
๑ 

 

 
ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
คร้ังที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย) 

 
เพ่ือให้การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งท่ี ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย) ด าเนินไป

ด้วยความเรียบร้อย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ดังต่อไปน้ี 
 

ข้อ ๑ ในประกาศน้ี 
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายถึง คณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า

มหาจักรี มีบทบาทหน้าท่ีให้ความเห็นชอบรายช่ือครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ท่ีเสนอ
โดยคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด และองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  

“คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง”หมายถึง คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนกลาง ซึ่งแต่งต้ังโดยประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

“คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด”หมายถึง คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระดับจังหวัด ซึ่งแต่งต้ังโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 “การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายถึง การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

“ผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายถึง ผู้เรียนท่ีมีอายุระหว่าง ๓ – ๑๘ ปี  
“จังหวัด” หมายถึง จังหวัดท้ัง ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

 

ข้อ ๒ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ 
ดังน้ี 
 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย และมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 
(๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
 ๑) เป็น หรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๒ 

 

 ๒) เป็น หรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาท่ีสอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(๓) มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเน่ืองมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี นับถึงวันท่ี

ออกประกาศน้ี 
(๔) ปฏิบัติงานสอนอยู่จนถึงวันประกาศผลการพิจารณาตัดสินตามข้อ ๘.๓  
 ในกรณีท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีช่ัวโมงสอนในรายวิชาอย่างต่อเน่ือง 
(๕) ไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก  

               ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ  
                          คุณสมบัติเฉพาะและแนวทางการพิจารณา มีดังน้ี 
    (๑) เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ 

คุณสมบัติเฉพาะ แนวทางการพิจารณา 
๑. เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ 
          สร้างแรงบันดาลใจและจัดการเรียนรู้ให้ลูก
ศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จในชีวิต มี
ความอุตสาหะในการท าภารกิจความเป็นครูมาโดย
ตลอดด้ วยจิตวิญญาณความเป็นครู  และ เป็น
แบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรม มีลูกศิษย์ที่ประสบ
ความส าเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่อง
ถึงคุณงามความดี  

๑. เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ 
พิจารณาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครู 
สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้
และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดย
ปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสม่ าเสมอตลอดชีวิต
ความเป็นครู 

(๒) ผลการสอนและการจัดการเรียนรู้ท าให้ลูกศิษย์ 
ประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านการเรียนการอาชีพ และ
การด าเนินชีวิต 

(๓) มีจิตวิญญาณความเป็นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้
ก าลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอหน้า อบรม ฝึกฝน เสริม
ความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ดีงามแก่ลูกศิษย์อย่างเต็ม
ความสามารถ เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ทุก
ด้าน 

(๔) มีพฤติกรรมที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และเพื่อนครู 

(๕) ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์และผู้ที่เก่ียวข้อง  
เช่น ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนครู  
ผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน เป็นต้น 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

(๒) เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะ แนวทางการพิจารณา 

๒. เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา 
          ปฏิบัติ งานสอนหรือการจัดการเรียนรู้  
ค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือการเรียนรู้ด้วยความ
ทุ่มเทเสียสละ มีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ ในส่วนที่ รับผิดชอบ เป็น
แบบอย่างของความส าเร็จได้อย่างกว้างขวาง 

๒. เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา 
พิจารณาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานสอนหรือจัดการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเท 
เสียสละ ไม่ย่อท้อต่อข้อจ ากัดและความยากล าบาก 

(๒) ค้ น คว้ า  พัฒน ากา รสอนหรื อ จั ด ก า ร เ รี ย น รู้                      
ในส่วนที่รับผิดชอบ และน าไปปฏิบัติได้จริง 

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

เป็นแบบอย่าง ได้รับการยอมรับ และน าไปขยายผลอย่าง
กว้างขวาง มีผลที่เกิดจาก การท างานที่สามารถเป็นแบบอย่าง
แก่เพื่อนครู และน าไปปฏิบัติได้จริง 
 

