
 

คําอธิบายตัวช้ีวัดผูบริหารดีของแผนดิน 

โครงการเครือขายครูดีของแผนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

ผูบริหารดีของแผนดิน หมายถึง ผูบริหารท่ีประพฤติปฏิบัติตนควรแกการยกยอง เปนท่ียอมรับของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน โดยพิจารณาจากหลักครองตน 

ครองคน และครองงาน 

ครองตน หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง รับผิดชอบ มีสัจจะ ซ่ือสัตย ซ่ือตรง ทันสมัย รูเทาทันกิเลส โดยกําหนดเปน

ตัวชี้วัด 7 ดาน ดังนี้  1) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 2) เรียนรูตลอดชีวิต 3) รูเทาทันตนเอง 4) ไมมีหนี้สินลนพนตัว 5) มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ 6) ปฏิบัติตนอยูในศีล 5 

และความดีสากล 5 และ 7) มีหริิโอตตัปปะ  

ครองคน หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูรูรักสามัคคี มีระเบียบแบบแผน และประสานสัมพันธไดอยางเหมาะสม โดยกําหนดเปนตัวชี้วัด 5 ดาน ดังนี้ 1) รัก 

เขาใจ หวงใยบุคลากรของโรงเรียน 2) ปฏิบัติหนาท่ีผูบริหารตอบุคลากรของโรงเรียนตามหลักทิศ 6 3) ปฏิบัติตนเปนผูใหดวยจิตเมตตา 4) ปฏิบัติตนตามแบบแผน และ

ปรับแนวคิดใหถูกตองตรงกัน และ 5) ปฏิบัติตนตอบุคคลรอบขางอยางเหมาะสม 

ครองงาน หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีความตั้งใจในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ โดยกําหนดเปนตัวชี้วัด 7 ดาน ดังนี้  1) ดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและการแกปญหา (critical thinking and problem solving)   2) ดานการสื่อสารสารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ (communications, information, and 

media literacy)   3) ดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (collaboration, teamwork and leadership)  4) ดานการสรางสรรคและนวัตกรรม 

(creativity and innovation)  5) ดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (computing and ICT literacy)  6) ดานการทํางาน การเรียนรู และการ

พ่ึงตนเอง (career and learning self–reliance) และ 7) ดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (cross–cultural understanding) 

  

1 
 



องคประกอบหลัก ตัวบงช้ี ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีตอบตัวบงช้ี 

ครองตน 

7 ดาน 

1. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
(สํานึกไดอยูเสมอในการปฏิบัติงาน เอาใจใสติดตามผล 
ไมทอดท้ิง ยอมรับผลของหนาท่ีการงานท่ีตนเองกระทํา 
ท้ังดีและไมดี ไมปดความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนแกผูอ่ืน) 

1. รับผิดชอบงานในหนาท่ีครบตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
(มาตรฐานการปฏิบัติงาน,มาตรฐานการปฏิบัติตน)  
2. ปฏิบัติงานและรับผิดชอบตอผลของงานตามนโยบายอยางเต็มความสามารถ  

ฯลฯ 
2. เรียนรูตลอดชีวิต 

(ตระหนักถึงความสําคญัของการศกึษาและเรียนรูเพ่ือการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว องคกรและชุมชน รักการเรียนรู
อยางตอเน่ือง เรียนรูไดโดยไมตองใหใครเคี่ยวเข็ญ พรอม
เรียนรูเรื่องราวท่ีเคยรูในมมุมองใหม เขาใจกระบวนการใน
การเรยีนรูสิ่งใหม ๆ วิเคราะหไดวาตนตองเรียนเรื่องอะไร
เพราะอะไร ตั้งเปาหมายท่ีชัดเจนในการเรยีนรู เลือกกลยุทธ
ในการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนทุนเวลาหรือคาใชจาย สนใจเขา
รวมกิจกรรมการเรยีนรูท่ีหลากหลาย เชน การพูดคุย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น การเรยีนรูจากสื่อ และแหลงเรียนรู
อ่ืน ๆ  ถายทอดประสบการณและแลกเปลีย่นเรยีนรูกับผูอ่ืน
อยางสม่ําเสมอ สรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ) 

1. ศึกษาหาความรูจากสื่อท่ีหลากหลายอยางสมํ่าเสมอ  
2. อบรม ฝกฝน เรียนรูพัฒนาตนเอง นําสิ่งท่ีไดเรียนรูมาใชจริงและเผยแพรแกผูอ่ืน 
3. แลกเปลี่ยนประสบการณความรู และเรียนรูในเรื่องตางๆตลอดเวลา 

