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ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
“สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี ๒๕๖2”
จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี ๒๕๖2”
...............................................
ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ และพระราชทานพระราชานุญาตตั้งนาม
รางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ “PRINCESS MAHA CHAKRI AWARD” เพื่อยกย่องเชิดชูครู
ผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศล ะ
๑ รางวัล รวม ๑๑ ประเทศ โดยดาเนินการทุก ๆ ๒ ปี และได้พระราชทานรางวัลครั้งแรกในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นปีที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา สาหรับการพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี ๒๕๖2 มีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี ๒๕๖2 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(๒) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษา
ของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(๓) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี
หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานสอนและจัดการเรียนรู้รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
(4) ปฏิบัติงานสอนหรืองานด้านการศึกษาอยู่จนถึงวันพระราชทานรางวัล
(5) ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก
/1.2คุณสมบัติ...

๒

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๑) เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์
ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าสู่ความสาเร็จในชีวิต มีความอุตสาหะ
ในการทาภารกิจความเป็นครูมาโดยตลอดด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู จนมีลูกศิษย์ที่ประสบความสาเร็จใน
หลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี
๒) เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
เป็ น แบบอย่ างทางจริยธรรม และการทางานที่ทุ่มเทกับการสอน หรือการจัดการ
เรียนรู้ การค้นคว้าพัฒนาการสอนหรือการเรียนรู้ จนมีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ในส่วนที่รับผิดชอบ
๒. การสรรหาและการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล
องค์ ก รและบุ ค คลดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์ ใ นการสรรหาและเสนอชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รั บ
พระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี ๒๕๖2”
๑) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัด หรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาของตนซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑
ในการเสนอชื่อ ให้เสนอได้องค์กรละ ๑ คน โดยเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับ
จังหวัด ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดในข้อ ๓ แห่งประกาศนี้
๒) สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีภารกิจส่งเสริมการ
เรียนรู้เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัดหรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรของตนซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑
ในการเสนอชื่อ ให้เสนอได้องค์กรละ ๑ คน โดยเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับ
จังหวัด ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดในข้อ ๓ แห่งประกาศนี้
สิทธิการเสนอชื่อในข้อนี้ ไม่รวมถึง สมาคมและมูลนิธิ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูหรือกิจการของสถานศึกษาใดเป็นการเฉพาะ
๓) ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า อายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี เสนอชื่อครูที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑
และเป็นผู้เคยสอนตนมาก่อน
ในการเสนอชื่ อ ลู ก ศิ ษ ย์ ๑ คน มี สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ ครู ไ ด้ เ พี ย ง ๑ คน โดยเสนอต่ อ
คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดในข้อ ๓ แห่งประกาศนี้
4) ครูผู้ได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อได้อีก
๑ ครั้ง หลังจากได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ มาแล้วเป็นระยะเวลา ๕ ปี
5) การเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือก ให้ใช้แบบเสนอชื่อท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วย
ประวัติ และผลงานเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
6) การเสนอชื่อเกินจานวนที่กาหนด ถือว่าการเสนอชื่อทั้งหมดเป็นโมฆะ

/3.วันและเวลา...

๓

๓. วัน เวลา และสถานที่ยื่นแบบเสนอชื่อ
ให้องค์กรและบุคคล ที่ประสงค์จะเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัล “สมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี” ยื่นแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติ ผลงาน และเอกสารประกอบ ในระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม –
28 กันยายน ๒๕61 ณ งานคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในวัน และ
เวลาราชการ
๔. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด จะพิจารณาคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อ ๑.๑
ข้อ ๑.๒ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ปรากฏในแบบเสนอชื่อ และเอกสารหลักฐานที่ส่งมาพร้อมกับแบบเสนอชื่อ
รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการรวบรวมได้มาด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยจะคัดเลือกไว้ จานวนไม่เกิน ๕ คน และ
จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามลาดับผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561
๕. การทักท้วงผลการคัดเลือก
ผู้ ใ ดเห็ น ว่ า ครู ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กรายใด ขาดคุ ณ สมบั ติ ตามข้ อ ๑ สามารถทั ก ท้ ว ง
เป็ น หนั ง สื อ ไปยั ง คณะกรรมการการคั ด เลื อ กระดั บ จั ง หวั ด ณ งานคุ รุ ส ภาจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน ๑๐ วันทาการ นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
หนังสือทักท้วงต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของผู้ทักท้วง และลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วงพร้อม
กับแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ด้วยเหตุผลใด หากมีเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวกับข้อทักท้วง ให้ส่งไปประกอบการพิจารณาด้วย
หนั งสื อร้ องเรี ย นมีลั กษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หนังสื อทักท้ว งที่ไม่ได้ล งลายมือชื่อ หนังสื อ
ทักท้วงที่แอบอ้างใช้ชื่อผู้อื่น หรือหนังสือทักท้วงที่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดเจนว่าประสงค์จะทักท้วงครู
ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ด้วยเหตุผลใด คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดจะไม่รับไว้พิจารณา
คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงและการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดถือเป็นที่สิ้นสุด
๖. การเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้คณะกรรมการส่วนกลาง
คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด จะเสนอชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด พร้อม
ประวัติและผลงาน เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา เรียงลาดับตามผลการคัดเลือก ไปให้คณะกรรมการ
คัดเลือกส่วนกลางพิจารณา ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด จะประกาศ
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง
๗. รางวัล
ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับรางวัล ดังนี้
/7.1 ครูผู้มี...

๔

๗.๑ ครู ผู้ มี ค ะแนนสู ง สุ ด จากการตั ด สิ น ของคณะกรรมการมู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ” ประกอบด้วย เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จักรี เข็มเชิดชูเกียรติทองคาพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินจานวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ
๗.๒ ครูผู้มีคะแนนลาดับที่ ๒ และลาดับที่ ๓ จากการตัดสินของคณะกรรมการ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลคุณากร” ประกอบด้วย เหรียญเงิน มูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร
๗.๓ ครูผู้มีคะแนนลาดับที่ ๔ ถึงลาดับที่ 20 จากการตัดสินของคณะกรรมการ
ส่ ว นกลาง จะได้รั บ “รางวัลครู ยิ่งคุณ ” ประกอบด้ว ย เหรียญทองแดงมูล นิธิ รางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร
๗.๔ ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการวิชาการจะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์” ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และ
เกียรติบัตร
จึงขอเชิญชวน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม มูลนิธิ และองค์กร ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล
และมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า พิจารณาสรรหา และเสนอชื่อ ครูผู้สมควรได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข้ารับการคัดเลือกโดยทั่วกัน
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ งานคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 – 251 – 779 และ 045 – 240 -143 หรือ ค้นหาเพิ่มเติม
ได้ที่ www.web.moe.go.th/ubnpeo
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖1

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน)
ประธานคณะกรรมการคัดเลือก
ครูผสู้ มควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี ๒๕๖1
จังหวัดอุบลราชธานี

