
ครูดีของแผนดนิ สรางคนดีใหแผนดนิ 
ฐกร พฤฒิปรูณี 
กรรมการและเลขานุการมลูนิธิ 



ประเด็นการพูดคุยวนันี ้
1. ภาพรวมมูลนิธิ,โครงการฯ 

2. รายละเอียดโครงการฯ 

3. ตอบขอซักถาม/แจกรางวัล 







โครงการหลักท่ีดําเนินการ 

เครือขายครดีูของแผนดิน เด็กดีของแผนดิน ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน 



Youtube Channel 
Good Channel Thailand 

Line 
@thaisuprateacher 

Website 
www.thaisuprateacher.org 

ชองทางหลักในการติดตอสื่อสาร 

Facebook : เครือขายครูดีของแผนดิน 



WHAT..... 
WHY........ 
WHO........ 
HOW........ 
 

อะไร 

ทําไม 

ใคร 

อยางไร 



พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดนิ 
สืบสาน รักษา ต่อยอด 



WHAT : อะไร 
โครงการเพือ่พฒันาและยกยอ่งผูบ้รหิาร คร ูและบุคลากรทางการศกึษา 

• สรา้งคนดใีหแ้ผน่ดนิ 

• สรา้งนวตักรรมการสรา้งคนดใีหแ้ผน่ดนิ 

• สรา้ง รกัษา พฒันาขยายเครอืขา่ยการสรา้งคนดใีหแ้ผน่ดนิ 

• ครองตน ครองคน ครองงาน 



WHY : ทาํทาํไม 
๑. ยกระดบัมาตรฐานความเป็นครมูอือาชพีและคณุภาพ

การศกึษา (ครดู ี– คนด ีสาํคญั) 

๒. ใหก้าํลงัใจผูบ้รหิารและครทูีทุ่ม่เทในการสรา้งคนดใีหแ้ผน่ดนิ 

๓. เป็นหลกัฐานประกอบการพจิารณาวทิยฐานะ สาํหรบั

ผูบ้รหิาร คร ูและบุคลากรทางการศกึษา 



WHO : ใครเข้าร่วมโครงการได้บา้ง 

สพฐ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา  
ครทูีม่ใีบประกอบวชิาชพีและทาํหน้าทีส่อน 

ศกึษานิเทศก ์

สช กศน อปท กทม 

สอศ. อืน่ๆ 



HOW : อย่างไร 
๑. ประเมนิและพฒันาตนเองตามตวับ่งชี ้

๒. สรา้งเดก็ดใีหแ้ผน่ดนิ 

๓. สรา้งนวตักรรมสรา้งคนดใีหแ้ผน่ดนิ 

๔. สรา้ง รกัษา พฒันาเครอืขา่ยฯ 
Dr. Maxwell Maltz  



โครงการศึกษานิเทศก์ดขีองแผ่นดนิ 



ผูเขารวมโครงการฯ ป 2563 

สมัครเขารวมโครงการฯ ไดรับรางวัล 

ข้ันพื้นฐาน 

ดําเนินการเพื่อขอรับ

รางวัลระดับเกียรติคุณ 

ไดรับรางวัล 

ระดับเกียรติคุณ 

696 538 60 37 

สป. สพฐ. สช. กศน. สอศ. อปท. กทม. พัทยา 

50 621 0 2 1 4 18 0 

ความถกูต้องข้อมลู อาจไม่ครบ 95 % 



ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน 

ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา 

เปนที่ปรึกษาโครงการฯ 

พ้ืนฐาน 

เกียรติคุณ 

เกียรติคุณยิ่ง 

- คุณสมบัติพ้ืนฐาน 

- ผูบริหารรับรอง 

นิเทศสรางคนดี 

12 ครั้ง 
 

ประเมินสมรรถนะและ

พัฒนาตนเอง 

เห็นผลเชิงประจักษ 

1 พฤติกรรม/โครงการ 

 
 

เกิดครูดีของแผนดิน

นวัตกรรมการสรางคนดี 



งาน 

ตน 

ศกึษานิเทศก์

ดีของแผน่ดิน 

คน 

ตวับง่ชี ้ศกึษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน 3 หมวด 12 ตวับง่ชี ้

3 ตัวบงชี้ 

• ทักษะการนิเทศทางการศึกษา 

• ทักษะการคิดและสรางสรรคนวัตกรรม

ทางการนิเทศ 

• ทักษะการสานพลังความรวมมือ 

3 ตัวบงชี้   

• การบริการที่ดี 

• การทํางานเปนทีม 

• การปฏิบัติตนกับบุคคลรอบขาง

อยางเหมาะสม 

 

6 ตัวบงชี้   
• รัก และศรัทธาในวิชาชีพ 

• ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

• ดํารงชีวิตเหมาะสมตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• มีจิตสํานกึท่ีดี 

• มีจิตสาธารณะ/จิตอาสา 
• เรียนรู้ตลอดชีวิต 



เกียรติบตัร 



ตวัอยา่งเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติศึกษานิเทศกเ์กียรติคุณยิง่ 



ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท เมตตาเปนประธานในพธิีมอบรางวัล 