ฯลฯ 

3. รูเทาทันตนเอง 
(รูเทาทันอารมณของตนเองท่ีเกิดข้ึน มีสติรูวาตนกําลังคดิอะไร 
รูสึกอยางไร ควรจะทําอยางไร สามารถควบคุมตนเองและจัดการ
ไดอยางเหมาะสม ใหกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง ไมกอใหเกิดความ
ทุกขและปญหาแกตนเองและผูอ่ืน แสดงออกไดอยางเหมาะสม
กับกาลเทศะ เชน โกรธก็รูวาโกรธ แตสามารถควบคุมความโกรธ
น้ัน ระงับอารมณโกรธได หาวิธีจดัการแกไขไดอยางเหมาะสม 
ฝกใหอภัยและปลอยวาง รูจักขอดแีละขอเสียของตนเอง ดําเนิน
ชีวิตดวยสติปญญา ยอมรับคาํติ นํามาวิเคราะหและพัฒนา
ปรับปรุงตัวเอง) 

1. ทบทวนพฤติกรรมตนเองวาวันนี้ทําดี หรือทําไมดีอะไรบาง 
2. ตอกย้ําเปาหมายอุดมการณของตนเองอยางสมํ่าเสมอวาเรา เราจะทําดี จะไมทํา
ชั่ว จะทําแตความดี จะเปนผูสรางคนดีใหแผนดิน 
3. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับกาลเทศะ ไมแสดงกิริยาจนเกินงาม 

ฯลฯ 
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องคประกอบหลัก ตัวบงช้ี ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีตอบตัวบงช้ี 
4. ไมมีหนี้สินลนพนตัว 
 

1. มีการจัดการหนี้สินเพ่ือการลงทุน 
2. มีการจัดการหนี้สินเพ่ือการใชจายอ่ืนๆ 

ฯลฯ 
5. มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ 

(ใหและชวยเหลือผูอ่ืน แบงปนความสุขสวนตนเพ่ือทํา
ประโยชนแกสวนรวม เขาใจเห็นใจผูท่ีมีความเดือดรอน อาสา
ชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยแรงกายสติปญญา 
ลงมือปฏิบัตเิพ่ือแกปญหาหรือรวมสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามให
เกิดในชุมชนและสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไม
หวังสิ่งตอบแทน) 

1. ใหและชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ โดยไมหวังผลตอบแทน 
2. เขารวม และ/หรือชวยเหลือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม โดยไมหวังผลตอบแทน 
3. ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
4. มีมาตรการในการใชสาธารณูปโภคอยางมีประโยชนและเห็นคุณคา 

ฯลฯ 

 

6. ปฏิบัติตนอยูในศีล 5 และความดีสากล 5 
(ศีล 5 คือ ตั้งใจงดเวนจาก 1) การฆาและเบียดเบียนคนและ
สัตว 2) การลักขโมย 3) การประพฤติผิดในกาม  
4) การพูดเท็จ พูดหยาบสอเสยีดเพอเจอ และ 5) การดื่มสุรา
ยาเสพตดิ  
 
ความดีสากล 5 คือ 1) สะอาด ไมสกปรก เลอะเทอะ 
2) เปนระเบียบ จัดเก็บสิ่งของ 3) สุภาพนุมนวล 4) ตรงตอเวลา 
ไมผัดวันประกันพรุง และ 5) จิตตั้งมั่นและผองใส 

1. ไมเบียดเบียนบุคลากรในโรงเรียนใหไดรับความเดือดรอน 
2. ไมใชตําแหนงหนาท่ีในการแสวงหาผลประโยชน 
3. ไมประพฤติผิดในการครองเรือน 
4. ไมพูดจาหยาบคาย ไมนินทาผูอ่ืน หรือพูดสอเสียด ประชดประชัน 
5. ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพติด และการพนันทุกชนิด 
6. สถานท่ีทํางานและสถานท่ีสวนตนมีความสะอาด เปนระเบยีบเรยีบรอย 
7. มีกิริยามารยาท นุมนวล สุภาพ ออนนอม ถอมตน  
8. ตรงตอเวลาในการปฏิบัติหนาท่ี และทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 
9. ปฏิบัติสมาธิ อารมณดี ยิ้มแยมแจมใส 

ฯลฯ 

 

