โครงการเครือขายครูดีของแผนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ประจําปพุทธศักราช 2564
1. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมแหงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวฯ
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน ที่ทรงใส
พระราชหฤทัยในการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาของชาติ อันเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย มูลนิธิครูดีของแผนดิน จึงไดจัดทํา โครงการ “เครือขายครูดีของแผนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคล
บาท” ขึ้น เพื่อสงเสริม สนับสนุน ยกยอง เชิดชูเกียรติ และสรางเครือขายครูดีของแผนดินที่ประพฤติและ
ปฏิบัติตนเปนครูดี เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) กําหนดยุทธศาสตรที่ 3 เกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ 5 เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่ งแวดล อม ซึ่งเนนสร างคน พัฒนาจิตใจ ปญญา และกาย มีจิตสํานึกรักษ สิ่งแวดลอม มี คุณธรรม
จริยธรรม และนําแนวคิด ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ มีตัวชี้ วัดที่สํา คัญทั้ง ครูและ
ผูเรียนไดรับการอบรมพัฒนาใหมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการดํารงชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และกําหนดบทบาทของครู อาจารยไวอยางชัดเจน ใหเปนผูมีทักษะ ความรู ความสามารถ
และสมรรถนะตามมาตรฐานวิ ช าชี พครู มี จิ ตวิ ญ ญาณความเป น ครู เป น ผู เรี ย นรู สิ่ งใหม และเท าทั น การ
เปลี่ ย นแปลง สามารถประยุก ตใ ชว ิธ ีก ารและนวัต กรรมการเรีย นการสอนเพื ่อ พัฒ นาผู เ รีย นไดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ
ครู จึงเปนบุคคลสําคัญเพื่อใหบรรลุยุทธศาสตรดังกลาว ดังนั้น มูลนิธิครูดีของแผนดิน จึงไดกําหนด
วิสัยทัศนวา “ครูดีของแผนดิน สรางคนดีใหแผนดิน” เพื่อสรางครูดีของแผนดินในเบื้องตน แลวขยายผล
ไปยังการสรางคนดีใหกับแผนดิน ปฏิบัติตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ทํากิจกรรมสืบสานโครงการ
พระราชดําริ และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (หรือศาสนาที่ตนนับถือ) อีกทั้งยังเปนการยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพครู มาตรฐานการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 พัฒนาผูเรียนใหพนจากความทุกข ไมวาจะเปนทุกข
อันเกิดจากสรีระ ทุกขจากการอยูรวมกัน ทุกขจากการประกอบอาชีพ หรือแมแตทุกขอันเกิดจากกิเลสภายใน
ตน และเพื่อสนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวฯ ที่ทรงมีตอการศึกษา 4
ประการ คื อ มี ทัศนคติ ที่ถูกต องต อบ านเมื อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทํามีอาชีพ และเป น
พลเมืองดี และพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่วา
“ใหครูรักเด็ก และเด็กรักครู” “ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจตอเพื่อน ไมแขงขันกัน แตใหแขงกับตนเอง ใหเด็กที่
เรียนเกงกวาชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา” และ “ใหครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของ
ความสามัคคี”
มู ล นิ ธิ ฯ ดํ า เนิ น การโดยใชตน ทุ น ทางสัง คมที่มี จากนั้น ทํ าการเสริมพลัง ใหเกิด การพัฒ นาตนเอง
จัดระบบกลุ มทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อ การแลกเปลี่ย นเรีย นรูรว มกัน แลว ขยายเปน เครือ ขา ย โดยมีก าร
สงเสริม สนับ สนุน ชว ยเหลือ และใหกํา ลังใจ จากผูบ ริห าร เพื่อนครู ผูป กครอง และชุม ชน เพื่อใหการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปอยางเปนระบบและเกิดประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา และครู ใหประพฤติตนเปนครูดีของแผน ดิน มีศีลธรรม อุดมดว ย
จิตวิญญาณความเปนครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มีสมรรถนะที่เหมาะสม สําหรับผูเรียนใน
ศตวรรษ ที่ 21
2. เพื่ อสรา งเครื อข ายผู บ ริห ารสถานศึกษา และครูดีของแผน ดิน ใหมีความรัก ความสามัคคี และมี
อุดมการณเดียวกัน
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานความเปนผูบริหารสถานศึกษา และครูมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. ผูบริหารสถานศึกษา และครูดีของแผนดิน ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีศีลธรรม มีจิต
วิญญาณความเปนครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
2. ผูบริหารสถานศึกษา และครูดีของแผนดิน มีความรู ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสม
สําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3. เกิ ด เครื อ ข า ยผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ดี ของแผ น ดิ น ที่ มี ความรั ก ความสามั ค คี และมี
อุดมการณเดียวกัน
4. มาตรฐานความเป น ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษา และครู มื ออาชีพ ตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
3.2 เปาหมายเชิงปริมาณ
ระดับรางวัล
จํานวนผูที่ไดรับรางวัล
จํานวนที่คาดวาจะไดรับรางวัล
ผูบริหารสถานศึกษา
ปพุทธศักราช 2563
ในปพุทธศักราช 2564
และครูดีของแผนดิน
(คน)
(คน)
ขั้นพื้นฐาน
34,024
35,000
ชั้นที่ 5
602
4,000
ชั้นที่ 4
28
500
ชัน้ ที่ 3, 2 และ 1
0
20
4. กลุมเปาหมาย

ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทุกสังกัด ที่จัดการศึกษา

5. ผูรับผิดชอบโครงการ มูลนิธิครูดีของแผนดิน
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6. ภาคีเครือขายรวมดําเนินการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
4. กรุงเทพมหานคร
5. สมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย
6. สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย
7. สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
7. กรอบแนวคิดการดําเนินการ
ปจจัยนําเขา
(Input)
1. ผูบริหาร
สถานศึกษา และ
ครูที่มีพื้นฐานความ
ดี มีทัศนคติแนวคิด
เดียวกัน
2. มีอุดมการณ
และวัตถุประสงค
รวมกันในการสราง
คนดีใหกับแผนดิน
3. การเสริมแรง
จากผูบังคับบัญชา

กระบวนการ
(Process)
1. ดํ า เนิ น ชี วิ ตเป น แบบอยางที่ ดี
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
2. ประเมิน และพัฒนาตนเอง
ตามตัวชี้วัดในโครงการ
3. ทํากิจกรรมพัฒนานักเรียนที่
ตนเองประจํ า ชั้ น จํ า นวน 1
หองเรียน ใหมีนิสัยดีขึ้นเปนเด็กดี
ของแผ น ดิ น กรณี ที่ ไม ได เ ป น ครู
ประจําชั้นใหดูแลนักเรียนที่ตนเอง
สอนหองใดหองหนึ่ง 1 หองเรียน
4. รวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
PLC : Professional Learning
Community วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
นวัตกรรมสรางคนดีใหแผนดิน
5. ขยายผลไปยังเพื่อนผูบริหาร
ครู ส ร า ง พั ฒ นา รั ก ษาเป น
เครือขายอยางยั่งยืนตอไป
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ผลผลิต
(Output)
1. ผูบริหารสถานศึกษา และครู
ดีของแผนดิ น ประพฤติ ตนเป น
แบบอยางที่ดี มีศีลธรรม มีจิต
วิญญาณความเปนครู เจริญรอย
ต า ม เ บื้ อ ง พ ร ะ ยุ ค ล บ า ท
มี ส รรถนะที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21
2. เครื อข ายการเรี ย นรู ร ว มกั น
ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และ
ครู ที่มีความรัก ความสามัคคี มี
อุดมการณเดียวกัน
3. มาตรฐานความเปนผูบริหาร
สถานศึ ก ษา และครู มื อ อาชี พ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง และการเรี ย นรู ใ น
ศตวรรษที่ 21 มี ก ารพั ฒ นา
สูงขึ้น

ผลลัพธ
(Outcome)
1. ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาดีขึ้น
2. ผูเรียนมี
พฤติกรรมที่พึง
ประสงคมากขึ้น
3. เกิดนวัตกรรมการ
สรางคนดีใหแผนดิน
ผลกระทบ
(Impact)
1.มี/เลื่อนวิทยฐานะ
2. ผูบริหาร
สถานศึกษา และ
คุณครูเปนที่ยอมรับ
ในสังคมมากขึ้น

หนาที่ 3

8.

