โครงการเครือขายครูดีของแผนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
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 “ให
ครูรักเด็ก และเด็กรักครู” “ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจตอเพื่อน ไมแขงขันกัน แตใหแขงกับตนเอง ใหเด็กที่เรียน
เกงกวาชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา” และ “ใหครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของ
ความสามัคคี”
มูลนิธิฯ จะดําเนินการโดยใชตนทุนทางสังคมที่มี จากนั้นทําการเสริมพลังใหเกิดการพัฒนาตนเอง
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
1

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหประพฤติตนเปนครูดีของแผนดิน มีศีลธรรม อุดมดวย
จิตวิญญาณความเปนครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
ผูเรียนในศตวรรษ ที่ 21
2. เพื่อสรางเครือขายครูดีของแผนดิน ใหมีความรัก ความสามัคคี และมีอุดมการณเดียวกัน
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานความเปนครูมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูดีของแผนดินมีลักษณะเปนแบบอยางที่ดี มีศีลธรรม มีจิตวิญญาณความเปนครู เจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท
2. ครูดีของแผนดินเปนผูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีทันสมัย
3. ครูดีของแผนดินมีการศึกษาคนควา หาความรูใหมๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒ นาตนเอง
ปรับตัวใหเขากับภารกิจและสภาพแวดลอม
4. กลุมครูดีของแผนดินดําเนินการและพัฒนาในรูปแบบเครือขายอยางตอเนื่อง
3.2 เปาหมายเชิงปริมาณ
มีผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 50,000 คน
4. กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
3. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
4. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และกรุงเทพมหานคร
5. ผูรับผิดชอบโครงการ มูลนิธิครูดีของแผนดิน
6. ภาคีเครือขายรวมดําเนินการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
4. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
5. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
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7. กรอบแนวคิดการดําเนินการ
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
(Input)
(Process)
1. ครูที่มีพื้นฐาน 1. ดํ า เนิ น ชี วิ ต เจริ ญ รอยตามเบื้ อ ง
ความดี มีทัศนคติ พระยุคลบาท
แนวคิดเดียวกัน
2. ประเมิน และพัฒนาตนเองตามตัวชี้วัด
2. มี อุด มการณ ในโครงการ
และวั ต ถุ ป ระสงค 3. ทํ ากิจ กรรมพัฒ นานักเรีย นที่ต นเอง
รวมกันในการสราง ประจําชั้น จํานวน 1 หองเรียน ใหมีนิสัยดี
คนดีใหกับแผนดิน ขึ้นเปนนักเรียนดีของแผนดิน กรณีที่ไมได
3. การเสริมแรง เปนครูประจําชั้นใหดูแลนักเรียนที่ตนเอง
จากผูบังคับบัญชา สอนหองใดหองหนึ่งจํานวน 1 หองเรียน
4. รวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู PLC :
Professional Learning Community
พั ฒ นาวิ ช าชี พ และวิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรมสรางคนดีใหแผนดิน
5. ขยายผลไปยังเพื่อนครู สราง พัฒนา
รักษาเปนเครือขายอยางยั่งยืนตอไป

ผลผลิต
(Output)
1.
เป น ครู ดี ข อง
แผ น ดิ น เจริ ญ รอย
ตามเบื้ อ งพระยุ ค ล
บ า ท มี ทั ก ษ ะ ก า ร
จัดการเรียนการสอน
สํ า ห รั บ ผู เ รี ย น ใ น
ศตวรรษที่ 21
2. ครูดีของแผนดินได
สร า งเครื อ ข า ยการ
เรี ย นรู ร ว มกั น ทํ า ให
ครูเกิดความรัก ความ
สามัค คี มี อุดมการณ
แ ล ะ เ ป า ห ม า ย
เดียวกัน
3. ค รู ไ ด ย ก ร ะ ดั บ
มาตรฐานความเป น
ครูมืออาชีพ

ผลลัพธ
(Outcome)
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การศึกษาดีขึ้น
2. ผูเรียนมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงคมากขึ้น
3. เกิดนวัตกรรมการ
สรางคนดีใหแผนดิน
ผลกระทบ
(Impact)
1.การมี/เลื่อน
วิทยฐานะ
2.คุณครูเป นที่ย อมรั บ
ในสังคมมากขึ้น

8.

