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 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการลงทุนที่สำคัญยิ่ง 

ในการพัฒนาประเทศ และเราใชการศึกษา เปนเครื่องมือในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยวิธีตางๆ ในบรรดาปจจัยตางๆ 

ที่มีความสำคัญตอประสิทธิผลในการพัฒนาซึ่งมีหลายปจจัยนั้น 

ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่สำคัญที่สุด แมเราจะมีปจจัยอื่นๆ  

อยางสมบูรณ แตถาทรัพยากรมนุษยไมมีคุณภาพแลว การพัฒนา 

ก็ไมอาจประสบผลสำเร็จสูงสุดได”  

 “สวนเยาวชนนั้นแมในปจจุบันมองดูเหมือนวาเยาวชน 

รุนใหมนี้ จะมีความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีใหมๆ ไดดีกวา 

ปรับตัวไดเร็วกวา แตอันที่จริงแลวเยาวชนก็ยังตองการผูชี้แนะ

อยูมาก หากครู อาจารย มีความกระตือรือรนที่จะทันโลก  

ทันความรูใหมๆ มีความรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะสามารถ

ถายทอดความรูของตนใหแกเยาวชนไดดีและอยางกวางขวาง” 
 

พระราชดำรัส เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ” 

 ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ 



 

  ®“°æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙıÛ 
FROM 1910... 

๑ ศตวรรษของพระราชปณิธาน 
 ““...บัดนี้การติดตอกันระหวางประเทศทั่วโลกมีมากขึ้นแลว ทางทะเล 
ก็มี เรือกลไฟ ทางบกก็มีรถไฟ ความตองการแลกเปลี่ยนสินคากระทำให 
นานาประเทศคบหาสมาคมกัน อันเปนเหตุใหความรูทั้งฝายวิชาและฝายศิลปการ 
ทำดวยฝีมือตองหันเหียนไปหาที่ถูกที่ดี และที่ไดประโยชนยิ่ง วิชาหรือศิลปใด 
ก็แพเสื่อมไป หรือตองเปลี่ยนแปลงไปใหสูกันได ในประเภทเดียวกัน 
 อันความยิ่งหยอนเปนลุม ๆ ดอน ๆ ในสวนศิลปวิชาการทั้งปวงนี้  
เมื่อครั้งการไปมาระหวางนานาประเทศยังไมติดตอถึงกันไดสะดวก ความยิ่ง 
และหยอนเปนลุม ๆ ดอน ๆ นี้ ก็อาจมีอาจเปนอยูไดในที่ตาง ๆ กัน แตครั้น 
ความติดตอกันไดมาถึงเขาแลวในสมัยนี้ ความรูศิลปวิชาการทั้งปวง จำตอง 
หันเขาหาความสม่ำเสมอเปนลำดับไปทุกที่ 
 เพราะเหตุสมัยและความเปนไปของประเทศบานเมือง ไดเปลี่ยนมาฉะนี้  
จึงจำเป็นตองคิดบำรุงศิลปวิชาการทั้งปวงของเราใหเจริญขึ้น ปองกันไมให
เสื่อมทรามลงไปดวยอำนาจที่ตองแขงขันกับเขาอื่น ความทนุบำรุงและปองกันเชนนี้
ก็ได แตรีบจัดการฝึกหัดสั่งสอนกันใหเกิดความรู และความสามารถยิ่งยวดขึ้น...”” 

 
ประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เรื่อง การเลาเรียนของประเทศสยาม 

กันยายน รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙ (เอกสารรัชกาลที่ ๕ แฟม ศ.๒/๕) 

 

รางประกาศฉบับนี้ไมไดมีการประกาศใชเพราะตอมาในเดือนตุลาคม 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระประชวร และเสด็จสวรรคต 

ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ 



 



 

  ∂÷ßæÿ∑∏»—°√“™ ÚııÛ 
                                    ...TO 2010 
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πâÕ¡π”æ√–√“™ª≥‘∏“π... 
 Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘ 



 

 “… .กระผมขอประกาศสนองพระราชปณิ ธานตามนโยบาย 

ที่ไดเรียนพวกเราทั้งหลายไปแลววา ขับเคลื่อนพระราชปณิธานของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ไดทรงพระราชทานเมื่อ ๑๐๐ ปที่ผานมา 

ใหสำเร็จใหจงได และผมหวังวาจะไดรับความรวมมือรวมใจจากเพื่อน 

ในกระทรวงศึกษาธิการ จากผูบริหารสถานศึกษา จากพี่นองประชาชน 

ทุกภาคสวน ที่มารวมกันขับเคลื่อนใหการศึกษาของไทยเปนการศึกษา 

ไปสูระดับสากล และเปนการศึกษาที่พัฒนาความเปนไทย และความเปน

พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่ตองการ...” 

 

 
         (นายชินวรณ บุณยเกียรติ) 

         รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดพันธกิจหลักในการพัฒนาและ 

สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

โดยการพัฒนาผูเรียน เปนสำคัญเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ใหเปนบุคคลที่มีความรู คุณธรรม 

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ การพัฒนาสูคุณภาพระดับสากล 

การนำทิศทางสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว มีความเชื่อมโยง สอดคลอง 

กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561” 

 การสงเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาสูคุณภาพระดับสากล ไดเริ่มตนจากโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยผลักดันใหโรงเรียนที่มีความพรอมและศักยภาพ เปนโรงเรียนที่มี

ระบบการพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู ที่เอื้ออำนวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตัวเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝเรียนรู 

มีความสามารถคิดวิเคราะห แกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมนำความรู  

รักความเปนไทยและสามารถกาวไกลในระดับนานาชาติ ซึ่งในระยะแรกดำเนินการในโรงเรียน

มัธยมศึกษา 381 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 119 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 500 โรงเรียน  

และตลอดระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ไดขับเคลื่อนการดำเนินงานซึ่งปรากฏผลอยางเปนรูปธรรม 

และเพื่อเปนการสานตอนโยบายกระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุผลสำเร็จถึงปลายทางของการ

ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมอบหมายให

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

โรงเรียนมัธยมศึกษา กำหนดทิศทางที่จะนำโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาสูสากลเต็มรูปแบบถึง

ปลายป 2561  

 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารมัธยมศึกษา 

ยุคใหมสูมาตรฐานสากล 2561 : Towards World-Class Standard Education ฉบับนี้ 

จะมีเนื้อหาสาระอันเปนประโยชนตอโรงเรียน ครู นักเรียน รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะทำงานและทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ใหสำเร็จ

บรรลุตามเปาหมายไดเปนอยางดี 

 

 

 

 (นายชินภัทร ภูมิรัตน) 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ¢Õ∫‡¢µ¢Õß‡»√…∞°‘® √â“ß √√§å 
   °“√ ◊∫∑Õ¥∑“ß«—≤π∏√√¡ (Heritage) 
   »‘≈ª– (Arts) 
    ◊ËÕ (Media) 
   ß“π √â“ß √√§å·∫àßµ“¡≈—°…≥–¢Õßß“π (Functional creations) 
 ·√ßº≈—°¥—π„π°“√¡ÿàßæ—≤π“‡»√…∞°‘® √â“ß √√§å 
 ·π«‚πâ¡§ÿ≥≈—°…≥–°≈ÿà¡ß“πÕ“™’æ„π√–∫∫‡»√…∞°‘®¬ÿ§„À¡à 
 «—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√·π–·π«°“√»÷°…“·≈–Õ“™’æ 
 À≈—°°“√·π–·π«°“√»÷°…“·≈–Õ“™’æ ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“ 
 °“√·π–·π«Õ“™’æ‚¥¬§”π÷ß∂÷ßæÀÿªí≠≠“ 
∫√√≥“πÿ°√¡ 102 
§≥–∑”ß“π®—¥∑”Àπ—ß ◊Õ¡—∏¬¡»÷°…“¬ÿ§„À¡à Ÿà¡“µ√∞“π “°≈ 2561 104 
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ç §π‰∑¬·≈–°“√»÷°…“‰∑¬ 
 ¡’§ÿ≥¿“æ·≈–‰¥â¡“µ√∞“π√–¥—∫ “°≈é 
 ‡ªÑ“À¡“¬°“√ªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“„π∑»«√√…∑’Ë Õß 
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À≈—°°“√·≈–°√Õ∫·π«§‘¥ 
 ยึดหลักการที่วาระบบการศึกษาและระบบการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของระบบ

การพัฒนาประเทศซึ่งตองเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่นทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

เปนตน ดังนั้นจึงเนนการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ

ไมใชสวนใดสวนหนึ่งของระบบ 

 ระบบการศึกษา ประกอบดวยปจจัยที่สำคัญ ไดแก ครู หลักสูตร  

สถานศึกษา กระบวนการสรางและถายทอดความรู ประเด็นสำคัญในการปฏิรูปคือ 

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางยั่งยืน เปนวิชาชีพที่มีคุณคา 

 ระบบการเรียนรู คือระบบที่เอื้ออำนวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝเรียนรู มีความสามารถคิด วิเคราะห  

แกปญหา มีคุณธรรมนำความรู โดยอาจอยูในระบบหรือนอกระบบการศึกษา 

และมีปจจัยและเครื่องมือตางๆ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมและ

เต็มตามศักยภาพ 

 

«‘ —¬∑—»πå 
 คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

 

‡ªÑ“À¡“¬À≈—°  
 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย  

 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  

 3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและ

จัดการศึกษา 

 

°√Õ∫·π«∑“ß°“√ªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“ มี 4 ประการคือ  
 1.  พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม  

 2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  

 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม  

 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 

∑‘»∑“ß·≈–‡ªÑ“À¡“¬°“√ªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“„π∑»«√√…∑’Ë Õß 
(æ.». 2552-2561) 
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‡ªÑ“À¡“¬¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–µ—«∫àß™’È 
 เพื่ อ ใหการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบรรลุ เป าหมายตาม

วัตถุประสงค คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) 

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน จึงกำหนดเปาหมายยุทธศาสตร ตัวบงชี้ และ 

คาเปาหมายสำหรับการดำเนินงานตั้งแตบัดนี้จนสิ้นสุด พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

‡ªÑ“À¡“¬¬ÿ∑∏»“ µ√å¢âÕ 1  
 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล 

  

 ตัวบงชี้และคาเปาหมาย 

  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  

มีคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 

 1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เพิ่มขึ้น

เปนไมต่ำกวาคาเฉลี่ยระดับนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

 1.3  ความสามารถดานภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป 

  1.4  ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป 

  1.5 สัดสวนผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามัญ

ศึกษา เปน 60:40 

  1.6  ผูสำเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากลและเปนไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  1.7  จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ 15-59 ป) เพิ่มขึ้นเปน 12 ป 

 

‡ªÑ“À¡“¬¬ÿ∑∏»“ µ√å¢âÕ 2  
 คนไทยใฝรู : สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน และแสวงหา

ความรูอยางตอเนื่อง 

  

 ตัวบงชี้และคาเปาหมาย 

  2.1  ผูเรียนทุกระดับการศึกษาไมต่ำกวารอยละ 75 มีทักษะในการ

แสวงหาความรูไดดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  2.2  อัตราการรูหนังสือของประชากร (อายุ 15-60 ป) เปนรอยละ 100 

  2.3  ผูเขารับบริการในแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้นปละอยางนอยรอยละ 10 

  2.4  คนไทยใชเวลาอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน โดยเฉลี่ย

อยางนอยวันละ 60 นาที 

  2.5  สัดสวนผูที่ใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูตอประชากรอายุ 6 ป  

ขึ้นไปเปนรอยละ 50 
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‡ªÑ“À¡“¬¬ÿ∑∏»“ µ√å¢âÕ 3  
 คนไทยใฝดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและคานิยมที่พึงประสงค 

เห็นแกประโยชนสวนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

 

 ตัวบงชี้และคาเปาหมาย 

  3.1  ผูเรียนทุกระดับการศึกษาไมต่ำกวารอยละ 75 มคีุณธรรม จริยธรรม 

และมีความเปนพลเมือง 

  3.2 จำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชน ลดลงรอยละ 10 ตอป 

  3.3  จำนวนเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ที่ตั้งครรภ ลดลงรอยละ 10 ตอป 

