
ครูดีของแผนดนิ สรางคนดีใหแผนดนิ 
ฐกร พฤฒิปรูณี 
กรรมการและเลขานุการมลูนิธิ 



ประเด็นการพูดคุยวนันี ้
1. ภาพรวมมูลนิธิ,โครงการฯ 

2. รายละเอียดโครงการฯ 

3. ตอบขอซักถาม/แจกรางวัล 







โครงการหลักท่ีดําเนินการ 

เครือขายครดีูของแผนดิน เด็กดีของแผนดิน ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน 



Youtube Channel 
Good Channel Thailand 

Line 
@thaisuprateacher 

Website 
www.thaisuprateacher.org 

ชองทางหลักในการติดตอสื่อสาร 

Facebook : เครือขายครูดีของแผนดิน 



WHAT..... 
WHY........ 
WHO........ 
HOW........ 
 

อะไร 

ทําไม 

ใคร 

อยางไร 



พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดนิ 
สืบสาน รักษา ต่อยอด 



WHAT : อะไร 
โครงการเพือ่พฒันาและยกยอ่งผูบ้รหิาร คร ูและบุคลากรทางการศกึษา 

• สรา้งคนดใีหแ้ผน่ดนิ 

• สรา้งนวตักรรมการสรา้งคนดใีหแ้ผน่ดนิ 

• สรา้ง รกัษา พฒันาขยายเครอืขา่ยการสรา้งคนดใีหแ้ผน่ดนิ 

• ครองตน ครองคน ครองงาน 



WHY : ทาํทาํไม 
๑. ยกระดบัมาตรฐานความเป็นครมูอือาชพีและคณุภาพ

การศกึษา (ครดู ี– คนด ีสาํคญั) 

๒. ใหก้าํลงัใจผูบ้รหิารและครทูีทุ่ม่เทในการสรา้งคนดใีหแ้ผน่ดนิ 

๓. เป็นหลกัฐานประกอบการพจิารณาวทิยฐานะ สาํหรบั

ผูบ้รหิาร คร ูและบุคลากรทางการศกึษา 



WHO : ใครเข้าร่วมโครงการได้บา้ง 

สพฐ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา  

ครทูีม่ใีบประกอบวชิาชพีและทาํหน้าทีส่อน 

ศกึษานิเทศก ์

สช กศน อปท กทม 

สอศ. อืน่ๆ 



HOW : อย่างไร 
๑. ประเมนิและพฒันาตนเองตามตวับ่งชี ้

๒. สรา้งเดก็ดใีหแ้ผน่ดนิ 

๓. สรา้งนวตักรรมสรา้งคนดใีหแ้ผน่ดนิ 

๔. สรา้ง รกัษา พฒันาเครอืขา่ยฯ 
Dr. Maxwell Maltz  



โครงการเครือข่ายครูดขีองแผ่นดนิ 



ผูเขารวมโครงการฯ ป 2563 

จํานวนผูบริหาร 

ครู สมัครเขารวม

โครงการฯ 

จําวนผูบริหาร ครู 

ไดรับรางวัลครูดี

ของแผนดินข้ัน

พื้นฐาน 

จํานวนผูบริหาร ครู  

ไดรับรางวัลครูดี

ของแผนดิน ช้ันที่ 5 

จํานวนผูบริหาร 

ครู ไดรับรางวัล

ช้ันที่ 4 

60,413 34,200 548 28+3 

สพฐ. เอกชน กศน. อาชีวะ อุดม อปท. กทม. พัทยา ตชด. อ่ืนๆ 

32,748 10 106 45 13 500 277 5 12 308 

*  ความถกูต้องข้อมลู 95 % 
** ตารางท่ี 2 รวมได้ 34,024 เป็นข้อมลูท่ีคณุครูกรอกข้อมลูครบถ้วน และมีการทําแบบประเมิน 



เครือขายครดีูของแผนดิน 

พ้ืนฐาน 
ชั้นที่ 5 

(คน) 

ชั้นที่ 4 
(รวม 
กลุม) 

ชั้นที่ 3 
(เพ่ิม
กลุม) 

ชั้นที่ 2 
(เครือ 
ขาย) 

ชั้นที่ 1 
(เครือ 
ขาย/

ยั่งยืน) 

คุณสมบัติพฐ. 

ผูบริหารรับรอง 
     

เด็กดี 50% เด็กดี50%    

3 หมวด 3 หมวด* - - - 

พัฒนา 1บงชี้ อบรม3วัน2คืน อบรม5วัน4คืน อบรม5วัน4คืน 

สราง

นวัตกรรม 

ตอยอด ตอยอด 

 

ตอยอด 

สราง 

1 กลุม 

สราง 

2 กลุม 

3 กลุม/ 

2กลุมยั่งยืน 



งาน 

ตน 

ครูดีของ

แผน่ดิน 

คน 

ตวับง่ชี ้ครูดีของแผน่ดิน 3 หมวด 19 ตวับง่ชี ้ 7 ตัวบงชี้  ทักษะในศตวรรษที่ 21 (7C) 

