........................รหัสไปรษณีย์................
โทรศัพท์ ................................โทรศัพท์มือถือ ……………………..….…E- mail: ......................................................
(๒) สถานภาพปัจจุบันของผู้เสนอชื่อ
ตาแหน่ง ............................................................................................................................. ..
หน่วยงาน .................................................................................................................... .........

-๒๒. ข้อมูลของผู้สนับสนุนการเสนอชื่อ (จานวน ๓ ราย)
(๑) ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชน
เกิดเมื่อวันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. .................. ปัจจุบัน อายุ .......... ปี ........... เดือน
สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ …………....… หมู่ที่ …...…...…….ถนน ............................................................
ตาบล ....................................อาเภอ ....................................จังหวัด .............................รหัสไปรษณีย์................
โทรศัพท์ ..................................โทรศัพท์มือถือ ………..………..….…E- mail: ........................................................
(๒) ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชน
เกิดเมื่อวันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. .................. ปัจจุบัน อายุ .......... ปี ........... เดือน
สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ …………....… หมู่ที่ …...….…….ถนน ..............................................................
ตาบล ..................................อาเภอ ....................................จังหวัด .............................รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท์ ..................................โทรศัพท์มือถือ ………………..….…E- mail: ........................................................
(๓) ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชน
เกิดเมื่อวันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. .................. ปัจจุบัน อายุ .......... ปี ........... เดือน
สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ …………....… หมู่ที่ …...….…….ถนน ..............................................................
ตาบล ..................................อาเภอ ....................................จังหวัด .............................รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท์ ..................................โทรศัพท์มือถือ ………………..….…E- mail: ........................................................
๓. ข้อมูลครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(๑) ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อครูเพื่อรับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จานวน ๑ คน ได้แก่ (นาย / นาง / นางสาว) .....................................................................................................
(๒) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ เกิดวันที่ ............. เดือน ................................พ.ศ. ...................อายุ ............. ปี
หมายเลขบัตรประชาชน
(๓) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อมีสัญชาติ ......................................... ศาสนา ........................................................
(๔) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีถิ่นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ดังนี้ บ้านเลขที่...............ซอย..................................
ถนน…………………………….……ตาบล/แขวง............................................เขต/อาเภอ.............................................
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์ .....................................โทรศัพท์ ...........................................
โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail: .................................................................................................

-๓(๕) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อจบการศึกษาขั้นสูงสุด วุฒิ ...................................................................................
สาขาวิชา .............................................................................................................................................................
(๖) สถานภาพการสอน/การจัดการเรียนรู้ของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ
 ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังทาหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้
 ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยทาหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ แต่ปัจจุบันไม่ได้ทาหน้าที่เป็น
ครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้แล้ว
กรณีที่ปัจจุบัน ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังทาหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้อยู่ โปรดกรอก
ข้อมูลในข้อ ๑) และ ๒)
๑) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดารงตาแหน่ง ............................. กลุ่มสาระวิชา ...............................
วิชาที่สอนเป็นหลัก .............................................. ความเชี่ยวชาญด้าน ...............................................................
ชื่อสถานศึกษา ......................................................................... อาเภอ...............................จังหวัด….......….……...
ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ  รัฐ เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สังกัด .........................................................................................................................
๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ในระดับ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดยทาหน้าที่สอน/จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. ................ ถึง พ.ศ. ................. รวมเป็นเวลา ....... ปี
กรณีที่ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยทาหน้าที่เป็นผู้สอน แต่ปัจจุบันไม่ได้ทาหน้าที่เป็นผู้สอนแล้ว
โปรดกรอกข้อมูลในข้อ ๓) และ ๔)
๓) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ในระดับ
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดยทาหน้าที่สอน/จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. ................ ถึง พ.ศ. ................. รวมเป็นเวลา ....... ปี
๔) ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับ...........................................
อยู่ที่ (ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน) ..............................................................................................................................
ตาบล ..........................................อาเภอ………………………………….………………จังหวัด..........................................

-๔๔. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์อย่างไร
คาชี้แจง
๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้ โดยบรรยายแยกเป็นประเด็นๆ
รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า ในกระดาษ ขนาด A4
(๑) ลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครู สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู้และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสม่าเสมอตลอดชีวิต
ความเป็นครู
(๒) ผลการสอนและการจัดการเรียนรู้ทาให้ลูกศิษย์ประสบความสาเร็จ ทั้ง ในด้านการเรียนการ
อาชีพ และการดาเนินชีวิต
(๓) มีจิตวิญญาณความเป็นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือ
ส่งเสริมให้กาลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอหน้า อบรม ฝึกฝน เสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ดีงามแก่ลูกศิษย์อย่าง
เต็มความสามารถ เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์อย่างถ้วนหน้า
(๔) มีพฤติกรรมที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และ
เพื่อนครู
(๕) ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน เพื่อน
ครู ผู้ปกครอง และผู้นาชุมชน
๒. โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
(๑) คายกย่องของบุคคลต่างๆ และจากศฺษย์เก่าที่อยู่ในหลายแวดวง จานวน ๕ คนขึ้นไป ที่มี
ต่อครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(๒) ข้อมูลประกอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน ผู้ปกครองของลูก
ศิษย์ ผู้นาชุมชน
(๓) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
๕. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณูปการต่อการศึกษาอย่างไร
คาชี้แจง โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้ โดยบรรยายแยกเป็นประเด็นๆ
รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า ในกระดาษขนาด A4
(๑) ปฏิบัติงานสอนหรือจัดการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ไม่ย่อท้อต่อข้อจากัดและความ
ยากลาบาก
(๒) ค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือจัดการเรียนรู้ ในส่วนที่รับผิดชอบ และนาไปปฏิบัติได้จริง
(๓) มี ค วามแตกฉาน ทั้ ง ในเนื้ อ หา ความรู้ มี อ งค์ ค วามรู้ นวั ต กรรม หรื อ ผลงานที่ มี คุ ณภาพ
สามารถนาไปเผยแพร่ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

-๕(๔) เป็นแบบอย่าง ได้รับการยอมรับ และนาไปขยายผลอย่างกว้างขวาง มีผลที่เกิดจาก การ
ทางานที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู และนาไปปฏิบัติได้จริง (บรรยายไม่เกิน ๓ หน้า ในกระดาษขนาด
A4 พร้อมเอกสารหลักฐาน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงนาม) ........................................................................ (ครบตามจานวนผู้เสนอชื่อ)
(.......................................................................)
วันที่ ............... เดือน ........................ พ.ศ. .....................
“ข้อมูลในแบบเสนอชื่อนี้จะเป็นข้อมูลสาคัญในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางผ่านระบบเสนอชื่อออนไลน์
ของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด”

