ที่ ศธ 04187/ว3097

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
9 สิงหาคม 2561

เรื่อง โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมอุบลราชธานี เขต 5 ทุกโรงเรียน
สิ่งที่สงมาดวย 1. แนวดําเนินการในการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”
2. แบบสรุปรายชื่อ “ครูดีในดวงใจ”

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ”
ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 เพื่อสรรหาและคัดเลือกขาราชการครูสายงานการสอนผูเปนที่ศรัทธา ยกยอง ยอมรับ
ของนักเรียน เพื่อนครูและสังคมวาเปนแบบอยางของผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู และไดทุมเท เสียสละ
เพื่อชวยเหลือดูแลนักเรียนอยางตอเนื่องจนเกิดผลงานเปนที่ประจักษ โดยนักเรียนที่อยูในความรับผิดชอบ
สวนใหญมีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลําดับ มีความรูความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน จนสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
อยางเปนรูปธรรม เปนบุคคลที่ครองตน ครองคน ครองงานไดอยางเหมาะสม ใหไดรับรางวัลและยกยอง
เชิดชูเกียรติ ใหเปนครูดีในดวงใจ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562
และเผยแพรผลงานความดีใหปรากฏตอสาธารณชน เพื่อเปนแบบอยางของครูและเด็กใหทําความดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ขอใหทานดําเนินการสรรหา
และคัดเลือก“ครูดีในดวงใจ”ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 โดยวิธีการเสาะแสวงหา “ครูดี” ในรูปของคณะกรรมการ
ตามคุณสมบัติที่กําหนดมีผลงานเปนรูปธรรม ตามแนวปฏิบัติและขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก โดยลําดับ
หรือวิธีการที่กําหนด โดยลําดับหรือวิธีการที่สถานศึกษาและเครือขายสถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม ดังนี้
1. สถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ศิษยเกา ผูปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา กรรมการเครือขายผูปกครอง ฯลฯ สรรหาและใหความเห็นชอบคัดเลือกขาราชการครูสายงาน
การสอน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด มีผลงานเปนรูปธรรม โดยวิธีการ เชน สังเกต สอบถาม สัมภาษณ
ตรวจสอบบันทึกความดี หรือวิธีการที่เหมาะสมโดยพิจารณาสรรหาและคัดเลือก ครูผูสอนระดับปฐมวัย 1 คน
ครูผูสอนระดับประถมศึกษา 1 คน ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1 คน ตามเกณฑการประเมินตามระดับ
คุณภาพใหกับกลุมเครือขายสถานศึกษา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดแบบประเมินและ
การกําหนดคาน้ําหนักคะแนนแตละดานตามกรอบแนวความคิดสําคัญของประเมินครูดีในดวงใจ โดยสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรม ดูรายละเอียดที่เว็บไซต www.obec.go.th )
2. กลุมเครือขายสถานศึกษา ทําการคัดเลือกตัวแทนระดับกลุมเครือขายที่โรงเรียนเสนอชื่อ
มาประเภทละ 1 คน จํานวนทั้งสิ้น 3 คน เพื่อรับรางวัลครูดีในดวงในระดับเครือขายสถานศึกษา แลวนําสง
แบบสรุปรายชื่อและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่มีองคประกอบตามเกณฑการประเมินตามระดับคุณภาพ
(สิ่งที่สงมาดวย 2) พรอมสําเนารายงานการประชุมพิจารณาสรรหาและคัดเลือก พรอมเอกสารหลักฐานเปนรูปเลม
ผูไดรับคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุมเครือขายสถานศึกษา คนละ 1 เลม (ความยาวรวมภาคผนวกไมเกิน 50 หนา)
สงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์
/ อนึ่ง.......

