คําอธิบายตัวชี้วัดผูบริหารดีของแผนดิน
โครงการเครือขายครูดีของแผนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ผูบริหารดีของแผนดิน หมายถึง ผูบริหารที่ประพฤติปฏิบัติตนควรแกการยกยอง เปนที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน โดยพิจารณาจากหลักครองตน
ครองคน และครองงาน
ครองตน หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง รับผิดชอบ มีสัจจะ ซื่อสัตย ซื่อตรง ทันสมัย รูเทาทันกิเลส โดยกําหนดเปน
ตัวชี้วัด 7 ดาน ดังนี้ 1) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ 2) เรียนรูตลอดชีวิต 3) รูเทาทันตนเอง 4) ไมมีหนี้สินลนพนตัว 5) มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ 6) ปฏิบัติตนอยูในศีล 5
และความดีสากล 5 และ 7) มีหริ ิโอตตัปปะ
ครองคน หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูรูรักสามัคคี มีระเบียบแบบแผน และประสานสัมพันธไดอยางเหมาะสม โดยกําหนดเปนตัวชี้วัด 5 ดาน ดังนี้ 1) รัก
เขาใจ หวงใยบุคลากรของโรงเรียน 2) ปฏิบัติหนาที่ผูบริหารตอบุคลากรของโรงเรียนตามหลักทิศ 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
พึ่งตนเอง (career and learning self–reliance) และ 7) ดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (cross–cultural understanding)
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ตัวบงชี้
1. มีความรับผิดชอบตอหนาที่

(สํานึกไดอยูเ สมอในการปฏิบตั ิงาน เอาใจใสติดตามผล
ไมทอดทิ้ง ยอมรับผลของหนาที่การงานที่ตนเองกระทํา
ทั้งดีและไมดี ไมปดความรับผิดชอบในหนาที่ของตนแกผูอื่น)

2. เรียนรูตลอดชีวิต

ครองตน
7 ดาน

(ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและเรียนรูเ พื่อการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว องคกรและชุมชน รักการเรียนรู
อยางตอเนื่อง เรียนรูไ ดโดยไมตองใหใครเคี่ยวเข็ญ พรอม
เรียนรูเ รื่องราวที่เคยรูในมุมมองใหม เขาใจกระบวนการใน
การเรียนรูสิ่งใหม ๆ วิเคราะหไดวา ตนตองเรียนเรื่องอะไร
เพราะอะไร ตั้งเปาหมายที่ชัดเจนในการเรียนรู เลือกกลยุทธ
ในการเรียนที่เหมาะสมกับตนทุนเวลาหรือคาใชจาย สนใจเขา
รวมกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การพูดคุย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น การเรียนรูจากสื่อ และแหลงเรียนรู
อื่น ๆ ถายทอดประสบการณและแลกเปลีย่ นเรียนรูกับผูอื่น
อยางสม่ําเสมอ สรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ)

ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่ตอบตัวบงชี้
1. รับผิดชอบงานในหนาที่ครบตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
(มาตรฐานการปฏิบัติงาน,มาตรฐานการปฏิบัติตน)
2. ปฏิบัติงานและรับผิดชอบตอผลของงานตามนโยบายอยางเต็มความสามารถ
ฯลฯ
1. ศึกษาหาความรูจ ากสื่อที่หลากหลายอยางสม่ําเสมอ
2. อบรม ฝกฝน เรียนรูพัฒนาตนเอง นําสิ่งที่ไดเรียนรูมาใชจริงและเผยแพรแกผูอื่น
3. แลกเปลี่ยนประสบการณความรู และเรียนรูในเรื่องตางๆตลอดเวลา
ฯลฯ