ตัวชี้วัดในโครงการ 3 หมวด 19 ตัวบงชี้
จากการสังเคราะหแนวความคิดตางๆ ที่เกี่ยวของจํานวน 17 แนวคิด คือ 1) พระบรมราชโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เกี่ยวกับการศึกษา 2) พระบรมราชโชวาทในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการศึกษา 3) คุณธรรม 4 ประการ เมื่อครบรอบ 200
ปกรุงรัตนโกสินทร สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ 4) คุณธรรม 4 ประการ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ป ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร คิดพูดทํา ดวยเมตตา ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ประพฤติตามกฎกติกาแบบแผนเดียวกัน ทําความคิดเห็นของตนใหถูกตองมั่นคงในเหตุผล 5) หลักการครอง
ตน ครองคน ครองงาน 6) คําสอนในพระพุทธศาสนา เชน โอวาทปาฏิโมกข ละชั่ว ทําดี ทําใจใส ศีล ๕ ทิศ ๖
หิริโอตตัปปะ ไตรสิกขา 7) คานิยม 12 ประการของ คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) 8)
จรรยาบรรณวิชาชีพ 9 ประการของคุรุสภา 10) คนดี 10 ประการของสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปช.) คือ สติ วินัย ซื่อสัตย จิตอาสา ความรักเมตตา ออนนอม กตัญู ขยัน
ประหยัด อดทนอดกลั้น 11) ทศพิธคุรุธรรม ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 12) ความดีสากล 5 ประการ คือ ความ
สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ 13) ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 14) การพัฒนานักเรียน
ของโรงเรียนบางกอกพัฒนา (Is, Does, Says, Is not) 15) แนวคิด ABCDE (Attitude Belief Commitment
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Dream Drive Do it Emotion control) ของ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ 16) แนวคิด 555 ของ นายสุเทพ
บุญเติม 17) แนวคิดเสอเพลอ โมเดล ของนายชลํา อรรถธรรม ไดความคิดรวบยอด คือ
สรางคนดีใหแผนดิน
เพราะนี่คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ประเทศชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย
ตัวชี้วัดในโครงการเครือขายครูดีของแผนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
องคประกอบหลัก
ตัวบงชี้
ครองตน
1. รัก เขาใจ หวงใยลูกศิษย
9 ตัวบงชี้
2. หนาที่ครูตอศิษย ตามหลักทิศ 6
3. ไมสรางหนี้เพิ่ม
4. จิตสาธารณะ
5. ปฏิบัติตนอยูในศีล 5 และความดีสากล 5
6. มีความรับผิดชอบ พูดอยางไรทําอยางนั้น ทําอยางไรพูดอยางนั้น
7. เรียนรูตลอดชีวิต
8. รูเทาทันตนเอง
9. ละอายและเกรงกลัวตอบาป
ครองคน
10. เปนผูห วังดีใหดวยจิตเมตตา
3 ตัวบงชี้
11. ปฏิบัติตนตามแบบแผนและปรับแนวคิดใหถูกตองตรงกัน
12. ปฏิบัติตนกับบุคคลรอบขางอยางเหมาะสม
ครองงาน
13. มีความคิดสรางสรรค (Creativity)
7 ตัวบงชี้
14. มีการคิดวิเคราะห (Critical Thinking)
15. มีทักษะดานความรวมมือและการทํางานเปนทีม
(Collaboration and Teamwork)
16. มีทักษะการสื่อสาร (Communication)
17. รูคอมพิวเตอรและไอซีที (Computing & ICT Literacy)
18. มีทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career & Learning Skill)
19. ผสมผสานทางวัฒนธรรม (Cross-cultural)
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9. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูดีของแผนดิน
ชื่อรางวัล
ครูดีของแผนดิน ขั้นพื้นฐาน
ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 5

ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 4

คุณสมบัติ
ผานเกณฑคุณสมบัติเบื้องตนของการเปนครูดี
ของแผนดิน
1. ผานเกณฑคุณสมบัติเบื้องตนของการเปนครูดี
ของแผนดิน
2. สรางนักเรียนดีของแผนดินไดอยางนอย 50 %
นักเรียนที่ประจําชั้น
3. ผานการประเมินอยางนอย 1 หมวด จาก 3 หมวด
(ครองตน ครองคน หรือครองงาน)
1. ผานเกณฑคุณสมบัติเบื้องตนของการเปนครูดี
ของแผนดิน
2. คงสภาพนักเรียนดีของแผนดิน ในชั้นที่ 5 (ประจํา
ชั้นเดิม) หรือสรางนักเรียนดีของแผนดินไดอยางนอย
รอยละ 50% (เปลี่ยนหองประจําชั้น)
3. ผานการประเมินทั้ง 3 หมวด 19 ตัวบงชี้
ของโครงการ
4. เกิดการรวมกลุมครูดีของแผนดิน จํานวน 3-8 คน
และมีผลงานนวัตกรรมของกลุมเกี่ยวกับการสรางคนดี
ใหแผนดินเปนที่ประจักษ

