












 
แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๒ 

(ส าหรับองค์กร/หน่วยงานตามตามประกาศฯ ข้อ ๔.๑ ข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๓ เป็นผู้เสนอชื่อ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ค าชี้แจง  
๑. ผู้เสนอชื่อต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบเสนอชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา 
           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 (ผู้บริหารหน่วยงาน) 
(๑) ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ต าแหน่ง ................................................................................................................................................................... 
ในฐานะหัวหน้าองค์กร/หน่วยงาน (ระบชุือ่) ................................................................................................. 
ซ่ึงต้ังอยู่ท่ี ถนน …......................................... ต าบล..................................... อ าเภอ................................................ 
จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทรศัพท์..........................................................  
โทรศัพท์มือถือ................................................. E- mail ........................................................................................ 
 

๒. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
องค์กร/หน่วยงาน ขอเสนอชื่อครูเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

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

๓. ข้อมูลครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
(๑) สถานภาพของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

      ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังท าหน้าที่เป็นครูผู้สอน     
      ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนแต่ปัจจุบันไม่ได้ท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนแล้ว 

 

ตดิรปูขนาด ๒ นิ้ว 

(ถ่ายไวไ้มเ่กนิ ๖ เดอืน) 
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(๒) กรณีท่ีครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนอยู่ในปัจจุบัน โปรดกรอกข้อมูลใน ๑) และ ๒) 

(ถ้าปัจจุบันผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้ท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนแล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้) 
๑) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ ด ารงต าแหน่ง .......................................................................................... 

โรงเรียน........................................................... อ าเภอ.......................................จังหวัด………………………………….… 
ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ   รัฐ    เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 
 

๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อจบการศึกษาขั้นสูงสุด คุณวุฒิ ....................................................... 
สาขาวิชา ............................................................... 

๓) ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นครูผู้สอนในระดับ  ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา      
มัธยมศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
โดยท าหน้าที่สอนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. ................... ถึง พ.ศ. ........................... 

(๓) กรณีที่ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ เคยท าหน้าที่เป็นผู้สอน แต่ปัจจุบันไม่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้สอนแล้ว โปรด
กรอกข้อมูลใน ๑) ถึง ๓)) (ถ้าปัจจุบันผู้ได้รับการเสนอชื่อยังท าหน้าที่เป็นครูผู้สอน ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้) 

๑) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยเป็นครูผู้สอนในระดับ   ก่อนประถมศึกษา   ประถมศึกษา      
 มัธยมศึกษา   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
โดยท าหน้าที่สอนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. .................... ถึง พ.ศ. ...........................รวมเป็นเวลา ..........ป ี
               ๒)  ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ในระดับ  ก่อนประถมศึกษา 
 ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา    ประกาศนัยบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)      
ตั้งแต่ พ.ศ. .................... ถึง พ.ศ. ...........................รวมเปน็เวลา ............ป ี
               ๓) ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับ .................................................. 
อยู่ที่ (ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน) .................................................................................................................................
ต าบล .......................................................................  อ าเภอ……………………………………………………………  
จังหวัด...................................................................... 

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

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

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

(๗) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ เกิดวันที่ ............. เดือน ...............................พ.ศ. ............... อายุ ............. ป ี 
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(๘) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ 

ค าชี้แจง  
  ๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครูสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยท าเช่นนั้นจนเป็นวัตรปฏิบัติสม่ าเสมอกับ
ลูกศิษย์ทุกคนตลอดชีวิตความเป็นครู 

(๒) ผลการสอนและการจัดการเรียนรู้น าไปสู่การมีลูกศิษย์ที่ประสบความส าเร็จทั้งใน 
ด้านการเรียน ด้านอาชีพ หรือด้านการด าเนินชีวิต 

(๓) การยกย่องมาจากหลายคนและหลายทางทั้งจากลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน เพ่ือนครู ผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน เป็นต้น 
 
 
 

(๔) มีจิตวิญญาณความเป็นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรัก เมตตา เอาใจใส่  
ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอหน้า อบรม ฝึกฝน เสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ดีงามแก่ลูก
ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนกับลูกศิษย์ทุกด้าน 

(บรรยายไม่เกิน ๓ หน้า ในกระดาษขนาด A4 พร้อมเอกสารหลักฐาน) 
                    ๒. โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบ  

 (๑)  ค ายกย่องของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ จากศิษย์เก่าที่อยู่ในหลาย  
แวดวง ๒ คนข้ึนไป 

 (๒)  ข้อมูลประกอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน ผู้ปกครอง  
ของลูกศิษย์ ผู้น าชุมชน 

 (๓)  เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) 
(๙) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณูปการต่อการศึกษา 

 ค าชี้แจง  
  ๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) มีพฤติกรรมที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ เป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนครู 
(๒) เป็นแบบอย่างของการทุ่มเทการสอนหรือจัดการเรียนรู้ ค้นคว้าพัฒนาการสอนหรือ 

การเรียนรู้ มีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ 
(๓) มีผลที่เกิดจากการท างานที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนครูและน าไปปฏิบัติได้ 