  3.4  จำนวนเด็กและเยาวชนเขารับการบำบัดยาเสพติด ลดลงรอยละ 10 

ตอป 

  3.5  สัดสวนคนไทยที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เปน

ประโยชนตอผูอื่นและสังคมอยางสม่ำเสมอ เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 

 

‡ªÑ“À¡“¬¬ÿ∑∏»“ µ√å¢âÕ 4  
   คนไทยคิดเปน ทำเปน แกปญหาได : มีทักษะในการคิดและปฏิบัต ิ 

มีความสามารถในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถ 

ในการสื่อสาร 

 

 ตัวบงชี้และคาเปาหมาย 

  4.1  ผูเรียนทุกระดับการศึกษาไมต่ำกวารอยละ 75 มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 

  4.2 ผูสำเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเปนที่พึงพอใจ

ของผูใช และมีงานทำภายใน 1 ป รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น 

  4.3 กำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเปน 

รอยละ 65 และมสีมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน 
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ç ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 
  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß‡»√…∞°‘® —ß§¡ 
 ·≈–§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“∑“ß«‘∑¬“°“√ ‡ªìπ°“√ √â“ß°≈¬ÿ∑∏å „À¡à 
 „π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“„Àâ “¡“√∂µÕ∫ πÕß 
 §«“¡µâÕß°“√¢Õß∫ÿ§§≈  —ß§¡‰∑¬ ºŸâ‡√’¬π¡’»—°¬¿“æ 
 „π°“√·¢àß¢—π ·≈–√à«¡¡◊ÕÕ¬à“ß √â“ß √√§å„π —ß§¡‚≈°...é 
 

 (คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551  

 เรื่องใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) 
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 นอกจากเปาหมายยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

ที่กำหนดไวในขอที่ 1 วา  

 “คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล” แลว 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไดออกแบบไวเพื่อมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู

มาตรฐานสากล ทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งกำหนด

ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ไดกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการ

เรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนให “เปนคนดี 

มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ตอมาไดมีคำสั่งใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเหตุผลสำคัญประการหนึ่งคือนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21  

โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห 

สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทำงานรวมกับผูอื่น และสามารถ

อยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π°—∫  
ç¡“µ√∞“π “°≈é 
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 ดังนั้น คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 ลงวันที่ 11 

กรกฎาคม 2551 เรื่องใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

จึงระบุขอความที่แสดงเจตนารมณไวในตอนแรกวา  

 

 “เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เปนการสรางกลยุทธ

ใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของ

บุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขัน และรวมมืออยางสรางสรรค

ในสังคมโลก...” 

 

 เมื่อพิจารณาประเด็นที่สำคัญที่สุดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ซึ่งไดแก วิสัยทัศน หลักการ และจุดหมายของหลักสูตรแลว 

จะมีสาระสำคัญที่เกี่ยวของ ปรากฏในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
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«‘ —¬∑—»πå 
À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡ÿàßæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑ÿ°§π ´÷Ëß‡ªìπ°”≈—ß¢Õß™“µ‘

„Àâ‡ªìπ¡πÿ…¬å∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈∑—Èß¥â“π√à“ß°“¬ §«“¡√Ÿâ §ÿ≥∏√√¡ ¡’®‘µ ”π÷° 

„π§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‰∑¬·≈–‡ªìπæ≈‚≈° ¬÷¥¡—Ëπ„π°“√ª°§√Õßµ“¡√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬

Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√ß‡ªìπª√–¡ÿ¢ ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–æ◊Èπ∞“π √«¡∑—Èß ‡®µ§µ‘  

∑’Ë®”‡ªìπµàÕ°“√»÷°…“ µàÕ°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈–°“√»÷°…“µ≈Õ¥™’«‘µ 

‚¥¬¡ÿàß‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠∫πæ◊Èπ∞“π§«“¡‡™◊ËÕ«à“  

ç∑ÿ°§π “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“µπ‡Õß‰¥â‡µÁ¡µ“¡»—°¬¿“æé 

 

À≈—°°“√ 
À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’À≈—°°“√∑’Ë ”§—≠ ¥—ßπ’È 

‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ§«“¡‡ªìπ‡Õ°¿“æ¢Õß™“µ‘  

¡’®ÿ¥À¡“¬·≈–¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ ”À√—∫æ—≤π“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π 

„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ ∑—°…– ‡®µ§µ‘ ·≈–§ÿ≥∏√√¡∫πæ◊Èπ∞“π ¢Õß§«“¡‡ªìπ‰∑¬ 

§«∫§Ÿà°—∫§«“¡‡ªìπ “°≈ 

 

®ÿ¥À¡“¬ 
¡’§«“¡√ŸâÕ—π‡ªìπ “°≈ ·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ ◊ËÕ “√ °“√§‘¥ °“√·°âªí≠À“  

°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’·≈–¡’∑—°…–™’«‘µ ¡’§«“¡√—°™“µ‘ ¡’®‘µ ”π÷°„π§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‰∑¬ 

·≈–æ≈‚≈° ¬÷¥¡—Ëπ„π«‘∂’™’«‘µ·≈–°“√ª°§√Õßµ“¡√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ 

Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√ß‡ªìπª√–¡ÿ¢ 
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æ—≤π“µàÕ¬Õ¥„ÀâºŸâ‡√’¬π 
¡’§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ßª√– ß§å 

‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫¡“µ√∞“π “°≈ ‡ªìπ§π‰∑¬¬ÿ§„À¡à 

µ“¡ªØ‘≠≠“«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß UNESCO 
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°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ‚√ß‡√’¬π 
 Ÿà¡“µ√∞“π√–¥—∫ “°≈ 

≈—°…≥–°“√‡ªìπ¡“µ√∞“π “°≈ ประกอบดวย 
 1) หลักสูตรและการสอน 

 2) การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

«—µ∂ÿª√– ß§å°“√æ—≤π“‚√ß‡√’¬π Ÿà§ÿ≥¿“æ√–¥—∫¡“µ√∞“π “°≈  
 1) พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพหรือมีคุณลักษณะเปนพลโลก  

 2) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 3) ยกระดับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  

 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนมุงให 

ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผูเรียนมีศักยภาพ 

เปนพลโลก โดยดำเนินการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 

การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ เพื่อเปนการตอยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค

ที่เปนมาตรฐานชาติ ไดแก คนเกง คือ รูสังคมไทย สังคมสากล มีความสามารถ

เฉพาะทาง คิดสรางสรรค ทันสมัย ทันเหตุการณทันโลก ทันเทคโนโลยี แสวงหา

และ เรียนรูไดดวยตนเอง คนดี คือ ดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพดี ทั้งจิตใจและ

พฤติกรรม มีวินัยตอตนเองและสังคม ควบคุมตนเองได อยูรวมกับผูอื่นได 

พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ และมีความสุข คือ รางกายแข็งแรง ราเริงแจมใส 

จิตใจเขมแข็ง มีความสุขในการเรียนรูและการทำงาน  

 โรงเรียนมาตรฐานสากลจึงเปนโรงเรียนที่พัฒนาตอยอดใหผู เรียนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลเปนคนไทยยุคใหมตาม

ปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ UNESCO ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทุกประเทศ

ไดมีการพัฒนาและใชหลักสูตรการศึกษาที่มีเปาหมายใหผูเรียนได Learn to 

know, Learn to be, Learn to do, เพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในฐานะ

พลเมืองของชาติ และ Learn to live together มุงสะทอนคุณภาพของผูเรียน

ตอยอดจากสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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·π«∑“ß°“√æ—≤π“‚√ß‡√’¬π Ÿà¡“µ√∞“π√–¥—∫ “°≈ 
¥â“πÀ≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ 

 ➜ พัฒนาหลักสูตรทางเลือกที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล หรือ 

หลักสูตรความเปนเลิศเฉพาะทาง  

 ➜ จัดหลักสูตรที่สงเสริมความเปนเลิศตอบสนองตอความถนัดและ 

ศักยภาพตามความตองการของผูเรียน 

 ➜ จัดหลักสูตรดานอาชีพ (ปวช.ในโรงเรียนมัธยมศึกษา) 

 ➜ จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  

ดวยภาษาอังกฤษ 

 ➜ ปรับลดเนื้อหา เพิ่มความเขมขนของเนื้อหาหรือกิจกรรมสาระสากล  

ไดแก ทฤษฎีความรู การเขียนความเรียงขั้นสูง กิจกรรมสรางสรรคประโยชน 

เพื่อสังคม และเนื้อหาสาระการเรียนรูที่สงเสริมสูความเปนเลิศ 

 ➜ ลดเวลาสอน เพิ่มเวลาเรียนรูดวยตนเองใหแกนักเรียน 

 ➜ ใชหนังสือ ตำราเรียน สื่อที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

 ➜ จัดการเรียนการสอนโดยใชระบบหองเรียนคุณภาพ และแหลงเรียนรู 

ที่มีประสิทธิภาพ 

 ➜ ใชระบบการวัดและประเมินผลที่เนนมาตรฐานการเรียนรูและเทียบเคียง 

ไดกับมาตรฐานสากล  

 

¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ 

 ➜ บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพที่ ไดรับการรับรองจากองคกร 

มาตรฐานสากล 

 ➜ มีระบบการจัดการความรู และการสรางนวัตกรรมเผยแพร ทั้งในประเทศ  

และตางประเทศ  

 ➜ นำวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการ 

ครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน 

 ➜ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การบริหารจัดการทั้งในประเทศและตางประเทศ  

 ➜ สามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรดานตางๆ เพื่อพัฒนาความเปนเลิศ 

ในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการไดอยางคลองตัวตามสภาพ 

ความตองการและจำเปน 

 ➜ มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเปนภาคีรวมพัฒนา  

ทั้งในระดับ ทองถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหวางประเทศ 
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 ➜ จัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากรระหวาง 

ภาคี/ครือขายโรงเรียนรวมพัฒนา 

 ➜ โรงเรียนมีเครือขายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรอื่นๆ  

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 ➜ นักเรียนและครูมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลอื่นทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ 

 

¿“√°‘®À≈—°¢Õß‚√ß‡√’¬π„π°“√æ—≤π“·≈–¬°√–¥—∫¥”‡π‘π‚§√ß°“√ 

 Ÿà‚√ß‡√’¬π Ÿà¡“µ√∞“π “°≈ 
 1. ศึกษาทำความเขาใจโครงการและสรางความตระหนักใหแกบุคลากร 

ในโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ 

 2. จัดทำแผนกลยุทธ และนำกลยุทธสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียน 

สูมาตรฐานสากล 

 3. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาโรงเรียน 

สูมาตรฐานสากล    

 4. พัฒนาแหลงเรียนรู สื่อ และปรับบรรยากาศสิ่งแวดลอมของโรงเรียน

เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนการสอน 

 5. เตรียมการและพัฒนาครูตามความตองการจำเปนในการยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 6. ดำเนินการบริหารดวยระบบคุณภาพ 

 7. จัดตั้งและดำเนินการโรงเรียนภาคี/เครือขายรวมพัฒนา 

 8. ติดตามประเมินผล ทบทวนกลยุทธ วิจัยและพัฒนาการจัดหลักสูตรและ

การสอน  

 9. นำเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 10. รายงานผลการประเมินโครงการพรอมทั้งประชาสัมพันธเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 



12

To
wa

rd
s 

W
or

ld-
Cl

as
s 

St
an

da
rd

 E
du

ca
tio

n 
20

18
 

ª√–¡«≈º≈ß“π®“°§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ 
„π°“√¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ∑—Èß√–∫∫ 
ªïß∫ª√–¡“≥ 2553 
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°“√¥”‡π‘πß“π¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ‚√ß‡√’¬π Ÿà¡“µ√∞“π “°≈ 
ª√–®”ªïß∫ª√–¡“≥ 2553 

1 

2 

3 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School เปนโรงเรียนใน

โครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความ

มุงหวังไววา นักเรียนมีศักยภาพ เปนพลเมืองโลก โดยมีโรงเรียนในโครงการ 

ทั่วประเทศรวม 500 โรงเรียน ดวยการคัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพในการ 