 

การสรรหา 
 

ข้อ ๓ ให้องค์กรและบุคคลดังต่อไปน้ี เป็นผู้สรรหาและเสนอช่ือครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักร ี

๓.๑ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตามที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ เป็นผู้สรรหาครู ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๒ และเป็นผู้เคยได้รับรางวัลจากองค์กรน้ัน ให้เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง 

๓.๒ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                           
เป็นผู้สรรหาและเสนอช่ือครูในสังกัด หรือครูท่ีปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาของตนอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีคุณสมบัติ                    
ตามข้อ ๒ 

การเสนอช่ือ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเสนอได้ ๑ คน โดยเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับ
จังหวัด ณ จังหวัดท่ีครูผู้รับการเสนอช่ือปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 

๓.๓ สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้เป็นผู้สรรหา
และเสนอช่ือครูในสังกัด หรือครูท่ีปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรของตนซึ่งมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๒ 

การเสนอช่ือ ให้เสนอได้องค์กรละ ๑ คน โดยเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด                       
ณ จังหวัดท่ีครูผู้รับการเสนอช่ือปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 

สิทธิการเสนอช่ือครูเข้ารับการคัดเลือกในข้อน้ี ไม่รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม 
และมูลนิธิ ท่ีจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครูหรือกิจการของสถานศึกษาใดเป็นการเฉพาะ 

๓.๔ ลูกศิษย์ท่ีเป็นศิษย์เก่า อายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี เสนอช่ือครูซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ และเป็นผู้ท่ี
เคยสอนตนมาก่อน 

การเสนอช่ือ ลูกศิษย์ ๑ คนมีสิทธิเสนอช่ือครูได้เพียง ๑ คน โดยเสนอต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกระดับจังหวัด ณ จังหวัดท่ีครูผู้รับการเสนอช่ือปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 



๔ 

 

๓.๕ คณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาซ่ึงเคยเป็นผู้สอน เสนอช่ือครูซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ และเป็นผู้ท่ี
ตนเคยสอนมาก่อน 

การเสนอช่ือ ให้อาจารย์ไม่น้อยกว่า ๓ คน มีสิทธิเสนอช่ือลูกศิษย์ท่ีเคยสอนซึ่งมีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๒ ได้ ๑ คน โดยเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ จังหวัดท่ีครูผู้รับการเสนอช่ือปฏิบัติงานอยู่ ใน
ปัจจุบัน 
        การสรรหาตามข้อ ๓.๑, ข้อ ๓.๒, ข้อ ๓.๓, ข้อ ๓.๔ และ ข้อ ๓.๕ ส าหรับในกรุงเทพมหานคร 
ให้ถือปฏิบัติดังน้ี 

๑) ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือครูท่ีเคยสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เสนอช่ือไปยัง
คณะกรรมการคัดเลือกในส่วนของกรุงเทพมหานครท่ีแต่งต้ังโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๒) ครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครูนอกสถานศึกษา และครูอ่ืนๆ ให้เสนอช่ือไปยัง
คณะกรรมการคัดเลือกในส่วนของกรุงเทพมหานครท่ีแต่งต้ังโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ข้อ ๔ ครูผู้ได้รับรางวัลคุณากร ครูย่ิงคุณ และครูขวัญศิษย์ มีสิทธ์ิได้รับการเสนอช่ือได้อีก ๑ ครั้ง หลังจาก
ได้รับรางวัลคุณากร ครูย่ิงคุณ และครูขวัญศิษย์ มาแล้วเป็นไม่น้อยกว่า ๕ ปี  

 

ข้อ ๕ กรณีครูรางวัลคุณากร ครูย่ิงคุณ และครูขวัญศิษย์ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ ให้คณะกรรมการคัดเลือก
ระดับจังหวัดด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อ ๒ 
 

