
 
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 

......................................................... 
หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพคนในสังคม สิ่งส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาประการห นึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้
ความสามารถ มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศจากสภาพสังคม 
ที่เปลี่ยนไป วิทยาการที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ก้ าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจัดให้มีโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20  
พ.ศ. 2566 เพ่ือสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครู 
และสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
เช่น เป็นเด็กเก่ง ช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม 
ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานความดี 
ให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพ่ือสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ท าความดีต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์ 

3. เพ่ือเผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ต่อสาธารณชน 
4. เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของครูและเด็กให้ท าความดี 
 

เป้าหมาย 
คัดเลือกครูสายงานการสอน ให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจ าปี พ .ศ. 2566            

เพ่ือรับเกียรติบัตร และโล่รางวัล 
 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 
 1. เป็นข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่ครูสายงานการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีเวลาปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง โดยไม่จ ากัดว่าเป็นโรงเรียนเดียวกัน 
หรือไม ่แต่ทั้งนี้ ต้องท าการสอนในโรงเรียนปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
 2. เป็นบุคคลผู้ มีจิตวิญญาณแห่ งความเป็นครู  เป็นที่ ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน            
เพ่ือนครู ชุมชน และสังคม 
 3. เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้              
เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ทั้งนี้  นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่ 
มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ 
  4. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัย ใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในการท างาน และร่วมกิจกรรมอ่ืนอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ 
 

/5. เป็นผู้ที่... 
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  5. เป็นผู้ที่ ไม่เคยได้รับการพิจารณาให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รางวัลแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
   1. “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา แบ่ งตามระดับ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา  1 คน                  
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 1 คน (ถ้ามี) รวมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาละ 3 คน ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แบ่งตามระดับ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน รวมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาละ 2 คน และส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แบ่งตามระดับ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 1 คน ครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน รวมส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
4 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 677 คน  
       2. “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัล  
“ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คัดเลือกจากระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาละ 1 คน และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 246 คน   

กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 1. ขออนุมัติโครงการน าเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ด าเนินการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนด 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด าเนินการคัดเลือก “ครูดีใน
ดวงใจ” ให้แล้วเสร็จตามแนวทางการด าเนินงาน 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” 
ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 พร้อมแนบแบบประวัติผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก 
 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และพิจารณา 
ผลการสรรหาและคัดเลือกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 5. จัดท าประกาศรายชื่อ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7. พิธีมอบรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 
  7.1 “ครูดีในดวงใจ” ระดับ สพฐ. รับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร (ทั้งนี้ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
  7.2 “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษา รับมอบเกียรติบัตร
จากหน่วยผู้จัดงานวันครูในแต่ละจังหวัด หรือแล้วแต่กรณี 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูมีขวัญและก าลังใจที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เป็นการขยายเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้เพ่ิมขึ้น แก่โรงเรียน ชุมชน และสังคมเพ่ือเป็นแบบอย่าง

ของสังคมในการสร้างความดี 
3. นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
/ผู้รับผิดชอบ... 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โทร. 0 2288 5634 - 35 
 
 

************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติและขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
****************** 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานได้ พิจารณาคัดเลือกครูสายงานการสอน               
ที่เป็นครูดี มีความประพฤติดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีผลงานเป็นที่ปรากฏและเป็นที่รักของนักเรียน                
เพ่ือนครู และชุมชน ให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ให้ “ครู” มีขวัญและก าลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นการเผยแพร่ผลงาน ความดียกย่อง
เชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ให้เป็นแบบอย่างการท าความดีให้ปรากฏแก ่ครู นักเรียน และสาธารณชนทั่วไป 
 เพ่ือให้การคัดเลือก “ครูดี ในดวงใจ” ครั้งที่  20  พ .ศ . 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย         
และมีประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก 
หลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือก ดังนี้ 
 

คุณสมบัตผิู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 
 1. เป็นข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่ครูสายงานการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ     
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีเวลาปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง โดยไม่จ ากัดว่าเป็นโรงเรียนเดียวกัน 
หรือไม ่แต่ทั้งนี้ ต้องท าการสอนในโรงเรียนปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
 2. เป็นบุคคลผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครู 
ชุมชน และสังคม 
 3. เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง ช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหา 
การเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ 
  4. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัย ใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในการท างาน และร่วมกิจกรรมอ่ืนอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ได้   
  5. เป็นผู้ที่ ไม่ เคยได้รับการพิจารณาให้ เป็น “ครูดี ในดวงใจ” ระดับส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