สมคัรสมาชิกมลูนิธิฯ ก่อนจะเข้าร่วมโครงการฯ 

กรอกข้อมลูส่วนตวั 

กดสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

กรอกข้อมลูการสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ 

ให้สมบรูณ์ 



สมคัรเขา้ร่วมโครงการสมบูรณ์ สามารถเขา้ร่วมการประเมินได ้

ระบบยืนยันตวัตน 

- บตัรประชาขน 

- อีเมลล์ 



แบบประเมินคุณสมบัตพิืน้ฐานรางวัลศึกษานิเทศก์ดขีองแผ่นดนิขัน้พืน้ฐาน 

ประเมินตนเอง 

12 ข้อ Rating scale 5 ระดบั 
เก่ียวกบั คนดี ทัง้กาย วาจา ใจ 

ความเป็นศกึษานิเทศก์ 



จากแบบสอบถามข้างต้น สอดคล้องกบัพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ของศกึษานิเทศก์ดีของแผน่ดิน  
ตามท่ี สมาคมศกึษานิเทศก์แห่งประเทศไทย กําหนด ดงันี ้

1.ประพฤติตนเหมาะสมและเป็นแบบอยา่งท่ีดี     ข้อ 1,2,3,4,5,6 
2.มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของตน สงัคม และประเทศชาติ  ทัง้ 12ข้อรวมกนั 
3.ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค      ข้อ 7,8 
4.พฒันาตนเองและพฒันางานอยา่งสม่ําเสมอ     ข้อ 9 
5.ช่วยเหลือเกือ้กลูผู้ อ่ืนอยา่งสร้างสรรค์      ข้อ 10 
6.ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งสร้างสรรค์      ข้อ 10 
7.อทุิศตนและรักษาผลประโยชน์ของสว่นรวม     ข้อ 10 
8.ประพฤติตนตามหลกัธรรมของศาสนา      ข้อ 5,6,11 
9.มีความคิดสร้างสรรค์          ข้อ 9, 11 
10.เป็นท่ีรัก ศรัทธา และได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน    ทัง้ 12 ข้อรวมกนั 



เกณฑ์การผ่านรางวัลศึกษานิเทศก์ดขีองแผ่นดนิขัน้พืน้ฐาน 

ต้องได้คะแนนรวมไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 75  
คือ ได้ 27 คะแนนจาก 36 คะแนน 

และมีเอกสารแนบจากผู้บงัคบับญัชาวา่  

ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการลงโทษทางวินยัหรือตัง้กรรมการสอบสวนวินยั 



ระบบการอนมุตัศิกึษานิเทศก์ดีของแผน่ดนิขัน้พืน้ฐาน 



เกยีรตบิัตรรางวลัศึกษานิเทศก์ดขีองแผ่นดนิขั้นพืน้ฐาน 



เกณฑ์การขอรับรางวลัศึกษานิเทศก์ดขีองแผ่นดนิ ระดบัเกยีรตคุิณ 

  ผา่นศึกษานิเทศกดี์ของแผน่ดินขั้นพ้ืนฐาน 

  นิเทศโดยสอดแทรกการสร้างคนดีใหแ้ผน่ดิน  

 ผา่นการประเมินครองตน ครองคน ครองงาน อยา่งนอ้ย 3 หมวด 

 มีการเปล่ียนแปลงเชิงประจกัษ ์1 พฤติกรรม/กิจกรรม/โครงการ 



ระบบรายงานการนิเทศเพ่ือยืน่ขอรับรางวลัศึกษานิเทศกดี์ของแผน่ดินระดบัเกียรติคุณ 



การรายงานการนิเทศ 



ตวัอยา่งรายงานพร้อมหลกัฐานการนิเทศ 

- การจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามหลกัสตูรฉบบัปรังปรุง พ.ศ.2560 ในสาระท่ี 4วิทยาการคํานวณ 

 - การสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดกบันกัเรียน ลงในแผนการสอน 



ระบบการประเมิน ครองตน ครองคน ครองงาน  



การทาํประเมินในแต่ละขอ้ จะจบัเวลา 45 วนิาที  



เม่ือทาํการประเมินเรียบร้อยแลว้ สถานะ  

การประเมินศึกษานิเทศกดี์ของแผน่ดิน  

ระดบัเกียรติคุณ 



ศกึษานิเทศก์ท่ีประเมินครองตน ครองคน ครองงาน สามารถดคูะแนนตวัเองจากระบบ 



สาํหรับสมาชิกระดบัทองข้ึนไปสามารถโหลดเป็นไฟล ์ผลการประเมินเป็น PDF ได ้



การรายงานการเปล่ียนแปลงเชิงประจกัษ ์1พฤติกรรม 

/โครงการ/กิจกรรม 



หลกัฐานการนําความรูปไปใช้ในชีวิตประจําวนัอย่างจริงจงั  



ตวัอยา่งหลกัฐานบทสมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลง 



ระบบตรวจการรายงาน 

เพ่ือขอรับรางวลัศกึษา 

นิเทศก์ดีของแผ่นดิน ระดบัเกียรติคณุ 

สําหรับคณะกรรมการ 3 ท่าน 

ต้องผ่าน 2 ใน 3 จงึผ่าน 



เมือ่กรรมการอนุมตัิครบ 3 ท่าน ระบบของศึกษานิเทศก์ดขีองแผ่นดนิระดบัเกยีรติคุณ จะขึน้สถานะ ผ่านแล้ว 



เกียรติบัตรรางวัลศึกษานิเทศกดีของแผนดิน 

ระดับเกียรติคุณ 
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