3. รูเทาทันตนเอง

1. ทบทวนพฤติกรรมตนเองวาวันนี้ทําดี หรือทําไมดีอะไรบาง
(รูเทาทันอารมณของตนเองที่เกิดขึ้น มีสติรูวาตนกําลังคิดอะไร 2. ตอกย้ําเปาหมายอุดมการณของตนเองอยางสม่ําเสมอวาเรา เราจะทําดี จะไมทํา
รูสึกอยางไร ควรจะทําอยางไร สามารถควบคุมตนเองและจัดการ ชั่ว จะทําแตความดี จะเปนผูสรางคนดีใหแผนดิน
ไดอยางเหมาะสม ใหกระทําในสิ่งที่ถูกตอง ไมกอใหเกิดความ
3. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับกาลเทศะ ไมแสดงกิริยาจนเกินงาม
ทุกขและปญหาแกตนเองและผูอื่น แสดงออกไดอยางเหมาะสม
ฯลฯ
กับกาลเทศะ เชน โกรธก็รูวาโกรธ แตสามารถควบคุมความโกรธ
นั้น ระงับอารมณโกรธได หาวิธีจดั การแกไขไดอยางเหมาะสม
ฝกใหอภัยและปลอยวาง รูจักขอดีและขอเสียของตนเอง ดําเนิน
ชีวิตดวยสติปญ
 ญา ยอมรับคําติ นํามาวิเคราะหและพัฒนา
ปรับปรุงตัวเอง)
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4. ไมมีหนี้สินลนพนตัว

ตัวบงชี้

5. มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ

(ใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตนเพื่อทํา
ประโยชนแกสวนรวม เขาใจเห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสา
ชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยแรงกายสติปญ
 ญา
ลงมือปฏิบัตเิ พื่อแกปญหาหรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามให
เกิดในชุมชนและสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไม
หวังสิ่งตอบแทน)

6. ปฏิบัติตนอยูในศีล 5 และความดีสากล 5

(ศีล 5 คือ ตั้งใจงดเวนจาก 1) การฆาและเบียดเบียนคนและ
สัตว 2) การลักขโมย 3) การประพฤติผิดในกาม
4) การพูดเท็จ พูดหยาบสอเสียดเพอเจอ และ 5) การดื่มสุรา
ยาเสพติด

ความดีสากล 5 คือ 1) สะอาด ไมสกปรก เลอะเทอะ
2) เปนระเบียบ จัดเก็บสิ่งของ 3) สุภาพนุมนวล 4) ตรงตอเวลา
ไมผัดวันประกันพรุง และ 5) จิตตั้งมั่นและผองใส

7. มีหิริโอตตัปปะ

(ไมคิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่วทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ ทั้งตอหนาและลับ
หลังผูอื่น เพราะมีความละอายใจและ/หรือกลัวตอสิ่งที่จะเกิดขึ้น
จนสามารถชนะใจตัวเอง หยุดความชั่วที่คิดจะกระทําได เชื่อวา
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เคารพความถูกตองและผลแหงการกระทํา)

ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่ตอบตัวบงชี้
1. มีการจัดการหนี้สินเพื่อการลงทุน
2. มีการจัดการหนี้สินเพื่อการใชจายอื่นๆ
ฯลฯ
1. ใหและชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจ โดยไมหวังผลตอบแทน
2. เขารวม และ/หรือชวยเหลือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม โดยไมหวังผลตอบแทน
3. ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และอนุรักษสิ่งแวดลอม
4. มีมาตรการในการใชสาธารณูปโภคอยางมีประโยชนและเห็นคุณคา
ฯลฯ
1. ไมเบียดเบียนบุคลากรในโรงเรียนใหไดรับความเดือดรอน
2. ไมใชตําแหนงหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชน
3. ไมประพฤติผิดในการครองเรือน
4. ไมพูดจาหยาบคาย ไมนินทาผูอื่น หรือพูดสอเสียด ประชดประชัน
5. ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพติด และการพนันทุกชนิด
6. สถานที่ทํางานและสถานที่สวนตนมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
7. มีกิริยามารยาท นุมนวล สุภาพ ออนนอม ถอมตน
8. ตรงตอเวลาในการปฏิบัติหนาที่ และทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด
9. ปฏิบัติสมาธิ อารมณดี ยิ้มแยมแจมใส
ฯลฯ
1. มีความละอายใจ ไมคิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่ว ทั้งเรื่องเล็ก เรื่องใหญ ทั้งตอหนาและลับ
หลัง จนสามารถชนะใจตน หยุดความชั่วที่คิดจะกระทําได
2. กลัวโทษที่จะเกิดจากการกระทําชั่ว ทั้งที่เกิดจากผลของกรรม และโทษของ
กฎหมาย ฯลฯ
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ครองคน
5 ดาน

