
โครงการเครือขายครูดีของแผนดิน เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท 
ประจําปพุทธศักราช 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมแหงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวฯ  
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน ท่ีทรงใส
พระราชหฤทัยในการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาของชาติ อันเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย มูลนิธิครูดีของแผนดิน จึงไดจัดทํา โครงการ “เครือขายครูดีของแผนดิน เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคล
บาท” ข้ึน เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ยกยอง เชิดชูเกียรติ และสรางเครือขายครูดีของแผนดินที่ประพฤติและ
ปฏิบัติตนเปนครูดี เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) กําหนดยุทธศาสตรท่ี 3  เก่ียวกับการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ 5 เก่ียวกับ การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงเนนสรางคน พัฒนาจิตใจ ปญญา และกาย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญทั้งครูและ
ผูเรียนไดรับการอบรมพัฒนาใหมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการดํารงชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน และกําหนดบทบาทของครู อาจารยไวอยางชัดเจน ใหเปนผูมีทักษะ ความรู ความสามารถ 
และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผู เรียนรูสิ่งใหม และเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถประยุกตใชว ิธ ีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู เรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ครู จึงเปนบุคคลสําคัญเพ่ือใหบรรลุยุทธศาสตรดังกลาว ดังนั้น มูลนิธิครูดีของแผนดิน จึงไดกําหนด
วิสัยทัศนวา “ครูดีของแผนดิน สรางคนดีใหแผนดิน” เพ่ือสรางครูดีของแผนดินในเบื้องตน แลวขยายผล 
ไปยังการสรางคนดีใหกับแผนดิน ปฏิบัติตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ทํากิจกรรมสืบสานโครงการ
พระราชดําริ และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (หรือศาสนาที่ตนนับถือ) อีกทั้งยังเปนการยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพครู มาตรฐานการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาผูเรียนใหพนจากความทุกข ไมวาจะเปนทุกข 
อันเกิดจากสรีระ ทุกขจากการอยูรวมกัน ทุกขจากการประกอบอาชีพ หรือแมแตทุกขอันเกิดจากกิเลสภายใน
ตน และเพ่ือสนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวฯ ท่ีทรงมีตอการศึกษา 4 
ประการ คือ มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม มีงานทํามีอาชีพ และเปน
พลเมืองดี และพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรท่ีวา  
“ใหครูรักเด็ก และเด็กรักครู” “ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจตอเพ่ือน ไมแขงขันกัน แตใหแขงกับตนเอง ใหเด็กท่ี
เรียนเกงกวาชวยสอนเพ่ือนท่ีเรียนชากวา” และ “ใหครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนทํารวมกัน เพ่ือใหเห็นคุณคาของ
ความสามัคคี” 

มูลนิธิฯ ดําเนินการโดยใชตนทุนทางสังคมท่ีมี จากนั้นทําการเสริมพลังใหเกิดการพัฒนาตนเอง 
จัดระบบกลุมทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน แลวขยายเปนเครือขาย โดยมีการ
สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และใหกําลังใจ จากผูบริหาร เพื่อนครู ผูปกครอง และชุมชน เพื่อใหการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปอยางเปนระบบและเกิดประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา และครู ใหประพฤติตนเปนครูดีของแผนดิน มีศีลธรรม อุดมดวย 

จิตวิญญาณความเปนครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มีสมรรถนะท่ีเหมาะสม สําหรับผูเรียนใน

ศตวรรษ ท่ี 21 

2. เพ่ือสรางเครือขายผูบริหารสถานศึกษา และครูดีของแผนดิน ใหมีความรัก ความสามัคคี และมี

อุดมการณเดียวกัน 

3. เพ่ือยกระดับมาตรฐานความเปนผูบริหารสถานศึกษา และครูมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3. เปาหมาย 
3.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. ผูบริหารสถานศึกษา และครูดีของแผนดิน ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีศีลธรรม มีจิต
วิญญาณความเปนครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  

