คําอธิบายตัวชี้วัดโครงการศึกษานิเทศกดีของแผนดิน
ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน หมายถึง ศึกษานิเทศกที่ประพฤติปฏิบัติตนควรแกการยกยอง เปนที่ยอมรับของบุคลากรในสํานักงาน สถานศึกษา และชุมชน โดย
พิจารณาจากหลักครองตน ครองคน และครองงาน
ครองตน หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตนเปนพลเมืองดี ดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง มีจิตสํานึกที่ดี โดยกําหนดเปนตัวชี้วัด 6 ตัวบงชี้ ดังนี้ 1) รักและศรัทธาใน
วิชาชีพ 2) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 3) ดํารงชีวิตเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) มีจิตสํานึกที่ดี 5) มีจิตสาธารณะ/จิตอาสา 6) เรียนรูตลอดชีวิต
ครองคน หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนตอบุคคลรอบขางอยางเหมาะสม โดยกําหนดเปนตัวชี้วัด 3 ตัวบงชี้ ดังนี้ 1) การบริการที่ดี 2) การทํางานเปนทีม
3) การปฏิบัติตนกับบุคคลรอบขางอยางเหมาะสม
ครองงาน หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีทักษะในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ โดยกําหนดเปนตัวชี้วัด 3 ตัวบงชี้ 1) ทักษะการนิเทศทาง
การศึกษา 2) ทักษะการคิดและสรางสรรคนวัตกรรมทางการนิเทศ 3) ทักษะการสานพลังเครือขายความรวมมือ
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คําอธิบาย “ตัวบงชี้” ตามโครงการศึกษานิเทศกดีของแผนดิน
องคประกอบหลัก

ตัวบงชี้
1. รักและศรัทธาในวิชาชีพ

2. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

ครองตน
6 ตัวบงชี้

ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่ตอบตัวบงชี้
1. เปนสมาชิก หรือเขารวมกิจกรรมขององคกรวิชาชีพ หรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ
3. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่องคกรวิชาชีพ หรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของจัดขึ้น
4. ยกยองชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ
5. ยึดมั่นในอุดมการณ เสียสละอุทิศตน และปกปองเกียรติภูมิของวิชาชีพ
1. เปนแบบอยางที่ดีทางกาย เชน แตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ ปฏิบัติตน
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ มีมารยาทเปนที่ยอมรับของสังคม
2. เปนแบบอยางที่ดีทางวาจา เชน ใชคําพูดที่สรางสรรค จริงใจ กอใหเกิดกําลังใจ
และเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น พูดจาสุภาพ ไมพูดเพอเจอ สอเสียด เยาะ
เยย ถากถาง หรือบิดเบือนขอมูล
3. ปฏิบัติตนตามคุณธรรมของศาสนา เชน ไมเบียดเบียนผูอื่นใหไดรับความ
เดือดรอน ไมใชตําแหนงหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชน ไมประพฤติผิดในการ
ครองเรือน ไมพูดจาหยาบคาย ไมนินทาผูอื่น ไมดื่มสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติด และ
อบายมุข
4. ปฏิบัติตนตามหลักความดีสากล 5 เชน สถานที่ทํางานและสถานที่สวนตนมีความ
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีกิริยามารยาทนุมนวล สุภาพออนนอม ถอมตน
ตรงตอเวลา ปฏิบัติสมาธิ อารมณดี ยิ้มแยมแจมใส
5. รับผิดชอบตอหนาที่ สํานึกไดอยูเสมอในการปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ ยอมรับ
ผลของหนาที่การงานที่ตนเองกระทําทั้งดีและไมดี ไมปดความรับผิดชอบในหนาที่
ของตนแกผูอื่น หาแนวทางแกไขปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในวิชาชีพ
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ครองตน
6 ตัวบงชี้