7. มีหิริโอตตัปปะ 
(ไมคิดช่ัว พูดช่ัว ทําช่ัวท้ังเรื่องเล็กเรื่องใหญ ท้ังตอหนาและลับ
หลังผูอ่ืน เพราะมีความละอายใจและ/หรือกลัวตอสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน
จนสามารถชนะใจตัวเอง หยุดความช่ัวท่ีคิดจะกระทําได เช่ือวา
ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว เคารพความถูกตองและผลแหงการกระทํา) 

1. มีความละอายใจ ไมคิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่ว ท้ังเรื่องเล็ก เรื่องใหญ ท้ังตอหนาและลับ
หลัง จนสามารถชนะใจตน หยุดความชั่วท่ีคิดจะกระทําได 

2. กลัวโทษท่ีจะเกิดจากการกระทําชั่ว ท้ังท่ีเกิดจากผลของกรรม และโทษของ
กฎหมาย ฯลฯ 
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องคประกอบหลัก ตัวบงช้ี ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีตอบตัวบงช้ี 

ครองคน 

5 ดาน 

8. รัก เขาใจ หวงใยบุคลากรของโรงเรียน  
 

1. หวงใยเรื่องพ้ืนฐาน ชีวิตความเปนอยู ของบุคลากรของโรงเรียน 
2. มีความเปนกันเองกับบุคลากรในโรงเรียน ใชพระคุณมากกวาพระเดช 
3. ปฏิบัติกับบุคลากรทุกคนอยางยุติธรรม เสมอภาค เทาเทียม ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง 

ฯลฯ 
9. ปฏิบัติหนาท่ีผูบริหารตอบุคลากรของโรงเรียนตาม
หลักทิศ 6   
 

1. ปรนนิบัติ ดูแล ชวยเหลือ กิจการงานของบุพการี ครูอาจารย พระสงฆ และผูมี
พระคุณ 

2. ดูแล เอาใสใจคูสมรสและบุตร 
3. ปฏิบัติหนาท่ีตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนมิตรสหาย อยางเหมาะสม 

ฯลฯ 
10. ปฏิบัติตนเปนผูใหดวยจิตเมตตา  
(หวังดี มีนํ้าใจ ชวยเหลือ รูจักการให ใหบริการดวยความเตม็
ใจ แนะนําในสิ่งท่ีดีเสมอภาคกันทุกระดับ  
ไมจําเพาะเจาะจงวาคนใด ปรารถนาดีตอผูอ่ืนโดยไมตองการ
สิ่งใดตอบแทน) 

1. ใหสิ่งของ ใหความรู ใชคําพูดไพเราะ ใหการชวยเหลือ แกบุคลากรในโรงเรียนอยาง
เสมอตนเสมอปลาย 

2. ใหสิ่งของ ใหความรู ใชคําพูดไพเราะ ใหการชวยเหลือ แกเพ่ือนผูบริหารอยางเสมอ
ตนเสมอปลาย 

3. ใหสิ่งของ ใหความรู ใชคําพูดไพเราะ ใหการชวยเหลือ แกชุมชนอยางเสมอตนเสมอ
ปลาย 

4. ใหโอกาส ในการทํางาน การแสดงความคิดเห็น รับฟงอยางเขาอกเขาใจและมีจิตใจ
ท่ีเปนกลาง กับบุคลากรทุกระดับ 

ฯลฯ 
11. ปฏิบัตตินตามแบบแผน และปรับแนวคิดให
ถูกตองตรงกัน 
(ประพฤติตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบท่ีกําหนด มีอุดมการณ
ในการสรางคนดีใหแผนดิน ปฏิบัตติามขอตกลงของเครือขาย
ครูดีของแผนดินดวยความสมัครใจ มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกลุม
เครือขายครูดีของแผนดิน) 

1. ตนเองและสมาชิกในกลุมมีเปาหมายอุดมการณเดียวกัน คือสรางคนดีใหแผนดิน 
สรางแรงจูงใจในการสรางคนดีใหยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

2. ตนเองและสมาชิกในกลุมปฏิบัติตนตามขอตกลงของกลุม หรือกิจกรรมท่ีตกลงกัน
อยางมีความสุข ตลอดจนปฏิบัติตามขอตกลงของเครือขายครูดีของแผนดินดวยความ
สมัครใจ 
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องคประกอบหลัก ตัวบงช้ี ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีตอบตัวบงช้ี 
3. ตนเองและสมาชิกในกลุมมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ไมทะเลาะกัน สมัครสมานสามัคคี