ตอยอดใหบรรลุวัตถุประสงคโครงการ ใชระยะเวลาดำเนินการโครงการตั้งแต 

ป พ.ศ. 2553-2555 โดยมีเจตนารมณดังนี้ 

 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพหมายถึง เปนคนดี เปนคนเกง

เปนคนที่สามารถดำรงชีวิตไดอยางมีคุณคาและมีความสุข บนพื้นฐานของ 

ความเปนไทยภายใตบริบทสังคมโลกใหม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและความสามารถ

ในระดับสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อการพึ่งตนเองและ

เพื่อสมรรถนะในการแขงขัน 

 

โรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสูมาตรฐานสากล ผานการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพแหงชาติ (TQA) เปนโรงเรียนยุคใหมที่จัดการศึกษาแบบองครวม 

และบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง 

เพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 

โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนน 

ความแตกตางตามศักยภาพของผูเรียนโดยคำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ ทั้งนี้จำเปน

ตองมีสื่อ อุปกรณ เครื่องมือ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่เหมาะสม และปรับประยุกตใชไดสมประโยชน ทันตอการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณโลก 
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ผูบริหาร ครู ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาดวย 

วิธีการที่เหมาะสมหลากหลายอยางทั่วถึง ตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการ

เรียนรูและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูความเปนเลิศในระดับสากล 

ตลอดจนเพื่อจรรโลงความพึงพอใจและความผูกพันตอวิชาชีพอยางแนนแฟน 

 

โรงเรียนมีภาคีเครือขายการจัดการเรียนรูและรวมพัฒนากับสถานศึกษาระดับทองถิ่น 

ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหวางประเทศ ตลอดจนเครือขายสนับสนุน

จากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนเปนศูนยและรวมเปน

เครือขายพัฒนาความรูใหกับประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไป  

 

  ในปงบประมาณ 2553 ซึ่งเปนปแรกของการเริ่มโครงการ สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดำเนินกิจกรรมหลักที่สำคัญมีผลปรากฏดังนี้ 

 

จัดทำสื่อ เอกสาร สนับสนุนการดำเนินงาน ผลิตเอกสาร คูมือ แนวทาง 

การดำเนินโครงการ สำหรับบุคลากร สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักของเครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษา 

และศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 

 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรมริ เวอร ไซด กรุงเทพฯ  

โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน)  

ไดกรุณาใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดและบรรยายพิเศษทิศทางและแนวทาง

การดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล พรอมการมอบนโยบาย และสรางความ

ตระหนักใหเกิดความพรอมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม 

 

4 

5 

1 

2 
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การประชุมปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมดัชนีการศึกษาและเว็บไซดโรงเรียน

มาตรฐานสากล คณะทำงานและเจาหนาที่ สมป.จำนวน 30 คน วันที่ 2-5 

มีนาคม 2553 ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน จังหวัดนนทบุรี และไดเริ่มใหบริการ

เว็บไซต 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

  

 

  

 

 

 

  

 

http://www.worldclassschoolthai.net/ 

 

เครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษา 19 เครือขาย จัดประชุมปฏิบัติการ

บุคลากรหลักของโรงเรียน 500 แหงๆ ละ 8 คน เพื่อทบทวนแผนกลยุทธของ

โรงเรียน และจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

เครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษาดำเนินการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 5 ภูมิภาค มีนาคม-เมษายน 2553 

 ระหวางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนในโครงการฯ 

จำนวน 500 โรงเรียน โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผูอำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ประธานคณะกรรมการ

ศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และประธานคณะกรรมการเครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษารวมเปนสักขีพยาน 

5 
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บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

ระหวาง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียน................................... 

--------------------- 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 

เดือนมีนาคม 2553 ระหวางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน 

ตำแหนงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ โรงเรียน............................................................ 

โดย...............(ระบุชื่อผูอำนวยการโรงเรียน)......................... ที่มีเจตจำนงรวมกันในการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานสากล ในปงบประมาณ 2553 โดยมีรายละเอียดขอตกลงความรวมมือ ดังนี้ 

 

ขอ 1 วัตถุประสงค 

 1. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก  

 2. เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน(หลักสูตรและการสอน)เทียบเคียงมาตรฐานสากล  

 3. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

 

ขอ 2 เปาหมายและแนวทางการดำเนินงาน 

 (ใหระบุเปาหมาย แผน/กิจกรรมสำคัญที่เปนจุดเนนที่โรงเรียนจะดำเนินการตามวัตถุประสงคทั้ง  

3 ขอโดยสรุป) รายละเอียดดังเอกสารแนบทายบันทึกฉบับนี้ (กรอบกลยุทธและกรอบโครงสราง

หลักสูตร) 

  

ขอ 3 การปรับปรุงแกใขและเงื่อนไขขอตกลงความรวมมือ 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ อาจมีการปรับปรุงแกไขหรือยกเลิกได หากมีการเปลี่ยนแปลงตาม

นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีแลวแตกรณี หรือโดยความเห็นชอบรวมกันของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียน ทั้งนี้การปรับปรุงแกไขใหทำขอตกลงตามแบบเชนเดียวกับ

ขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ 
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ขอ 4 การลงนามความรวมมือ 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ทำขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันแตละฝายไดอานเขาใจ

ดีแลว รวมทั้งเพื่อแสดงถึงเจตจำนงและความตั้งใจในการดำเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ทั้งสอง

ฝายจึงไดลงลายมือชื่อรวมกันไวเปนหลักฐานและเก็บไวฝายละฉบับ 

 

 ลงชื่อ.............................................   ลงชื่อ………………………………….. 

  (นายชินภัทร ภูมิรัตน)   (                      ) 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูอำนวยการโรงเรียน................................. 

 

 ลงชื่อ............................................   ลงชื่อ................................................... 

  (นายเสนห ขาวโต)   (นายสงบ มณีพรหม) 

 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูอำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 พยาน   พยาน  

 

 ลงชื่อ............................................   ลงชื่อ ................................................... 

 (                      )   (                      ) 

  ประธานคณะกรรมการ  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา................................ 

 ศูนยที่.............  

 พยาน   พยาน  

 

 ลงชื่อ................................................... 

 (                      )  

 ประธานคณะกรรมการ 

 เครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษา 

 เครือขาย............................ 

 พยาน  
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ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะและสนับสนุนโครงการยกระดับ
โรงเรียนมาตรฐานสากลและโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลาง 
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
 โดยมีผูบริหาร ศึกษานิเทศก และบุคลากรหลักของโรงเรียนในโครงการ 
500 โรงเรียนเขารวม ทั้งนี้เปนการมุงพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู
และพัฒนาหลักสูตรสาระสากล 
 
เครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษา 19 เครือขาย นิเทศ กำกับ ติดตาม 
สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการ ระหวางเดือนมิถุนายน ถึงเดือน
กันยายน 2553 
 
วิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 60 
โรงเรียน 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการดำเนินงาน และนำเสนอผลงาน/ชิ้นงาน ของโรงเรียน
มาตรฐานสากลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภูมิภาค 
 
เครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการดำเนินงาน และนำเสนอ
ผลงาน/ชิ้นงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับภูมิภาค 
 
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรงเรียนโดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจาก สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาและเครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษา 
 
จัดประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานของโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียน

มาตรฐานสากล ระดับชาติ  

 

6 
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39,300  

World-Class Standard School Thailand 

ç‚√ß‡√’¬π¡“µ√∞“π “°≈é : §«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå 
°ÿ¡¿“æ—π∏å 2554 À≈—ß°“√‡√‘Ë¡¢—∫‡§≈◊ËÕπ ¡’π“§¡ 2553 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 5,520 

 

1,500 



22

To
wa

rd
s 

W
or

ld-
Cl

as
s 

St
an

da
rd

 E
du

ca
tio

n 
20

18
 

°“√ª√–™ÿ¡∑“ß«‘™“°“√π”‡ πÕº≈ß“π¢Õß‚√ß‡√’¬π  
§√Ÿ ·≈–π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π¡“µ√∞“π “°≈ √–¥—∫™“µ‘  
çTowards World-Class Education : National Symposiumé 
«—π∑’Ë 19-20 ∏—π«“§¡ 2553 
ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  

ผูบริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนในโครงการ แขกผูมีเกียรติ 

สื่อมวลชน และประชาชนผูสนใจ โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ (นายชินวรณ บุณยเกียรติ) เปนประธาน ในงานมีนิทรรศการผลงาน

ของนักเรียน ครู และโรงเรียน กิจกรรมการแขงขันความสามารถของนักเรียน  

ในภาคของการประชุมทางวิชาการมีการบรรยายเรื่อง In Search of Excellence 

โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ การเสวนาเรื่องการบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพสูมาตรฐานสากล การนำเสนอผลงานของโรงเรียนที่ผาน TQC 

การนำเสนอกรณีตัวอยางแนวทางการจัดการเรียนรูในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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 ç... ‘Ëß ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë§«∫§Ÿà ‰ª°—∫§«“¡‡ªìπ‚√ß‡√’¬π¡“µ√∞“π “°≈°Á§◊Õ 

§«“¡‡ªìπ‰∑¬... §◊Õ°“√ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡Õ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ...  

‡√“µâÕß„™â°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊ÕßÇ∑”§π‰∑¬¢Õß‡√“

„Àâ¿“§¿Ÿ¡‘„®„π»“ π“∑’Ë‡√“π—∫∂◊Õ ·≈–Õ¬Ÿà√à«¡°—π ‰¡à«à“®–¡’§«“¡·µ°µà“ß 

∑“ß¥â“π»“ π“ Õ¬Ÿà ‰¥â√à«¡°—π‰¡à«à“‡√“®–¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬∑’Ë·µ°µà“ß°—π 

Õ¬Ÿà ‰¥â√à«¡°—π‰¡à«à“‡√“®–¡’™“µ‘æ—π∏ÿå ¡’§à“π‘¬¡∑’Ë·µ°µà“ß°—π  

 °“√∑’Ë‡√“æ—≤π“„Àâ§π¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ °Á®–‰ª‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫

∑’Ë ”§—≠∑’Ë®–∑”„Àâ§π∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’¡“µ√∞“π “°≈π—Èπ ‰¥â „™â§«“¡√Ÿâ „Àâ‡°‘¥¢÷Èπ°—∫

ª√–‚¬™πå¢Õßµπ‡Õß °—∫ —ß§¡ ·≈–°—∫ª√–‡∑»™“µ‘  

 ‡√“®–µâÕß∑”„Àâ‡¥Á°‰∑¬„πÕπ“§µπ—ÈπµâÕß “¡“√∂ ◊ËÕ “√ 

¿“…“µà“ßª√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–¿“…“∑’Ëª√–™“§¡Õ“‡´’¬π„Àâ°“√¬Õ¡√—∫

‡ªìπ¿“…“°≈“ß §◊Õ ¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¥âÕ¬à“ß √â“ß √√§å ·≈–ª√–‡∑»‰∑¬ 

µâÕßæ√âÕ¡∑’Ë®–‡≈◊Õ°‰¡à „™â¿“…“Õ—ß°ƒ…‡∑à“π—Èπ º¡§‘¥«à“¿“…“Õ—π¥—∫ 

∑’Ë Õß ‡™àπ ¿“…“®’π °Á®–¡’§«“¡®”‡ªìπ¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ„π¿Ÿ¡‘¿“§π’È ·≈–·πàπÕπ∑’Ë ÿ¥

‡√“®–≈–‡≈¬‰¡à ‰¥â§◊Õ¿“…“¢Õßª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π¢Õß‡√“  

  π’Ë§◊Õ‡√◊ËÕß∑’Ëº¡®–°√“∫‡√’¬π¬È”‡æ◊ËÕ∑’Ë®–„Àâ ”π—°ß“π 

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‰¥â ‰ªµ‘¥µ“¡ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√ 

„π°“√¢¬“¬º≈·≈–„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“µ√∞“π¢Õß‚√ß‡√’¬π 

 Ÿà¡“µ√∞“π “°≈‰¥âæŸ¥Õ¬à“ß‡µÁ¡ª“°«à“ ‡√“‡ªìπ‚√ß‡√’¬π√–¥—∫

π“π“™“µ‘„π∑ÿ°¿“§...é 

 
(∫“ßµÕπ®“°°“√∫√√¬“¬æ‘‡»…¢Õß œæ≥œ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√  

„π°“√ª√–™ÿ¡∑“ß«‘™“°“√π”‡ πÕº≈ß“π‚√ß‡√’¬π §√Ÿ  

·≈–π—°‡√’¬π ‚√ß‡√’¬π¡“µ√∞“π “°≈ √–¥—∫™“µ‘  

çTowards World-Class Education : National Symposiumé  

«—π∑’Ë 19 ∏—π«“§¡ 2553 ‡«≈“ 10.00-10.45 π.  