-2อนึ่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกในระดับกลุมเครือขาย
สถานศึกษา โดยศึกษาจากสภาพจริงตามวิธีการที่เหมาะสม มุงเนนครูดี เปนที่ศรัทธายกยองยอมรับของนักเรียน
เพื่อนครูและสังคม วาเปนผูทุมเทเสียสละชวยเหลือดูแลนักเรียนอยางตอเนื่องจนเกิดผลงานเปนที่ประจักษ
จํานวน 1 คน เพื่อรับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอชื่อเขารับรางวัล
ครูดีในดวงใจ ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายถาวร คูณิรัตน)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร 086 - 3557897
โทรสาร 045-870036

แบบสรุปรายชื่อ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562
กลุมเครือขาย....................................................อําเภอ..............................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ที่

ระดับ

ชื่อ-สกุล

1

ระดับปฐมวัย

2

ระดับประถมศึกษา

3

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ตําแหนง

โรงเรียน

รับรองถูกตอง
(................................................)
ตําแหนง...............................................................................
ประธานเครือขายสถานศึกษา.........................................................

* หมายเหตุ ใหกลุมเครือขายสถานศึกษาสงตัวแทนเขารับการคัดเลือก ระดับละ 1 คน เทานั้น

หมายเหตุ

ปฏิทินดําเนินงานโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
*********************
วันที่ 9 - 17 สิงหาคม 2561

โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสงผลงานเขาคัดเลือก
ระดับเครือขายสถานศึกษา

วันที่ 20 - 30 สิงหาคม 2561

กลุมเครือขายสถานศึกษาดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
ตัวแทนเขาพิจารณาคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

กลุมเครือขายสถานศึกษาสงรายชื่อ พรอมเอกสารรูปเลม
ตัวแทนกลุมเครือขายสถานศึกษา สง สพป.อบ.5

วันที่ 3 กันยายน 2561

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 สรุปรายชื่อตัวแทนกลุมเครือขาย
สถานศึกษา

วันที่ 5 กันยายน 2561

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เสนอรายชื่อแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกตัวแทนระดับสํานักงานเขตพื้นที่

วันที่ 7 กันยายน 2561

คณะกรรมการ ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่ ระดับละ 1 คน

วันที่ 12 กันยายน 2561

คณะกรรมการโดยผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ผูทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่เหมาะสมประเมินคัดเลือก ครูดีในดวงใจ
ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยออก
ประเมินตามสภาพการจัดการเรียนการสอน ณ สถานศึกษา

วันที่ 13 กันยายน 2561

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รายงานผลการคัดเลือกตอ สพฐ.
********************************

การนําเสนอรูปเลมผลการดําเนินงาน
1. เอกสารที่สงเพื่อประกอบการพิจารณา
1.1 แบบคําขอ
1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกระดับสถานศึกษาตามเกณฑ
1.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑการใหคะแนน จํานวน 1 เลม ไมเกิน 50 หนา
2. เกณฑการใหคะแนน
2.1 แบบรายงาน 50 คะแนน (พิจารณารอบแรก)
2.1.1 สําเนาแบบคําขอ
2,1,2 สําเนารายงานการประชุม
2.1.3 ประวัติการรับราชการ
2.1.4 ประวัติการปฏิบัติหนาที่
2.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT หรือ Onet หรือ Las ในระดับชาติรอบ 3 ป ยอนหลัง
2.1.6 เกียรติประวัติที่ไดรับ
2.1.7 อื่น ๆ ที่ตองนําเสนอ

รอบสุดทายจากการคัดเลือก 3 คน ใหไดรับรางวัลระดับ สพฐ. จํานวน 1 คน
ออกประเมินตามสภาพการเรียนการสอนจริง ณ สถานศึกษา
1. นิทรรศการแสดงผลงาน 30 คะแนน
1.1 ประวัติการรับราชการ
1.2 หลักสูตรสถานศึกษาในวิชาที่สอน
1.3 วิธี/รูปแบบการจัดการเรียนรู
1.4 นวัตกรรม/สื่อ
1.5 งานวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
1.6 แผนการจัดการเรียนรู
1.7 ผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู
1.8 ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
2. การนําเสนอผลงาน (เพาเวอรพอยทหรือมากกวา ใชเวลาไมเกิน 15 นาที 20 คะแนน)
2.1 นําเสนอดวยตนเอง
2.2 การใชเทคโนโลยี
2.3 สภาพปญหาจากการเรียนการสอน
2.4 สาเหตุ
2.5 แนวทางการแกไข
2.6 ผลที่เกิดจากการพัฒนา
@@@@@@@@@@@@@