ตัวชี้วัดในโครงการ 3 หมวด 19 ตัวบงชี้
จากการสังเคราะหแนวความคิดตางๆ ที่เกี่ยวของจํานวน 16 แนวคิด คือ
1) พระบรมราชโชวาทในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เกี่ยวกับการศึกษา
2) พระบรมราชโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เกี่ยวกับการศึกษา
3) คุณธรรม 4 ประการ เมื่อครบรอบ 200 ปกรุงรัตนโกสินทร (สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ)
4) คุณธรรม 4 ประการ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ป ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (คิดพูดทําดวยจิตเมตตา ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประพฤติตามกฎกติกาแบบแผน)
5) หลักการครองตน ครองคน ครองงาน
6) คําสอนในพระพุทธศาสนา เชน โอวาทปาฏิโมกข ละชั่ว ทําดี ทําใจใส ศีล 5 ทิศ 6
7) คานิยม 12 ประการของ คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.)
8) จรรยาบรรณวิชาชีพ 9 ประการของคุรุสภา
9) คนดี 10 ประการของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปช.) คือ
สติ วินัย ซื่อสัตย จิตอาสา ความรักเมตตา ออนนอม กตัญู ขยัน ประหยัด อดทนอดกลั้น
10) ทศพิธคุรุธรรม ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
11) ความดีสากล 5 ประการ คือ ความสะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ
12) ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
13) การพัฒนานักเรียนของโรงเรียนบางกอกพัฒนา (Is, Does, Says, Is not)
14) แนวคิด ABCDE (Attitude Belief Commitment Dream Drive Do it Emotion control)
ของ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์
15) แนวคิด 555 ของ นายสุเทพ บุญเติม
16) แนวคิดเสอเพลอ โมเดล ของนายชลํา อรรถธรรม
ไดความคิดรวบยอด คือ สรางคนดีใหแผนดิน เพราะนี่คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม
ประเทศชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย
ตัวชี้วัดในโครงการเครือขายครูดีของแผนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
องคประกอบ
ตัวบงชี้สําหรับครู
ตัวบงชี้สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
9 ตัวบงชี้
7 ตัวบงชี้
1. รัก เขาใจ หวงใยลูกศิษย
1. มีความรับผิดชอบตอหนาที่
2. หนาที่ครูตอศิษย ตามหลักทิศ 6
3. ไมสรางหนี้เพิ่ม
2. ไมมีหนี้สินลนพนตัว
4. จิตสาธารณะ
3. มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ
ครองตน
5. ปฏิบัติตนอยูในศีล5และความดีสากล5
4.ปฏิบัติตนอยูในศีล5และความดีสากล5
6. มีความรับผิดชอบ พูดอยางไรทําอยางนั้น
ทําอยางไรพูดอยางนั้น
7. เรียนรูตลอดชีวิต
5. เรียนรูตลอดชีวิต
8. รูเทาทันตนเอง
6. รูเทาทันตนเอง
9. ละอายและเกรงกลัวตอบาป
7. มีหิริโอตตัปปะ
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หนาที่ 4

องคประกอบ

ครองคน

ตัวบงชี้สําหรับครู
3 ตัวบงชี้

10. เปนผูหวังดีใหดวยจิตเมตตา
11. ปฏิบัตติ นตามแบบแผนและปรับแนวคิด
ใหถูกตองตรงกัน
12. ปฏิ บั ติ ต นกั บ บุ ค คลรอบข า งอย า ง
เหมาะสม
7 ตัวบงชี้
13. มีความคิดสรางสรรค (Creativity)
14. มีการคิดวิเคราะห(Critical Thinking)
15. มีทักษะดานความรวมมือและการทํางาน
เปนทีม (Collaboration and Teamwork)