กัน และมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกลุมเครือขายครูดีของแผนดินอ่ืน ๆ 
ฯลฯ 

12. ปฏิบัติตนกับบุคคลรอบขางอยางเหมาะสม  
(มีมนุษยสมัพันธดี มีอัธยาศัยดี ใหความสําคญั ยกยอง
หรือใหเกียรติแกผูอ่ืน ช่ืนชมใหกําลังใจตามวาระท่ี
เหมาะสม ใหความรวมมือหรือเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน) 

1. การยกยอง ใหเกียรติแกผูอ่ืน ชื่นชมใหกําลังใจตามวาระท่ีเหมาะสม 
2. การใหเความรวมมือหรือเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 

ฯลฯ 
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องคประกอบหลัก ตัวบงช้ี ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีตอบตัวบงช้ี 

ครองงาน 

7 ดาน 

13. ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 

(critical thinking and problem solving) 

(ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ 

การคิดอยางเปน ระบบตามลําดับข้ันตอน และใชเหตุผล

ในการตัดสินใจเพ่ือแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ได

อยาง เหมาะสม) 

1. คิด วิเคราะห แยกแยะ ดี ชั่ว ถูก ผิด ควร ไมควร ได 
2. แกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน หรือจากการทํางานรวมกันได 
3. สามารถหาจุดเดน จุดดอยในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีทํางานท่ีเหมาะสมได 
4. เรียนรูจากสิ่งท่ีผิดพลาด สรางกระบวนการเรียนรู จัดวิธีคิด และหาแนวทางเพ่ือ

ปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้าอีก 
ฯลฯ 

14. ดานการสื่อสารสารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ 

(communications, information, and media 

literacy) 

(ความสามารถในการเขาถึงคนหา วิเคราะห ใชประโยชน

จากสื่อสารสนเทศตาง ๆ ท่ีนาเช่ือถือสามารถถายทอด

ขอมูลขาวสารอยางชัดเจนมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการ 

เรียบเรียง ความคิด และมุมมอง (idea) สื่อสารเขาใจงาย

บรรลุเปาหมายการทํางาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม 

กับสภาพแวดลอมวัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายท่ี

เก่ียวของ) 

1. ใชการสื่อสาร ดานวจนภาษา และอวจนภาษาไดอยางเหมาะสม 
2. ใชเทคโนโลยีในการสื่อสารใหเกิดประโยชน 
3. รูจักจังหวะในการพูด ฟง ถาม ตอบ มีมารยาทในการสื่อสาร 
4. บริหารงานโดยใชขอมูล ไมใชความรูสึก Management by fact 
5. ปรับเปลี่ยนขอมูลท่ีไดรับ เปนสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
6. นําสารสนเทศทีไดมาสื่อสารใหกับบุคลากรในองคกร ดวยภาษาและวิธีการท่ีงาย 
7. มีการประเมินการรับทราบขอมูลสารสนเทศจากผูรับสาร ดวยการทวนสอบ 
(Recheck) เพ่ือความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 

ฯลฯ 
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องคประกอบหลัก ตัวบงช้ี ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีตอบตัวบงช้ี 

ครองงาน 

7 ดาน 

15. ดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะ

ผูนํา (collaboration, teamwork and leadership) 

(ความสามารถวางตัวไดเหมาะสมกับหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมายในการรวมมือ ปฏิบัติงานเปนนํ้าหน่ึงใจเดียว

ใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น เคารพ และใหเกียรติเห็น

คุณคาของผูรวมทีม มีความยืดหยุนและชวยเหลือ

ประนีประนอมเพ่ือการบรรลุเปาหมายรวมกัน ซึ่งรวมไป

ถึงการแสดงภาวะผูนําวางตนอยางเหมาะสม มีคุณธรรม 

จริยธรรมโดยคํานึงผลประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งอยาง 

เหมาะสม) 

1. ใชกระบวนการมีสวนรวม รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมมือปฏิบัติ รวมแกไขปญหา รวม
รับผลการประเมิน ในการทํากิจกรรมตางๆ มากกวาการใชอํานาจสั่งการ 

2. มีความเปนผูนํา และผูตามท่ีดีในสภาวการณท่ีเหมาะสม 
3. มีทักษะการทํางานเปนทีม สามารถทําใหทุกคนในทีมมีความสุขและภาคภูมิใจ โดย

ใชหลักธรรมาภิบาล 
4. คนหา ดึงศักยภาพของบุคลากรภายในทีมออกมา เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดของงาน 
5. สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนไดแสดงศักยภาพท่ีมีอยางเต็มความสามารถ 