จริง 
(๔) มีองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือผลงานที่มีคุณภาพ สามารถน าไปเผยแพร่ใน 

ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
(บรรยายไม่เกิน ๓ หน้า ในกระดาษขนาด A4 พร้อมเอกสารหลักฐาน) 
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ในกรณีที่เสนอชื่อโดยสถานศึกษาโปรดแนบรายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วย 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

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

ประธานกรรมการสถานศึกษา 
(ลงนาม) ..................................................  
         (.................................................. .) 
วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .................. 
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เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๒ 

 
แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๒ 

 (ส าหรับองค์กร/หน่วยงานตามตามประกาศฯ ข้อ ๔.๑ ข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๓ เป็นผู้เสนอชื่อ) 
 
 
 
 
 

(บ.๑) 



 

 
แบบเสนอชือ่ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๒ 

(ส าหรับลูกศิษย์ ตามประกาศฯ ข้อ ๔.๔ เป็นผู้เสนอชื่อ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ค าชี้แจง  

๑. ผู้เสนอชื่อต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบเสนอชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา  
          ๒. ศิษย์เก่า ๑ คน 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 

(๑) ข้าพเจ้า ...................................... ....................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประชาชน  
 

          เกิดเม่ือวันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ................... ปัจจุบัน อายุ .......... ปี .......... เดือน 
          สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ …………… หมู่ที่ …………. ถนน ...................................................... 
ต าบล .......................................... อ าเภอ .................................................. จังหวัด .............................................. 
รหัสไปรษณีย์............................... โทรศัพท์ ......................................................... 
โทรศัพท์มือถือ ……………………..….………………… E- mail: .............................................................................. 

(๒) สถานภาพปัจจุบัน    
  ก าลังศึกษาในระดับ ....................... ที่ (ระบุชื่อสถาบันที่ศึกษา) ........................................

อ าเภอ ..................................... จังหวัด .............................................  
   ประกอบอาชีพ และต าแหน่ง ................................................................................................ 
หน่วยงาน/สถานที่ประกอบอาชีพ ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

             

 

ตดิรูปขนาด ๒ นิว้ 

(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
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๒. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ       
ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อครูเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นผู้ ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี      

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

๓. ความเกี่ยวข้องกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยสอนข้าพเจ้า ในระดับ  ก่อนประถมศึกษา   ประถมศึกษา       

 มัธยมศึกษา     ประการศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
โรงเรียน/ชื่อสถานศึกษา ........................................................................................................................................  
ต าบล.................................................... อ าเภอ.................................................. จังหวัด.......................................... 
ตั้งแต่ พ.ศ. ................ ถึง พ.ศ. .................รวม.................ปี 
 
๔.  ข้อมูลครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
         (๑) สถานภาพของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
  ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังท าหน้าที่เป็นครูผู้สอน     

 ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยท าหน้าที่เป็นครูผู้สอน แต่ปัจจุบันไม่ได้ท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนแล้ว 
         (๒) กรณีท่ีครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนอยู่ในปัจจุบัน โปรดกรอกข้อมูลใน ๑) และ ๒)  
 (ถ้าปัจจุบันผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้ท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนแล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้) 

๑) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ ด ารงต าแหน่ง ........................................................................................ 
โรงเรียน.................................................................................................................. ............................................... 
อ าเภอ................................................................. จังหวัด................................................................... 

๒) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นครูผู้สอนในระดับ    ก่อนประถมศึกษา  
 ประถมศึกษา       มัธยมศึกษา    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

๓) ผู้ได้รับการเสนอชื่อจบการศึกษาขั้นสูงสุด คุณวุฒิ .......................................................  
สาขาวิชา ............................................................... 
 (๓) กรณีที่ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ เคยท าหน้าที่เป็นผู้สอน แต่ปัจจุบันไม่ได้ท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนแล้ว   
โปรดกรอกข้อมูลใน ๑) ถึง ๓) (ถ้าปัจจุบันผู้ได้รับการเสนอชื่อยังท าหน้าที่เป็นครูผู้สอน ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้) 

๑) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยเป็นครูผู้สอนในระดับ  ก่อนประถมศึกษา         
 ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
               ๒) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ในระดับ  ก่อนประถมศึกษา  
 ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา   ประประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      
ตั้งแต่ พ.ศ. .................... ถึง พ.ศ. ...........................รวมเปน็เวลา .......ปี 
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               ๓) ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับ................................................. 
อยู่ที่ (ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน...................................................................................................................................  
ต าบล...................................... อ าเภอ..................................................... จังหวัด................................................... 
 
        (๔) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อมีสัญชาติ ..................................... 
        