ครองงาน

16. มีทักษะการสื่อสาร (Communication)
17. รูคอมพิวเตอรและไอซีที
(Computing & ICT Literacy)
18. มีทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู
(Career & Learning Skill)
19. ผสมผสานทางวัฒนธรรม
(Cross-cultural)
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ตัวบงชี้สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
5 ตัวบงชี้
8. รัก เขาใจ หวงใยบุคลากรของโรงเรียน
9. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู บ ริ ห ารต อ บุ ค ลากรของ
โรงเรียนตามหลักทิศ 6
10. ปฏิบัติตนเปนผูใหดวยจิตเมตตา
11. ปฏิบัติตนตามแบบแผน และปรับแนวคิด
ใหถูกตองตรงกัน
12. ปฏิ บั ติ ต นต อ บุ ค คลรอบข า งอย า ง
เหมาะสม
7 ตัวบงชี้
13. ดานการสรางสรรคและนวัตกรรม
(Creativity and innovation)
14. ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการ
แกปญหา (Critical thinking and problem
solving)
15. ดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม
และภาวะผูนํา (Collaboration, teamwork
and leadership)
16. ดานการสื่อสารสารสนเทศและการรูเทา
ทันสื่อ(Communications, information,
and media literacy)
17. ดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing
and ICT literacy)
18. ดานการทํางาน การเรียนรู และการ
พึ่งตนเอง (Career and learning self–
reliance)
19. ดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตาง
กระบวนทัศน (Cross–cultural
understanding)

หนาที่ 5

9. รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (เอกสารแนบ 1)
9.1 ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน
9.2 ครูดีของแผนดิน
10. เกณฑการพิจารณานวัตกรรมที่เปนผลงานดานการสรางคนดีใหแผนดิน
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจาก
1) ชื่อผลงาน ที่มา วัตถุประสงค กระบวนการ ผลลัพธ และผลกระทบของนวัตกรรมมีความ
สอดคลองกัน
2) หลักการ หรือแนวคิดของนวัตกรรมมีความแปลกใหม หรือแตกตางจากผลงานที่เคยพบเห็น
3) ขั้นตอนการดําเนินการนวัตกรรมมีความสมเหตุสมผลและปฏิบัติไดจริง
4) นวัตกรรมนี้สามารถสรางคนดีใหแผนดินไดจริง (ไมเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
5) นวัตกรรมนี้ สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอวงการการศึกษาได
11. ขั้นตอนการพิจารณารางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน และครูดีของแผนดิน
ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1
1) กลุมผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน / ครูดีของแผนดิน ที่เขารับการพิจารณารางวัล ชั้นที่ 3,
ชั้นที่ 2 หรือชั้นที่ 1สงผลงานและหลักฐานตางๆ เขาระบบของมูลนิธิ
2) คณะกรรมการกลาง ระดับชาติ ชุดที่ 1 พิจารณาผลงานและหลักฐานตางๆ พิจารณาคัดเลือกผูมี
สิทธิ์ไดรับรางวัล ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 2 หรือชั้นที่ 1
3) คณะกรรมการกลาง ระดับชาติ ชุดที่ 2 สัมภาษณผานระบบออนไลน เพื่อคัดเลือกกลุมที่
เหมาะสมในการไดรับรางวัล ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 2 หรือชั้นที่ 1
4) คณะกรรมการกลาง ระดับชาติ ชุดที่ 2 ลงพื้นที่ดูสภาพจริง เพื่อยืนยันผลการดําเนินการ และ
พิจารณาตัดสินรางวัล ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 2 หรือชั้นที่ 1
5) ประกาศผลรางวัล ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1
12. ปฏิทินการดําเนินโครงการ (เอกสารแนบ 2)
13. แหลงงบประมาณ
13.1 คาบํารุงสมาชิก
13.2 คาลงทะเบียนการอบรมสัมมนา
13.3 คาสนับสนุนของที่ระลึกมูลนิธิ
13.4 ผูมีจิตศรัทธา

