โครงการศึกษานิเทศกดขี องแผนดิน
1. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมแหงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวฯ
และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผูทรงเปนครูแหง
แผนดิน ที่ทรงใสพระราชหฤทัยในการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาของชาติ อันเปน รากฐานสําคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย มูลนิธิครูดีของแผนดิน จึงไดจัดทํา โครงการ “ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน” ขึ้น เพื่อ
สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกยอง เชิดชูเกียรติ และสรางเครือขายศึกษานิเทศกที่ประพฤติปฏิบัติตนเจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) กําหนดยุทธศาสตรที่ 3 เกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ 5 เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่ งแวดล อม ซึ่งเนนสร างคน พัฒนาจิตใจ ปญญา และกาย มีจิตสํานึกรักษ สิ่งแวดลอม มี คุณธรรม
จริ ย ธรรม และนํ า แนวคิ ด ตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู การปฏิ บั ติ ซึ่ ง การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษานั้น นอกจากครูซึ่งเปนหัวใจสําคัญแลว บุคคลที่มิอาจจะลืมไดเลย คือ ศึกษานิเทศก บุคคลสําคัญที่
เป น กลไกขั บ เคลื่ อนยกระดั บ คุณภาพการศึกษา เพราะศึกษานิเทศกจ ะเปนผูกระตุน สรางแรงบัน ดาลใจ
สงเสริม และสนับสนุนใหคุณครูเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งศึกษานิเทศกจะตองไดรับการยกยอง และเปน
ผูเปนผูมีทักษะ ความรู ความสามารถ สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูเรียนรูสิ่งใหม และเทาทันการ
เปลี่ ย นแปลง สามารถประยุก ตใ ชว ิธ ีก ารและนวัต กรรมการเรีย นการสอนเพื ่อ พัฒ นาผู เ รีย นไดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติศึกษานิเทศก ที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีความรูความสามารถสําหรับ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสรางคนดีใหแผนดิน ใหเปนที่ประจักษแกสาธารณชน
2. เพื่อพัฒนา และยกระดับสมรรถนะของศึกษานิเทศก สูความเปนศึกษานิเทศกดีของแผนดิน
3. เพื่อสรางเครือขายศึกษานิเทศกดีของแผนดิน ใหมีความรัก ความสามัคคี และมีอุดมการณเดียวกัน
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. ศึกษานิเทศกดีของแผนดินประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีศีลธรรม มีจิตวิญญาณความเปนครู
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
2. ศึกษานิเ ทศกดีของแผน ดิน มีความรู ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับ การ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการสรางคนดีใหแผนดิน
3. ศึกษานิเทศกดีของแผนดินมีการศึกษาคนควา หาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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3.2

เปาหมายเชิงปริมาณ
ก. ศึกษานิเทศกที่อยูในระบบราชการ
ข. ศึกษานิเทศกที่เกษียณอายุราชการแลว

ไมนอยกวา 500 คน
ไมนอยกวา 100 คน

4. ผูรับผิดชอบโครงการ
1.
มูลนิธิครูดีของแผนดิน
2.
สมาคมศึกษานิเทศกแหงประเทศไทย
3.
ชมรมศึกษานิเทศกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย
5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน

ปที่ 1 มีนาคม – ตุลาคม 2563

6. ภาคีเครือขายรวมดําเนินการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
7. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
8. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
7. กรอบแนวคิดการดําเนินการ
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
(Input)
(Process)
1. ศึกษานิเทศกที่มี 1. ทําหนาที่ศึกษานิเทศกผูสรางคน
พื้นฐานความดี มี ดีใหแผนดิน
2. ประเมินคุณสมบัติพื้นฐานและ
ทัศนคติแนวคิด
สมรรถนะของตนเอง และพัฒนา
เดียวกัน
ตนเองอยางตอเนื่อง
2. การเสริมแรง
จากผูบังคับบัญชา 3. ขยายผลไปยังเพื่อนศึกษานิเทศก
เพื่อนครู สราง พัฒนา รักษาเปน
เครือขายอยางยั่งยืนตอไป

ผลผลิต
(Output)
1. เกิดศึกษานิเทศกดีของ
แผนดิน
2. ศึกษานิเทศกมีสมรรถนะ
และเปนที่ยอมรับในวงการ
การศึกษา
3. เกิดเครือขาย
ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน
ที่มมี ีความรัก ความสามัคคี
และมีอุดมการณเดียวกัน