 ข้อ ๖ การเสนอช่ือครูเข้ารับการคัดเลือกให้ใช้แบบเสนอช่ือท้ายประกาศน้ี 
 

 ข้อ ๗ การเสนอช่ือเกินจ านวนท่ีก าหนด ให้ถือว่าการเสนอช่ือท้ังหมดเป็นโมฆะ 
 

การคัดเลือก 
 

 ข้อ ๘ การคัดเลือกมี ๓ ขั้นตอน ดังน้ี 
๘.๑ ขั้นตอนที่ ๑ : การคัดเลือกระดับจังหวัด และการคัดเลือกโดยองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ตามข้อ ๓.๑ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ 
๘.๑.๑ การคัดเลือกระดับจังหวัด 

(๑) คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด พิจารณาและคัดเลือกครูท่ีได้รับการเสนอช่ือ
ตามข้อ ๓.๒ ข้อ ๓.๓ และ ข้อ ๓.๔ และ ๓.๕ โดยพิจารณาจากข้อมูลท่ีปรากฏในแบบเสนอช่ือ และเอกสารหลักฐาน
ท่ีจัดส่งมาพร้อมกับแบบเสนอช่ือ รวมท้ังข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดรวบรวมได้ ด้วยวิธีต่างๆ 

การคัดเลือก ให้คัดเลือกไว้ไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 
เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ประกาศรายช่ือครูผู้

ได้รับการคัดเลือกให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
(๒) เมื่อประกาศรายช่ือครูผู้ได้รับการคัดเลือกตามขั้นตอนท่ี ๑ แล้ว ให้คณะกรรมการ

คัดเลือกระดับจังหวัดจัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก 
(๓) ผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๒ สามารถทักท้วง

เป็นหนังสือไปยังคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายใน ๑๐ วันท าการนับแต่วันประกาศรายช่ือ 



๕ 

 

หนังสือทักท้วงต้องระบุช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ ของผู้ทักท้วง และลงลายมือช่ือของ                    
ผู้ทักท้วง พร้อมกับแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงครูผู้ได้รับการคัดเลือกขั้นตอนท่ี ๑ รายใด                          
ด้วยเหตุผลใด หากมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวกับข้อทักท้วงให้ส่งไปประกอบการพิจารณาด้วย 

หนังสือร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หนังสือทักท้วงท่ีไม่ได้ลงลายมือช่ือ 
หนังสือทักท้วงท่ีแอบอ้างใช้ช่ือผู้อ่ืน หรือหนังสือทักท้วงท่ีไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดเจนว่าประสงค์จะทักท้วง                  
ครผูู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ด้วยเหตุผลใด คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดไม่ควรรับไว้พิจารณา 

คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วง และ                     
การวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดถือเป็นท่ีสุด 

(๔) เมื่อด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) แล้ว ให้ส่งรายช่ือครูผู้ได้รับการคัดเลือก                
ตามขั้นตอนท่ี ๑ พร้อมด้วยประวัติและผลงาน เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และบันทึกสรุปความโดดเด่น
ของครผูู้ได้รับการคัดเลือกแต่ละบุคคลตามแบบท่ีก าหนด ไปให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง 

รายช่ือท่ีจัดส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง ให้เรียงล าดับตามผลการ
คัดเลือก 

(๕) กรณีครูรางวัลคุณากร ครูย่ิงคุณ และครูขวัญศิษย์ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ และ
คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อ ๒ มาแล้ว ให้ประกาศรายช่ือโดยแยกจาก
ประกาศ ข้อ (๑) แล้วให้ส่งบัญชีรายช่ือพร้อมด้วยประวัติและผลงาน เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกความ
โดดเด่นของครู โดยเฉพาะในส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นจากผลงานรางวัลเดิม ตามแบบท่ีก าหนดต่อคณะกรรมการคัดเลือก
ส่วนกลาง 

๘.๑.๒ การคัดเลือกโดยองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนตามข้อ ๓.๑ 
(๑) ให้แต่ละองค์กรพิจารณาและคัดเลือกครูท่ีได้รับรางวัลตามรายช่ือองค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชน ที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 
การคัดเลือก ให้คัดเลือกองค์กรละ ๑ คน 