≥ »Ÿπ¬å√“™°“√‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ 80 æ√√…“ 5 ∏—π«“§¡ 2550 °√ÿß‡∑æ¡À“π§√) 
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‚√ß‡√’¬π “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥â „π√–¥—∫¡“° 
∑—Èß°“√ √â“ß§«“¡µ√–Àπ—°·≈–™’È·®ß·π«∑“ß 
°“√æ—≤π“‚√ß‡√’¬π¡“µ√∞“π “°≈ 
„Àâ·°à §√Ÿ ∫ÿ§≈“°√·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß  
∑∫∑«πª√—∫·ºπ°≈¬ÿ∑∏å ·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß
°—∫·π«∑“ß°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ‚√ß‡√’¬π¡“µ√∞“π “°≈ 
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°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ‚√ß‡√’¬π Ÿà¡“µ√∞“π “°≈ :  
∑“ß‡≈◊Õ°®“°º≈°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“ 

1 

 การวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียน

มาตรฐานสากล” ดำเนินการวิจัยโดย ดร.ดิเรก วรรณเศียร ดร.ประสิทธิ์ เขียวศร ี

ผศ.พ.ต.อ.ดร.นพรุจ ศักดิ์ศิริ เมื่อปการศึกษา 2553 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

สภาพ ปญหาและความกาวหนาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

เพื่อศึกษาและนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล และ 

เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล  

 ผูวิจัยกำหนดขั้นตอนการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ไดแก 

  1) ขั้นการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนตั้งแตเขาโครงการจนถึงปจจุบัน 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถามและสัมภาษณ 

  2) ขั้นการราง ตรวจสอบและทดลองใชรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียน

มาตรฐานสากล เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ และสังเกต 

  3) ขั้นการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนภายหลังการทดลองใชรูปแบบ

การจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใชแบบสอบถาม 

 ทั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากโรงเรียน

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 60 โรงเรียน ซึงแตละโรงเรียนได

ดำเนินการวิจัยควบคูไปดวย 

 

º≈°“√«‘®—¬ 
 ¿“æ°“√∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π¡“µ√∞“π “°≈ โดยภาพรวม โรงเรียนสามารถดำเนิน

การไดในระดับมากทั้งการสรางความตระหนักและชี้แจงแนวทางการพัฒนา

โรงเรียนมาตรฐานสากลใหแกครู บุคลากรและผูเกี่ยวของ ทบทวนปรับแผน

กลยุทธ และแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล สำรวจขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของครู การพัฒนาครู 

และบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เพื่อยกระดับคุณภาพ

โรงเรียนบริหารดวยระบบคุณภาพ จัดตั้ง และดำเนินการเครือขายรวมพัฒนา จัด

กิจกรรมการพัฒนากับโรงเรียนรวมพัฒนาทั้งภายในและตางประเทศ สนับสนุนให

ครูนำเสนอผลงานและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรายงานผลการประเมินโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากลพรอมทั้งประชาสัมพันธและเผยแพร จัดประชุมชี้แจง 
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ทำความเขาใจกับบุคลากรเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ทำการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวน การเรียนการสอน การ

วัดผล การประเมินผลตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีหองสมุด และแหลงเรียนรู โรงเรียนจัดทำสาระ

รายวิชาเพิ่มเติมสูความเปนเลิศ ครูทำการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโดยการมีสวน

รวมของผูที่เกี่ยวของ ทำการพัฒนาความรู ความสามารถดานภาษาตางประเทศ

และ ICT เพื่อนำมาใชในการจัดการเรียนรู 

 สรุปไดวา ในภาพรวมโรงเรียนจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐาน

สากล ดานการบริหารระบบคุณภาพไดในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากการทำงานที่เปน

ระบบ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางที่ดี การบรรลุตามแผนกลยุทธและการ

เปลี่ยนแปลงที่สงผลดีกับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  

 ปญหาสำคัญที่พบในการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล

ดานการบริหารระบบคุณภาพไดแก ความไมชัดเจนในการปฏิบัติในชวงแรก  

ภาระงานของบุคลากรมีมากและเวลาในการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ สาเหตุของ

ปญหาดังกลาวมาจากความพรอมของบุคลากร 

  

¥â“πÀ≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ‡∑’¬∫‡§’¬ß¡“µ√∞“π “°≈ 
 การวางแผนจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 โรงเรียนไดมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

โดยเนนคำศัพทเฉพาะที่เปนภาษาอังกฤษ จัดทำอภิธานศัพท และในบางวิชาใชสื่อ

การสอนเปนภาษาอังกฤษ 

 การจัดการเรียนการสอนสาระสากล มีการบูรณาการลงสูหนวยการเรียนรู 

ทั้ง 8 กลุมสาระในรายวิชาพื้นฐาน โดยมีการกำหนดผูรับผิดชอบหลักในการ

วัดผลและประเมินผล ในแตละสาระ 
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 การใชหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ หรือเผยแพรหลักสูตรมาตรฐานสากลไปยัง

ครู บุคลากร และผูเกี่ยวของอยางเปนระบบ โดยมีการกระจายลงสูผูปฏิบัติ 

กำหนดแนวทางอยางชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนทั้งดานหลักสูตร โครงสราง  

คำอธิบายและเนนกระบวนการสาระสากลเพิ่มเติม 

 ดานการสอน: การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แทรกความเปนสากล  

มีการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน 

 ดานนักเรียน: มีการพัฒนาความคิด การทำงานอยางเปนระบบ และมีการ

ใชภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่ 2 ในการสื่อสารมากขึ้น 

 ในภาพรวมโรงเรียนจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลดาน

หลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลไดในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากการ

บรรลุตามแผนกลยุทธที่วางไวในการลงสูผูเรียน  

 ปญหาสำคัญที่พบในการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล

ดานหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลไดแก ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีภาระงานสอนและงานพิเศษดานตางๆ มาก ทำใหดำเนินการใน

การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับโรงเรียนมาตรฐานสากลไดไมครบ 100% และ

นักเรียนยังขาดทักษะการแสวงหาความรูและดูแลนักเรียนไมทั่วถึง สาเหตุของ

ปญหาดังกลาวมาจากจำนวนบุคลากรสถานศึกษาไมเพียงพอตอจำนวนนักเรียน 

 

 Õß§åª√–°Õ∫·≈–·π«∑“ß°“√®—¥°“√»÷°…“ ประกอบดวย 
  
 1)  °“√ √â“ß§«“¡µ√–Àπ—°„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª Ÿà¡“µ√∞“π “°≈  

 2) °“√ √â“ßºŸâπ”°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß 

  3) °“√°”Àπ¥°≈¬ÿ∑∏å „π°“√®—¥°“√»÷°…“ 

  4) °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°≈¬ÿ∑∏å·≈–¡“µ√∞“π “°≈ ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ 
  √–∫∫§ÿ≥¿“æ·≈–¥â“π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ 

  5) °“√‡ √‘¡ √â“ß„Àâ∑ÿ°§π„π‚√ß‡√’¬π„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ ‡µÁ¡„® 

  6) °“√ª√—∫°≈¬ÿ∑∏å „Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡ 

  7) °“√∑”„Àâ§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√„π‚√ß‡√’¬π¬Õ¡√—∫ 
  ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√∞“π “°≈Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–¬—Ëß¬◊π 
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√Ÿª·∫∫°“√®—¥°“√»÷°…“‚√ß‡√’¬π¡“µ√∞“π “°≈ 

ขั้นตอน แนวทาง ผลที่ไดรับ 

1) การสรางความตระหนัก 

 ในการเปลี่ยนแปลงไปสู 

 มาตรฐานสากล 

- ใชการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 

- สรางศรัทธา 

- ปลูกจิตสำนึก 

- บุคลากรในโรงเรียนมีศรัทธาและ 

 มีจิตสำนึกที่จะทำการเปลี่ยนแปลง  

 ไปสูมาตรฐานสากล 

2) การสรางผูนำ 

 การเปลี่ยนแปลง 

- เลือกผูนำที่เปนคนเกง คนดี  

 มีทักษะการสื่อสารที่ดี 

- สรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 

- โรงเรียนไดผูนำในการดำเนินการ 

 เปลี่ยนแปลง 

3) การกำหนดกลยุทธ 

 ในการจัดการศึกษา 

- กำหนดแผนกลยุทธและ 

 แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

 ไวอยางชัดเจน 

- โรงเรียนมีแผนกลยุทธและ 

 แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 

4) การปฏิบัติตามกลยุทธ 

 และมาตรฐานสากล 

- จัดระบบบริหารคุณภาพ 

- ปรับหลักสูตรและการสอน 

- พัฒนาครูและบุคลากร 

- ครูไดรับการพัฒนาและมีการจัด 

 หลักสูตรและจัดการเรียนรู 

 ตามมาตรฐานสากล  

 การบริหารคุณภาพ 

5) การเสริมสรางใหทุกคน 

 ในโรงเรียนใหความ 

 รวมมือ เต็มใจ 

- สรรหาผูนำการเปลี่ยนแปลง 

- บุคลากรทุกระดับในโรงเรียน 

 เรียนรูรวมกัน 

- บุคลากรในโรงเรียนทุกคน 

 มีความสามัคคีและเต็มใจ 

 ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง 

6) การปรับกลยุทธ 

 ใหมีความเหมาะสม 

- มีความยืดหยุน มีการปรับใช 

 กลยุทธที่เหมาะสม และตอเนื่อง 

- ไมสะสมปญหา 

- สามารถปรับปรุงแกไขปญหาหรือ 

 รับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให 

 โรงเรียนมีความกาวหนา ทันสมัย 

7) การทำใหครูและ

บุคลากรในโรงเรียน

ยอมรับและปฏิบัติตาม

มาตรฐานสากลอยางตอ

เนื่องและยั่งยืน 

- พัฒนาทักษะการทำงานเปนทีม 

- สรางวิธีการปฏิบัติงาน 

 โดยใชการเรียนรูดวยตนเอง 

 จนเกิดเปนความศรัทธา 

 ในตัวผูบริหารและทีมงาน 

- ครูและบุคลากรยอมรับและ 

 ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

 อยางยั่งยืน 
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ผลการตรวจสอบ 

 การสัมภาษณผูเกี่ยวของกับการใชรูปแบบพบวารูปแบบการจัดการศึกษา

โรงเรียนมาตรฐานสากล มีความเหมาะสมดี เหตุผลที่ผูใหสัมภาษณระบุความ

เหมาะสมของรูปแบบเปนเชนนี้เพราะเมื่อดำเนินการตามแผนแลวเห็นผลเปนรูปธรรม

ในการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับผลการสังเกตการนำรูปแบบไปใชพบวา 

สามารถปฏิบัติไดตามเปาหมาย ถึงแมวาจะมีอุปสรรคบางแตสุดทายก็สามารถ

ดำเนินการตามเปาหมายได 

 ผลการนำรูปแบบไปใชโดยการสังเกต พบวา คณะผูบริหารโรงเรียน 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

โรงเรียนมาตรฐานสากลสามารถนำรูปแบบไปใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ได ทั้งนี้เพราะการสรางรูปแบบเปนการวิจัยและพัฒนามาจากการลงมือปฏิบัติของ

โรงเรียนตั้งแตเขารวมโครงการในตนปการศึกษา 2553 รูปแบบที่พัฒนาขึ้น

สอดคลองกับสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553) ที่กำหนด

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และสอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้

ที่เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมซึ่งระบุรายละเอียดแนวทางและวิธีการ

จัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลตั้งแตขั้นการเริ่มตนของ

โรงเรียน การบริหารจัดการระบบคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรการสอน 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

º≈°“√„™â√Ÿª·∫∫°“√®—¥°“√»÷°…“‚√ß‡√’¬π¡“µ√∞“π “°≈  
 ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

การจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยของระดับการ

ปฏิบัติภายหลังการวิจัยและพัฒนารูปแบบสูงกวาระยะกอนทำการวิจัย แสดงวา

เมื่อมีการปฏิบัติตามรูปแบบแลวทำใหมีผลการจัดการศึกษาเปนไปตามแนวทาง

ของโรงเรียนมาตรฐานสากลมากขึ้น ทั้งนี้เพราะรูปแบบดังกลาวเปนผลจากการ

วิจัยและพัฒนาที่ไดมาจากการเรียนรู ทดลองและลงมือปฏิบัติของฝายบริหาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

3 
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 การติดตามการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลเปนการศึกษาผลการ

ดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายความสำเร็จและเกณฑ

คุณภาพการพัฒนาการศึกษา 4 ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดการเรียนรู การบริหารจัดการคุณภาพ (ภาวะผูนำของผูบริหารในการนำ

องคกร การพัฒนาครู การใชแหลงเรียนรู การดูแลชวยเหลือนักเรียน  

การบริหารจัดการและการใชสื่อ เทคโนโลยี การประกันคุณภาพ) และคุณภาพ

ผูเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ดำเนินการโดยสำนักบริหารงาน 

การมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ซึ่งรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจาก โรงเรียน 

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 349 โรงเรียน ในจำนวนนี้  

เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 51 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 298 โรงเรียน 

 วิธีการที่ใชในการติดตามคือ การใชระบบการติดตามกระบวนการทำงาน 

(tracking system) ซึ่งหมายถึง ระบบติดตาม ที่ใชสำหรับติดตามกระบวนการ

ทำงาน ทำใหสามารถทราบไดวาผลลัพธในขั้นตางๆ เปนอยางไร มีการดำเนินไป

ถึงสวนใด รวมถึงสามารถดูรายละเอียดลำดับในการดำเนินการ นอกจากนั้น

ขอมูลที่ไดยังสามารถนำไปใชประเมินระยะเวลาที่จะดำเนินการตอไป รวมถึง

ผลลัพธที่จะเปนไปไดในขั้นตอๆ ไปดวย 
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 การประเมินตามระบบการติดตามกระบวนการทำงาน (Tracking System) 

แบงออกเปน 4 ระดับ ตั้งแตระดับA1-A4 เพื่อใหเห็นมิติยอยของการปฏิบัติดวย 

Tracking System ไดแก 

 A1 (Awareness) คือความตระหนัก ไดแก รับรู เขาใจ มีแนวคิดเชิง

ประยุกต สรางสรรค กระตือรือรน มุงมั่น เห็นประโยชนความสำคัญ 

 A2 (Attempt) คือความพยายาม ไดแก ความพรอมของขอมูลสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ การวางแผน การดำเนินงาน การนิเทศติดตาม ประเมินผลการ

พัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการเปนระยะเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  

 A3 (Achievement) คือความสำเร็จ ไดแกผลที่เกิดขึ้นเทียบกับเปาหมาย 

(ผลเชิงกระบวนการ/ผลผลิต/ผลลัพธ) เกิดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) 

 A4 (Accredited System) คือความตอเนื่องยั่งยืน ไดแก การเผยแพร

ประชาสัมพันธ จัดเวทีวิชาการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ขยายผล สรางเครือขาย 

ฯลฯ 

 ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายความสำเร็จและเกณฑ

คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล พบวา โดยรวมของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สวนใหญอยูในระดับ A 3 ทุกดาน นั่นคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

คิดเปนรอยละ 50.72 ดานการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 55.01 ดานการ

บริหารจัดการคุณภาพ เกี่ยวกับภาวะผูนำของผูบริหารในการนำองคกร  

คิดเปนรอยละ 43.27 ดานการบริหารจัดการคุณภาพ เกี่ยวกับการพัฒนาครู  

คิดเปนรอยละ 46.10 ดานการบริหารจัดการคุณภาพ เกี่ยวกับการใชแหลงเรียนรู 

คิดเปนรอยละ 53.30 ดานการบริหารจัดการคุณภาพ เกี่ยวกับระบบการดูแลชวย

เหลือนักเรียน คิดเปนรอยละ 44.13 ดานการบริหารจัดการคุณภาพ เกี่ยวกับการ

บริหารการใชสื่อฯ คิดเปนรอยละ 55.08 ดานการบริหารจัดการคุณภาพ  

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ คิดเปนรอยละ 43.27 และดานคุณภาพผูเรียน  

คิดเปนรอยละ 63.90 
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 ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายความสำเร็จ

และเกณฑคุณภาพ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล จำแนกตามระดับการศึกษา  

พบวา โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ระดับประถมศึกษา สวนใหญอยูในระดับ A 3 ทุกดาน 
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 นายเสนห ขาวโต 

 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 “การทำงานไมมีปญหาไมมี แตเราจะทำปญหาตางๆ ใหเปนพลังใหเรา 

เดินหนาไดอยางไร เพราะปญหาทุกปญหา จะมีทางออก ทางแก ผูบริหารอยาทอ 

 ในแตละทองถิ่นมีคนเกง คนรูจริงอยูมาก แหลงสื่อตางๆ มากมาย เราจะ

นำมาใชไดอยางไร มีเม็ดเงินมาก ใชเปนหรือเปลา ถาใชไมเปนก็ไมเกิดประโยชน 

มีเงินนอยแตบริหารจัดการเปนก็ไดประโยชนสูง 

 ทรัพยากรบุคคลถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุด ทรัพยากรดาน

อื่นๆ มีคุณคานอยกวา ในการบริหารจัดการ การสอน และอื่นๆ  

 ...ปจจุบันการศึกษาไทยกำลังกาวสูการปฏิรูปในทศวรรษที่ 2 

 ...สิ่งที่อยากเห็นคือ คนไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยภายในป 

2561 ตองปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยเนน 3 เสาหลัก 

คือ 

°â“«∑’Ë∑â“∑“¬...®“°«—ππ’È... Ÿàªïæÿ∑∏»—°√“™ 2561 
THE CHALLENGE STEPSÇ TO 2018 
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 1.  คุณภาพและมาตรฐาน 

  2.  โอกาสทางการศึกษา 

  3.  การมีสวนรวม 

 ปจจุบันเชื่อวาโรงเรียนมีคุณภาพ ผูบริหารมีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ  

แตเปนคุณภาพแบบเดิมๆ เพราะสังคมภายนอกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ดังนั้น 

เราตองเปลี่ยนแปลงแนวการเรียนการสอนกาวใหทัน หรือล้ำหนากระแสโลก  

  ทำอยางไร นั่นคือ 

  1. คุณภาพตองมากอน 

  2. โอกาสทางการศึกษา ตองเทาเทียม เหมือนกัน 

  3. เนนการมีสวนรวม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กรอบแนวการปฏิรูปการศึกษา 4 ใหม  

 1. การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 

  2. การพัฒนาครูยุคใหม 

  3. การพัฒนาการศึกษาและแหลงการเรียนรูยุคใหม 

  4. การพัฒนาบริหารจัดการใหม 

 จากผลการประเมินครูและผูบริหารที่ผานมาพบจุดเดนจุดดอยตางๆ ที่ตอง

เรงพัฒนาครู โดยเฉพาะครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรอบเนื้อหา

ที่นักเรียนเรียนรูจะครอมและคาบเกี่ยวอยูในระดับอุดมศึกษา  

 ทำอยางไรครูจะรูในเรื่องที่สอนอยางแทจริง ถาครูรูจริง จะสามารถสอน

ใหนักเรียนคิดวิเคราะหได ถาสอนตามหนังสือ ก็คือสอนหนังสือ ไมใชสอน

นักเรียน และเด็กจะไมไดกระบวนการคิดวิเคราะห” 



ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒÂØ¤ãËÁ‹ÊÙ‹ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å 2561 37

∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√¡—∏¬¡»÷°…“¬ÿ§„À¡à 

(2553-2561) 
การมัธยมศึกษาสรางคุณภาพคนไทยยุคใหม 

ใหเปนคนดีของสังคมโลก  
 

 

 

‡ªÑ“ª√– ß§å 
ผูเรียนเปนคนไทยยุคใหม  

มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีความเปนพลโลก  
 

 

 

ª√–‡¥Áπ¬ÿ∑∏»“ µ√å  
พลิกระบบการจัดการมัธยมศึกษา และระบบการเรียนรูใหม  

สูคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  

 



38

To
wa

rd
s 

W
or

ld-
Cl

as
s 

St
an

da
rd

 E
du

ca
tio

n 
20

18
 

«—µ∂ÿª√– ß§å‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ µ√å 
 

¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π 
  

 1. ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 

 2. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมถึงการสื่อสารและภาษาสัญญลักษณ อยางมี

ประสิทธิผล 

 3. ผูเรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาน สามารถไตรตรอง วิเคราะห 

สังเคราะห ริเริ่ม สรางสรรค แกปญหา และ กลาตัดสินใจ 

 4. ผูเรียนสามารถออกแบบ คิดคน พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม

โดยใชเครื่องมือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทำงาน

เปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม  

 5. ผูเรียน ใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิต

สาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย  

มีทักษะการดำรงชีวิต และมีจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกที่เขม

แข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
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¥â“π√–∫∫°“√‡√’¬π√Ÿâ 
  

 1. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐาน

สากล 

 2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูตามหลักสูตร โดย

เพิ่มพูนประสบการณการเรียนรูและการศึกษาคนควาของนักเรียน ดวยภาษา

อังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และไดเรียนรูภาษา

ตางประเทศที่สอง เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู 

 3. โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช 

ICT เพื่อการเรียนรู อยางทั่วถึง มีคุณภาพ 

 4. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถิ่นฐานโดยใชสภาพแวดลอม 

ชุมชนและทรัพยากรในถิ่นที่อยู เปนแหลงการเรียนรู ใหเชื่อมประสานกับ 

การศึกษา ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  
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¥â“π§ÿ≥¿“æ§√Ÿ·≈– ∂“π»÷°…“ 
  

 1. ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพครูยุคใหม 

 2. โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 

 3. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล 

ใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ 

 4. โรงเรียนมีสถานศึกษาอื่นเปนภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระหวางประเทศ 

 

¥â“π§ÿ≥¿“æ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ 
  

 1. โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู 

 2. โรงเรียนจัดบริการแหลงเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุมคา  

 3. โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน และองคกรตางๆ  

ทุกภาคสวน เปนเครือขายรวมสงเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 



‡ªÑ“À¡“¬°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ ∂“π»÷°…“ Ÿà¡“µ√∞“π√–¥—∫ “°≈ 
ªï 2553-2561 ®”π«π 2.480 ‚√ß‡√’¬π 

2553-2555 

2556-2558 

2559-2561 

500 1,000 980 จำนวน

โรงเรียน 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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ç ...Õ“‡´’¬π¬—ß¡Õß°“√»÷°…“„π∞“π–∑’Ë‡ªìπæ“À–„π°“√¬°√–¥—∫ 

 §«“¡µ√–Àπ—° ”π÷°¢Õß§«“¡‡ªìπÕ“‡´’¬π  

 ∫—π¥“≈ ù§«“¡√Ÿâ ÷°‡ªìπæ«°‡√“û ·≈– √â“ß ”π÷° 

 ‡ªìπ‡®â“¢Õßª√–™“§¡Õ“‡´’¬π √«¡∂÷ß§«“¡‡¢â“„®„π§«“¡√ÿà¡√«¬ 

 ¢ÕßÕ“‡´’¬π„π¥â“πª√–«—µ‘»“ µ√å ¿“…“ «—≤π∏√√¡  

 ·≈–§à“π‘¬¡√à«¡...é 
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°â“« Ÿàª√–™“§¡Õ“‡´’¬π„πªï 2558 
Education underpins ASEAN  
community building  

  ç..°“√»÷°…“®—¥‡ªìπ·°π°≈“ß¢Õß°√–∫«π°“√æ—≤π“Õ“‡´’¬π  

‡ªìπ°“√ √â“ß √√§å —ß§¡‡»√…∞°‘®∞“π§«“¡√Ÿâ ·≈–‡ªìπ°“√π”¡“´÷Ëß°“√‡æ‘Ë¡

§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π¢ÕßÕ“‡´’¬π Õ“‡´’¬π¬—ß¡Õß°“√»÷°…“„π∞“π– 

