
โครงการศึกษานิเทศกดขีองแผนดิน 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมแหงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวฯ  
และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผูทรงเปนครูแหง
แผนดิน ท่ีทรงใสพระราชหฤทัยในการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาของชาติ อันเปนรากฐานสําคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย มูลนิธิครูดีของแผนดิน จึงไดจัดทํา โครงการ “ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน” ข้ึน เพ่ือ
สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกยอง เชิดชูเกียรติ และสรางเครือขายศึกษานิเทศกที่ประพฤติปฏิบัติตนเจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท 

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) กําหนดยุทธศาสตรท่ี 3  เก่ียวกับการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรที่ 5 เก่ียวกับ การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงเนนสรางคน พัฒนาจิตใจ ปญญา และกาย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ ซ่ึงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษานั้น นอกจากครูซ่ึงเปนหัวใจสําคัญแลว บุคคลท่ีมิอาจจะลืมไดเลย คือ ศึกษานิเทศก บุคคลสําคัญท่ี
เปนกลไกขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา เพราะศึกษานิเทศกจะเปนผูกระตุน สรางแรงบันดาลใจ 
สงเสริม และสนับสนุนใหคุณครูเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงศึกษานิเทศกจะตองไดรับการยกยอง และเปน
ผูเปนผูมีทักษะ ความรู ความสามารถ สมรรถนะ  มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูเรียนรูสิ่งใหม และเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถประยุกตใชว ิธ ีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู เรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรติศึกษานิเทศก ท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความรูความสามารถสําหรับ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  และสรางคนดีใหแผนดิน ใหเปนท่ีประจักษแกสาธารณชน 

2. เพ่ือพัฒนา และยกระดับสมรรถนะของศึกษานิเทศก สูความเปนศึกษานิเทศกดีของแผนดิน  

3. เพ่ือสรางเครือขายศึกษานิเทศกดีของแผนดิน ใหมีความรัก ความสามัคคี และมีอุดมการณเดียวกัน 

3. เปาหมาย 
3.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. ศึกษานิเทศกดีของแผนดินประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีศีลธรรม มีจิตวิญญาณความเปนครู 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

2. ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน มีความรู ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และการสรางคนดีใหแผนดิน 

3. ศึกษานิเทศกดีของแผนดินมีการศึกษาคนควา หาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
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3.2 เปาหมายเชิงปริมาณ 
ก. ศึกษานิเทศกท่ีอยูในระบบราชการ    ไมนอยกวา 500 คน 
ข. ศึกษานิเทศกท่ีเกษียณอายุราชการแลว    ไมนอยกวา 100 คน 
 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ  
1. มูลนิธิครูดีของแผนดิน 
2. สมาคมศึกษานิเทศกแหงประเทศไทย 
3. ชมรมศึกษานิเทศกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 

 
5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน  ปท่ี 1  มีนาคม – ตุลาคม 2563 
 
6. ภาคีเครือขายรวมดําเนินการ  

1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
7. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
8. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 

7. กรอบแนวคิดการดําเนินการ 
ปจจัยนําเขา 

(Input) 
กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

1. ศึกษานิเทศกท่ีมี
พ้ืนฐานความดี มี
ทัศนคติแนวคิด
เดียวกัน 
2. การเสริมแรง
จากผูบังคับบัญชา 

1. ทําหนาท่ีศึกษานิเทศกผูสรางคน
ดีใหแผนดิน 
2. ประเมินคุณสมบัติพ้ืนฐานและ
สมรรถนะของตนเอง และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 
3. ขยายผลไปยังเพ่ือนศึกษานิเทศก 
เพ่ือนครู สราง พัฒนา รักษาเปน
เครือขายอยางยั่งยืนตอไป 

1. เกิดศึกษานิเทศกดีของ
แผนดิน 
2. ศึกษานิเทศกมีสมรรถนะ
และเปนท่ียอมรับในวงการ
การศึกษา 
3. เกิดเครือขาย
ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน 
ท่ีมีมีความรัก ความสามัคคี 
และมีอุดมการณเดียวกัน 

1. คุณภาพการศึกษาดี
ข้ึน 
2. ศึกษานิเทศกมี
ความเจริญกาวหนาใน
หนาท่ีการงาน 
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8. ตัวอยางหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาสูการเปนศึกษานิเทศกดีของแผนดิน 
 8.1 บุคลิกภาพแหงความสําเร็จของศึกษานิเทศก  

เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพแบบองครวม ท้ัง ความคิด การสื่อสาร และการแสดงออกท่ีทรง
ประสิทธิภาพ 
 

8.2 NLP Coaching เครื่องมือสําคัญของศึกษานิเทศก 
ไมใชเรียนรูแคกระบวนการของ NLP แตหลักสูตรนี้จะแนะนําการใช NLP Coaching ซ่ึงเปน
กระบวนการพัฒนาผูเรียน โดยผสมผสานศาสตร NLP และการ Coach เขาดวยกัน เพ่ือให
คนผูนั้นเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรม เพ่ือการทําหนาท่ีศึกษานิเทศกอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  
 8.3 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการอยางมืออาชีพ 

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล บทบาทหลักของศึกษานิเทศก จะทําอยางไรใหการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลโครงการเปนเรื่องงาย คนสําราญ งานสําเร็จ เพ่ือนพองรวมแรงรวม
ใจ บริหารงาน เงิน คนไดลงตัวมีความสุขกันทุกฝาย และถูกใจผูบังคับบัญชา 
 

 8.4 Design thinking เพ่ือสรางนวัตกรรมการนิเทศ 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ สําหรับพัฒนานวัตกรรมท่ีผสมผสานการคิดสรางสรรค 
(Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) เพ่ือพัฒนาสิ่งใหมๆและ
นวัตกรรมอยางมีระบบ โดยมีหลักสําคัญ คือการเขาใจความตองการและปญหาของ
กลุมเปาหมาย (Human-Centered) อยางแทจริง แลวระดมความคิดเพ่ือคนหาทางแกไข 
และการเรียนรูและลงมือทําเพ่ือสรางคุณคาและนวัตกรรม  

   
 8.5 ศึกษานิเทศก..เทคนิคการบรหิารการเงิน 

เพ่ือเรียนรูการวางแผนการเงิน การกอหนี้แบบคุมคาท่ีสุด การลงทุนเพ่ือสรางรายได ทํา
อยางไรใหมีเงินลานไวใชยามเกษียณ พรอมถายทอดเทคนิคประสบการณจริงของผูทําได
สําเร็จ 
 

 8.6 Digital Shortcut เครื่องมือการส่ือสารยุคดิจิตัล 
เพ่ือเรียนรูและฝกทักษะการใชเครื่องมือสื่อสารยุคดิจิตัล 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 ชมรมศึกษานิเทศกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 

 11.4 กระทรวงศึกษาธิการ (กําลังอยูในระหวางการประสานงาน) 

 11.5 คาลงทะเบียนการอบรมสัมมนา 

 11.6 ผูมีจิตศรัทธา 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 12.1 ศึกษานิเทศกภาคภูมิใจและเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 

 12.2 ศึกษานิเทศกมีสมรรถนะและเปนท่ียอมรับในวงการการศึกษามากข้ึน 

 12.3 เกิดเครือขายศึกษานิเทศกดีของแผนดินท่ีรูรักสามัคคีกัน 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

• มูลนิธิครูดีของแผนดิน 
103 ถนนวิสุทธิกษัตริย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศัพท 02-001-1515  โทรสาร 02-001-1368  www.thaisuprateacher.org 

• สมาคมศึกษานิเทศกแหงประเทศไทย 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

• ชมรมศึกษานิเทศกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 
ท่ีตั้ง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2 อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 
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9. รางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ศึกษานิเทศกดขีองแผนดิน  
ช่ือรางวัล คุณสมบัติ ส่ิงท่ีไดรับ ผูประเมิน 

ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน 
ระดับพ้ืนฐาน 

ผานคุณสมบัติพ้ืนฐานศึกษานิเทศกดีของแผนดิน เกียรติบัตร จากระบบอัตโนมัติ 
ลงลายมือชื่อ โดยผูบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผอ.กลุมนิเทศและติดตาม 
หรือผูบริหารท่ีสูงข้ึนไป 1 ข้ัน 

ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน 
ระดับเกียรติคุณ 

1. ผานคุณสมบัติพ้ืนฐานศึกษานิเทศกดีของแผนดิน 
2. ทําหนาท่ีศึกษานิเทศก โดยสอดแทรกการสรางคนดีใหแผนดิน 
เปนจํานวนอยางนอย 12 ครั้ง (ตั้งแตเขารวมโครงการ) 
3. ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตนเองและนําความรูนั้นมาใชใน
การปฏิบัติหนาท่ีจริงอยางชัดแจง อยางนอย 1 พฤติกรรม/
โครงการ/กิจกรรม 

