
๑ 

 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๒ (บ.๑) 

แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(ส าหรับองค์กร/หน่วยงานตามตามประกาศฯ ข้อ ๓.๑  
ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ เป็นผู้เสนอชื่อ) 

 
 
 
 



๒ 

 

 
แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(ส าหรับองค์กร/หน่วยงานเป็นผู้เสนอชื่อ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ค าชี้แจง 
๑. ผู้เสนอชื่อต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบเสนอชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยจัดพิมพ์เป็นเอกสาร 

และจัดท าเป็นซีดี จ านวน 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 ……….................................……………………………......................................................................................……
ต าแหน่ง ..................................................................................................................................................................... 
ในฐานะหัวหน้าองค์กร/หน่วยงาน (ระบชุือ่) ............................................................................................. .............. 
ตั้งอยู่ที่ ถนน …............................................ ต าบล........................................อ าเภอ.................................................. 
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์........................................................ 
โทรศัพท์มือถือ................................................. E- mail ........................................................................................... 
 

 

ตดิรูปขนาด ๒ นิว้ 

(ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน) 

(บ.๑) 



๓ 

 

๒. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
องค์กร/หน่วยงาน ขอเสนอชื่อครูเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

จ านวน ๑ ราย ได้แก่ นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................... 
 

๓. ข้อมูลครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
๓.๑ สถานภาพของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

(๑) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ เกิดวันที่ ............. เดือน ................................พ.ศ. ...................อายุ ............. ป ี
หมายเลขบัตรประชาชน 

 
(๒) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อมีสัญชาติ .................................................................................................. ..........  
(๓) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีถิ่นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ดังนี้ บ้านเลขท่ี...............ซอย................................ 

ถนน………………………………...……ต าบล/แขวง...............................................เขต/อ าเภอ...........................................
จังหวัด.............................................. รหสัไปรษณีย์ ........................................โทรศัพท์ ........................................... 
โทรศัพท์มือถือ ........................................ E-mail: .................................................................................................... 

(๔) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อจบการศึกษาข้ันสูงสุด คุณวุฒิ ............................................................................ 
สาขาวิชา ....................................................................................................................................................... ............. 

(๕) สถานภาพการสอน/การจัดการเรียนรู้ 
 ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังท าหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ 
 ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยท าหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ แต่ปัจจุบันไม่ได้ท าหน้าที่              

เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้แล้ว 
กรณีที่ปัจจุบัน ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังท าหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้อยู่ โปรดกรอก

ข้อมูลในข้อ ๑)  และ ๒)  
๑) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ ด ารงต าแหน่ง ......................................................................................... . 

กลุ่มสาระวิชา...............................................................วิชาที่สอนเป็นหลัก ...............................................................  
ความเชี่ยวชาญด้าน............................................................................................................ ........................................ 
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................... อ าเภอ..................................จังหวัด….......…………... 
ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ   รัฐ   เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ในระดับ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  
    ก่อนประถมศึกษา   ประถมศึกษา 
    มัธยมศึกษา                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

โดยท าหน้าที่สอน/จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. .................. ถึง พ.ศ. ................. รวมเป็นเวลา............ ปี 

             



๔ 

 

 
กรณีที่ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยท าหน้าที่เป็นผู้สอน ปัจจุบันไม่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้สอนแล้ว               

โปรดกรอกข้อมูลในข้อ ๓) และ ๔)  
๓) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ในระดับ 
   ก่อนประถมศึกษา                ประถมศึกษา  
    มัธยมศึกษา                      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

โดยท าหน้าที่สอน/จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. .................. ถึง พ.ศ. ..................รวมเป็นเวลา.............ป ี
๔) ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเก่ียวกับ.................................................. 

อยู่ที่ (ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน) ....................................................................................................................................
ต าบล .............................................อ าเภอ…………………………………………………จังหวัด.............................................. 

(๖) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ เคยได้รับรางวัลจากองค์กรที่เสนอชื่อ จ านวน ........................................ รางวัล 
ได้แก่ รางวัล (โปรดระบุให้ครบทุกรางวัล)................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ..................................................  
๓.๒ ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ 

ค าชี้แจง 
๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้ โดยบรรยายไม่เกิน ๓ หน้า ในกระดาษ 

A4 พร้อมเอกสารหลักฐาน 
(๑) ลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครูสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม                      

การเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยท าปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสม่ าเสมอตลอด
ชีวิตความเป็นครู 

(๒) ผลการสอนและการจัดการเรียนรู้ท าให้ลูกศิษย์ประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านการเรียน การอาชีพ 
และการด าเนินชีวิต 

(๓) มีจิตวิญญาณความเป็นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอมา อบรม ฝึกฝน เสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ดีงามแก่ลูกศิษย์                     
อย่างเต็มความสามารถ เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์อย่างถ้วนหน้า 

(๔) มีพฤติกรรมที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และเพ่ือนครู 
(๕) ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน เพ่ือนครู 

ผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน 
 

 



๕ 

 

๒. โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค ายกย่องของบุคคลต่างๆ และจากศิษย์เก่า ๓ คนข้ึนไปท่ีมีต่อครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
(๒) ข้อมูลประกอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน ผู้ปกครองของลูกศิษย์                     

ผู้น าชุมชน 
(๓) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) 

๓.๓ ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณูปการต่อการศึกษา 
ค าชี้แจง 
๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติการสอนหรือจัดการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ไม่ย่อท้อต่อข้อจ ากัดและความยากล าบาก 
(๒) ศึกษาค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือจัดการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ และน าไปปฏิบัติได้จริง 
(๓) มีความแตกฉาน ทั้งในเนื้อหา ความรู้ มีองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือผลงานที่มีคุณภาพ สามารถ

น าไปเผยแพร่ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
(๔) มีผลงานเป็นแบบอย่าง ได้รับการยอมรับ และน าไปขยายผลอย่างกว้างขวาง ผลงานที่เกิดขึ้น 

สามารถเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนครู และน าไปปฏิบัติได้จริง 
(บรรยายไม่เกิน ๓ หน้า ในกระดาษขนาด A4 พร้อมเอกสารหลักฐาน) 

 

ในกรณีที่เสนอชื่อโดยสถานศึกษา โปรดแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามาด้วย 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ผู้เสนอชื่อ (ลงนามในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร) 
 
(ลงนาม) ............................................................................ 
      (............................................................................) 

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

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

 

 

“ข้อมูลในแบบเสนอชื่อนี้จะเป็นข้อมูลส าคัญในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า

มหาจักรี ครั้งท่ี ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหค้ณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางผ่านระบบเสนอชื่อออนไลน์  

ของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด” 