(๒) เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้แต่ละองค์กรประกาศรายช่ือครูผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ทราบเป็นการท่ัวไป แล้วจัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก 

ผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ สามารถทักท้วง
เป็นหนังสือไปยังคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายใน ๑๐ วันท าการ นับแต่วันประกาศรายช่ือ 

วิธีการทักท้วงและการพิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงให้น าข้อ ๘.๑.๑ (๓) มาใช้โดย
อนุโลม 

(๓) เมื่อด าเนินการตาม (๑) และ (๒) แล้ว ให้ส่งรายช่ือครูผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมด้วย
ประวัติ และผลงาน เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และบันทึกสรุปความโดดเด่นของครูผู้ได้รับการคัดเลือก
แต่ละบุคคลตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ไปให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง 
 

๘.๒ ขั้นตอนที่ ๒ : การคัดเลือกในส่วนกลาง 
 ๘.๒.๑ คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง พิจารณารายช่ือท่ีคณะกรรมการคัดเลือกระดับ
จังหวัด และองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตามข้อ ๓.๑ เสนอมา แล้วคัดเลือกให้ได้ จ านวน ๒๐ คน โดยพิจารณา
จากเอกสาร หลักฐานท่ีได้รับจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด และองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตามข้อ ๓.๑ 



๖ 

 

และอาจใช้วิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมด้วยก็ได้ เช่น การดูสภาพจริงในพ้ืนท่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการสอน หรือ
ร่วมท ากิจกรรม เป็นต้น 
 ๘.๒.๒ เมื่อด าเนินการตาม ข้อ ๘.๒.๑ แล้ว ให้ส่งรายชื่อครูท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือก จ านวน 
๒๐ คน รวมท้ังรายช่ือท่ีคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด และองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตามข้อ ๓.๑ ท่ีเสนอ
มาท้ังหมด ไปให้คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การเสนอรายช่ือครูท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือก จ านวน ๒๐ คน ให้เสนอพร้อมด้วย
ประวัติและผลงาน เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และบันทึกสรุปความโดดเด่นของครูผู้ผ่านการพิจารณา
คัดเลือกแต่ละบุคคล 

๘.๒.๓ เมื่อด าเนินการตาม ข้อ ๘.๒.๒ แล้ว ให้คณะกรรมการวิชาการเสนอรายช่ือครูท่ีผ่านการ
พิจารณาคัดเลือก ล าดับท่ี ๑ - ๒๐ พร้อมด้วยประวัติและผลงาน เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและบันทึก
สรุปความโดดเด่นของครูผู้ได้รับการคัดเลือกแต่ละบุคคล ไปให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
พิจารณา 

การเสนอรายช่ือ ให้คณะกรรมการวิชาการ เสนอรายช่ือครูท่ีผ่านการคัดเลือกท้ังหมด 
โดยเรียงล ากับตามผลการคัดเลือก 
 

๘.๓ ขั้นตอนที่ ๓ : การพิจารณาตัดสิน 
     ๘.๓.๑ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณาตัดสินครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า

มหาจักรี จ านวน ๑ คน รางวัลคุณากร จ านวน ๒ คน รางวัลครูย่ิงคุณ จ านวน ๑๗ คน และรางวัลครูขวัญศิษย์ จาก
รายช่ือท่ีเสนอโดยคณะกรรมการวิชาการ และประกาศผลการตัดสินให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
 ๘.๓.๒ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ถือเป็นท่ีสุด 
 

รางวัล 
 

ข้อ ๙ ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง 
และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับรางวัล ดังน้ี 

๙.๑ ครูผู้มีคะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  จะ
ได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” รางวัลท่ีได้รับประกอบด้วย 