∑’Ë‡ªìπæ“À–„π°“√¬°√–¥—∫§«“¡µ√–Àπ—° ”π÷°¢Õß§«“¡‡ªìπÕ“‡´’¬π ∫—π¥“≈ 

ù§«“¡√Ÿâ ÷°‡ªìπæ«°‡√“û ·≈– √â“ß ”π÷°‡ªìπ‡®â“¢Õßª√–™“§¡Õ“‡´’¬π √«¡∂÷ß

§«“¡‡¢â“„®„π§«“¡√ÿà¡√«¬¢ÕßÕ“‡´’¬π„π¥â“πª√–«—µ‘»“ µ√å ¿“…“ «—≤π∏√√¡ 

·≈–§à“π‘¬¡√à«¡.... 
 รัฐมนตรีการศึกษาอาเซียนไดระบุประเด็นสำคัญในความรวมมือวาดวยการ

ศึกษาของอาเซียน สี่ประการคือ 

 1) สงเสริมความตระหนักสำนึกในความเปนอาเซียนในบรรดาพลเมืองของ

อาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูเยาวชน  

 2) สรางความเขมแข็งในอัตลักษณของอาเซียนผานการศึกษา  

 3) สรางเสริมทรัพยากรมนุษยของอาเซียนในสาขาการศึกษา  

 4) สรางความเขมแข็งของเครือขายมหาวิทยาลัยในอาเซียน.........” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
ที่มา: http://www.aseansec.org/19600.htm 
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 ASEAN Education Ministers Meeting (ASED) 

  
Education underpins ASEAN community building. Education lies at the core of ASEAN’s 
development process, creating a knowledge-based society and contributing to the enhancement 
of ASEAN competitiveness. ASEAN also views education as the vehicle to raise ASEAN 
awareness, inspire the “we feeling”, and create a sense of belonging to the ASEAN Community 
and understanding of the richness of ASEAN’s history, languages, culture and common values. 
  
At the 11th Summit in December 2005, ASEAN Leaders set new directions for regional 
education collaboration when they welcomed the decision of the ASEAN Education Ministers to 
convene the ASEAN Education Ministers’ Meetings (ASED) on a regular basis. The Leaders 
also called for ASEAN Education Ministers to focus on enhancing regional cooperation in 
education.  
  
As the collective entity to enhance regional cooperation in education, the ASEAN Education 
Ministers identified four priorities that ASEAN cooperation on education would address, namely: 
(i) Promoting ASEAN Awareness among ASEAN citizens, particularly youth; (ii) Strengthening 
ASEAN identity through education; (iii) Building ASEAN human resources in the field of 
education; and (iv) Strengthening ASEAN University Networking. To this end, various projects 
and activities have been/are being developed/organised to fulfil the directives.  
  
In recognition of the Southeast Asian Ministers of Education Organization’s (SEAMEO) 
contribution to human resource development in the region since 1965, the Education Ministers 
agreed that the existing ASEAN and SEAMEO forums on education should integrate their 
respective programmes and activities in a complementary manner. The priorities of ASEAN 
cooperation on education would be undertaken through collaboration with SEAMEO.  
 
ASEAN cooperation on education is overseen at the Ministerial level by an ASEAN Education 
Ministers Meeting – which meets annually – and the implementation of the programmes and 
activities for education matters is carried out by the ASEAN Senior Officials on Education 
(SOM-ED), which reports to the ASEAN Education Ministers Meeting. SOM-ED also oversees 
cooperation on higher education, which is coordinated by the ASEAN University Network 
(AUN). The AUN was established to serve as an ASEAN mechanism to (i) Promote 
cooperation among ASEAN scholars, academicians, and scientists in the region; (ii) Develop 
academic and professional human resource in the region; (iii) Promote information dissemination 
among the ASEAN academic community; and, (iv) Enhance the awareness of regional identity 
and the sense of ‘ASEANness’ among members. Visit the AUN website at www.aun-sec.org. 
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‡¡◊ËÕ‡≈¢“∏‘°“√Õ“‡´’¬πæŸ¥∂÷ß 

ç¡‘µ‘«—≤π∏√√¡„π°“√ √â“ßª√–™“§¡ —ß§¡ 

·≈–«—≤π∏√√¡Õ“‡´’¬πé 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความบางตอนจากคำบรรยายพิเศษในหัวขอ  

“มิติวัฒนธรรมในการสรางประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” 

โดย ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เมื่อวันจันทรที่ 7 กุมภาพันธ 2554  

ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

 

 “อาเซียนมุงสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนการมองทางภูมิศาสตร อาเซียนตองการสราง 

ความเปนปกแผน บูรณาการเศรษฐกิจ ระบบและกระบวนการปรึกษาหารือ 

เพื่อนำไปสูความมั่นคงและความรวมมือทางการเมือง 

 ดังนั้น อาเซียนจึงมี 3 เสาหลัก ไดแก 

 1. ประชาคมการเมือง  

 2. ประชาคมเศรษฐกิจ 

 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เปนเสาสำคัญที่จะนำไปสู 

ความสำเร็จและความมั่นคงของอีก 2 เสาหลัก เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงคน

ดวยศิลปวัฒนธรรม มิใชดวยกำไรหรือวัตถุ เนื่องจากเรื่องของศิลปวัฒนธรรม 

เปนเรื่องของสุนทรียภาพ ความดื่มด่ำ ซึ่ง GDP วัดไมได บงบอกดวยปริมาณ

ตัวเลขไมได เพราะเปนองคประกอบสำคัญของการเปนมนุษยในสังคม 
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 อาเซียนในปจจุบัน มีกำลังซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะที่มาจากกลุมชนชั้นกลาง 

ซึ่งมีความตองการบริโภคสิ่งใหมๆ มากขึ้น โดยมนุษยตองการเสพสิ่งที่เหนือกวา

วัตถุ เศรษฐกิจ จึงเปนความทาทายของอาเซียนวาจะทำอยางไรใหคนชั้นกลาง 

ที่อยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเองไดรับการเกื้อหนุน 

 เราตองการสรางอัตลักษณของความเปนอาเซียน โดยใหเปนอัตลักษณ 

ที่สอง รองมาจากอัตลักษณทางเชื้อชาติ เพราะอัตลักษณอาเซียน จะทำใหเรา

สามารถรวมมือกันไดในหลายๆ เรื่อง และมองอนาคตและวิสัยทัศน ตอไป 

 สิ่งซึ่งเปนปจจัยนำไปสูอัตลักษณอาเซียน ไดแก 

 1. การศึกษา 

 2. ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่บรรพบุรุษสั่งสมมาเปนมรดก (heritage) 

ที่ตางมีของตัวเอง บางประเทศถึงกับขัดแยงกันวามรดกทางวัฒนธรรมนั้น 

เปนของตน เพราะสิ่งนี้คือทุนทางสังคมวัฒนธรรม (social cultural capital) 

ที่สำคัญ 

 

 ดังนั้น ทำอยางไรใหทรัพยากรนี้เพิ่มพูน ทำอยางไรใหความรูสึกเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน มีอนาคตรวมกันและผูกพันกัน เพื่อนำไปสูประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน....... 

 .............................................................................. 

 สิ่งที่ยังคงขาดคือ ความสำคัญที่สมาชิกอาเซียนใหกับศิลปวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร ภาษา ภาษาถิ่น sub-culture 

 .............................................................................. 

 มรดกทางวัฒนธรรมมีความหลากหลาย (diversity) หากไมระวังก็จะ

โดนวัฒนธรรมหลักกลืนไป 

 เคยมีนักปราชญเขียนถึง “One Dimensional Man, one Dimensional 

Woman” หรือ “มนุษยมิติเดียว” ซึ่งเกิดจากระบบเศรษฐกิจสังคมปจจุบันที่ทุกสิ่ง

ทุกอยางเปนกระแสหลัก ลัทธิบริโภคนิยมไหลบาอยางรุนแรง ผูคนมีความชอบ

เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งสงผลใหโลกนี้หมดความนาเสนหหาลงไปมาก  

ซึ่งสิ่งที่อยากเห็นและอยากสงวนรักษาไวคือ ความหลากหลายทุก sub-culture, 

ethnic culture มีความหวงแหน อยากรักษาอัตลักษณของตัวเองไว เพราะเปน 

สิ่งที่คุนเคย จึงไมควรมองวาสิ่งเหลานี้จะไปขัดแยงกับความมั่นคง ความสามัคคี 

และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะหลายประเทศสรางมาจากวัฒนธรรม 

ที่หลากหลาย เชน ประเทศอเมริกา สิงคโปร มาเลเซีย ไมไดเกิดจากเชื้อชาติ

เดียว แตเปนสังคมสายรุง มีทุกสีสัน 
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 ¥—ßπ—Èπ §«“¡‡ªìπÕ—πÀπ÷ËßÕ—π‡¥’¬«°—π §«“¡¡’‡ ∂’¬√¿“æ §«“¡√—°™“µ‘  

‰¡à ‰¥â∑”„Àâ§π‡À¡◊Õπ°—πÀ¡¥ °“√∑”„Àâ§π –¥«°  ∫“¬∑’Ë®–· ¥ß«—≤π∏√√¡ 

·≈–Õ—µ≈—°…≥å¢Õßµ—«‡Õß¿“¬„µâ°√Õ∫ √–∫∫™àÕß«à“ß (gap) §«“¡‡À≈◊ËÕ¡≈È” 

∑’Ë¡’ ‰¡à¡“°µà“ßÀ“°∑’Ë‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π§«“¡¡—Ëπ§ß„π°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß —πµ‘  

·≈–∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥§◊Õ ‡ªìπ products ∑’Ë “¡“√∂ packaged ¢“¬π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«‰¥â 
 สิ่งที่เปนเสนห การบริโภคทางจิตใจนั้นอยูที่ความหลากหลายและสีสัน  

ซึ่ง roadmap ที่จะสรางประชาคมอาเซียน จึงใหความสำคัญกับดานศิลป

วัฒนธรรมและสังคม เพราะเมื่อไหรที่อาเซียนเดินหนาผลักดันใหคนเหมือนกัน 

อาเซียนก็จะหมดเสนห และยังนำไปสูความขัดแยงและความรุนแรงตางๆ ดังนั้น 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จึงตองสงเสริม สนับสนุนความหลาก

หลาย และ creativity ทำใหเกิด cultural products ซึ่งสามารถใหการทองเที่ยว

นำไปขายได เชน อาหารในภูมิภาคตางๆ ตองมีพลวัตรในการสรางสรรคจาก

แตละหนวยวัฒนธรรมตางๆ ไมใชโดย conform จากอาหารกรุงเทพฯ 

 §«“¡À≈“°À≈“¬§◊Õ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ¢Õß creativity µâÕß adapt adopt  

¥÷ß¡“ ª√—∫„Àâ‡¢â“°—∫‡√“ ·≈â« √â“ß √√§å ‘Ëß„À¡àµàÕ¬Õ¥®“°∞“π∑’ËÀ≈“°À≈“¬  

®–¥’°«à“µàÕ¬Õ¥ ‘Ëß∑’Ë√«¡„Àâ‡À≈◊Õ‡æ’¬ßÀπ÷ËßÀ√◊Õ Õß อยางเชนพันธุพืช ถามี

ความหลากหลายก็จะไดสิ่งใหมๆที่ดีมากขึ้น เปนความหลากหลายทางชีวภาพ 

(bio-diversity) 
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 ศิลปวัฒนธรรมควรมีการสงเสริมใหรักษา อยางสลัมคลองเตย คนที่เขาไปดู

รูสึก excited แตเราไมไดอยูเอง ก็เหมือนวัฒนธรรม เราเขาไป appreciate  

แลวปลอยใหเขาพัฒนา ชวยเหลือตัวเอง ซึ่งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะชวย 

empower ทุกคน ซึ่งตองระวังจะทำให sub-culture รูสึกวาถูกเบียดเบียน  

จะทำใหเคาสรางกลไกที่จะปกปองตัวเอง (defense mechanism) 

 .............................................................................. 

 อาเซียนตระหนักวา หากจะสรางประชาคมอาเซียน ตองสงเสริมประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ใหทุกคนในอาเซียนตระหนักวามรดกทางวัฒนธรรม

มีคา ตองรักษาไว หากทำไมได ในป 2015 อาเซียนก็จะยืนอยูบนรากฐาน 

ที่สั่นคลอน (shaky foundation)  

 .............................................................................. 