2. ผูบริหารสถานศึกษา และครูดีของแผนดิน มีความรู ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสม
สําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

3. เกิดเครือขายผูบริหารสถานศึกษา และครูดีของแผนดิน ท่ีมีความรัก ความสามัคคี และมี
อุดมการณเดียวกัน    

4. มาตรฐานความเปนผูบริหารสถานศึกษา และครูมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีการพัฒนาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

3.2 เปาหมายเชิงปริมาณ 
ระดับรางวัล 

ผูบริหารสถานศึกษา 
และครูดีของแผนดิน 

จํานวนผูท่ีไดรับรางวัล 
ปพุทธศักราช 2563  

(คน) 

จํานวนท่ีคาดวาจะไดรับรางวัล 
ในปพุทธศักราช 2564 

(คน) 
ข้ันพ้ืนฐาน 34,024 35,000 
ชั้นท่ี 5 602 4,000 
ชั้นท่ี 4 28 500 
ชัน้ท่ี 3, 2 และ 1 0 20 

4. กลุมเปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษา และคร ูทุกสังกัด ท่ีจัดการศึกษา 
 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ มูลนิธิครูดีของแผนดิน 
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6. ภาคีเครือขายรวมดําเนินการ  
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
4. กรุงเทพมหานคร 
5. สมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย 
6. สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย 
7. สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

7. กรอบแนวคิดการดําเนินการ 

ปจจัยนําเขา 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

1. ผูบริหาร
สถานศึกษา และ
ครูท่ีมีพ้ืนฐานความ
ดี มีทัศนคติแนวคิด
เดียวกัน 
2. มีอุดมการณ
และวัตถุประสงค
รวมกันในการสราง
คนดีใหกับแผนดิน 
3. การเสริมแรง
จากผูบังคับบัญชา 

1. ดําเนินชีวิตเปนแบบอยางท่ีด ี
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 
2. ประเมิน และพัฒนาตนเอง
ตามตัวชี้วัดในโครงการ 
3. ทํากิจกรรมพัฒนานักเรียนท่ี
ตน เองประจํ า ชั้ น  จํ านวน  1 
หองเรียน ใหมีนิสัยดีข้ึนเปนเด็กดี
ของแผนดิน กรณีท่ีไมไดเปนครู
ประจําชั้นใหดูแลนักเรียนท่ีตนเอง
สอนหองใดหองหนึ่ง 1 หองเรียน 
4. รวมกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
PLC : Professional Learning 
Community วิ จั ย แ ล ะ พัฒน า
นวัตกรรมสรางคนดีใหแผนดิน 
5. ขยายผลไปยังเพ่ือนผูบริหาร 
ครู  ส ร า ง  พัฒนา  รั กษา เป น
เครือขายอยางยั่งยืนตอไป 

1. ผูบริหารสถานศึกษา และครู
ดีของแผนดิน ประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดี มีศีลธรรม มีจิต
วิญญาณความเปนครู เจริญรอย
ต า ม เ บื้ อ ง พ ร ะ ยุ ค ล บ า ท  
มีสรรถนะท่ีเหมาะสมสําหรับ
ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  
2. เครือขายการเรียนรูรวมกัน 
ของผูบริหารสถานศึกษา และ
ครู ท่ีมีความรัก ความสามัคคี มี
อุดมการณเดียวกัน 
3. มาตรฐานความเปนผูบริหาร
สถานศึกษา และครูมืออาชีพ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการ เรี ยนรู ใน
ศตวรรษ ท่ี  21 มีการ พัฒนา
สูงข้ึน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การศึกษาดีข้ึน 
2. ผูเรียนมี
พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคมากข้ึน 
3. เกิดนวัตกรรมการ
สรางคนดีใหแผนดิน 

ผลกระทบ 
(Impact) 