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

๙.๒ ครูผู้มีคะแนนล าดับท่ี ๒ และล าดับท่ี ๓ จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักร ีจะได้รับ“รางวัลคุณากร”รางวัลท่ีได้รับประกอบด้วย 

๑) เหรียญเงินมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
๒) เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน 
๓) เกียรติบัตร 



๗ 

 

๙.๓ ครูผู้มีคะแนนล าดับท่ี ๔ ถึงล าดับท่ี ๒๐ จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรีจะได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ” รางวัลประกอบด้วย 

๑) เหรียญทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
๒) เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน 
๓) เกียรติบัตร 

๙.๔ ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือก
ส่วนกลาง และการตัดสินจากคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์”
รางวัลประกอบด้วย 

๑) เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน 
๒) เกียรติบัตร 

 

ข้อ ๑๐  ก าหนดเวลาในการสรรหาและคัดเลือกให้เป็นไปตามปฏิทินการคัดเลือกตามท้ายประกาศนี้ 
 

ข้อ ๑๑ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด
คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และคณะกรรมการวิชาการ อาจก าหนดแนวทางการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
เพ่ิมเติม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศน้ี 
 

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และคณะกรรมการวิชาการ 
อาจต้ังคณะอนุกรรมการและหรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ 
 

ข้อ ๑๓ ผู้ท่ีได้รับรางวัลตามประกาศน้ี หากในภายหลังปรากฎในกรณีดังต่อไปน้ี คณะกรรมการมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีสิทธิถอดถอนรางวัลน้ันได้ 

(๑) ผู้ได้รับรางวัล ได้รับการเสนอช่ือไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศน้ี 
(๒) ผู้ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติตามประกาศน้ีอยู่ก่อนวันท่ีได้รับรางวัล 
(๓) ผู้ได้รับรางวัลมีพฤติกรรมเส่ือมเสียหลังจากได้รับรางวัลแล้ว 

 

ข้อ ๑๔ ในกรณีมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานตามประกาศน้ี ให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีถือเป็นท่ีสุด 
 

ข้อ ๑๕ การด าเนินการอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศน้ี ต้อง ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

                                                       
 

(นายกฤษณพงศ์  กีรติกร) 
ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 



๘ 

 

ปฏิทินการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คร้ังที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย) 
 

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา 
๑ การประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า                 

มหาจักรี ครั้งท่ี ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย) 
เมษายน ๒๕๖๓ 

๒ แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา คัดเลือก และกระบวนการท างานของ
คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
 ๒๕๖๓ 

๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด 

มิถุนายน – กรกฎาคม  
๒๕๖๓ 

๔ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรีระดับจังหวัด ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกครู 

กรกฎาคม – ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๕ คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดประกาศรายช่ือครูท่ีผ่านการคัดเลือก 
พิจารณาข้อทักท้วง เรียบเรียงข้อมูลครู และเสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกส่วนกลาง 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับครูท่ีได้รับการเสนอช่ือ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๗ คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางพิจารณาคัดเลือก 

 รอบท่ี ๑ พิจารณาคัดเลือกไว้จ านวนไม่เกิน ๒๐ ราย  
 รอบท่ี ๒ พิจารณาคัดเลือกไว้จ านวนไม่เกิน ๓ ราย 

ธันวาคม ๒๕๖๓ - 
มีนาคม  ๒๕๖๔ 

๘ คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือครูท่ีผ่านการ
พิจารณาคัดเลือก 

มีนาคม ๒๕๖๔ 

๙ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพิจารณาตัดสิน 
 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
 รางวัลคุณากร 
 รางวัลครูย่ิงคุณ 
 รางวัลครูขวัญศิษย์ 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑๐ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 



๙ 

 

แผนภาพแสดงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกและช่องทางการเสนอชื่อ 
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคร้ังที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการมูลนิธิฯ 
พิจารณาตัดสิน รางวัล “สมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจักร”ี 

รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ 

คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด 
 พิจารณาและคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรที่เป็น