 สุดทายที่อยากฝากไวคือ ทุกทานมีสวนประคับประคองและสนับสนุน 

สิ่งที่อาเซียนใชคำวา small and medium cultural enterprises (SMCE)  

ซึ่งหมายถึงหนวยที่ผลิตสินคาทางวัฒนธรรมขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน” 

 

ที่มา : สำนักความสัมพันธตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
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çPLEDGE our resolve and commitment to strengthen 

education to realize an ASEAN Community of Actions, a 

Community of Connectivity and a Community of and for 

the Peoples of ASEAN.é 
 

ªØ‘≠≠“™–ÕÌ“-À—«À‘π 
 วาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคม

อาเซียนที่เอื้ออาทรและแบงปน 

 สาระสำคัญ 

 1. ยืนยันภารกิจในการสนับสนุนใหเกิดการกอตั้งประชาคมอาเซียน 

ซึ่งประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง 

ความรวมมือดานเศรษฐกิจ และความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรม  

ทั้ง 3 เสาหลักนี้ ตางก็สงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันใหสําเร็จภายในป 2558  

 2. ยืนยันวัตถุประสงคของอาเซียนที่ระบุไวในกฎบัตรอาเซียนประการหนึ่งวา 

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานความรวมมืออยางใกลชิดในเรื่องการศึกษา 

และการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเสริม

สรางพลังประชาชนอาเซียนและเสริมสรางความเขมแข็งแหงประชาคมอาเซียน 

 3. ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาในการมีสวนเสริมสราง

ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีประชาชนเปนศูนยกลาง และมีความรับผิดชอบทางสังคม 

เพื่อที่จะบรรลุถึงความสมัครสมานเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเพื่อความเปน

เอกภาพในหมูชาติสมาชิกและประชาชนอาเซียน โดยการเรงสรางอัตลักษณรวมกัน 

รวมถึงการสรางสังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน ครอบคลุมไปถึงความอยูดีกินดี 

การดํารงชีวิตและสวัสดิการของประชาชนที่ดีขึ้น  
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 ∑—Èßπ’È°“√»÷°…“‰¡à§«√æ‘®“√≥“„ÀâÕ¬Ÿà¿“¬„µâ‡ “ —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡ 

·µà‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« °“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬§«√æ—≤π“ºà“π∑—Èß 3 ‡ “¢Õß

ª√–™“§¡Õ“‡´’¬π‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß ¡√√∂π–„π°“√·¢àß¢—π„Àâ°—∫√—∞ ¡“™‘°·µà≈–√—∞ 

√«¡‰ª∂÷ß„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§Õ“‡´’¬π¥â«¬ ·≈–‰¥â¡’°“√µ°≈ß«à“¥â«¬·π«∑“ß¥”‡π‘π°“√

„π°“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß¢Õß°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ°“√ √â“ßª√–™“§¡Õ“‡´’¬π 

„πªï 2558 ¥—ßπ’È 
 

 บทบาทของภาคการศึกษาในเสาการเมืองและความมั่นคง 

 (1) สนับสนุนความเขาใจและความตระหนักรับรูเรื่องกฎบัตรอาเซียน 

ใหมากขึ้นโดยผานหลักสูตรอาเซียนในโรงเรียน และเผยแพรกฎบัตรอาเซียนที่

แปลเปนภาษาตางๆ ของชาติในอาเซียน 

 (2)  ใหเนนหลักการแหงประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิมนุษยชน และ

คานิยมในเแนวทางสันติวิธีใหมากขึ้นในหลักสูตรสถานศึกษา 

 (3)  สงเสริมคณะครู อาจารยใหมี ความเขาใจและความตระหนัก

ซาบซึ้งในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีและความศรัทธาเชื่อถือ 

ในภูมิภาค โดยการฝกอบรม โครงการแลกเปลี่ยน และการจัดตั้งขอมูลพื้นฐาน 

ออนไลนเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

 (4)  จัดใหมีการประชุมผูนำสถานศึกษาอยางสม่ำเสมอในฐานะที่เปน 

พื้นฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคอาเซียน 

ที่หลากหลาย การเสริมสรางสมรรถนะและเครือขาย การดำรงอยูของเวที 

ผูบริหารโรงเรียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia School Principals’ 

Forum: SEA-SPF)  

°“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß¢Õß°“√»÷°…“ 

‡æ◊ËÕ°“√ √â“ßª√–™“§¡Õ“‡´’¬π 
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 บทบาทของภาคการศึกษาในเสาเศรษฐกิจ 

 (1)  พัฒนากรอบทักษะภายในประเทศของแตละประเทศสมาชิกเพื่อการ 

มุงไปสูการจัดทํากรอบทักษะในอาเซียน 

 (2) สงเสริมการเคลื่อนยายของนักเรียน นักศึกษาใหมากขึ้นโดยการ

พัฒนา เผยแพร ขอมูลสารสนเทศดานการบริการทางการศึกษาที่ประเทศสมาชิก

อาเซียนจัดให 

 (3) สนับสนุนการเคลื่อนยายแรงงานมีฝมือในภูมิภาคอาเซียน โดยผาน

กลไกความรวมมือในระดับภูมิภาคระหวางประเทศสมาชิกซึ่งจะตองดําเนินการ

ควบคูไปกับความพยายามในการปกปองและปรับปรุงมาตรฐานทางดานการ

ศึกษาและวิชาชีพ 

 (4) พัฒนามาตรฐานสมรรถนะดานอาชีพในภูมิภาคอาเซียนโดยมุงไปที่

การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหสามารถแขงขันไดทั้งในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก และเพื่อตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม  
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 บทบาทของภาคการศึกษาในเสาสังคมและวัฒนธรรม 

 (1) พัฒนาเนื้อหาสาระรวมในเรื่องอาเซียนสำหรับโรงเรียนเพื่อใชอางอิง

สำหรับการฝกอบรมและการสอนของครูอาจารย 

 (2) เสนอใหมีหลักสูตรระดับปริญญาดานศิลปะ และวัฒนธรรมอาเซียน

ในมหาวิทยาลัย 

 (3) เสนอใหภาษาประจำชาติของอาเซียนเปนวิชาเลือกภาษาตางประเทศ

ในโรงเรียน 

 (4) สนับสนุนโครงการระดับภูมิภาคที่มุงเนนการสงเสริมการตระหนัก

รับรูเกี่ยวกับอาเซียนใหแกเยาวชน การทัศนศึกษาโรงเรียนอาเซียน โครงการ

แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาอาเซียน การประชุมเยาวชนอาเซียนดานวัฒนธรรม 

การประชุมสุดยอดเยาวชนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอาเซียน การประชุม 

เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน และการประกวดสุนทรพจนระดับเยาวชน 

 (5) สนับสนุนการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงในชุมชนชนบท

หางไกลโดยจัดใหมีเยาวชนอาสาสนับสนุนศูนยการเรียนรูในพื้นที่ชนบทและ 

สงเสริมการเรียนรูของประชาชนในทองถิ่นประเทศสมาชิก 
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 (6) สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตโดยการสนับสนุนการศึกษาเพื่อปวงชน 

 (7)  จัดใหมีการประชุม วิจัยทางการศึกษาอาเซียนเพื่อสงเสริมความรวมมือ 

ทางการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคใหเปนเวทีสําหรับนักวิจัยจากประเทศสมาชิก

เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นและเรื่องที่เกี่ยวของของภูมิภาค 

 (8) สนับสนุนความเขาใจและการตระหนักรับรูในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับ 

สิ่งแวดลอมในภูมิภาคอาเซียนโดยการบูรณาการใหอยูในหลักสูตรสถานศึกษา 

และการมอบรางวัลโรงเรียนสีเขียวอาเซียน 

 (9) เฉลิมฉลองวันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคม) ในโรงเรียนโดยเฉพาะ 

ในเดือนสิงหาคมโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การรองเพลงชาติอาเซียน 

การจัดการแขงขันเรื่องประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอาเซียน การจัดแสดง

เครื่องหมายและสิ่งตางๆที่เปนสัญลักษณของอาเซียน การจัดคายเยาวชนอาเซียน 

เทศกาลเยาวชนอาเซียน และวันเด็กอาเซียน ฯลฯ 
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‡√’¬π√Ÿâ∂‘Ëπ∞“π... ◊∫ “π«‘∂’‰∑¬ 
¡Õß‰°≈»÷°…“‚≈°... ◊∫‚™§™–µ“¡πÿ…¬å 
Place-Based Learning & Global Education 
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®“°∑âÕß∂‘Ëπ¿‘«—µπå Ÿà‚≈°“¿‘«—µπå 
From Localization to Globalization 
 

°“√‡√’¬π√ŸâÕ‘ß∂‘Ëπ∞“π (Place-Based Learning) : 

√“°∞“π¢Õß§ÿ≥∏√√¡ §«“¡‡ªìπ‰∑¬ ·≈–§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß 
 คำวา “ถิ่นฐาน” (Place) มีความหมายกวางขวางกวานัยทางพื้นที่

ภูมิศาสตร มากกวาชุมชนทองถิ่น (Local Community) ซึ่งอาจเปนภูมิลำเนา

ถิ่นเกิดหรือไมก็ได เพราะมนุษยอาจมีการยายถิ่นที่อยูอาศัยและไมไดใชชีวิต 

ในสถานที่ที่เปนภูมิลำเนา ขอบขายพื้นที่ของถิ่นฐานอาจมีขนาดแคบระดับ

หมูบาน ยานอาศัย ถนน ตรอก ซอกซอย เชน “เยาวราช” “วังบูรพา” 

“นางเลิ้ง” “ถนนตก” “ขาวสาร” หรือกินพื้นที่กวางขวางระดับจังหวัด  

ภาค ประเทศ และนักวิชาการบางทานนิยามไววา “The world is place”  

อันหมายถึงโลกที่เราอาศัยอยู อากาศที่เราหายใจ สิ่งแวดลอมที่มีชีวิตและไมมี

ชีวิต รวมถึงสังคมและอารยธรรมของมนุษย 

 ถิ่นฐานมีหลายมิติ ขึ้นอยูกับมุมมองของผูศึกษาหรือใชชีวิตอยู ซึ่งอาจ

พิจารณาไดในดาน ระบบนิเวศ ธรรมชาติ ภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง

การปกครอง ประวัติศาสตร สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ฯลฯ 
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 การเรียนรูอิงถิ่นฐาน (Place-Based Learning) มีที่มาจากแนวความคิด

เรื่องถิ่นฐานศึกษา (Place-Based Education) ซึ่งเปนสหวิทยาการที่ไดมาจาก

ชุมชนทองถิ่น เปนกระบวนการใชชุมชนและสิ่งแวดลอมเปนจุดเริ่มตนในการสอน

ความรูความเขาใจใน ภาษา ศิลปะ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงสาระการเรียนรูตางๆตามหลักสูตร โดยมุงเนน

ประสบการณการเรียนรูผานการปฏิบัติในโลกแหงความเปนจริง เปนการใช

ประโยชนจากสิ่งแวดลอมในถิ่นที่อยูอาศัย ทั้งที่เปนมนุษย ชุมชน สังคมและ 

ธรรมชาติเปนบริบทสำหรับบูรณาการหลักสูตรสูวิธีการทางสหวิทยาการ การ

จัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูผานการทำโครงงาน (Project-Based Learning) 

ในสภาพที่เปนจริงในถิ่นฐาน แหลงที่อยูอาศัยในชุมชน ใชไดผลกับผูเรียนใน 

ทุกระดับชั้น วิธีการเรียนรูเชนนี้ไดผานการพิสูจนมาแลววา 

  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

  ชวยใหผูเรียนพัฒนาความผูกพันกับชุมชนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น 