• ทักษะความคิดสรางสรรค 

• ทักษะการคิดวิเคราะห 

• ทักษะความรวมมือและการทํางานเปนทีม 

• ทักษะการสื่อสาร 

• ทักษะคอมพิวเตอรและไอซีที 

• ทักษะอาชีพและการเรียนรู 
• ทักษะการผสมผสานขามวัฒนธรรม 

3 ตัวบงชี้  รูรักสามัคคี 

• ใหผูอื่นดวยจิตเมตตา 

• ปฏิบัติตน/ปรับแนวคิดในกลุมให

ตรงกัน 

• ปฏิบัติตนตอคนรอบขาง

เหมาะสม 

 

9 ตัวบงชี้   
• รัก เข้าใจ หว่งใยลกูศิษย์ 

• หน้าท่ีครูตอ่ศิษย์ตามหลกัทิศ 6 
• ไมส่ร้างหนีเ้พิ่ม 

• จิตสาธารณะ 
• ปฏิบติัตนอยูใ่นศีล 5 และความดี

สากล 5 

• มีความรับผิดชอบ พดูอยา่งไรทํา

อยา่งนัน้ ทําอยา่งไรพดูอยา่งนัน้ 

• เรียนรู้ตลอดชีวิต 

• รู้เทา่ทนัตนเอง 

• ละอายและเกรงกลวัตอ่บาป 



เกยีรตบิัตรรางวลัขั้นพืน้ฐาน 



เกียรติบตัร 



เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ ครูดีของแผน่ดิน ชั้นท่ี 5 และ 4 

ชัน้ท่ี 5 เข็มกลดัปัม้ลงยา 
รับรางวลัท่ีสว่นกลาง/สว่นภมูิภาค 

ชัน้ท่ี 4 เข็มกลดัปัม้ลงยา มีเพชรตรงกลาง 1 เม็ด 
รับรางวลัท่ีสว่นกลาง 



ตวัอยา่งเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติระดบัชาติ 



ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท เมตตาเปนประธานในพธิีมอบรางวัล 



สมคัรสมาชิกมลูนิธิฯ ก่อนจะเข้าร่วมโครงการฯ 

กรอกข้อมลูส่วนตวั 

กดสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

กรอกข้อมลูการสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ 

ให้สมบรูณ์ 



สมคัรเขา้ร่วมโครงการสมบูรณ์ สามารถเขา้ร่วมการประเมินได ้

ระบบยืนยันตวัตน 

- บตัรประชาขน 

- อีเมลล์ 



แบบประเมินคุณสมบัตพิืน้ฐานรางวัลครูดขีองแผ่นดนิขัน้พืน้ฐาน 

ประเมินตนเอง 

10 ข้อ Rating scale  
เก่ียวกบั คนดี ทัง้กาย วาจา ใจ 

ความเป็นครูดี 



เกณฑ์การผ่านรางวัลครูดขีองแผ่นดนิขัน้พืน้ฐาน 

ต้องได้คะแนนรวมไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 75  
และมีเอกสารแนบจากผู้บงัคบับญัชาวา่  

ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการลงโทษทางวินยัหรือตัง้กรรมการสอบสวนวินยั 



ระบบการอนมุตั ิ



เกยีรตบิัตรรางวลัขั้นพืน้ฐาน 



เกณฑ์การขอรับรางวลัครูดขีองแผ่นดนิ 

ช้ันที ่5 

  ผา่นครูดีของแผน่ดินขั้นพ้ืนฐาน 

  สร้างเดก็ดีของแผน่ดิน อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 

 ผา่นการประเมินครองตน ครองคน ครองงาน อยา่งนอ้ย 3 หมวด 

 



ระบบรายงานเพ่ือยืน่ขอรับรางวลัครูดีของแผน่ดิน ชั้นท่ี 5  
(นาํของศน.มานาํเสนอ แต่ของครูกใ็กลเ้คียงกนั) 



ระบบการประเมิน ครองตน ครองคน ครองงาน  



การทาํประเมินในแต่ละขอ้ จะจบัเวลา 45 วนิาที  





สามารถดคูะแนนตวัเองจากระบบ 



สาํหรับสมาชิกระดบัทองข้ึนไปสามารถโหลดเป็นไฟล ์ผลการประเมินเป็น PDF ได ้



ระบบสนับสนุน : เรียนออนไลน์ 



ระบบสนับสนุน : Automatic Performance Agreement 



 



 



 



เดก็ดขีองแผ่นดนิ 



จํานวนผูสมัครเขารวม

โครงการฯ 

จําวนผูไดรับรางวัลเด็กดี

ของแผนดินข้ันพื้นฐาน 

21,273 19,250 

จาํนวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯและจาํนวนผูไ้ดรั้บรางวลัแต่ละระดบั 

จากทุกสงักดัทัว่ประเทศ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2564 ) 



เด็กดีของแผนดิน 
พ้ืนฐาน 

ชั้นที่ 3 

ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 1 

ปรับปรงุ 

นิสัยไมดี 

สราง 

นิสัยดี 

จิตสํานึก 

ดี 

สัมมาอาชีพ 

/เปนผูนําความดี 

ไมกินเหลา 

/บุหรี่/การพนัน 
  

 
 
 

Internetปลอดภัย CPR-AED  

ลอยตัวในน้ํา 

พฐ.ความเปนท่ีรัก 

รูจักตนเอง 

บริหารจิต 

การเงิน/SE 

การปรับตัว/ส่ือสาร 

กลา/เทาทันโลก 





ตน้กลา้แห่งความดี สาํหรับเดก็ท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 9 ขวบ 



เกียรติบตัรเดก็ดีของแผ่นดิน ขัน้พืน้ฐาน  
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