โครงการเครือขายครูดีของแผนดินฯ ประจําปพุทธศักราช 2564

หนาที่ 6

14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
14.1 ผูบริหารสถานศึกษา และครู เกิดแรงบันดาลใจและมีแนวทางในการพัฒนาตนเองสูการเปน
ผูบริหารสถานศึกษา และครูดีของแผนดิน ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีศีลธรรม มีจิต
วิญญาณความเปนครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
14.2 ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ดี ข องแผ น ดิ น มีค วามรู  ความสามารถ และสมรรถนะที่
เหมาะสมสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
14.3 ผูบริหารสถานศึกษา และครูดีของแผนดิน มีเครือขายการเรียนรู ที่มีความรัก ความสามัคคี
และอุดมการณเดียวกัน
14.4 มาตรฐานความเปนผูบริหารสถานศึกษา และครูมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนาสูงขึ้น
14.5 เกิดนวัตกรรมการสรางคนดีที่ใชไดจริง และมีความหลากหลาย
14.6 ผูบริหารสถานศึกษา และครูดีของแผนดิน เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน
และเปนที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
มูลนิธิครูดีของแผนดิน
103 ถนนวิสุทธิกษัตริย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท 02-001-1515 โทรสาร 02-001-1368
www.thaisuprateacher.org
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9. รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
9.1 ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน
ชื่อรางวัล
คุณสมบัติ
ผูบริหารสถานศึกษา
ผานคุณสมบัติพื้นฐานผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน
ดีของแผนดินขั้นพื้นฐาน
ผูบริหารสถานศึกษา
1. ผานคุณสมบัติการเปนผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ขั้นพื้นฐาน
ดีของแผนดิน ชั้นที่ 5
2. สรางเด็กดีของแผนดินไดอยางนอย 5 คน (กรณีสถานศึกษามีครู 1-5
คน) หรือสงเสริมใหเกิดครูดีของแผนดิน ขั้นพื้นฐาน อยางนอย 50 %
(กรณีที่สถานศึกษามีครู ตั้งแต 6 คนขึ้นไป)
3. ผานการประเมินตนเองครองตน ครองคน ครองงาน ทั้ง 3 หมวด
1. ผานคุณสมบัติการเปนผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นที่ 5
ผูบริหารสถานศึกษา
2. สมาชิกทุกคนในกลุม คงสภาพ/สรางเด็กดีของแผนดินไดอยางนอย 5
ดีของแผนดิน ชั้นที่ 4
คน (กรณีสถานศึกษามีครู 1-5 คน) หรือสงเสริมใหเกิดครูดีของแผนดิน
ชั้นที่ 5 ในสถานศึกษา อยางนอย 50 % (กรณีที่สถานศึกษามีครู ตั้งแต 6
คนขึ้นไป)
3. สมาชิกทุกคนในกลุม ผานการประเมินครองตน ครองคน ครองงาน ทั้ง
3 หมวด แบบ 360 องศา (ตนเอง ผูบังคับบัญชา และครูดีของแผนดิน)
อยางละ 1 คน
4. ในรอบ 1 ปที่ผานมา สมาชิกทุกคนในกลุม มีการพัฒนาตนเองอยางนอย
1 ตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ไดคะแนนนอยสุด 3 อันดับสุดทาย จากการประเมิน
ครองคน ครองคน ครองงาน ในชั้นที่ 5 ) จากแหลงเรียนรูของมูลนิธิ หรือที่
เปนไปเงื่อนไขของมูลนิธิ
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สิ่งที่ไดรับ
เกียรติบัตร จากระบบอัตโนมัติ
เกียรติบัตร และ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นที่ 5
จากผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ผูประเมิน
ผูบริหารที่สูงขึ้นไป
1 ขั้น
คณะกรรมการ
ระดับเขต/จังหวัด