1.มี/เลื่อนวิทยฐานะ 
2. ผูบริหาร
สถานศึกษา และ
คุณครูเปนท่ียอมรับ
ในสังคมมากข้ึน 
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8. ตัวช้ีวัดในโครงการ 3 หมวด 19 ตัวบงช้ี 
จากการสังเคราะหแนวความคิดตางๆ ท่ีเก่ียวของจํานวน 16 แนวคิด คือ  
1) พระบรมราชโชวาทในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เก่ียวกับการศึกษา 
2) พระบรมราชโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เก่ียวกับการศึกษา 
3) คุณธรรม 4 ประการ เม่ือครบรอบ 200 ปกรุงรัตนโกสินทร (สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ)  
4) คุณธรรม 4 ประการ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ป ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (คิดพูดทําดวยจิตเมตตา ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 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 ประการของสาํนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปช.) คือ 

สติ วินัย ซ่ือสัตย จิตอาสา ความรักเมตตา ออนนอม กตัญู ขยัน ประหยัด อดทนอดกลั้น  
10) ทศพิธคุรุธรรม ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
11) ความดีสากล 5 ประการ คือ ความสะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ  
12) ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 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 
ตัวช้ีวัดในโครงการเครือขายครูดีของแผนดิน เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท 

องคประกอบ ตัวบงช้ีสําหรับครู ตัวบงช้ีสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

ครองตน 
 

9 ตัวบงชี ้ 7 ตัวบงชี ้
1. รัก เขาใจ หวงใยลูกศิษย  1. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี  
2. หนาท่ีครูตอศิษย ตามหลักทิศ 6  
3. ไมสรางหนี้เพ่ิม 2. ไมมีหนี้สินลนพนตัว 
4. จิตสาธารณะ 3. มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ 
5. ปฏิบัติตนอยูในศีล5และความดีสากล5 4.ปฏิบัติตนอยูในศีล5และความดีสากล5   
6. มีความรับผิดชอบ พูดอยางไรทําอยางนั้น 
ทําอยางไรพูดอยางนั้น 

 

7. เรียนรูตลอดชีวิต 5. เรียนรูตลอดชีวิต 
8. รูเทาทันตนเอง 6. รูเทาทันตนเอง 
9. ละอายและเกรงกลัวตอบาป 7. มีหิริโอตตัปปะ 
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องคประกอบ ตัวบงช้ีสําหรับครู ตัวบงช้ีสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

ครองคน 
 

3 ตัวบงชี ้ 5 ตัวบงชี ้
 8. รัก เขาใจ หวงใยบุคลากรของโรงเรียน  
 9. ปฏิบัติหนาท่ีผูบริหารตอบุคลากรของ

โรงเรียนตามหลักทิศ 6 
10. เปนผูหวังดีใหดวยจิตเมตตา 10. ปฏิบัติตนเปนผูใหดวยจิตเมตตา 
11. ปฏิบัตตินตามแบบแผนและปรับแนวคิด
ใหถูกตองตรงกัน 

11. ปฏิบัติตนตามแบบแผน และปรับแนวคิด
ใหถูกตองตรงกัน 

12.  ปฏิบั ติ ตน กับบุ คคลรอบข า งอย า ง
เหมาะสม 

12. ปฏิบัติตนตอบุคคลรอบขางอยาง
เหมาะสม 

ครองงาน 
 

7 ตัวบงชี ้ 7 ตัวบงชี ้
13. มีความคิดสรางสรรค (Creativity) 13. ดานการสรางสรรคและนวัตกรรม 

(Creativity and innovation)  
14. มีการคิดวิเคราะห(Critical Thinking) 14. ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการ

แกปญหา (Critical thinking and problem 
solving)    

15. มีทักษะดานความรวมมือและการทํางาน
เปนทีม (Collaboration and Teamwork) 

15. ดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม 
และภาวะผูนํา (Collaboration, teamwork 
and leadership)   