  (๕) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อมีถิ่นที่อยู่สามารถติดต่อได้ ดังนี้  
อยู่บ้านเลขท่ี .......................... ซอย............................................... ถนน………………………………..…………….... 
ต าบล/แขวง...................................... เขต/อ าเภอ..........................................จังหวัด............................................. 
โทรศัพท์ ....................................... โทรศัพท์มือถือ ................................…… E-mail: .......................................... 
          (๖) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์อย่างไร 

ค าชี้แจง  
  ๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครูสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยท าเช่นนั้นจนเป็นวัตรปฏิบัติสม่ าเสมอกับ
ลูกศิษย์ทุกคนตลอดชีวิตความเป็นครู 

(๒) ผลการสอนและการจัดการเรียนรู้น าไปสู่การมีลูกศิษย์ที่ประสบความส าเร็จทั้งใน    
ด้านการเรียน ด้านอาชีพ หรือด้านการด าเนินชีวิต 

(๓) การยกย่องมาจากหลายคนและหลายทางทั้งจากลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน เพ่ือนครู ผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน เป็นต้น 

(๔) มีจิตวิญญาณความเป็นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรัก เมตตา เอาใจใส่  
ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอหน้า อบรม ฝึกฝน เสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ดีงามแก่ลูก
ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนกับลูกศิษย์ทุกด้าน 

 (บรรยายแยกเป็นประเด็นๆ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า ในกระดาษขนาด A4) 
                    ๒. โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบ  

(๑)  ค ายกย่องของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ จากศิษย์เก่าที่อยู่ในหลาย 
แวดวง ๒ คนข้ึนไป 

(๒)  ข้อมูลประกอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน ผู้ปกครอง 
ของลูกศิษย์ ผู้น าชุมชน 

(๓)  เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) 
 

(๗) ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณูปการต่อการศึกษา 
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 ค าชี้แจง  
  ๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้ 
   (๑) มีพฤติกรรมที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ เป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนครู 
   (๒) เป็นแบบอย่างของการทุ่มเทการสอนหรือจัดการเรียนรู้ ค้นคว้าพัฒนาการสอน 
หรือการเรียนรู้ มีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ 

(๓) มีผลที่เกิดจากการท างานที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนครูและน าไปปฏิบัติได้ 
จริง 

(๔) มีองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือผลงานที่มีคุณภาพ สามารถน าไปเผยแพร่ใน 
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

 (บรรยายแยกเป็นประเด็นๆ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า ในกระดาษขนาด A4) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
                     (ลงนาม) ........................................................ (ผู้เสนอชื่อ) 
                                      (.................................................. .) 
            วันที่ ............... เดือน ..................... พ.ศ. .....................  
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เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๓ 

 
แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” 

(ส าหรับลูกศิษย์ ตามประกาศฯ ข้อ ๔.๔ เป็นผู้เสนอชื่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(บ.๒) 



ปฏิทินการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คร้ังที่ 3 ปี 2562 (จังหวัดน่าน) 
 

ล าดับ
ที่  

รายการ ระยะเวลาด าเนินการ การปฏิบัติ 

1 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ครั้งท่ี 3 ปี 2562 (ประเทศไทย) 

เมษายน 2561 ส่วนกลาง 

2 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดน่าน 

มิถุนายน 2561 จังหวัด 
ได้ประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว 

3 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา คัดเลือก และกระบวนการท างาน
คระกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด 

มิถุนายน 2561 ประชุมท่ี จ.เชียงใหม่ 
วันท่ี 22 มิถุนายน 
2561 

4 คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรีระดับจังหวัด จัดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกครูตามสัดส่วน
จังหวัด 
ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมคณะกรรมการฯ สร้างความตระหนักและระดมความคิดสู่การ
ปฏิบัติ 
2. วางแผน/ปฏิทินการท างาน จัดต้ังคณะท างานและก าหนดบทบาท 
ขั้นปฏิบัติการ 
1. ประชุมคณะท างานคณะต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนกลไกการคัดกรอง/
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า 
มหาจักรี 
2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ 
3. จัดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกครูตามสัดส่วนของจังหวัด 
    - รับสมัคร/และเสนอผู้สมควรได้รับรางวัลฯ 
    - สืบเสาะเก็บข้อมูลเพิ่มเติม/และพิจารณาคัดเลือกฯ 
4. คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดประกาศรายชื่อผู้ท่ีผ่านการ
คัดเลือก เรียบเรียงข้อมูลครู  
5. จัดกระบวนการพิจารณาข้อทักท้วง  
ขั้นสรุป 
1. คณะกรรมการฯ พิจารณาขอ้ทักท้วงและสรุปรายช่ือเสนอต่อคณะกรร
การคัดเลือกฯ ในส่วนกลาง 
2. สรุปและรวมเอกสาร (ผลงานท่ีส่งมอบ)ส่ง สสค. 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
 
 

กรกฎาคม 2561 
 
กรกฎาคม 2561 
 
กรกฎาคม 2561 
 
 
ก.ค. - ต.ค. 2561 
 
2 ก.ค.-16 ต.ค.2561 
17 ต.ค.-15 ธ.ค.2561 
ภายใน 15 ธ.ค. 2561 
 
ภายใน 25 ธ.ค. 2561 
 
31 ธันวาคม 2561 
 
ภายใน 31 ธ.ค. 2561 

จังหวัด 
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