นิติบุคคล คณาจารย์ และศิษย์เก่า 
 พิจารณาครูรางวลัคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ (จากปี ๒๕๕๘) 

๑. เสนอชื่อโดย
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๓. เสนอชื่อ
โดยศิษย์เก่า
อายุ ๒๕ ปี 

ขึ้นไป 

 

 

 

รับฟัง 
ข้อทักท้วง 

 
๒. เสนอชื่อโดย
องค์กรที่เป็น        
นิติบุคคลและ                 

มีภารกิจส่งเสริม
การเรียนรู้ 

คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง 
 รับรายชื่อครูที่เสนอจากองค์กรภาครัฐและเอกชนตามท้ายประกาศ 
 พิจารณากลัน่กรองเอกสารจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด 
 พิจารณากลัน่กรองและคัดเลือก (จ านวน ๒๐ คน) 
 ศึกษาข้อมูลเชิงลึกและลงพื้นทีพ่ิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดล าดบัผลการคัดเลือก 

คณะกรรมการวิชาการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอรายชื่อครูต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

๕. เสนอชื่อ            
โดยองค์กรภาครัฐ
และเอกชน ตาม

ประกาศฯ 

๔. เสนอชื่อ
โดยคณาจารย์
ท่ีเคยสอนมา

ก่อน      



๑๐ 

 

องค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีการคัดเลือกครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประเทศ 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อรางวัล 
๑ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา รางวัลคุรุสภา 

รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 
รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 

๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) 
รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ 
รางวัลครูดีในดวงใจ 

๓ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

รางวัลครู กศน. ดีเด่น 

๔ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี (พอ.สว.) 
(ภายใต้โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า) 

รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

๕ มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ 
๖ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ครวูิทยาศาสตร์ดีเด่น 

๗ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

รางวัลครูดีเด่น STEM Education 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

จ านวนครูที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนจ าแนกเป็นรายจังหวัด 

ล าดับ จังหวัด จ านวน (คน) 
๑ กรุงเทพมหานคร ๑๒ 
๒ กระบี่ ๑ 
๓ กาญจนบุรี ๒ 
๔ กาฬสินธุ์ ๓ 
๕ ก าแพงเพชร ๒ 
๖ ขอนแก่น ๔ 
๗ จันทบุรี ๒ 
๘ ฉะเชิงเทรา ๒ 
๙ ชลบุร ี ๓ 

๑๐ ชัยนาท ๑ 
๑๑ ชัยภูมิ ๓ 
๑๒ ชุมพร ๑ 
๑๓ เชียงราย ๓ 
๑๔ เชียงใหม่ ๔ 
๑๕ ตรัง ๒ 
๑๖ ตราด ๑ 
๑๗ ตาก ๒ 
๑๘ นครนายก ๑ 
๑๗ นครปฐม ๒ 
๒๐ นครพนม ๒ 
๒๑ นครราชสีมา ๖ 
๒๒ นครศรีธรรมราช ๔ 
๒๓ นครสวรรค์ ๒ 
๒๔ นนทบุรี ๓ 
๒๕ นราธิวาส ๓ 
๒๖ น่าน ๒ 
๒๗ บึงกาฬ ๑ 
๒๘ บุรีรัมย์ ๔ 
๒๙ ปทุมธานี ๒ 
๓๐ ประจวบคีรีขันธ์ ๑ 
๓๑ ปราจีนบุรี ๑ 
๓๒ ปัตตานี ๓ 



๑๒ 

 