16. มีทักษะการสื่อสาร (Communication) 16. ดานการสื่อสารสารสนเทศและการรูเทา
ทันสื่อ(Communications, information, 
and media literacy)    

17. รูคอมพิวเตอรและไอซีที 
(Computing & ICT Literacy) 

17. ดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 
and ICT literacy)   

18. มีทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู 
(Career & Learning Skill) 

18. ดานการทํางาน การเรียนรู และการ
พ่ึงตนเอง (Career and learning self–
reliance) 

19. ผสมผสานทางวัฒนธรรม 
(Cross-cultural) 

19. ดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตาง
กระบวนทัศน (Cross–cultural 
understanding) 
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9.  รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (เอกสารแนบ 1) 
9.1 ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน 
9.2 ครูดีของแผนดิน  

10.  เกณฑการพิจารณานวัตกรรมท่ีเปนผลงานดานการสรางคนดีใหแผนดิน 
      คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจาก 

1) ชื่อผลงาน ท่ีมา วัตถุประสงค กระบวนการ ผลลัพธ และผลกระทบของนวัตกรรมมีความ
สอดคลองกัน 

2) หลักการ หรือแนวคิดของนวัตกรรมมีความแปลกใหม หรือแตกตางจากผลงานท่ีเคยพบเห็น 
3) ข้ันตอนการดําเนินการนวัตกรรมมีความสมเหตุสมผลและปฏิบัติไดจริง 
4) นวัตกรรมนี้สามารถสรางคนดีใหแผนดินไดจริง (ไมเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 
5) นวัตกรรมนี้ สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอวงการการศึกษาได 

11. ข้ันตอนการพิจารณารางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน และครูดีของแผนดิน 
ช้ันท่ี 3 ช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 1 

1)   กลุมผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน / ครูดีของแผนดิน ท่ีเขารับการพิจารณารางวัล ชั้นท่ี 3, 
ชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 1สงผลงานและหลักฐานตางๆ เขาระบบของมูลนิธิ 

2)   คณะกรรมการกลาง ระดับชาติ ชุดท่ี 1 พิจารณาผลงานและหลักฐานตางๆ พิจารณาคัดเลือกผูมี
สิทธิ์ไดรับรางวัล ชั้นท่ี 3, ชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 1 

3)   คณะกรรมการกลาง ระดับชาติ ชุดท่ี 2 สัมภาษณผานระบบออนไลน เพ่ือคัดเลือกกลุมท่ี
เหมาะสมในการไดรับรางวัล ชั้นท่ี 3, ชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 1 

4)   คณะกรรมการกลาง ระดับชาติ ชุดท่ี 2 ลงพ้ืนท่ีดูสภาพจริง เพ่ือยืนยันผลการดําเนินการ และ
พิจารณาตัดสินรางวัล ชั้นท่ี 3, ชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 1 

5)   ประกาศผลรางวัล ชั้นท่ี 3, ชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 1  
 

12. ปฏิทินการดําเนินโครงการ (เอกสารแนบ 2) 

13. แหลงงบประมาณ 
 13.1 คาบํารุงสมาชิก 

13.2 คาลงทะเบียนการอบรมสัมมนา 
 13.3 คาสนับสนุนของท่ีระลึกมูลนิธิ 

13.4 ผูมีจิตศรัทธา 

  

โครงการเครือขายครูดีของแผนดนิฯ ประจําปพุทธศักราช 2564 หนาท่ี 6 
 



14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
14.1 ผูบริหารสถานศึกษา และครู เกิดแรงบันดาลใจและมีแนวทางในการพัฒนาตนเองสูการเปน

ผูบริหารสถานศึกษา และครูดีของแผนดิน ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีศีลธรรม มีจิต
วิญญาณความเปนคร ูเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

14.2 ผูบริหารสถานศึกษา และครูดีของแผนดิน มีความรู  ความสามารถ และสมรรถนะท่ี
เหมาะสมสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