ฯลฯ 

16. ดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (creativity 

and innovation) 

(ความสามารถ ในการคิดริเริ่มสรางสรรคเชิงบวก เปด

กวางในความคิดเห็นสรางความเขาใจรวมกันในการ

วิเคราะห เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาใหเกิดการทํางานดวย

แนวคิดหรือวิธีการใหม ๆ ในการประยุกตสูนวัตกรรม ท่ีมี

การลงมือปฏิบัติตามความคิดสรางสรรคใหไดผลสําเร็จท่ี

เปนรูปธรรมอยางสรางสรรค) 

1. สรางสรรคผลงานไดมากกวามาตรฐานของงาน โดยผลงานนั้นไมสรางความ
เดือดรอนใหตนเองและผูอ่ืน และถูกตองตามหลักจารีตประเพณี 

2. คิด พูด ทํา อยางอิสระ ภายใตกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และศีลธรรม 
3. คิดริเริ่มนวัตกรรม วิธีการใหม ๆ ในภาวะท่ีมีขอจํากัดดานเวลาและทรัพยากร 
4. กระตุนใหองคกรเกิดวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous 

Quality Improvement) พัฒนาจากสิ่งเล็กๆ กอใหเกิดการสรางนวัตกรรมใหม 
ฯลฯ 
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องคประกอบหลัก ตัวบงช้ี ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีตอบตัวบงช้ี 

ครองงาน 

7 ดาน 

17. ดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (computing and ICT literacy) 

(ความสามารถทางดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงขอมูล ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการใชขอมูลอยางมีจริยธรรมหรือ

ถูกกฎหมาย มีการประเมินขอมูลอยางมีวิจารณญาณและ

สรางสรรค  ความสามารถในการติดตอสื่อสารได

หลากหลาย อยางเหมาะสม เขาใจความหมาย การ

จัดการกระจายขอมูลจากหลากหลายแหลง อยางมี

ประสิทธิภาพ) 

1. ใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการสื่อสาร ในการบริหารสถานศึกษา 
ในการดําเนินชีวิต เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง การงาน และสิ่งท่ีรับผิดชอบ  

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคโนโลยีและการสื่อสารระหวางสมาชิกในกลุม และกลุม
เครือขายอ่ืน เพ่ือความกาวหนาพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติ 

3. รูเทาทันสื่อ สามารถคัดกรองความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารได 
ฯลฯ 

18. ดานการทํางาน การเรียนรู และการพ่ึงตนเอง 

(career and learning self–reliance)  

(ความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุนในการ

ปฏิบัติงาน รวมท้ังมีทักษะดานการเรียนรู มีคุณลักษณะ

ใฝ รู  ส ามารถปรับตั ว ไดสอดคลอง กับบริบทและ

สภาพแวดลอม ในภาวการณปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว การท่ีสามารถปรับตัวไดจะสามารถอยูใน 

สังคมไดอยางมีความสุข) 

1. คนควาหาความรูดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอ เม่ือเกิดขอสงสัย 
2. สามารถนําความรูไปใชปฏิบัติงานไดจริง จนเกิดเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะตน 
3. บริหารงานไดอยางเหมาะสม คนสําราญ งานสําเร็จ บนหลักธรรมาภิบาล 
4. สนับสนุนใหบุคลากรมีการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning) 

ฯลฯ 
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องคประกอบหลัก ตัวบงช้ี ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีตอบตัวบงช้ี 

ครองงาน 

7 ดาน 

19. ดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน 

(cross–cultural understanding) 

(ความเขาใจในความแตกตางของบุคคล ยอมรับและให

เกียรติ ใหความเคารพ ผูท่ีมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม) 

1. ติดตอ ประสานสัมพันธ กับสมาชิกตางทองถ่ิน ตางชาติ ตางศาสนา หรือตาง
วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

2. มีความเขาใจอันดี แลกเปลี่ยนเรียนรู และอยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยไม
แบงแยก กีดกัน ระหวางทองถ่ิน ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และไมท้ิงศาสนา 
วัฒนธรรมของตนเอง 

3. สามารถทํางานกับทีมท่ีมีความหลากหลายทางความคิดได โดยเคารพความแตกตาง
ทางความคิดและวัฒนธรรม 

4. สรางและกระตุนให นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนมีความรัก เขาใจ เห็นอกเห็นใจ 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ฯลฯ 
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