ล าดับ จังหวัด จ านวน (คน) 
๓๓ พระนครศรีอยุธยา ๒ 
๓๔ พะเยา ๑ 
๓๕ พังงา ๑ 
๓๖ พัทลุง ๒ 
๓๗ พิจิตร ๑ 
๓๘ พิษณุโลก ๒ 
๓๙ เพชรบุรี ๒ 
๔๐ เพชรบูรณ์ ๓ 
๔๑ แพร่ ๑ 
๔๒ ภูเก็ต ๑ 
๔๓ มหาสารคาม ๒ 
๔๔ มุกดาหาร ๑ 
๔๕ แม่ฮ่องสอน ๑ 
๔๖ ยโสธร ๒ 
๔๗ ยะลา ๒ 
๔๘ ร้อยเอ็ด ๔ 
๔๙ ระนอง ๑ 
๕๐ ระยอง ๒ 
๕๑ ราชบุรี ๒ 
๕๒ ลพบุรี ๒ 
๕๓ ล าปาง ๒ 
๕๔ ล าพูน ๑ 
๕๕ เลย ๒ 
๕๖ ศรีสะเกษ ๔ 
๕๗ สกลนคร ๓ 
๕๘ สงขลา ๔ 
๕๙ สตูล ๑ 
๖๐ สมุทรปราการ ๒ 
๖๑ สมุทรสงคราม ๑ 
๖๒ สมุทรสาคร ๑ 
๖๓ สระแก้ว ๒ 
๖๔ สระบุรี ๒ 
๖๕ สิงห์บุรี ๑ 



๑๓ 

 

ล าดับ จังหวัด จ านวน (คน) 
๖๖ สุโขทัย ๒ 
๖๗ สุพรรณบุรี ๒ 
๖๘ สุราษฎร์ธานี ๓ 
๖๙ สุรินทร์ ๓ 
๗๐ หนองคาย ๒ 
๗๑ หนองบัวล าภู ๑ 
๗๒ อ่างทอง ๑ 
๗๓ อ านาจเจริญ ๑ 
๗๔ อุดรธานี ๔ 
๗๕ อุตรดิตถ์ ๑ 
๗๖ อุทัยธานี ๑ 
๗๗ อุบลราชธานี ๕ 

รวม ๑๗๒ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกครู 
 

๑ 
องค์ประกอบคณะกรรมการคัดเลือก 

ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด                            

ให้ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ 
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ 
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย จ านวน ๑ คน รองประธานกรรมการ 
๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ 
๔. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทีมีคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ จ านวน ๑ คน กรรมการ 
๕. ประชาสัมพันธ์จังหวัด กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัด 
กรรมการ 

๗. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด กรรมการ 
๘. ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวั ดหรือ

ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กรรมการ 

๙. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓ คน กรรมการ 
๑๐. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรรมการ 
๑๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตในจังหวัด  

(อาจมีมากกว่า ๑ คน) 
กรรมการ 

๑๒. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. และเทศบาล) ที่มีสถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน ๑ คน  

กรรมการ 

๑๓. ผู้แทนผู้ปกครอง จ านวน ๑ คน กรรมการ 
๑๔. ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑ คน กรรมการ 
๑๕. ผู้แทนภาคสื่อมวลชน จ านวน ๑ คน กรรมการ 
๑๖. ศึกษาธิการจังหวัด กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. เจ้าหน้าที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. เจ้าหน้าทีคุ่รุสภา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (จ านวน ๑ คน) ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 



๑๕ 

 

ค าชี้แจง 
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด 

 

๑.๑ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดท ารายชื่อคณะกรรมการ โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด 

๑.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด โดยให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑.๓ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

๒. บทบาทหน้าที่ 
 

๒.๑ ก าหนดเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ และรายละเอียดต่างๆ ในทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา และคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

๒.๒ ด าเนินการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟา้มหาจักรกี าหนดและประกาศไว้ 

๒.๓ จัดให้มีหน่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นการเฉพาะใน
จังหวัดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒.๔ ระดมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพ่ือขยายเครือข่ายการ
ปฏิบัติงาน  

๒.๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๖ คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการและหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
๒.๗ รายงานความก้าวหน้าให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในวาระการประชุมเพื่อทราบ 
๒.๘ ด าเนินการอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

๒ 
องค์ประกอบคณะกรรมการคัดเลือก 

ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของกรุงเทพมหานคร 
(แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