14.3 ผูบริหารสถานศึกษา และครูดีของแผนดิน มีเครือขายการเรียนรู ท่ีมีความรัก ความสามัคคี 
และอุดมการณเดียวกัน 

14.4 มาตรฐานความเปนผูบริหารสถานศึกษา และครูมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีการพัฒนาสูงข้ึน 

14.5 เกิดนวัตกรรมการสรางคนดีท่ีใชไดจริง และมีความหลากหลาย 
14.6 ผูบริหารสถานศึกษา และครูดีของแผนดิน เปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

และเปนท่ียอมรับของสังคมมากข้ึน 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
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  

ช่ือรางวัล คุณสมบัติ ส่ิงท่ีไดรับ ผูประเมิน 
ผูบริหารสถานศึกษา 
ดีของแผนดินข้ันพ้ืนฐาน 

ผานคุณสมบัติพ้ืนฐานผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน เกียรติบัตร จากระบบอัตโนมัติ ผูบริหารท่ีสูงข้ึนไป 
1 ข้ัน 

ผูบริหารสถานศึกษา 
ดีของแผนดิน ชั้นท่ี 5 

1. ผานคุณสมบัติการเปนผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ข้ันพ้ืนฐาน 
2. สรางเด็กดีของแผนดินไดอยางนอย 5 คน (กรณีสถานศึกษามีครู 1-5 
คน) หรือสงเสริมใหเกิดครูดีของแผนดิน ข้ันพ้ืนฐาน อยางนอย 50 % 
(กรณีท่ีสถานศึกษามีครู ตั้งแต 6 คนข้ึนไป)  
3. ผานการประเมินตนเองครองตน ครองคน ครองงาน ท้ัง 3 หมวด  

เกียรติบัตร และ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นท่ี 5 
จากผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการ 
ระดับเขต/จังหวัด 

ผูบริหารสถานศึกษา 
ดีของแผนดิน ชั้นท่ี 4 
 

1. ผานคุณสมบัติการเปนผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นท่ี 5 
2. สมาชิกทุกคนในกลุม คงสภาพ/สรางเด็กดีของแผนดินไดอยางนอย 5 
คน (กรณีสถานศึกษามีครู 1-5 คน) หรือสงเสริมใหเกิดครูดีของแผนดิน  
ชั้นท่ี 5 ในสถานศึกษา อยางนอย 50 % (กรณีท่ีสถานศึกษามีครู ตั้งแต 6 
คนข้ึนไป)   
3. สมาชิกทุกคนในกลุม ผานการประเมินครองตน ครองคน ครองงาน ท้ัง 
3 หมวด แบบ 360 องศา (ตนเอง ผูบังคับบัญชา และครูดีของแผนดิน) 
อยางละ 1 คน 
4. ในรอบ 1 ปท่ีผานมา สมาชิกทุกคนในกลุม มีการพัฒนาตนเองอยางนอย 
1 ตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ท่ีไดคะแนนนอยสุด 3 อันดับสุดทาย จากการประเมิน 
ครองคน ครองคน ครองงาน ในชั้นท่ี 5 ) จากแหลงเรียนรูของมูลนิธิ หรือท่ี
เปนไปเง่ือนไขของมูลนิธิ 

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

ระดับภาค 
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5. รวมกลุม ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นท่ี 5 จํานวน 3 คน (หาม
ขามสังกัดหลัก หามขามจังหวัด) เพ่ือสรางนวัตกรรมกลุม เก่ียวกับการ
บริหารเพ่ือสงเสริมใหเกิดเด็กดีของแผนดิน หรือครูดีของแผนดิน ใหเปนท่ี
ประจกัษ อยางนอย 1 นวัตกรรม 

