
 

คําอธิบายตัวช้ีวัดโครงการศึกษานิเทศกดีของแผนดิน 

ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน หมายถึง ศึกษานิเทศกท่ีประพฤติปฏิบัติตนควรแกการยกยอง เปนท่ียอมรับของบุคลากรในสํานักงาน สถานศึกษา และชุมชน โดย

พิจารณาจากหลักครองตน ครองคน และครองงาน 

ครองตน หมายถึง การประพฤติปฏิบตัิตนเปนพลเมืองดี ดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง มีจิตสํานึกท่ีดี โดยกําหนดเปนตัวชี้วัด 6 ตัวบงชี้ ดังนี้ 1) รักและศรัทธาใน

วิชาชีพ 2) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 3) ดํารงชีวิตเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) มีจิตสํานึกท่ีดี 5) มีจิตสาธารณะ/จิตอาสา 6) เรียนรูตลอดชีวิต  

ครองคน หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนตอบุคคลรอบขางอยางเหมาะสม โดยกําหนดเปนตัวชี้วัด 3 ตัวบงชี้ ดังนี้ 1)  การบริการท่ีดี 2) การทํางานเปนทีม  

3) การปฏิบัติตนกับบุคคลรอบขางอยางเหมาะสม 

ครองงาน หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีทักษะในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ โดยกําหนดเปนตัวชี้วัด 3 ตัวบงชี้  1) ทักษะการนิเทศทาง

การศึกษา 2) ทักษะการคิดและสรางสรรคนวัตกรรมทางการนิเทศ 3) ทักษะการสานพลังเครือขายความรวมมือ 
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คําอธิบาย “ตัวบงช้ี” ตามโครงการศึกษานิเทศกดีของแผนดิน 

องคประกอบหลัก ตัวบงช้ี ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีตอบตัวบงช้ี 

ครองตน 

6 ตัวบงช้ี 

1. รักและศรัทธาในวิชาชีพ 1. เปนสมาชิก หรือเขารวมกิจกรรมขององคกรวิชาชีพ หรือองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
2. พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
3. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ีองคกรวิชาชีพ หรือองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของจัดข้ึน 
4. ยกยองชื่นชมบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในวิชาชีพ 
5. ยึดม่ันในอุดมการณ เสียสละอุทิศตน และปกปองเกียรติภูมิของวิชาชีพ  

2. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 1. เปนแบบอยางท่ีดีทางกาย เชน แตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ ปฏิบัติตน
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ มีมารยาทเปนท่ียอมรับของสังคม 

2. เปนแบบอยางท่ีดีทางวาจา เชน ใชคําพูดท่ีสรางสรรค จริงใจ กอใหเกิดกําลังใจ
และเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน พูดจาสุภาพ ไมพูดเพอเจอ สอเสียด เยาะ
เยย ถากถาง หรือบิดเบือนขอมูล 

3. ปฏิบัติตนตามคุณธรรมของศาสนา เชน ไมเบียดเบียนผูอ่ืนใหไดรับความ
เดือดรอน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในการแสวงหาผลประโยชน ไมประพฤติผิดในการ
ครองเรือน ไมพูดจาหยาบคาย ไมนินทาผูอ่ืน ไมดื่มสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติด และ
อบายมุข 

4. ปฏิบัติตนตามหลักความดีสากล 5 เชน สถานท่ีทํางานและสถานท่ีสวนตนมีความ
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีกิริยามารยาทนุมนวล สุภาพออนนอม ถอมตน 
ตรงตอเวลา ปฏิบัติสมาธิ อารมณดี ยิ้มแยมแจมใส 

5. รับผิดชอบตอหนาท่ี สํานึกไดอยูเสมอในการปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี ยอมรับ
ผลของหนาท่ีการงานท่ีตนเองกระทําท้ังดีและไมดี ไมปดความรับผิดชอบในหนาท่ี
ของตนแกผูอ่ืน หาแนวทางแกไขปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในวิชาชีพ 
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องคประกอบหลัก ตัวบงช้ี ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีตอบตัวบงช้ี 

ครองตน 

6 ตัวบงช้ี 

3. ดํารงชีวิตเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. ใชทรัพยากรในการดําเนินชีวิต อยางเหมาะสม คุมคา มีเหตุผล 
2. ใชทรัพยากรในการดํารงชีวิต โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดตอตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดลอม 
3. ไมมีหนี้สินลนพนตัว คือ มีหนี้สินท่ีสามารถชี้แจงได มีรายรับท่ีสามารถชี้แจงได ไม

ประวิงเวลาการชําระหนี้ และไมเดือดรอนในการชําระหนี้ 
4. ดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมกับฐานะ รักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิด

สิทธิของผูอ่ืน 
5. เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. มีจิตสํานึกท่ีดี  1 มีหิริโอตตัปปะ กลาวคือ มีความละอายใจ ไมคิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่ว ท้ังเรื่อง
เล็ก เรื่องใหญ ท้ังตอหนาและลับหลัง จนสามารถชนะใจตน หยุดความชั่วท่ี
คิดจะกระทําได กลัวโทษท่ีจะเกิดจากการกระทําชั่ว ท้ังท่ีเกิดจากผลของ
กรรม และโทษของกฎหมาย 

2 รูเทาทันตนเอง กลาวคือ รูเทาทันอารมณของตนเองท่ีเกิดข้ึน มีสติรูวาตน
กําลังคิดอะไร รูสึกอยางไร ควรจะทําอยางไร สามารถควบคุมตนเองและ
จัดการไดอยางเหมาะสม ใหกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง ไมกอใหเกิดความทุกข
และปญหาแกตนเองและผูอ่ืน แสดงออกไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
เชน โกรธก็รูวาโกรธ แตสามารถควบคุมความโกรธนั้น ระงับอารมณโกรธได 
หาวิธีจัดการแกไขไดอยางเหมาะสม ฝกใหอภัยและปลอยวาง รูจักขอดีและ
ขอเสียของตนเอง ดําเนินชีวิตดวยสติปญญา ยอมรับคําติ นํามาวิเคราะห
และพัฒนาปรับปรุงตัวเอง 

3 เปนพลเมืองดี กลาว คือ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม มีความ
รับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง และไมละเมิดล้ําสิทธิและเสรีภาพ
ของผูอ่ืน สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
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องคประกอบหลัก ตัวบงช้ี ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีตอบตัวบงช้ี 
4 ทํานุบํารุงศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจ และทํานุบํารุงศาสนาอยางสมํ่าเสมอ 
5 จงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย เชน ปฏิบัติตนตามพระ

บรมราโชวาท หรือเขารวมพิธีในโอกาสสําคัญอยางสมํ่าเสมอ 
5 มีจิตสาธารณะ/จิตอาสา 1. ใหและชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ โดยไมหวังผลตอบแทน 

2. แบงปนความสุขสวนตนเพ่ือทําประโยชนแกสวนรวม 
3. อาสาชวยเหลือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน สังคม ดวยแรงกาย 
แรงใจ และสติปญญาอยางเต็มความสามารถ โดยไมหวังผลตอบแทน 
4. มีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
5. รวมแกไขปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหเกิดในชุมชนและสังคม ดวย
ความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

ครองตน 

6 ตัวบงช้ี 

6. เรียนรูตลอดชีวิต 
 

1. ศึกษาคนควาหาความรูจากสื่อท่ีหลากหลายอยางสมํ่าเสมอ 
2. เรียนรู ฝกฝน อบรม พัฒนาตนเอง และนําสิ่งท่ีไดเรียนรูมาใชจริง 
3. แลกเปลี่ยนประสบการณความรูในเรื่องตางๆตลอดเวลา 
4. วิเคราะห สังเคราะห สิ่งท่ีไดศึกษา คนควา ฝกฝน อบรม พัฒนาตนเอง 
จนสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอหนาท่ีดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค 
5. เผยแพรผลการวิเคราะห สังเคราะห สิ่งท่ีไดศึกษา คนควา ฝกฝน อบรม พัฒนา
ตนเองท่ีเปนประโยชนและสรางสรรคตอสาธารณชน 
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องคประกอบหลัก ตัวบงช้ี ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีตอบตัวบงช้ี 

ครองคน 

3 ตัวบงช้ี 

7. ใหบริการท่ีด ี 
 

1. ตั้งใจ เต็มใจ กระตือรือรน ยิ้มแยม แจมใส สุภาพออนโยนตอผูรับบริการ  
2. ใหบริการ ใหความรู ใหการชวยเหลือ ดวยอัธยาศัยท่ีดี 
3. ใหบริการ อยางเสมอภาคเทาเทียม เสมอตนเสมอปลาย 
4. สามารถสรางระบบการใหบริการ ตั้งแตการศึกษาความตองการของผูรับบริการ การ

จัดระบบการใหบริการบนพ้ืนฐานของขอมูลความตองการความรวดเร็ว  
5. ศึกษาผลการใหบริการ และการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือการ

ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ  
8. ทํางานเปนทีม 1. วางตัวไดเหมาะสมกับหนาท่ีท่ีไดรบัมอบหมายในการรวมมือปฏิบัติงาน 