ตัวบงชี้
8. รัก เขาใจ หวงใยบุคลากรของโรงเรียน

ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่ตอบตัวบงชี้
1. หวงใยเรื่องพื้นฐาน ชีวิตความเปนอยู ของบุคลากรของโรงเรียน
2. มีความเปนกันเองกับบุคลากรในโรงเรียน ใชพระคุณมากกวาพระเดช
3. ปฏิบัติกับบุคลากรทุกคนอยางยุติธรรม เสมอภาค เทาเทียม ไมเลือกที่รักมักที่ชัง
ฯลฯ
9. ปฏิบัติหนาที่ผูบริหารตอบุคลากรของโรงเรียนตาม 1. ปรนนิบัติ ดูแล ชวยเหลือ กิจการงานของบุพการี ครูอาจารย พระสงฆ และผูมี
หลักทิศ 6
พระคุณ
2. ดูแล เอาใสใจคูสมรสและบุตร
3. ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนมิตรสหาย อยางเหมาะสม
ฯลฯ
10. ปฏิบัติตนเปนผูใหดวยจิตเมตตา
1. ใหสิ่งของ ใหความรู ใชคําพูดไพเราะ ใหการชวยเหลือ แกบุคลากรในโรงเรียนอยาง
(หวังดี มีน้ําใจ ชวยเหลือ รูจักการให ใหบริการดวยความเต็ม
เสมอตนเสมอปลาย
ใจ แนะนําในสิ่งที่ดีเสมอภาคกันทุกระดับ
2. ใหสิ่งของ ใหความรู ใชคําพูดไพเราะ ใหการชวยเหลือ แกเพื่อนผูบริหารอยางเสมอ
ไมจําเพาะเจาะจงวาคนใด ปรารถนาดีตอผูอื่นโดยไมตองการ
ตนเสมอปลาย
สิ่งใดตอบแทน)
3. ใหสิ่งของ ใหความรู ใชคําพูดไพเราะ ใหการชวยเหลือ แกชุมชนอยางเสมอตนเสมอ
ปลาย
4. ใหโอกาส ในการทํางาน การแสดงความคิดเห็น รับฟงอยางเขาอกเขาใจและมีจิตใจ
ที่เปนกลาง กับบุคลากรทุกระดับ
ฯลฯ
11. ปฏิบัตติ นตามแบบแผน และปรับแนวคิดให
1. ตนเองและสมาชิกในกลุมมีเปาหมายอุดมการณเดียวกัน คือสรางคนดีใหแผนดิน
ถูกตองตรงกัน
สรางแรงจูงใจในการสรางคนดีใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป
(ประพฤติตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบที่กําหนด มีอุดมการณ 2. ตนเองและสมาชิกในกลุมปฏิบัติตนตามขอตกลงของกลุม หรือกิจกรรมที่ตกลงกัน
ในการสรางคนดีใหแผนดิน ปฏิบัตติ ามขอตกลงของเครือขาย
อยางมีความสุข ตลอดจนปฏิบัติตามขอตกลงของเครือขายครูดีของแผนดินดวยความ
ครูดีของแผนดินดวยความสมัครใจ มีสัมพันธภาพที่ดีตอกลุม
สมัครใจ
เครือขายครูดีของแผนดิน)
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ตัวบงชี้

12. ปฏิบัติตนกับบุคคลรอบขางอยางเหมาะสม

(มีมนุษยสัมพันธดี มีอัธยาศัยดี ใหความสําคัญ ยกยอง
หรือใหเกียรติแกผูอื่น ชื่นชมใหกําลังใจตามวาระที่
เหมาะสม ใหความรวมมือหรือเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น)

ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่ตอบตัวบงชี้
3. ตนเองและสมาชิกในกลุมมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ไมทะเลาะกัน สมัครสมานสามัคคี
กัน และมีสัมพันธภาพที่ดีตอกลุมเครือขายครูดีของแผนดินอื่น ๆ
ฯลฯ
1. การยกยอง ใหเกียรติแกผูอื่น ชื่นชมใหกําลังใจตามวาระที่เหมาะสม
2. การใหเความรวมมือหรือเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น
ฯลฯ