ผลลัพธ
(Outcome)
1. คุณภาพการศึกษาดี
ขึ้น
2. ศึกษานิเทศกมี
ความเจริญกาวหนาใน
หนาที่การงาน
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8. ตัวอยางหลักสูตรเพื่อการพัฒนาสูการเปนศึกษานิเทศกดขี องแผนดิน
8.1 บุคลิกภาพแหงความสําเร็จของศึกษานิเทศก
เพื่ อพั ฒ นาบุ คลิ กภาพแบบองค ร วม ทั้ง ความคิ ด การสื่อ สาร และการแสดงออกที่ ท รง
ประสิทธิภาพ
8.2

NLP Coaching เครื่องมือสําคัญของศึกษานิเทศก
ไมใชเรียนรูแคกระบวนการของ NLP แตหลักสูตรนี้จะแนะนําการใช NLP Coaching ซึ่งเปน
กระบวนการพัฒนาผูเรียน โดยผสมผสานศาสตร NLP และการ Coach เขาดวยกัน เพื่อให
คนผู นั้ น เปลี่ ย นทั ศนคติ ความคิด และพฤติกรรม เพื่อการทําหนาที่ศึกษานิเทศกอยางมี
ประสิทธิภาพ

8.3

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการอยางมืออาชีพ
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล บทบาทหลักของศึกษานิเ ทศก จะทําอยางไรใหการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลโครงการเปนเรื่องงาย คนสําราญ งานสําเร็จ เพื่อนพองรวมแรงรวม
ใจ บริหารงาน เงิน คนไดลงตัวมีความสุขกันทุกฝาย และถูกใจผูบังคับบัญชา

8.4

Design thinking เพื่อสรางนวัตกรรมการนิเทศ
กระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ สํ า หรั บ พั ฒ นานวั ต กรรมที่ ผ สมผสานการคิ ด สร า งสรรค
(Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) เพื่อพัฒนาสิ่งใหมๆและ
นวั ต กรรมอย า งมี ร ะบบ โดยมี ห ลั ก สํ า คั ญ คื อ การเข า ใจความต อ งการและป ญ หาของ
กลุมเปาหมาย (Human-Centered) อยางแทจริง แลวระดมความคิดเพื่อคนหาทางแกไข
และการเรียนรูและลงมือทําเพื่อสรางคุณคาและนวัตกรรม

8.5

ศึกษานิเทศก..เทคนิคการบริหารการเงิน
เพื่อเรียนรูการวางแผนการเงิน การก อหนี้แบบคุ มคาที่สุด การลงทุน เพื่อสรางรายได ทํ า
อยางไรใหมีเงินลานไวใชยามเกษียณ พรอมถายทอดเทคนิคประสบการณจริงของผูทําได
สําเร็จ

8.6

Digital Shortcut เครื่องมือการสื่อสารยุคดิจิตัล
เพื่อเรียนรูและฝกทักษะการใชเครื่องมือสื่อสารยุคดิจิตัล ไมวาจะเปน การเปน Youtuber,
การทําเพจใหดังและปง, การถายทําตัดตอบนมือถือดวยตนเอง, การแตงรูปและสรางสื่อการ
สอนอยางงาย
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9. รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน (เอกสารแนบ 1)
10. ปฏิทินการดําเนินโครงการ (เอกสารแนบ 2)
11. แหลงงบประมาณ
11.1 มูลนิธิครูดีของแผนดิน
11.2 สมาคมศึกษานิเทศกแหงประเทศไทย
11.3 ชมรมศึกษานิเทศกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย
11.4 กระทรวงศึกษาธิการ (กําลังอยูในระหวางการประสานงาน)
11.5 คาลงทะเบียนการอบรมสัมมนา
11.6 ผูมีจิตศรัทธา
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
12.1 ศึกษานิเทศกภาคภูมิใจและเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง
12.2 ศึกษานิเทศกมีสมรรถนะและเปนที่ยอมรับในวงการการศึกษามากขึ้น
12.3 เกิดเครือขายศึกษานิเทศกดีของแผนดินที่รูรักสามัคคีกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
• มูลนิธิครูดีของแผนดิน
103 ถนนวิสุทธิกษัตริย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท 02-001-1515 โทรสาร 02-001-1368 www.thaisuprateacher.org
• สมาคมศึกษานิเทศกแหงประเทศไทย
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
• ชมรมศึกษานิเทศกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย
ที่ตั้ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
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9. รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ศึกษานิเทศกดขี องแผนดิน
ชื่อรางวัล
คุณสมบัติ
ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน
ผานคุณสมบัติพื้นฐานศึกษานิเทศกดีของแผนดิน
ระดับพื้นฐาน
ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน
ระดับเกียรติคุณ

ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน
ระดับเกียรติคุณยิ่ง

สิ่งที่ไดรับ
เกียรติบัตร จากระบบอัตโนมัติ
ลงลายมือชื่อ โดยผูบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ
1. ผานคุณสมบัติพื้นฐานศึกษานิเทศกดีของแผนดิน
เกียรติบัตร
2. ทําหนาที่ศึกษานิเทศก โดยสอดแทรกการสรางคนดีใหแผนดิน และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
เปนจํานวนอยางนอย 12 ครั้ง (ตั้งแตเขารวมโครงการ)
ระดับเกียรติคุณ
3. ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตนเองและนําความรูนั้นมาใชใน
จากรัฐมนตรีวาการ
การปฏิบัติหนาที่จริงอยางชัดแจง อยางนอย 1 พฤติกรรม/
กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ/กิจกรรม
1. ไดรับรางวัลศึกษานิเทศกดีของแผนดินระดับเกียรติคุณ
เกียรติบัตร
2. คงสภาพทําหนาที่ศึกษานิเทศก โดยสอดแทรกการสรางคนดี เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ใหแผนดิน อีกอยางนอย 12 ครั้ง (ตั้งแตไดรับรางวัลระดับเกียรติ ระดับเกียรติคุณยิ่ง
คุณ)
และโลเกียรติยศ
3. ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตนเองเพิ่มและนําความรูนั้นมาใช จาก ฯพณฯ องคมนตรี
ในการปฏิบัติหนาที่จริงอยางชัดแจง อยางนอย 1 พฤติกรรม/
โครงการ/กิจกรรม
สัมมนาพัฒนาศักยภาพ 3 วัน 2 คืน
4. ผูรับการนิเทศไดรับรางวัลครูดีของแผนดินชั้นที่ 5 อยางนอย โดยโครงการฯ เปนผูออกคาใชจาย
15 คน หรือรางวัลครูดีของแผนดิน ชั้นที่ 4 อยางนอย 3 กลุม
หรือ
คูปองพัฒนาสมรรถนะตนเอง 5,000
5. มีนวัตกรรมที่เปนผลงานดานการสรางคนดีใหแผนดินชัดเจน บาท

ผูประเมิน
ผอ.กลุมนิเทศและติดตาม
หรือผูบริหารที่สูงขึ้นไป 1 ขั้น
คณะกรรมการกลาง
ระดับเขต/จังหวัด/ภาค

คณะกรรมการกลาง
ระดับชาติ
(มีคณะกรรมการ
พิจารณาสภาพจริง)

ศึกษานิเทศก
ทรงคุณคาของแผนดิน
ศึกษานิเทศก
สรรเสริญ

1. เปนศึกษานิเทศกทเี่ กษียณอายุราชการแลว
2. ทําหนาที่พัฒนาศึกษานิเทศกจนมีศึกษานิเทศกไดรับรางวัล
ระดับเกียรติคุณอยางนอย 2 คน หรือ ระดับเกียรติคุณยิ่ง 1 คน
ผูบริจาคสนับสนุนโครงการศึกษานิเทศกดีของแผนดิน ตั้งแต
15,000 บาท ขึ้นไป

เกียรติบัตร
และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
จากฯ ฯพณฯ องคมนตรี
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการกลาง
ระดับชาติ

10. ขั้นตอนการดําเนินการ
ที
กิจกรรม
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
เปดตัวโครงการ และลงนามความรวมมือกับ

1.
สมาคมศึกษานิเทศกแหงประเทศไทย
ออกแบบหลักสูตร-ตัวชี้วัดศึกษานิเทศกดีของ
2. แผนดิน
   
ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจกับ
ศึกษานิเทศกทั่วประเทศ
4. รับสมัครศึกษานิเทศกทสี่ นใจเขารวมโครงการ
ศึกษานิเทศกประเมินคุณสมบัติพื้นฐาน
5. พรอมแนบหลักฐาน
ศึกษานิเทศกพิมพเกียรติบัตรศึกษานิเทศกดี
6. ของแผนดิน ขั้นพื้นฐาน (ออนไลน)
3.

12.

อบรมพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศกดีของ
แผนดิน

สมาคมศึกษานิเทศก
แหงประเทศไทย
มูลนิธิครูดีของแผนดิน

  
  

ศึกษานิเทศกดีของแผนดินประเมินสมรรถนะ
7. ตนเอง
ศึกษานิเทศกทําหนาที่ศึกษานิเทศกดี
8.
ของแผนดิน
คณะกรรมการพิจารณารางวัลศึกษานิเทศกดี
9.
ของแผนดิน ระดับเกียรติคุณ
ประกาศรางวลั ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน
10.
ระดับเกียรติคุณ
11. พิธีมอบรางวัลศึกษานิเทศกดีของแผนดิน

ผูรับผิดชอบ
มูลนิธิครูดีของแผนดิน




  



มูลนิธิครูดีของแผนดิน