ผูบริหารสถานศึกษา 
ดีของแผนดิน ชั้นท่ี 3 
 

1. ผานคุณสมบัติการเปนผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นท่ี 4 
2. สมาชิกทุกคนในกลุม ผานหลักสูตร “ผูนําเครือขายผูบริหารสถานศึกษา
ดีของแผนดิน”  
3. ตอยอดนวัตกรรมการบริหาร เพ่ือสงเสริมใหเกิดเด็กดีของแผนดิน หรือ
ครูดีของแผนดิน (ท่ีเคยไดรับรางวัล ในชั้นท่ี 4) 
4. สงเสริมใหเกิดครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 4 จํานวนอยางนอย 1 กลุม 

เกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ 
ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นท่ี 3 
โลเกียรติยศของกลุม จาก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
 

คณะกรรมการ 
ระดับชาติ 

ผูบริหารสถานศึกษา 
ดีของแผนดิน ชั้นท่ี 2 

1. – 3. เหมือน ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นท่ี 3 
4. สงเสริมใหเกิดครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 4 จํานวนอยางนอย 2 กลุม 

เกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นท่ี 2 
โลเกียรติยศของกลุมจากนายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการ 
ระดับชาติ 

ผูบริหารสถานศึกษา 
ดีของแผนดิน ชั้นท่ี 1 

1. – 3. เหมือน ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นท่ี 3 
4. สงเสริมใหเกิดครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 4 จํานวนอยางนอย 3 กลุม หรือ 2 
กลุม อยางยั่งยืน 1 ป 

เกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
ผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน ชั้นท่ี 1 
ถวยเกียรติยศของกลุม จาก  
ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท 
จัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน 

คณะกรรมการ
ระดับชาติ 

หมายเหตุ 1. ผูไดรับรางวัลจะตองไมอยูในระหวางการลงโทษทางวินัย หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัย 
2. กลุมครูดีของแผนดิน ท่ีสงเสริมนั้น จะตองไมทับซอนกับศึกษานิเทศกดีของแผนดิน ระดับเกียรติคุณยิ่ง 
3. นวัตกรรมการบริหาร เพ่ือสงเสริมใหเกิดเด็กดีของแผนดิน หรือครูดีของแผนดินนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูดําเนินการเอง หามวาจาง 

หรือมอบหมายผูใตบังคับบัญชาดําเนินการ 
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ภาพรวมเกณฑการพิจารณารางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีของแผนดิน 

 
สรางเด็กดีของแผนดิน 
อยางนอย 5 คน หรือ
สงเสริมใหเกิดครูดีของ
แผนดิน ข้ันพ้ืนฐาน 

50% 

คงสภาพ/สรางเด็กดีของ
แผนดินไดอยางนอย 5 
คน หรือ สงเสริมใหเกิด
ครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 5 

อยางนอย 50 % 

สรางกลุมครูดีของแผนดิน
ชั้นท่ี 4 ได 1 กลุม 

สรางกลุมครูดีของ
แผนดินชั้นท่ี 4 ได 2 

กลุม 

สรางกลุมครูดีของ
แผนดินชั้นท่ี 4 ได 3 

กลุม  หรือ 2 กลุม ยั่งยืน 
1 ป 

ผานประเมินตนเอง 
3 หมวด 

ผานการประเมิน 
3 หมวด แบบ360 องศา 

- - - 

- พัฒนาตนเอง 1 ตัวบงชี ้ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน หลักสูตร 5 วัน 4 คืน หลักสูตร 5 วัน 4 คืน 

- 
รวมกลุม 3 คนสราง 
นวัตกรรมสรางคนดีฯ 

ตอยอดนวัตกรรมฯ ตอยอดนวัตกรรมฯ ตอยอดนวัตกรรมฯ 

 

ผูบริหาร
สถานศึกษา 
ดีของแผนดิน 

ชั้นท่ี 5 

ผูบริหาร
สถานศึกษา 
ดีของแผนดิน 

ชั้นท่ี 4 

ผูบริหาร
สถานศึกษา 
ดีของแผนดิน 

ชั้นท่ี 3 

ผูบริหาร
สถานศึกษา 
ดีของแผนดิน 

ชั้นท่ี 2 

ผูบริหาร
สถานศึกษา 
ดีของแผนดิน 

ชั้นท่ี 1 
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9.2 ครูดีของแผนดิน  