เกียรติบัตร และ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นที่ 4
จากผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
สัมมนาหลักสูตร “ผูนําเครือขายผูบริหาร
สถานศึกษาดีของแผนดิน” 3 วัน 2 คืน

คณะกรรมการ
ระดับภาค

หนาที่ 8

ผูบริหารสถานศึกษา
ดีของแผนดิน ชั้นที่ 3

ผูบริหารสถานศึกษา
ดีของแผนดิน ชั้นที่ 2
ผูบริหารสถานศึกษา
ดีของแผนดิน ชั้นที่ 1

หมายเหตุ

1.
2.
3.

5. รวมกลุม ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นที่ 5 จํานวน 3 คน (หาม
ขามสังกัดหลัก หามขามจังหวัด) เพื่อสรางนวัตกรรมกลุม เกี่ยวกับการ
บริหารเพื่อสงเสริมใหเกิดเด็กดีของแผนดิน หรือครูดีของแผนดิน ใหเปนที่
ประจักษ อยางนอย 1 นวัตกรรม
1. ผานคุณสมบัติการเปนผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นที่ 4
2. สมาชิกทุกคนในกลุม ผานหลักสูตร “ผูนําเครือขายผูบริหารสถานศึกษา
ดีของแผนดิน”
3. ตอยอดนวัตกรรมการบริหาร เพื่อสงเสริมใหเกิดเด็กดีของแผนดิน หรือ
ครูดีของแผนดิน (ที่เคยไดรับรางวัล ในชั้นที่ 4)
4. สงเสริมใหเกิดครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 4 จํานวนอยางนอย 1 กลุม
1. – 3. เหมือน ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นที่ 3
4. สงเสริมใหเกิดครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 4 จํานวนอยางนอย 2 กลุม

เกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นที่ 3
โลเกียรติยศของกลุม จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการ
ระดับชาติ

เกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
คณะกรรมการ
ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นที่ 2
ระดับชาติ
โลเกียรติยศของกลุมจากนายกรัฐมนตรี
เกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
1. – 3. เหมือน ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นที่ 3
4. สงเสริมใหเกิดครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 4 จํานวนอยางนอย 3 กลุม หรือ 2 ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นที่ 1
คณะกรรมการ
ถวยเกียรติยศของกลุม จาก
กลุม อยางยั่งยืน 1 ป
ระดับชาติ
ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท
จัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน
ผูไดรับรางวัลจะตองไมอยูในระหวางการลงโทษทางวินัย หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
กลุมครูดีของแผนดิน ที่สงเสริมนั้น จะตองไมทับซอนกับศึกษานิเทศกดีของแผนดิน ระดับเกียรติคุณยิ่ง
นวัตกรรมการบริหาร เพื่อสงเสริมใหเกิดเด็กดีของแผนดิน หรือครูดีของแผนดินนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูดําเนินการเอง หามวาจาง
หรือมอบหมายผูใตบังคับบัญชาดําเนินการ
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หนาที่ 9

ภาพรวมเกณฑการพิจารณารางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน

ผูบริหาร
สถานศึกษา
ดีของแผนดิน
ชั้นที่ 5
สรางเด็กดีของแผนดิน
อยางนอย 5 คน หรือ
สงเสริมใหเกิดครูดีของ
แผนดิน ขั้นพื้นฐาน
50%
ผานประเมินตนเอง
3 หมวด
-

ผูบริหาร
สถานศึกษา
ดีของแผนดิน
ชั้นที่ 4

ผูบริหาร
สถานศึกษา
ดีของแผนดิน
ชั้นที่ 3

คงสภาพ/สรางเด็กดีของ
แผนดินไดอยางนอย 5
สรางกลุมครูดีของแผนดิน
คน หรือ สงเสริมใหเกิด
ชั้นที่ 4 ได 1 กลุม
ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 5
อยางนอย 50 %
ผานการประเมิน
3 หมวด แบบ360 องศา
พัฒนาตนเอง 1 ตัวบงชี้
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
รวมกลุม 3 คนสราง
ตอยอดนวัตกรรมฯ
นวัตกรรมสรางคนดีฯ
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ผูบริหาร
สถานศึกษา
ดีของแผนดิน
ชั้นที่ 2