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

การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ในส่วนของ
กรุงเทพมหานคร ให้ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 
๑. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษา 
๒. ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการ 
๓. รองปลัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมาย จ านวน ๑ คน รองประธานกรรมการ 
๔. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทีมีคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ จ านวน ๑ คน กรรมการ 
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓ คน กรรมการ 
๖. ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ คน กรรมการ 
๗. ผู้แทนภาคสื่อมวลชนจ านวน ๑ คน กรรมการ 
๘. ผู้แทนผู้ปกครอง จ านวน ๑ คน กรรมการ 
๙. ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑ คน กรรมการ 
๑๐. ผู้อ านวยการส านักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร กรรมการ 
๑๑. ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. เจ้าหน้าทีส่ านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. เจ้าหน้าทีคุ่รุสภา ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน ๑ คน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
ค าชี้แจง 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

๑.๑ ส านักการศึกษาจัดท ารายชื่อคณะกรรมการ โดยเชิญปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของกรุงเทพมหานคร 

๑.๒ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร ีในส่วนกรุงเทพมหานคร โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑.๓ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของปลัดกรุงเทพมหานคร 
 



๑๗ 

 

๒. บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วน
ของกรุงเทพมหานคร มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 

๒.๑ ก าหนดเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ และรายละเอียดต่างๆ ในทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา และคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

๒.๒ ด าเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนที่รับผิดชอบ
จ านวนไม่เกิน ๓ คน  

๒.๓ จัดให้มีหน่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรีเป็นการเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒.๔ ระดมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพ่ือขยายเครือข่ายการ
ปฏิบัติงาน 

๒.๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๖ คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการ และหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
๒.๗ รายงานความก้าวหน้าให้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือทราบ 
๒.๘ ด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

๓ 
องค์ประกอบคณะกรรมการคัดเลือก 

ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการในกรุงเทพมหานคร 

(แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการในกรุงเทพมหานคร ให้ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 
๑. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ 
๒. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับมอบหมาย จ านวน ๑ คน รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓ คน กรรมการ 
๔. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทีมีคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ จ านวน ๑ คน กรรมการ 
๕. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมกรศึกษาเอกชน (สช.) กรรมการ 
๖. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. กทม. กรรมการ 
๘. ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ คน กรรมการ 
๙. ผู้แทนผู้ปกครอง จ านวน ๑ คน กรรมการ 
๑๐. ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน ๑ คน กรรมการ 
๑๑. ผู้แทนภาคสื่อมวลชน จ านวน ๑ คน กรรมการ 
๑๒. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน ๒ คน กรรมการ 
๑๓. ผู้อ านวยส านักงานการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการ 
๑๔. ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและเลขานุการ 
๑๕ ข้าราชการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖ ผู้ที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภามอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
       



๑๙ 

 

ค าชี้แจง 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

๑.๑ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจัดท ารายชื่อคณะกรรมการ โดยเชิญปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ใน
กรุงเทพมหานคร ในส่วนของกระทรวศึกษาธิการ 

๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ใน
กรุงเทพมหานคร ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑.๓ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

๒. บทบาทหน้าที่ 
๒.๑ ก าหนดเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ และรายละเอียดต่างๆ ในทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

วิธีการสรรหา และคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
๒.๒ ด าเนินการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในส่วนที่รับผิดชอบจ านวนไม่เกิน ๙ คน 
๒.๓จัดให้มีหน่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นการเฉพาะ ใน

กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
๒.๔ ระดมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพ่ือขยายเครือข่ายการ

ปฏิบัติงาน  
๒.๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๖ คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการและหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
๒.๗ รายงานความก้าวหน้าให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กศจ.) ในวาระการ

ประชุมเพ่ือทราบ 
๒.๘ ด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือตามท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ข้อมูลส าหรับการติดต่อ 
 

ส านักมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
www.PMCA.or.th  
 
หน่วยประสานงาน 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๓๘๘ อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น ๑๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ – ๖๑๙ – ๑๘๑๑ 
www.eef.or.th  
 
 