แนวทางการสรรหาและคัดเลือก 
การสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน เขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 คน ตามคุณสมบัติแนวทางการสรรหา 
และคัดเลือกที่ก าหนด โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ และด าเนินการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
ตามล าดับ หรือตามแนวทางการสรรหาและคัดเลือกที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นว่าเหมาะสม ดังนี้ 
 1. สถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ฯลฯ สรรหาและให้ความเห็นชอบคัดเลือกข้าราชการครู สายงานการสอน
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีผลงานเป็นรูปธรรมโดยวิธีการ เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจสอบบันทึกความดี 
หรือวิธีการที่เหมาะสม ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาสรรหา 
และคัดเลือกครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 1 คน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 1 คน (ถ้ามี) 
แล้วน าเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส่วนสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน  
แล้วน าเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

                  /2. ส านักงาน… 
 



 
     - 2 - 
  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้แทนคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือบุคคลอ่ืนที่เหมาะสม พิจารณา 
สรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” จากผู้ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา โดยศึกษาจากสภาพจริงตามวิธีการ 
ที่เหมาะสม มุ่งเน้นครูดี เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครู และสังคมว่าเป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ 
เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น ตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอย 
การท างาน สอบถามจากเพ่ือนครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สรรหาและคัดเลือกครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 1 คน และครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษา 1 คน (ถ้ามี) รวมจ านวนทั้งสิ้น 3 คน ส่วนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สรรหา 
และคัดเลือกครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน  
จ านวนทั้งสิ้น 2 คน ผู้ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดังกล่าวจะได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจากผู้ได้รับรางวัลระดับส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 คน แล้วน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ด าเนินการสรรหาคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการ 
ตามขั้นตอนและวิธีการของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยสรรหาและคัดเลือกครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
1 คน ระดับประถมศึกษา 1 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และระ ดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
1 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งจะได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
และให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจากผู้ได้รับรางวัลระดับส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 คน  
แล้วน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตรวจสอบ ติดตาม และพิจารณาผลการสรรหา 
และคัดเลือกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และประกาศรายชื่อ “ครูดีในดวงใจ” 
ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายในเดือนธันวาคม 2565 
 

ก าหนดพิธีมอบรางวัล 
 “ครูดี ในดวงใจ” ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  จ านวน 246 คน               
เข้ ารับรางวัลยกย่องเชิดชู เกี ยรติ  ได้ แก่  โล่ รางวัล  ในวันที่  16 มกราคม 2566  จากรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร  
  “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต          
โดยผู้ อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา มอบเกียรติบัตรและยกย่องเชิดชู เกียรติผู้ ได้ รับรางวัล                
“ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในวันครูวันที่ 16 มกราคม 2566 
 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ทาง Internet  
 2. “ครูดี ในดวงใจ” ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และ “ครูดี ในดวงใจ” ระดับส านั ก 
บริหารงานการศึกษาพิ เศษ จัดนิทรรศการประวัติและผลงานผู้ ได้รับรางวัล ในวันครู ที่  16 มกราคม 2566 
ณ สถานที่มอบรางวัล และเผยแพร่ผลงานตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ  การสรรหาและคัดเลือกให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ ตามล าดับ ดังนี้ สถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 



 

ปฏิทินโครงการ “ครูดีในดวงใจ” 
ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 

 
     วัน เดือน ปี                                                               ภารกิจ 

กรกฎาคม  2565  ขออนุมัติโครงการ น าเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก  
“ครูดีในดวงใจ” ต่อ สพฐ. เพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้ง สพท./สศศ. 
ด าเนินการคัดเลือก “ครูดี ในดวงใจ” ครั้งที่  20 พ.ศ. 2566  
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนด 

กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 สพท./สศศ. ด าเนินการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ให้แล้วเสร็จ 
  ตามแนวทางการด าเนินงาน 

ภายใน 1 ตุลาคม 2565 สพท./สศศ. แจ้งผลการคัดเลือก “ครูดี ในดวงใจ” ครั้งที่  20  
พ.ศ. 2566 พร้อมแนบแบบประวัติผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก
โดยจัดท าเป็นรูปแบบไฟล์ pdf. 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 สพฐ. ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และพิจารณาผลการสรรหา 
และคัดเลือกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 - จัดท าประกาศรายชื่อ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 
ระดับ สพฐ. 

ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
  - รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 
  ระดับ สพฐ. ทาง Internet 

ธันวาคม 2565  จัดท าประกาศ สพฐ. ประกาศรายชื่อ “ครูดีในดวงใจ” 
  ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 

16 มกราคม 2566 พิธีมอบรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ  “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่  20  
พ.ศ. 2566 
- “ครูดี ในดวงใจ” ระดับ  สพฐ. รับมอบโล่ รางวั ลจากรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร  
(ทั้งนี้ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
- “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษา 
รับมอบเกียรติบั ตรจากหน่ วยผู้ จัด งานวันครู ในแต่ล ะจั งหวัด 
หรือแล้วแต่กรณี 

 
 