ผูบริหาร
สถานศึกษา
ดีของแผนดิน
ชั้นที่ 1

สรางกลุมครูดีของ
แผนดินชั้นที่ 4 ได 2
กลุม

สรางกลุมครูดีของ
แผนดินชั้นที่ 4 ได 3
กลุม หรือ 2 กลุม ยั่งยืน
1 ป

-

-

หลักสูตร 5 วัน 4 คืน

หลักสูตร 5 วัน 4 คืน

ตอยอดนวัตกรรมฯ

ตอยอดนวัตกรรมฯ
หนาที่ 10

9.2

ครูดีของแผนดิน

ชื่อรางวัล
คุณสมบัติ
ครูดีของแผนดิน
ผานคุณสมบัติพื้นฐานครูดีของแผนดิน
ขั้นพื้นฐาน
ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 5 1. ผานคุณสมบัติการเปนครูดีของแผนดิน ขั้นพื้นฐาน
2. สรางเด็กดีของแผนดินไดอยางนอย 50 % ของนักเรียนที่ประจําชั้น/วิชา
3. ผานการประเมินตนเองครองตน ครองคน ครองงาน ทั้ง 3 หมวด
ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 4 1. ผานคุณสมบัติการเปนครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 5
2. สมาชิกทุกคนในกลุม คงสภาพเด็กดีของแผนดิน (ประจําชั้นเดิม) หรือ
สรางเด็กดีของแผนดิน (เปลี่ยนหองประจําชั้น) ไดอยางนอย 50% ของ
นักเรียนที่ประจําชั้น
3. สมาชิกทุกคนในกลุมผานการประเมินครองตน ครองคน ครองงาน ทั้ง 3
หมวด แบบ 360 องศา (ตนเอง ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และเด็กดี
ของแผนดิน) อยางละ 1 คน
4. ในรอบ 1 ปที่ผานมา สมาชิกทุกคนในกลุม มีการพัฒนาตนเองอยางนอย
1 ตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ไดคะแนนนอยสุด 3 อันดับสุดทาย จากการประเมิน
ครองคน ครองคน ครองงาน ในชั้นที่ 5 ) จากแหลงเรียนรูของมูลนิธิ หรือที่
เปนไปเงื่อนไขของมูลนิธิ
5. รวมกลุม ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 5 จํานวน 3 คน (หามขามสังกัดหลัก
หามขามจังหวัด) เพื่อสรางนวัตกรรมกลุม เกี่ยวกับการสรางคนดีใหแผนดิน
ใหเปนที่ประจักษ อยางนอย 1 นวัตกรรม
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สิ่งที่ไดรับ
เกียรติบัตร จากระบบอัตโนมัติ
เกียรติบัตร และ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 5
จากผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
เกียรติบัตร และ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 4
จากผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
สัมมนาหลักสูตร “ผูนําเครือขายครูดีของ
แผนดิน” 3 วัน 2 คืน

ผูประเมิน
ผูบริหารที่สูงขึ้นไป
1 ขั้น
คณะกรรมการ
ระดับเขต/จังหวัด

คณะกรรมการ
ระดับภาค

หนาที่ 11

ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 3 1. ผานคุณสมบัติการเปนครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 4
2. สมาชิกทุกคนในกลุม คงสภาพเด็กดีของแผนดิน (ประจําชั้นเดิม) หรือ
สรางเด็กดีของแผนดิน (เปลี่ยนหองประจําชั้น) ไดอยางนอย 50%
3. สมาชิกทุกคนในกลุมผานหลักสูตร“ผูนําเครือขายครูดีของแผนดิน”
4. ตอยอดนวัตกรรมการสรางคนดีใหแผนดิน (ที่เคยไดรับรางวัล ในชั้นที่ 4)
5. เปนพี่เลี้ยงทําใหเกิดกลุมที่ไดรับรางวัลครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 4 จํานวน
1 กลุม
ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 2 1. - 4. เหมือนครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 3
5. เปนพี่เลี้ยงทําใหเกิดกลุมที่ไดรับรางวัลครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 4 จํานวน
2 กลุม

เกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 3
โลเกียรติยศของกลุมจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ทุนสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม
5,000 บาท

คณะกรรมการ
ระดับชาติ

เกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 2
คณะกรรมการ
โลเกียรติยศของกลุมจากนายกรัฐมนตรี
ระดับชาติ
ทุนสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม
10,000 บาท
ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 1 1. - 4. เหมือนครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 3
เกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
5. เปนพี่เลี้ยงทําใหเกิดกลุมที่ไดรับรางวัลครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 4 จํานวน ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 1
3 กลุม หรือ 2 กลุม อยางยั่งยืน 1 ป
ถวยเกียรติยศของกลุมจาก
คณะกรรมการ
ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท
ระดับชาติ
ทุนสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม
15,000 บาท
จัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน
หมายเหตุ
1.
ผูไดรับรางวัลจะตองไมอยูในระหวางการลงโทษทางวินัย หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
2.
นวัตกรรมกลุม เกี่ยวกับการสรางคนดีใหแผนดิน สมาชิกในกลุมจะตองเปนผูดําเนินการเอง หามวาจาง หรือมอบหมายบุคคลอื่นดําเนินการ
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หนาที่ 12

ภาพรวมเกณฑการพิจารณารางวัลครูดีของแผนดิน

ครูดีของแผนดิน
ชั้นที่ 4

ครูดีของแผนดิน
ชั้นที่ 5
สรางเด็กดีของแผนดิน
50%
ผานประเมินตนเอง
3 หมวด
-

สราง/คงสภาพ
เด็กดีของแผนดิน 50%
ผานการประเมิน
3 หมวด แบบ360 องศา
พัฒนาตนเอง 1 ตัวบงชี้
รวมกลุม 3 คนสราง
นวัตกรรมสรางคนดีฯ
-
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ครูดีของแผนดิน
ชั้นที่ 3

ครูดีของแผนดิน
ชั้นที่ 2

ครูดีของแผนดิน
ชั้นที่ 1







-

-

-

หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

หลักสูตร 5 วัน 4 คืน

หลักสูตร 5 วัน 4 คืน

ตอยอดนวัตกรรมฯ





สรางกลุมได 1 กลุม

สรางกลุม 2 กลุม

สรางกลุมได 3 กลุม
หรือ 2 กลุม ยั่งยืน 1 ป
หนาที่ 13

12. ปฏิทินการดําเนินโครงการ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กิจกรรม
พ.ค.
ปรับปรุงเกณฑ รายละเอียดโครงการฯ และระบบโปรแกรม ประจําป 2564

ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจกับผูบริหารสถานศึกษาและครูทั่วประเทศ

เปดรับสมัครผูบริหารสถานศึกษาและครูเขารวมโครงการฯ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูดําเนินโครงการ และสงผลการดําเนินการ
จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาและครูดีของแผนดิน
สัมมนา ผูนําเครือขายผูบริหารสถานศึกษา/ครูดีของแผนดิน 3 วัน 2 คืน
คณะกรรมการฯ พิจารณารางวัลผูบริหารสถานศึกษา/ครูดีของแผนดิน
ประกาศผลผูไดรับรางวัลผูบริหารสถานศึกษา/ครูดีของแผนดิน ประจําป 2564
มอบรางวัลผูบริหารสถานศึกษา/ครูดีของแผนดิน ตั้งแตชั้นที่ 4 ขึ้นไป ณ สวนกลาง
มอบรางวัลผูบริหารสถานศึกษา/ครูดีของแผนดิน ระดับพื้นฐาน และ/หรือ ชั้นที่ 5
ณ สวนภูมิภาค
11. สรุปผลการดําเนินโครงการฯ ป 2564
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