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ค าน า 

  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่  176/2562 เรื่อง
ก าหนดหน้าที่ให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ปฏิบัติและรับผิดชอบ สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งข้าพเจ้านางธมนภัทร  นนทะภา ต าแหน่ง                                           
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. การด าเนินงานเกี่ยวกับ
การฝึกอบรม พัฒนา และส่งเสริมให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบและ
วิธีการต่างๆ 2. จัดท าหลักสูตรหรือแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาและการศึกษาดูงาน 3. ด าเนินการ
อบรมพัฒนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ประสาน                                    
การด าเนินการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก                                   
5. การพัฒนาวิทยฐานะตามระบบ E-Training และหรือระบบพัฒนา UTQ 6. การอบรมพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะทุกต าแหน่ง 7. ประสานรวบรวมการจัดท า
โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือประกอบเป็นแผน  
ปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 8. รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ต่างๆ เพ่ือสรุปเป็นภาพรวมของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9. การจัดท าเอกสารรายงานผล 
การด าเนินงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10. งานส่งเสริมสนับสนุนและยกย่อง           
เชิดชูเกียรติ 11. ประสานงานการประชุม อบรม สัมมนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ตามโครงการต่างๆ ทั้งส่วนราชการภายในและภายนอก 12. จัดท าสถิติข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนา
ประจ าปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการต่างๆทั้งส่วนราชการภายในและภายนอก 
13. การด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 14. งานธุรการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความคล่องตัว ถูกต้อง รวดเร็ว และ   
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เลือกการปฏิบัติงานในส่วนที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการ เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการ “ครูดีในดวงใจ”      
มาจัดท าเป็นคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นความรู้ให้กับบุคคลอ่ืนที่สนใจการปฏิบัติงาน
ด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติอีกท้ังยังเป็นคู่มือให้ครูผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกต่อไป 
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ชื่องาน 
 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(โครงการ “ครูดีในดวงใจ”) 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์ 
 3. เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ต่อสาธารณชน 
 4. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กให้ท าความดี 

หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพคนในสังคม สิ่งส าคัญในการปฎิรูปการศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศจากสภาพสังคม   
ที่เปลี่ยนไป วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ก้าวทันต่อ       
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจัดให้มีโครงการ “ครูดีในดวงใจ” เพ่ือสรรหาและ
คัดเลือกครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่าง
ของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  จนเกิด 
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง    
ช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ  เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ทั้งนี้ 
นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการสูงขึ้น
ตามล าดับ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน       
จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติและ
เผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฎต่อสาธารณชน เพ่ือสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครู
และเด็กให้ท าความดีต่อไป 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 
 1. เป็นข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่ครูสายงานการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีเวลาปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง โดยไม่จ ากัดว่าเป็นโรงเรียนเดียวกัน
หรือไม่ แต่ทั้งนี้ต้องท าการสอนในโรงเรียนปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
 2. เป็นบุคคลผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพ่ือครู 
ชุมชน และสังคม 
 3. เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยเป็น
ผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ 
เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ทั้ งนี้  นักเรียนที่อยู่ ในความรับผิดชอ บส่วนใหญ่                                              
มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ 
 4. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัย ใช้หลักธรรมาภิบาล     
ในการท างาน และร่วมกิจกรรมอ่ืนอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ 
 5. เป็นผู้ไม่เคยได้รับการพิจารณาให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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 รางวัลแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
 1. “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา แบ่งตามระดับ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 1 คน ครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา 1 คน รวมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาละ 3 คน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา แบ่งตามระดับ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน รวมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาละ 2 คน และส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แบ่งตามระดับ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 1 คน ครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน รวมส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 4 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 637 คน 
 2. “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาละ 1 คน และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 226 คน 

เป้าหมาย 
 คัดเลือกครูสายงานการสอน ให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” เพ่ือรับเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และ
โล่รางวัล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูมีขวัญและก าลังใจที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. เป็นการขยายเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้เพ่ิมขึ้น แก่โรงเรียน ชุมชน และสังคม เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ของสังคมในการสร้างความดี 
 3. นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางธมนภัทร  นนทะภา  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร.082-8785443 

ผู้ก ากับติดตาม 
 นางอรุณศรี  ศรีเมือง  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โทร.088-2805625 

ที่ปรึกษา 
 1. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 โทร.083-2919920 
 2. นายอ านาจ  บุญทรง  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 โทร.084-5736445 
 3. ส านักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โทร.02-2885634,02-2885635 
โทรสาร 02-2810503  

 

 

 

 



กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

-3- 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับแจ้งก าหนดการจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” เพ่ือสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนศิษย์เก่า 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สรรหาและให้ความเห็นชอบคัดเลือกครู       
สายงานการสอนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด มีผลงานเป็นรูปธรรม โดยวิธีการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ 
ตรวจสอบบันทึกความดีหรือวิธีการที่เหมาะสม พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน ครูผู้สอน
ระดับประถมศึกษา 1 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 1 คน รวม 3 คน แล้วน าเสนอชื่อ แบบประวัติและ
ผลงาน บทความและภาพถ่าย เข้ารับการคัดเลือกไปยังกลุ่มโรงเรียน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งกลุ่มโรงเรียน ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย 1 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 1 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 1 คน รวม 3 คน ตามแนว
ปฏิบัติและขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” และส่งแบบประวัติและผลงาน บทความ และ
ภาพถ่าย ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในวันที่ 30 สิงหาคม  
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปจ านวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากกลุ่มโรงเรียน 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินการสรรหาตามแนวทางสพฐ.ก าหนด 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชิญคณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ประชุม 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการประชุมคณะกรรมการ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือก 
 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่ 9 กันยายน 
 10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งประกาศฯรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน 
 11. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศรายชื่อ “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเดือนธันวาคม  
 12. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเชิญผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ระดับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ 14-15 มกราคม 
 13. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดพิธีมอบรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดี   
ในดวงใจ”  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 มกราคม 
 14. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชิญ “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา รับมอบเกียรติบัตร
จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 มกราคม 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
 1. แบบประวัติและผลงาน “ครูดีในดวงใจ” 
 2. แบบประเมินครูดีในดวงใจ 
 3. แบบบันทึกคะแนนการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีในดวงใจ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 แนวปฏิบัติและขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

สพฐ.แจ้งก าหนดการจัดโครงการ  
“ครูดีในดวงใจ”มายังสพท. 

สพท.แจ้งแนวปฎิบัติและขั้นตอนการ
สรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” 

สถานศึกษาสรรหาและให้ความเห็นชอบ
คัดเลือกครูผู้สอนไปยังกลุ่มโรงเรียน 

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

กลุ่มโรงเรียนด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกครูผู้สอนและส่งแบบประวัติ

และผลงาน บทความ และภาพถ่าย ให้
สพท. ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 

สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการการ
ด าเนินการสรรหาฯ 

สพท.จัดท าระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุม 

สพท.ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือก 

สพท.แจ้งผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” 
ให้สพฐ. ภายในวันที่ 9 กันยายน 

สพท.แจ้งประกาศฯรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้

สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน 

“ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด

เพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 มกราคม 

“ครูดีในดวงใจ” ระดับสพฐ. “ครูดีในดวงใจ”   
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 มกราคม 