2. เคารพ ใหเกียรติ เห็นคณุคาของผูรวมทีม มีความยืดหยุน และชวยเหลือประนีประนอม เพ่ือการ
บรรลเุปาหมายรวมกัน 

3. เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกับเพ่ือนรวมทีม ทําใหทุกคนในทีมมีความสุขและภาคภูมิใจ 
4. แสดงภาวะผูนําวางตนอยางเหมาะสม มคีุณธรรม จริยธรรมโดยคํานึงผลประโยชนสวนรวมเปน

ท่ีตั้งอยาง เหมาะสม 
5. ใชกระบวนการมีสวนรวม ตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมมือปฏิบัติ รวมแกไข

ปญหา รวมรับผลการประเมิน ในการทํากิจรรมตางๆ มากกวาการใชอํานาจสั่งการ 
9. ปฏิบัติตนกับบุคคลรอบขางอยางเหมาะสม  1. ปรนนิบัติ ดูแล ชวยเหลือ กิจการงานของบุพการี ครูอาจารย พระสงฆ และผูมี

พระคุณ 
2. ดูแล เอาใสใจคูสมรส และบุตรอยางเหมาะสม 
3. ปฏิบัติหนาท่ีตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนมิตรสหาย อยางเหมาะสม 
4. สนับสนุน ใหกําลังใจ ยกยอง และใหเกียรติผูอ่ืนในโอกาสอันสมควร 
5. ใหความสําคัญ ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนตอบุคคลรอบขางดวยความเต็มใจ 
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องคประกอบหลัก ตัวบงช้ี ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีตอบตัวบงช้ี 

ครองงาน 

3 ตัวบงช้ี 

10.  มีทักษะการนิเทศทางการศึกษา  

 

1. มีความรู ทักษะเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศการศึกษา กลยุทธ แผนและ

กิจกรรมการนิเทศ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู การวิจัยทางการศึกษา 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหผูรับการนิเทศ เกิด

การพัฒนาอยางมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ 

2. มีความรู ทักษะเฉพาะทางในสาขาหรือวิชาท่ีจะนิเทศ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหผูรับ

การนิเทศ เกิดการพัฒนาอยางมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ 

3. มีความรู ทักษะ ในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหผูรับการนิเทศ 

เกิดการพัฒนาอยางมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ 

4. สงเสริมการเรียนรู มุงม่ันพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและครู บนพ้ืนฐานของขอมูล 

ประสบการณของผูบริหาร ครู และบริบทของสถานศึกษา 

5. สรางผูนําทางวิชาการในสถานศึกษา เพ่ือชวยพัฒนาครู ผูเรียน และคุณภาพ

การศึกษา  

11. มีทักษะการคิดและสรางสรรคนวัตกรรมทางการ

นิเทศ  

1. คิดอยางมีเหตุผล คิดเชิงระบบ ภายใตกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และศีลธรรม 

2. คิดเชิงสรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม เปดกวางทางความคิด กลาริเริ่มสิ่งใหม เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
3. รูจักนําบทเรียนในอดีตมาพัฒนางานและตัดสินใจสรางผลลัพธท่ีทาทายในอนาคต 
4. สรางสรรค และพัฒนา แนวทาง/ผลงานอยางตอเนื่อง จนเกิดแนวทาง/ผลงานท่ีมี

คุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ โดยไมสรางความเดือดรอนใหตนเอง และผูอ่ืน 
5. นวัตกรรมทางการนิเทศการศึกษา สงผลตอการพัฒนาผูบริหาร ครู และคุณภาพ

การศึกษาอยางแทจริง 
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องคประกอบหลัก ตัวบงช้ี ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีตอบตัวบงช้ี 

ครองงาน 

3 ตัวบงช้ี 

12. มีทักษะการสานพลังเครือขายความรวมมือ 1. มีทักษะในการฟงอยางลึกซ้ึง Deep Listening มีความเขาใจ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
Empathy 

2. มีทักษะการสื่อสาร สรางแรงจูงใจ เสริมพลังทีมงานใหรวมมือรวมใจ (Synergy) นํา
การเปลี่ยนแปลง  

3. มีทักษะการชี้แนะทางปญญา (Cognitive Coaching) สามารถตั้งคําถามกระตุนการ
คิดใหครูสามารถหาคําตอบและแนวทางท่ีเหมาะสมดวยตนเอง รวมท้ังสามารถให
ขอมูลยอนกลับและคําชี้แนะท่ีเปนประโยชนแกครู  

4. สามารถสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษา ในระดับพ้ืนท่ี ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ หรือนานาชาติได 

5. สามารถบริหารตนเอง บริหารคน และบริหารงานไดอยางสมดุล เหมาะสม บน
พ้ืนฐานความถูกตองดีงาม 
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