ตัวบงชี้
ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่ตอบตัวบงชี้
3. ดํ า รงชี วิ ตเหมาะสมตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จ 1. ใชทรัพยากรในการดําเนินชีวิต อยางเหมาะสม คุมคา มีเหตุผล
2. ใชทรัพยากรในการดํารงชีวิต โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดตอตนเอง สังคม และ
พอเพียง
สิ่งแวดลอม
3. ไมมีหนี้สินลนพนตัว คือ มีหนี้สินที่สามารถชี้แจงได มีรายรับที่สามารถชี้แจงได ไม
ประวิงเวลาการชําระหนี้ และไมเดือดรอนในการชําระหนี้
4. ดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมกับฐานะ รักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิด
สิทธิของผูอื่น
5. เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. มีจิตสํานึกที่ดี
1 มีหิริโอตตัปปะ กลาวคือ มีความละอายใจ ไมคิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่ว ทั้งเรื่อง
เล็ก เรื่องใหญ ทั้งตอหนาและลับหลัง จนสามารถชนะใจตน หยุดความชั่วที่
คิดจะกระทําได กลัวโทษที่จะเกิดจากการกระทําชั่ว ทั้งที่เกิดจากผลของ
กรรม และโทษของกฎหมาย
2 รูเทาทันตนเอง กลาวคือ รูเทาทันอารมณของตนเองที่เกิดขึ้น มีสติรูวาตน
กําลังคิดอะไร รูสึกอยางไร ควรจะทําอยางไร สามารถควบคุมตนเองและ
จัดการไดอยางเหมาะสม ใหกระทําในสิ่งที่ถูกตอง ไมกอใหเกิดความทุกข
และปญหาแกตนเองและผูอื่น แสดงออกไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
เชน โกรธก็รูวาโกรธ แตสามารถควบคุมความโกรธนั้น ระงับอารมณโกรธได
หาวิธีจัดการแกไขไดอยางเหมาะสม ฝกใหอภัยและปลอยวาง รูจักขอดีและ
ขอเสียของตนเอง ดําเนินชีวิตดวยสติปญญา ยอมรับคําติ นํามาวิเคราะห
และพัฒนาปรับปรุงตัวเอง
3 เปนพลเมืองดี กลาว คือ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม มีความ
รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง และไมละเมิดล้ําสิทธิและเสรีภาพ
ของผูอื่น สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3
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ตัวบงชี้

5 มีจิตสาธารณะ/จิตอาสา

6. เรียนรูตลอดชีวิต
ครองตน
6 ตัวบงชี้

ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่ตอบตัวบงชี้
4 ทํานุบํารุงศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจ และทํานุบํารุงศาสนาอยางสม่ําเสมอ
5 จงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย เชน ปฏิบัติตนตามพระ
บรมราโชวาท หรือเขารวมพิธีในโอกาสสําคัญอยางสม่ําเสมอ
1. ใหและชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจ โดยไมหวังผลตอบแทน
2. แบงปนความสุขสวนตนเพื่อทําประโยชนแกสวนรวม
3. อาสาชวยเหลือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน สังคม ดวยแรงกาย
แรงใจ และสติปญญาอยางเต็มความสามารถ โดยไมหวังผลตอบแทน
4. มีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. รวมแกไขปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชนและสังคม ดวย
ความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
1. ศึกษาคนควาหาความรูจากสื่อที่หลากหลายอยางสม่ําเสมอ
2. เรียนรู ฝกฝน อบรม พัฒนาตนเอง และนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาใชจริง
3. แลกเปลี่ยนประสบการณความรูในเรื่องตางๆตลอดเวลา
4. วิเคราะห สังเคราะห สิ่งที่ไดศึกษา คนควา ฝกฝน อบรม พัฒนาตนเอง
จนสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอหนาที่ดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค
5. เผยแพรผลการวิเคราะห สังเคราะห สิ่งที่ไดศึกษา คนควา ฝกฝน อบรม พัฒนา
ตนเองที่เปนประโยชนและสรางสรรคตอสาธารณชน
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7. ใหบริการที่ดี

ตัวบงชี้

8. ทํางานเปนทีม
ครองคน

ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่ตอบตัวบงชี้
1. ตั้งใจ เต็มใจ กระตือรือรน ยิ้มแยม แจมใส สุภาพออนโยนตอผูรับบริการ
2. ใหบริการ ใหความรู ใหการชวยเหลือ ดวยอัธยาศัยที่ดี
3. ใหบริการ อยางเสมอภาคเทาเทียม เสมอตนเสมอปลาย
4. สามารถสรางระบบการใหบริการ ตั้งแตการศึกษาความตองการของผูรับบริการ การ
จัดระบบการใหบริการบนพื้นฐานของขอมูลความตองการความรวดเร็ว
5. ศึกษาผลการใหบริการ และการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ
1. วางตัวไดเหมาะสมกับหนาที่ทไี่ ดรบั มอบหมายในการรวมมือปฏิบัติงาน
2. เคารพ ใหเกียรติ เห็นคุณคาของผูร วมทีม มีความยืดหยุน และชวยเหลือประนีประนอม เพื่อการ