สิ่งที่ไดรับ
คุณครูไดรับเกียรติบัตร
คุณครูไดรับเกียรติบัตร และ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูดีของแผนดิน
ชั้นที่ 5

ผูประเมิน
ผูบริหารที่สูงขึ้นไป
1 ขั้น
คณะกรรมการ
ระดับเขต/จังหวัด

คุณครูทุกคนในกลุมไดรับเกียรติบัตร
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูดีของแผนดิน
ชั้นที่ 4
การสัมมนาพัฒนาศักยภาพ 3 วัน 2 คืน
คณะกรรมการ
ระดับภาค
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ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 3

ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 2

ครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 1

ตามคุณสมบัติครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 4 และสรางกลุม คุณครูทุกคนในกลุมไดรับเกียรติบัตร
ครูดีของแผนดิน ที่ไดรับรางวัลครูดีของแผนดิน ชั้นที่ เครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ ครูดีของแผนดิน
ชั้นที่ 3
4 ไดอยางนอย 1 กลุม
การสัมมนาพัฒนาศักยภาพ 5 วัน 4 คืน
โลเกียรติยศของกลุมจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ
ทุนสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม 5,000
บาท
ตามคุณสมบัติครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 4
คุณครูทุกคนในกลุมไดรับเกียรติบัตร
และเปนเครือขายครูดีของแผนดิน กลาวคือ สามารถ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูดีของแผนดิน
สรางกลุมครูดีของแผนดิน ที่ไดรับรางวัลครูดี
ชั้นที่ 2
ของแผนดิน ชั้นที่ 4 ไดอยางนอย 3 กลุม
ถวยเกียรติยศของกลุมจากนายกรัฐมนตรี
ทุนสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขาย
10,000 บาท
ตามคุณสมบัติครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 4
คุณครูทุกคนในกลุมไดรับเกียรติบัตร
และเปนเครือขายครูดีของแผนดินยั่งยืน กลาวคือ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูดีของแผนดิน
สามารถรักษา-พัฒนากลุมครูดีของแผนดิน ที่ไดรับ
ชั้นที่ 1
รางวัลครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 4 ไดอยางนอย 3 กลุม ถวยเกียรติยศของกลุมจาก
เปนเวลา 2 ป
ฯพณฯ องคมนตรี / ถวยพระราชทาน
และทุนสนับสนุนการดําเนินงาน
ของเครือขาย 15,000 บาท (ทุกๆ 2 ป)

คณะกรรมการ
ระดับชาติ

คณะกรรมการ
ระดับชาติ

คณะกรรมการ
ระดับชาติ
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ภาพรวมเครื่องหมายเชิดชู เกียรติ ครู ดีของแผ่ นดิน

ครูดีของแผ่นดิน
ชันที
้ ่5
สร้างนักเรี ยนดี
ของแผ่นดิน 50%
ผ่านประเมินตนเอง
1 หมวด



ครูดีของแผ่นดิน
ชันที
้ ่4
(กลุม่ )


ผ่านประเมินตนเอง
3 หมวด
นวัตกรรมการสร้างคนดี
ให้แผ่นดิน


ครูดีของแผ่นดิน
ชันที
้ ่3

ครูดีของแผ่นดิน
ชันที
้ ่2
(เครื อข่าย)

ครูดีของแผ่นดิน
ชันที
้ ่1
(เครื อข่ายยัง่ ยืน)



















สร้างกลุ่มได้ 1 กลุ่ม

สร้างกลุ่มได้ 3 กลุ่ม

กลุ่ม 3 กลุ่ม ยัง่ ยืน
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10. แหลงงบประมาณ
10.1 คาบํารุงสมาชิก
10.2 คาสนับสนุนเสื้อและเข็มที่ระลึก
10.3 ผูมีจิตศรัทธา
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครู เ กิ ด แรงบั น ดาลใจและมี แ นวทางในการพั ฒ นาตนเองสู ก ารเป น ครู ดี ข องแผ น ดิ น
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
2. ครูมีกลุมและเครือขายการเรียนรูรวมกันที่มีความเขาใจและเปาหมายอุดมการณเดียวกัน
3. ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
4. ครูสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคมได
5. สังคมมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู
6. เกิดนวัตกรรมการสรางคนดีที่หลากหลาย
7. เกิดเครือขายการสรางคนดีและมีการขยายเครือขายอยางตอเนื่อง
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
มูลนิธิครูดีของแผนดิน
103 ถนนวิสุทธิกษัตริย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร : 02-001-1515 โทรสาร : 02-001-1368
www.thaisuprateacher.org
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