
การเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
 
ความเป็นมา 
 ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 
ในปี 2558 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้ขอ
พระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษา ที่ทรง
อุทิศพระองค์เพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้ง
พระนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ Princess Maha Chakri Award 
 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์
ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ (ประเทศไทย สิงค์โปร์ 
มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บูรไน และติมอร์-เลสเต) ประเทศละ 1 รางวัล 
จ านวน 11 รางวัล และเริ่มด าเนินการคัดเลือกครูพร้อมกัน เพ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัลครั้งแรก ซึ่งจะจัด
ราวเดือนตุลาคม 2558 และจะด าเนินการคัดเลือกครู ในทุก 2 ปี โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้า
ฟ้ามหาจักรีจะเสนอกรอบแนวคิด ส่วนการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและกลไกให้ขึ้นกับดุลยพินิจของแต่ละ
ประเทศ 
 
คุณสมบัติของครูที่มีสิทธิ์ ได้รับการเสนอชื่อ 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1. เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานสอนและจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี 
 
คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าสู่

ความส าเร็จในชีวิต มีความอุตสาหะ ทุ่มเทในการท าภารกิจความเป็นครูมาโดยตลอด จนมีลูกศิษย์ที่ประสบ
ความส าเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพ กล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี 

2. เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ทั้งในแง่การเป็นแบบอย่างทางจริยธรรมให้แก่เพ่ือนครู หรือครูรุ่น
น้อง และการท างานที่ทุ่มเทกับการสอน หรือการจัดการเรียนรู้ การค้นคว้าพัฒนาการสอนจนมีความแตกฉาน
ทั้งในเนื้อหา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ 
 
ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 

1. ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี เสนอชื่อครูผู้ที่เคยสอนตนมาก่อน ในการเสนอชื่อ 
โดยในการเสนอชื่อ ลูกศิษย์ 1 คน มีสิทธิ์เสนอชื่อครูได้เพียง 1 คน โดยเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับ
จังหวัด ณ จังหวัดที่ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อปฏิบัติงานอยู่ 

2. องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการเฉพาะ เพ่ือ
มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเป็นระบบติดต่อกันทุกปีจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 



3. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. สมาคม มูลนิธิ และองค์กรที่มีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัด หรือ

ครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรของตน 
 
การสรรหาและคัดเลือก 
 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้
สมควรได้รับพระราชทานรางวัล โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการ 3 ระดับ โดยมีกระบวนการและข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกระดับจังหวัด 
 คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด พิจารณาและคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อตามสัดส่วนจังหวัด 
และจัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก จากนั้นส่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกไปให้คณะกรรมการ
คัดเลือกส่วนกลาง 
 ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกที่ส่วนกลาง 
 คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับ
จังหวัด(ในขั้นตอนที่ 1) และรายชื่อจากองค์กรที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการเฉพาะ
เสนอมา แล้วคัดเลือกให้เหลือจ านวนไม่เกิน 20 คน จัดให้มีกระบวนการทักท้วง และส่งรายชื่อครูผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกล าดับที่ 1 – 3 ให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
 ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาตัดสิน 
 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณาตัดสินครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ านวน 1 คน จากรายชื่อที่เสนอได้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง โดยพิจารณา
เอกสาร หลักฐานที่ได้รับ และอาจใช้วิธีการอ่ืนที่เหมาะสมแล้วประกาศผลการตัดสินให้ทราบเป็นการทั่วไป 
 
กรอบแนวคิดหลัก 
 กรอบแนวคิดหลักของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส าหรับ
ประเทศไทย คือ “ครู” ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และคุณูปการต่อการศึกษา โดยสังคมไทยให้
การยอมรับและยกย่องร่วมกันว่าเป็นครูผู้เสียสละ ทุ่มเทให้แก่การท างานเพ่ือลูกศิษย์  ตลอดชีวิตการท างาน
ของตน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงเป็น “รางวัลแห่งความส าเร็จของชีวิตความเป็นครู” 
 
สถานที่ติดต่อ 
ส านักงานมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ และโทรสาร 0-2280-2736 
 
ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อและติดตามรายละเอียดได้ท่ี 
www.pmca.or.th 
 
 
 
 



สถานที่ติดต่อและประสานงาน 
 
หน่วยงาน/ ศูนย์ประสานงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
ที่อยู่    ถนนกระบี่ ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
โทรศัพท ์   0-7561-1182 , 0-7561-2585 ต่อ 102 
โทรสาร    0-7562-2101 
 
ผู้ประสานงาน 
1. นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
    โทร. 081-5351928 
    mothkpn@gmail.com 
2. นางสาววิมล กาพย์เกิด  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สพป.กระบี่ 
    โทร. 089-8758176 
    Monmon6946@gmail.com 
3. นางเสาวณี ยิ่งถาวร  เจ้าหน้าทีคุ่รุสภา   สพป.กระบี่ 
    โทร. 093-5783965 
    Kahawong_n@hotmail.com 
4. นางสาวดาวนภา หัทยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
    โทร. 080-4333352 
    Meili.edu49@gmail.com 
5. นายนัทธพงศ์ สืบพันธ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญงาน 
    โทร. 081-5351521 
    Krabi4471@gmail.com 
 
 
 