เกียรติบัตร  
และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
ระดับเกียรติคุณ 
จากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

คณะกรรมการกลาง 
ระดับเขต/จังหวัด/ภาค 

 

ศึกษานิเทศกดีของแผนดิน 
ระดับเกียรติคุณยิ่ง  
 

1. ไดรับรางวัลศึกษานิเทศกดีของแผนดินระดับเกียรติคุณ 
2. คงสภาพทําหนาท่ีศึกษานิเทศก โดยสอดแทรกการสรางคนดี
ใหแผนดิน อีกอยางนอย 12 ครั้ง (ตั้งแตไดรับรางวัลระดับเกียรติ
คุณ) 
3. ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตนเองเพ่ิมและนําความรูนั้นมาใช
ในการปฏิบัติหนาท่ีจริงอยางชัดแจง อยางนอย 1 พฤติกรรม/
โครงการ/กิจกรรม  
4. ผูรับการนิเทศไดรับรางวัลครูดีของแผนดินชั้นท่ี 5 อยางนอย 
15 คน หรือรางวัลครูดีของแผนดิน ชั้นท่ี 4 อยางนอย 3 กลุม 
หรือ 
5. มีนวัตกรรมท่ีเปนผลงานดานการสรางคนดีใหแผนดินชัดเจน 

เกียรติบัตร 
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
ระดับเกียรติคุณยิ่ง 
และโลเกียรติยศ 
จาก ฯพณฯ องคมนตรี 
 
สัมมนาพัฒนาศักยภาพ 3 วัน 2 คืน 
โดยโครงการฯ เปนผูออกคาใชจาย 
 
คูปองพัฒนาสมรรถนะตนเอง 5,000 
บาท 

คณะกรรมการกลาง 
ระดับชาติ 

(มีคณะกรรมการ 
พิจารณาสภาพจริง) 

 

 



ศึกษานิเทศก 
ทรงคุณคาของแผนดิน 

1. เปนศึกษานิเทศกท่ีเกษียณอายุราชการแลว 
2. ทําหนาท่ีพัฒนาศึกษานิเทศกจนมีศึกษานิเทศกไดรับรางวัล
ระดับเกียรติคุณอยางนอย 2 คน หรือ ระดับเกียรติคุณยิ่ง 1 คน 

เกียรติบัตร  
และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
จากฯ ฯพณฯ องคมนตรี 

คณะกรรมการกลาง 
ระดับชาติ 

ศึกษานิเทศก 
สรรเสริญ 

ผูบริจาคสนับสนุนโครงการศึกษานิเทศกดีของแผนดิน ตั้งแต 
15,000 บาท ข้ึนไป  

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 



10. ข ั้นตอนการดําเน ินการ
ที ก ิจกรรม ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ผูรับผิดชอบ 

1.
เปดตัวโครงการ และลงนามความรวมม ือก ับ
สมาคมศึกษานิเทศกแหงประเทศไทย 
  

 
มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

2.
 ออกแบบหลักสูตร-ตัวช ี้ว ัดศึกษานิเทศกดีของ 
 แผนดิน     

3.
 ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจก ับ 
 ศ ึกษานิเทศกท ั่วประเทศ

   
สมาคมศึกษานิเทศก 

แหงประเทศไทย 
4. รับสม ัครศ ึกษานิเทศกทส ี่ นใจเขารวมโครงการ    มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

5.
ศ ึกษานิเทศกประเม ินค ุณสมบ ัติพ ื้นฐาน 
พรอมแนบหลักฐาน  

6.
ศึกษานิเทศกพิมพเกียรติบัตรศึกษานิเทศกดี
ของแผนดิน ข้ันพ้ืนฐาน (ออนไลน)

7.
 ศ ึกษานิเทศกดีของแผนดินประเมินสมรรถนะ
ตนเอง

8.
ศึกษานิเทศกท ําหนาท ี่ศ ึกษานิเทศกด ี
ของแผนดิน

9. 
คณะกรรมการพ ิจารณารางว ัลศึกษานิเทศกดี
ของแผนดิน ระดับเก ียรต ิค ุณ

 

10.
ประกาศรางว ลัศ ึกษานิเทศกดีของแผนดิน 
ระดับเก ียรต ิค ุณ

 

11. พ ิธ ีมอบรางว ัลศึกษานิเทศกดีของแผนดิน  มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

12. 
อบรมพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศกดีของ
แผนดิน 
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