บรรลุเปาหมายรวมกัน
3. เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกับเพื่อนรวมทีม ทําใหทุกคนในทีมมีความสุขและภาคภูมิใจ
4. แสดงภาวะผูนําวางตนอยางเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรมโดยคํานึงผลประโยชนสวนรวมเปน
ที่ตั้งอยาง เหมาะสม

3 ตัวบงชี้

9. ปฏิบัติตนกับบุคคลรอบขางอยางเหมาะสม

5. ใชกระบวนการมีสวนรวม ตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมมือปฏิบัติ รวมแกไข
ปญหา รวมรับผลการประเมิน ในการทํากิจรรมตางๆ มากกวาการใชอํานาจสั่งการ
1. ปรนนิบัติ ดูแล ชวยเหลือ กิจการงานของบุพการี ครูอาจารย พระสงฆ และผูมี
พระคุณ
2. ดูแล เอาใสใจคูสมรส และบุตรอยางเหมาะสม
3. ปฏิบัติหนาที่ตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนมิตรสหาย อยางเหมาะสม
4. สนับสนุน ใหกําลังใจ ยกยอง และใหเกียรติผูอื่นในโอกาสอันสมควร
5. ใหความสําคัญ ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนตอบุคคลรอบขางดวยความเต็มใจ
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ครองงาน
3 ตัวบงชี้

ตัวบงชี้
10. มีทักษะการนิเทศทางการศึกษา

ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่ตอบตัวบงชี้
1. มีความรู ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศการศึกษา กลยุทธ แผนและ
กิจกรรมการนิเทศ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู การวิจัยทางการศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูรับการนิเทศ เกิด
การพัฒนาอยางมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ
2. มีความรู ทักษะเฉพาะทางในสาขาหรือวิชาที่จะนิเทศ เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูรับ
การนิเทศ เกิดการพัฒนาอยางมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ
3. มีความรู ทักษะ ในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูรับการนิเทศ
เกิดการพัฒนาอยางมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ
4. สงเสริมการเรียนรู มุงมั่นพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและครู บนพื้นฐานของขอมูล
ประสบการณของผูบริหาร ครู และบริบทของสถานศึกษา
5. สรางผูนําทางวิชาการในสถานศึกษา เพื่อชวยพัฒนาครู ผูเรียน และคุณภาพ
การศึกษา
11. มีทักษะการคิดและสรางสรรคนวัตกรรมทางการ 1. คิดอยางมีเหตุผล คิดเชิงระบบ ภายใตกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และศีลธรรม
นิเทศ
2. คิดเชิงสรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม เปดกวางทางความคิด กลาริเริ่มสิ่งใหม เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3. รูจักนําบทเรียนในอดีตมาพัฒนางานและตัดสินใจสรางผลลัพธที่ทาทายในอนาคต
4. สรางสรรค และพัฒนา แนวทาง/ผลงานอยางตอเนื่อง จนเกิดแนวทาง/ผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ โดยไมสรางความเดือดรอนใหตนเอง และผูอื่น
5. นวัตกรรมทางการนิเทศการศึกษา สงผลตอการพัฒนาผูบริหาร ครู และคุณภาพ
การศึกษาอยางแทจริง
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องคประกอบหลัก

ครองงาน
3 ตัวบงชี้

ตัวบงชี้
12. มีทักษะการสานพลังเครือขายความรวมมือ

ตัวอยางพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่ตอบตัวบงชี้
1. มีทักษะในการฟงอยางลึกซึ้ง Deep Listening มีความเขาใจ เห็นอกเห็นใจผูอื่น
Empathy
2. มีทักษะการสื่อสาร สรางแรงจูงใจ เสริมพลังทีมงานใหรวมมือรวมใจ (Synergy) นํา
การเปลี่ยนแปลง
3. มีทักษะการชี้แนะทางปญญา (Cognitive Coaching) สามารถตั้งคําถามกระตุนการ
คิดใหครูสามารถหาคําตอบและแนวทางที่เหมาะสมดวยตนเอง รวมทั้งสามารถให
ขอมูลยอนกลับและคําชี้แนะที่เปนประโยชนแกครู
4. สามารถสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษา ในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค
ระดับชาติ หรือนานาชาติได
5. สามารถบริหารตนเอง บริหารคน และบริหารงานไดอยางสมดุล เหมาะสม บน
พื้นฐานความถูกตองดีงาม
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