ช่ือรางวัล คุณสมบัติ ส่ิงท่ีไดรับ ผูประเมิน 
ครดูีของแผนดิน  
ข้ันพ้ืนฐาน 

ผานคุณสมบัติพ้ืนฐานครูดีของแผนดิน เกียรติบัตร จากระบบอัตโนมัติ ผูบริหารท่ีสูงข้ึนไป 
1 ข้ัน 

ครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 5 1. ผานคุณสมบัติการเปนครูดีของแผนดิน ข้ันพ้ืนฐาน 
2. สรางเด็กดีของแผนดินไดอยางนอย 50 % ของนักเรียนท่ีประจําชั้น/วิชา  
3. ผานการประเมินตนเองครองตน ครองคน ครองงาน ท้ัง 3 หมวด  

เกียรติบัตร และ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
ครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 5 
จากผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการ 
ระดับเขต/จังหวัด 

ครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 4 
 

1. ผานคุณสมบัติการเปนครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 5 
2. สมาชิกทุกคนในกลุม คงสภาพเด็กดีของแผนดิน (ประจําชั้นเดิม) หรือ
สรางเด็กดีของแผนดิน (เปลี่ยนหองประจําชั้น) ไดอยางนอย 50% ของ
นักเรียนท่ีประจําชั้น  
3. สมาชิกทุกคนในกลุมผานการประเมินครองตน ครองคน ครองงาน ท้ัง 3 
หมวด แบบ 360 องศา (ตนเอง ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และเด็กดี
ของแผนดิน) อยางละ 1 คน 
4. ในรอบ 1 ปท่ีผานมา สมาชิกทุกคนในกลุม มีการพัฒนาตนเองอยางนอย 
1 ตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ท่ีไดคะแนนนอยสุด 3 อันดับสุดทาย จากการประเมิน 
ครองคน ครองคน ครองงาน ในชั้นท่ี 5 ) จากแหลงเรียนรูของมูลนิธิ หรือท่ี
เปนไปเง่ือนไขของมูลนิธิ 
5. รวมกลุม ครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 5 จํานวน 3 คน (หามขามสังกัดหลัก 
หามขามจังหวัด) เพ่ือสรางนวัตกรรมกลุม เก่ียวกับการสรางคนดีใหแผนดิน
ใหเปนท่ีประจักษ อยางนอย 1 นวัตกรรม 

เกียรติบัตร และ เครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ 
ครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 4 
จากผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  
 
สัมมนาหลักสูตร “ผูนําเครือขายครูดีของ
แผนดิน” 3 วัน 2 คืน 

คณะกรรมการ 
ระดับภาค 
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ครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 3 
 

1. ผานคุณสมบัติการเปนครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 4 
2. สมาชิกทุกคนในกลุม คงสภาพเด็กดีของแผนดิน (ประจําชั้นเดิม) หรือ
สรางเด็กดีของแผนดิน (เปลี่ยนหองประจําชั้น) ไดอยางนอย 50%  
3. สมาชิกทุกคนในกลุมผานหลักสูตร“ผูนําเครือขายครูดีของแผนดิน”  
4. ตอยอดนวัตกรรมการสรางคนดีใหแผนดิน (ท่ีเคยไดรับรางวัล ในชั้นท่ี 4) 
5. เปนพ่ีเลี้ยงทําใหเกิดกลุมท่ีไดรับรางวัลครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 4 จํานวน 
1 กลุม 

เกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ 
ครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 3 
โลเกียรติยศของกลุมจาก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
ทุนสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม 
5,000 บาท  