5

องคประกอบหลัก

ครองงาน
7 ดาน

ตัวบงชี้
ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่ตอบตัวบงชี้
13. ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 1. คิด วิเคราะห แยกแยะ ดี ชั่ว ถูก ผิด ควร ไมควร ได
2. แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน หรือจากการทํางานรวมกันได
(critical thinking and problem solving)
3. สามารถหาจุดเดน จุดดอยในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีทํางานที่เหมาะสมได
(ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ
4. เรียนรูจากสิ่งที่ผิดพลาด สรางกระบวนการเรียนรู จัดวิธีคิด และหาแนวทางเพื่อ
การคิดอยางเปน ระบบตามลําดับขั้นตอน และใชเหตุผล
ปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ําอีก
ในการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ได
ฯลฯ
อยาง เหมาะสม)
14. ดานการสื่อสารสารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ 1. ใชการสื่อสาร ดานวจนภาษา และอวจนภาษาไดอยางเหมาะสม
(communications, information, and media 2. ใชเทคโนโลยีในการสื่อสารใหเกิดประโยชน
3. รูจกั จังหวะในการพูด ฟง ถาม ตอบ มีมารยาทในการสื่อสาร
literacy)
4. บริหารงานโดยใชขอมูล ไมใชความรูสึก Management by fact
(ความสามารถในการเขาถึงคนหา วิเคราะห ใชประโยชน
5. ปรับเปลี่ยนขอมูลที่ไดรับ เปนสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารงานอยางมี
จากสื่อสารสนเทศตาง ๆ ที่นาเชื่อถือสามารถถายทอด
ประสิทธิภาพ
ข อ มู ล ข า วสารอย า งชั ด เจนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตั้ ง แต ก าร
6. นําสารสนเทศทีไดมาสื่อสารใหกับบุคลากรในองคกร ดวยภาษาและวิธีการที่งาย
เรียบเรียง ความคิด และมุมมอง (idea) สื่อสารเขาใจงาย
บรรลุเปาหมายการทํางาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม 7. มีการประเมินการรับทราบขอมูลสารสนเทศจากผูรับสาร ดวยการทวนสอบ
กับสภาพแวดลอมวัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายที่ (Recheck) เพื่อความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน
ฯลฯ
เกี่ยวของ)
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ครองงาน
7 ดาน

ตัวบงชี้
ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่ตอบตัวบงชี้
15. ดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะ 1. ใชกระบวนการมีสวนรวม รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมมือปฏิบัติ รวมแกไขปญหา รวม
ผูนํา (collaboration, teamwork and leadership) รับผลการประเมิน ในการทํากิจกรรมตางๆ มากกวาการใชอํานาจสั่งการ
2. มีความเปนผูนํา และผูตามที่ดีในสภาวการณที่เหมาะสม
(ความสามารถวางตั ว ได เ หมาะสมกั บ หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ
3. มีทักษะการทํางานเปนทีม สามารถทําใหทุกคนในทีมมีความสุขและภาคภูมิใจ โดย
มอบหมายในการรวมมือ ปฏิบัติงานเปนน้ําหนึ่งใจเดียว
ใชหลักธรรมาภิบาล
ใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น เคารพ และใหเกียรติเห็น
คุ ณ ค า ของผู ร ว มที ม มี ค วามยื ด หยุ น และช ว ยเหลื อ 4. คนหา ดึงศักยภาพของบุคลากรภายในทีมออกมา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของงาน
ประนีประนอมเพื่อการบรรลุเปาหมายรวมกัน ซึ่งรวมไป 5. สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนไดแสดงศักยภาพที่มีอยางเต็มความสามารถ
ฯลฯ
ถึงการแสดงภาวะผูนําวางตนอยางเหมาะสม มีคุณธรรม
จริยธรรมโดยคํานึงผลประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งอยาง
เหมาะสม)

16. ดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (creativity 1. สรางสรรคผลงานไดมากกวามาตรฐานของงาน โดยผลงานนั้นไมสรางความ
เดือดรอนใหตนเองและผูอื่น และถูกตองตามหลักจารีตประเพณี
and innovation)
2. คิด พูด ทํา อยางอิสระ ภายใตกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และศีลธรรม
(ความสามารถ ในการคิดริเริ่มสรางสรรคเชิงบวก เปด
3. คิดริเริ่มนวัตกรรม วิธีการใหม ๆ ในภาวะที่มีขอจํากัดดานเวลาและทรัพยากร
กว า งในความคิ ด เห็ น สร า งความเข า ใจร ว มกั น ในการ
4. กระตุนใหองคกรเกิดวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous
วิเคราะห เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาใหเกิดการทํางานดวย
Quality Improvement) พัฒนาจากสิ่งเล็กๆ กอใหเกิดการสรางนวัตกรรมใหม
แนวคิดหรือวิธีการใหม ๆ ในการประยุกตสูนวัตกรรม ที่มี
ฯลฯ
การลงมือปฏิบัติตามความคิดสรางสรรคใหไดผลสําเร็จที่
เปนรูปธรรมอยางสรางสรรค)
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ครองงาน
7 ดาน

ตัวบงชี้
ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่ตอบตัวบงชี้
17. ดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและ 1. ใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสาร ในการบริหารสถานศึกษา
ในการดําเนินชีวิต เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง การงาน และสิ่งที่รับผิดชอบ
การสื่อสาร (computing and ICT literacy)
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคโนโลยีและการสื่อสารระหวางสมาชิกในกลุม และกลุม
(ความสามารถทางดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การ
เครือขายอื่น เพื่อความกาวหนาพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงขอมูล ไดอยางมี
3. รูเทาทันสื่อ สามารถคัดกรองความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารได
ประสิทธิภาพ รวมถึงการใชขอมูลอยางมีจริยธรรมหรือ
ฯลฯ
ถูกกฎหมาย มีการประเมินขอมูลอยางมีวิจารณญาณและ
สร า งสรรค ความสามารถในการติ ด ต อ สื่ อ สารได
หลากหลาย อย างเหมาะสม เขา ใจความหมาย การ
จั ด การกระจายข อ มู ล จากหลากหลายแหล ง อย า งมี
ประสิทธิภาพ)

18. ดานการทํางาน การเรียนรู และการพึ่งตนเอง 1. คนควาหาความรูดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ เมื่อเกิดขอสงสัย
2. สามารถนําความรูไปใชปฏิบัติงานไดจริง จนเกิดเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะตน
(career and learning self–reliance)
3. บริหารงานไดอยางเหมาะสม คนสําราญ งานสําเร็จ บนหลักธรรมาภิบาล
(ความสามารถในการปรั บ ตั ว มี ค วามยื ด หยุ น ในการ 4. สนับสนุนใหบุคลากรมีการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning)
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีทักษะดานการเรียนรู มีคุณลักษณะ
ฯลฯ
ใฝ รู สามารถปรั บ ตั ว ได ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทและ
สภาพแวดลอม ในภาวการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว การที่สามารถปรับตัวไดจะสามารถอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข)
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ครองงาน
7 ดาน

ตัวบงชี้
ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่ตอบตัวบงชี้
19. ดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน 1. ติดตอ ประสานสัมพันธ กับสมาชิกตางทองถิ่น ตางชาติ ตางศาสนา หรือตาง
วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
(cross–cultural understanding)
2. มีความเขาใจอันดี แลกเปลี่ยนเรียนรู และอยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยไม
(ความเขาใจในความแตกตางของบุคคล ยอมรับและให
แบงแยก กีดกัน ระหวางทองถิ่น ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และไมทิ้งศาสนา
เกียรติ ใหความเคารพ ผูที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของตนเอง
วัฒนธรรมและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม) 3. สามารถทํางานกับทีมที่มีความหลากหลายทางความคิดได โดยเคารพความแตกตาง
ทางความคิดและวัฒนธรรม
4. สรางและกระตุนให นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนมีความรัก เขาใจ เห็นอกเห็นใจ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ฯลฯ
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