คณะกรรมการ 
ระดับชาติ 

ครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 2 1. - 4. เหมือนครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 3 
5. เปนพ่ีเลี้ยงทําใหเกิดกลุมท่ีไดรับรางวัลครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 4 จํานวน 
2 กลุม 

เกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ 
ครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 2 
โลเกียรติยศของกลุมจากนายกรัฐมนตรี 
ทุนสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม 
10,000 บาท  

คณะกรรมการ 
ระดับชาติ 

ครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 1 1. - 4. เหมือนครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 3 
5. เปนพ่ีเลี้ยงทําใหเกิดกลุมท่ีไดรับรางวัลครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 4 จํานวน 
3 กลุม หรือ 2 กลุม อยางยั่งยืน 1 ป 

เกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ 
ครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 1 
ถวยเกียรติยศของกลุมจาก  
ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท 
ทุนสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม 
15,000 บาท  
จัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน 

คณะกรรมการ
ระดับชาติ 

หมายเหตุ 1. ผูไดรับรางวัลจะตองไมอยูในระหวางการลงโทษทางวินัย หรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัย 
2. นวัตกรรมกลุม เก่ียวกับการสรางคนดีใหแผนดิน สมาชิกในกลุมจะตองเปนผูดําเนินการเอง หามวาจาง หรือมอบหมายบุคคลอ่ืนดําเนินการ 
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ภาพรวมเกณฑการพิจารณารางวัลครูดีของแผนดิน 

 
สรางเด็กดีของแผนดิน 

50% 
สราง/คงสภาพ 

เด็กดีของแผนดิน 50% 
   

ผานประเมินตนเอง 
3 หมวด 

ผานการประเมิน 
3 หมวด แบบ360 องศา 

- - - 

- พัฒนาตนเอง 1 ตัวบงชี ้ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน หลักสูตร 5 วัน 4 คืน หลักสูตร 5 วัน 4 คืน 

- 
รวมกลุม 3 คนสราง 
นวัตกรรมสรางคนดีฯ 

ตอยอดนวัตกรรมฯ   

- - สรางกลุมได 1 กลุม สรางกลุม 2 กลุม สรางกลุมได 3 กลุม  
หรือ 2 กลุม ยั่งยืน 1 ป 

ครูดีของแผนดิน 
ชั้นท่ี 5 

ครูดีของแผนดิน 
ชั้นท่ี 4 

ครูดีของแผนดิน 
ชั้นท่ี 3 

ครูดีของแผนดิน 
ชั้นท่ี 2 

ครูดีของแผนดิน 
ชั้นท่ี 1 
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12. ปฏิทินการดําเนินโครงการ 

ท่ี กิจกรรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
1. ปรับปรุงเกณฑ รายละเอียดโครงการฯ และระบบโปรแกรม ประจําป  2564          
2. ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจกับผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ัวประเทศ          
3. เปดรับสมัครผูบริหารสถานศึกษาและครูเขารวมโครงการฯ          
4. ผูบริหารสถานศึกษาและครูดําเนินโครงการ และสงผลการดําเนินการ          
5. จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาและครูดีของแผนดิน          
6. สัมมนา ผูนําเครือขายผูบริหารสถานศึกษา/ครูดีของแผนดิน 3 วัน 2 คืน          
7. คณะกรรมการฯ พิจารณารางวัลผูบริหารสถานศึกษา/ครูดีของแผนดิน          
8. ประกาศผลผูไดรับรางวัลผูบริหารสถานศึกษา/ครูดีของแผนดิน ประจําป 2564          
9. มอบรางวัลผูบริหารสถานศึกษา/ครูดีของแผนดิน  ตั้งแตชั้นท่ี 4 ข้ึนไป ณ สวนกลาง          
10. มอบรางวัลผูบริหารสถานศึกษา/ครูดีของแผนดิน ระดับพ้ืนฐาน และ/หรือ ชั้นท่ี 5  

ณ สวนภูมิภาค 
         

11. สรุปผลการดําเนินโครงการฯ ป 2564          
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