 เพิ่มพูนความซาบซึ้งสุนทรีของผูเรียนตอโลกธรรมชาติ 

 สรางใหเกิดความผูกพันรับผิดชอบ เสียสละ ในฐานะพลเมืองที่เขมแข็ง  

ฯลฯ 

 การเรียนรูอิงถิ่นฐานเปนตัวอยางของหลักสูตรที่ใหความสำคัญกับการเนน

สังคมเปนศูนยกลางและเนนผูเรียนเปนสำคัญ เปาหมายหลักคือ การสำรวจ และ

คลี่คลายประเด็นที่เปนปญหาของสังคม ทั้งในดานความเปนอยู การดำรงชีวิต 

เรื่องราวเหตุการณในชุมชน และปญหาตางๆของโลก 

 ความคาดหวังใหผูเรียนเปนคนไทยยุคใหมที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

บนพื้นฐานของความเปนไทย “เปนคนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจ

ในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ และจิตใจบริการ มีความเปนพลเมือง ตามวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย มีทักษะการดำรงชีวิต และมีจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคมโลก  

เปนสมาชิกที่เขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก” จะเกิดขึ้นไดเปน

รูปธรรมคือการปลูกฝงสั่งสมใหคนมีสำนึกรักและผูกพันถิ่นที่อยูอาศัยของตน  

(A Sense of Place)  

 การเรียนรูถิ่นฐานเพื่อใหเกิดสำนึกในถิ่นจะเปนการสรางโอกาสให 

ผูเรียนไดรูจักความสันโดษดื่มด่ำกับวิถีธรรมชาติ โอกาสในการสำรวจคนควา

สถานการณแวดลอมรอบตัว และโอกาสในการทำใหเกิดผลตอการเปลี่ยนแปลง 

ความผูกพันในวิถีชีวิตของผูคน แบบแผนการดำรงชีวิตและความเปนอยู 
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·π«∑“ß°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ 
 จุดประสงค 

 1. เพื่อใหผูเรียนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในอัตลักษณของตนเอง 

ทองถิ่น และความเปนไทย มีความรับผิดชอบตอสังคม และมีความเปน

พลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 

 2. เพื่อใหผูเรียนมีความตระหนัก รอบรู สามารถวิเคราะหสภาพการณ

ทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนที่เปน

ถิ่นที่อยูอาศัยเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 

 3. เพื่อใหผูเรียนพัฒนาทักษะการการดำรงชีวิต ในดาน การจัดการ

ตนเอง การบริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคม และการจัดการ-สรางงาน

อาชีพ ผานประสบการณการปฏิบัติจริง 

 4. เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในฐานะพลเมืองที่เขมแข็ง 
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·π«∑“ß®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ 
 1. แหลงเรียนรูในชุมชนใชถิ่นที่อยูอาศัยและชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบ

ดานครอบคลุมการเรียนรูธรรมชาติ ภูมิศาสตร ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 

ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง  

 2. เนนความเปนทองถิ่น ปลูกฝงสำนึกในถิ่นฐานโดยมุงเนนธรรมชาติ

แวดลอม และสิ่งแวดลอมดานวัฒนธรรมของทองถิ่น 

 3. เรียนรูผานประสบการณ โดยศึกษาภาคสนาม ทดลอง ปฏิบัติ โดย 

ใชประเด็น เรื่องราว วัสดุ สื่อ ในทองถิ่น 

 4. เชื่อมโยงขามสาขาวิชา เรียนรูโดยผานการศึกษา สำรวจ จัดทำโครงงาน

ใหมีประเด็น เชื่อมโยงสาขา ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา 

นิเวศวิทยา มานุษยวิทยา และศิลปะ 

 5. ขามวัฒนธรรมและพหุภาษา ศึกษามุมมองในดานความแตกตาง 

หลากหลายดานวัฒนธรรม ภาษาที่ใช 

 6. เรียนรูบริการ สนับสนุนใหปฏิบัติกิจกรรมอาสา บริการสาธารณะ  

 7. ความยั่งยืน สงสริมใหเห็นคุณคาของมรดกทางธรรมชาติ ภูมิปญญา 

และวัฒนธรรมเพื่อการดำรงอยูและสืบสานใหพัฒนาสถาพร 
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‚≈°»÷°…“... 
 วาดวยเรื่องราวของการเปนนักขาวพลเมือง และการเรียนรูโดยใชแหลง

วิทยาการในชุมชน 

 ทัศนะและประสบการณของคุณครูนพพล สำเภาเงิน  

 หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 

 

ผานสื่อออนไลน โอเคเนชั่น 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 “วิชาโลกศึกษา...ถูกจัดวางใหเปนสหวิทยาการที่เรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ

โลกาภิวัตนและการพัฒนาสังคมโลก มีความคาดหวังใหผูเรียนมีทักษะที่สำคัญๆ 

ดวยกันหลายประการ อันไดแก การคิดวิเคราะห ความเขาใจและการเขาถึง 

ความหลากหลาย การรูจักคิดและตัดสินใจ...บนพื้นฐานของการมองตางมุม  

การสื่อสารทางวัฒนธรรม รวมไปถึงความตระหนักในการบริโภคสื่อและขอมูล 

ขาวสาร 

 แคฟงดูคนวางหลักสูตรมีความคาดหวังคอนขางสูงอยูทีเดียว ถาคนที่นำไป

ปฏิบัติหากเขมงวดไมรูจักการประยุกต มีหวังเด็กเครียดกันทั้งโรงเรียน..จะไมให

เครียดไดอยางไร...ก็ที่ผมกลาวถึงลวนแลวแตเรื่องใหญระดับโลกกันทั้งนั้นเลย 

  ดวยเหตุนี้เองการบริหารจัดการหลักสูตรโลกศึกษาของผมในแตละหนวย

การเรียน จึงนิยมที่จะนำเรื่องที่นาสนใจในยุคปจจุบันซึ่งมองดูแลวไมซีเรียส 

มากนัก เด็กๆ พอรับกันได 
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 อยางกรณีเรื่องการบริโภคสื่อและขอมูลขาวสารซึ่งเปนพื้นฐานในการมอง

ตางมุมและการตัดสินใจเกี่ยวกับการเมืองทั้งในและตางประเทศนั้น นักขาว

พลเมือง (Citizen Journalism) และทุกคนเปนนักขาวไดของโอเคเนชั่น ไดกลาย

เปนหัวขอเรื่องและตัวอยางใหนักเรียนของผมไดเรียนรูกันแลว... 

  เรียนรูที่จะเขาใจในสิทธิความเปนพลเมือง การมีสวนรวมของประชาชนใน

การสื่อสารผานพื้นที่สาธารณะ เห็นตัวอยางที่ตองทำความรูและเขาใจเกี่ยวกับขาวสาร 

การใฝเรียนรูอยางรับผิดชอบซึ่งจะเปนรากฐานของสังคมประชาธิปไตย 

  ดวยความหลากหลายของเรื่องราวจากสมาชิกเกือบเจ็ดหมื่นคน การจัด

หมวดหมูเรื่องราวที่เปนระบบงายตอการศึกษา ดวยเรื่องราวมากมายที่เชื่อมโยง

ไปยังสื่อในเครือเนชั่นจากบล็อกคนขาว จึงเปนแหลงเรียนรูออนไลนที่นาสนใจ 

ใหนักเรียนไดเรียนรูกันในวิชาโลกศึกษา...รวมทั้งเปนแบบอยางของการเปนนักขาว

พลเมืองในอนาคตอีกดวย 

  ขออนุญาตกันในบรรทัดนี้เลยนะครับ.สำหรับชาวโอเคและผูเกี่ยวของทั้งปวง 

  ขอใชเปนแหลงเรียนรูออนไลนใหกับเด็กของผมและผูคนที่ตองการเรียนรู 

วาดวยเรื่องของนักขาวพลเมือง เรื่องของพลเมืองโลกในอนาคตครับผม...” 
 (http://www.oknation.net/blog/krunoppol/2010/08/13/entry-1) 
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  “ไมใชเรื่องแปลกและเกินความเปนจริงถาผมจะพูดวาแหลงวิทยาการ 

ในชุมชนหรือแหลงเรียนรูในชุมชน มีความสำคัญตอการจัดการเรียนรูใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล...โดยเฉพาะวิชาโลกศึกษา 

  ทั้งนี้ก็เพราะวา โลกศึกษาคือการศึกษาเหตุการณปจจุบัน ศึกษาเรื่องของ

สังคมโลกที่เชื่อมโยงตั้งแตทองถิ่นสูโลกกวาง และแนวคิดของการจัดการโรงเรียน

มาตรฐานสากลนั้น ไมใชการทำใหโรงเรียนเปนสากลตามแบบของตะวันตก

นิยม(Westernization) 

  ทั้งนี้ก็เพราะวา ความเปนตะวันตกยอมดีและเหมาะสมในบริบทของตนจน

ยากที่จะนำมาใชไดอยางสากลทุกชุมชน เพียงแตกระแสและความชื่นชม  

ความหลงใหลมักพาเราไปในทิศทางตะวันตกเพราะเห็นวาดีงามและทันสมัย 

  แทจริงแลวโลกศึกษา ไมไดมีจุดมุงหมายใหเพียงแครูเทาทันเหตุการณที่เกิด

และเปนไปในโลกปจจุบันเทานั้น หากตองการใหเขาใจในโลก ความยุติธรรม 

ความเทาเทียม ความรวมมือ และการเปนพลเมืองที่ดีของโลก 

  โลกศึกษาของผมจึงมุงเนนไปที่ การรูตน รูถิ่น รูไทย เขาใจโลกสากล 

  รูตน...รูบทบาทของตนที่มีตอตนเองและสังคมรอบขาง 

 รูถิ่น...รูถิ่นฐานชุมชนของตนจากผลกระทบของโลกยุคปจจุบัน 

  รูไทย...รูเขาใจบทบาทของไทยในเวทีโลก 

  รูโลก...รูเขาใจเพื่อรวมมือสรางชีวิตใหมีความสุข 

  แหลงวิทยาการในชุมชนจึงเปนแบบจำลองในการเรียนรู ใกลผู เรียน  

เชื่อมโยงนำไปสูความรูสากลตอไป  

  ดวยเหตุนี้แหลงวิทยาการในชุมชน แหลงเรียนรูในชุมชนจึงเปนจุดเริ่มตน

ของการเรียนรูทั้งปวง 

  เวนเสียแตเราใหนิยามของการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลไปในทำนอง

ตะวันตกมากเกินไปเทานั้นเอง ถาคิดเชนนั้นคงตองเหนื่อยมากหนอย เพราะการ

วิ่งไลลาเพื่อเปนตะวันตกนั้นยากที่เราจะวิ่งไดทัน และที่สำคัญถาวิ่งทันแลวอาจจะ

ไมใชชัยชนะที่แทจริงก็ได...ใครจะไปรู” 
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°“√ √â“ß¿“§’·≈–‡§√◊Õ¢à“¬‚√ß‡√’¬π√à«¡æ—≤π“ 
‡æ◊ËÕæ—≤π“‚√ß‡√’¬π Ÿà¡“µ√∞“π “°≈  
‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”§—≠„π°“√√–¥¡ √√æ°”≈—ß 
‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π¢—∫‡§≈◊ËÕπ¡ÿàß‰ª Ÿà§«“¡ ”‡√Á® 
„π°“√æ—≤π“‚√ß‡√’¬π Ÿà¡“µ√∞“π “°≈ 
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°“√ √â“ß¿“§’√à«¡æ—≤π“ 
(Partnership) 

§«“¡§“¥À«—ß 
 1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเปนโรงเรียนรวมพัฒนาหรือ

เครือขายรวมพัฒนาทั้งในระดับทองถิ่นระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ

สากลระหวางประเทศโดยมีขอตกลงในการดำเนินการรวมพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 2. โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการวางแผนและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

กับโรงเรียนรวมพัฒนาหรือเครือขายรวมพัฒนา และดำเนินการอยางตอเนื่อง 

 5. โรงเรียนที่รวมพัฒนาไดเสริมสรางสมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้น 

 6. ครูและบุคลากรในโรงเรียนรวมพัฒนาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มพูน

ประสบการณวิชาชีพ 

 7. ครู บุคลากร และนักเรียนทุกโรงเรียนไดขยายโลกทัศนสูการมีสวนรวม

รับผิดชอบในขอบขายของสังคมและชุมชนที่หลากหลายกวางขวางขึ้น ทั้งใน

ประเทศ กลุมประเทศประชาคมอาเซียนและประเทศตาง ๆ 

 8. นักเรียนในโรงเรียนรวมพัฒนาไดสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

เคารพความคิดเห็น ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่แตกตางหลากหลาย รวมถึงการมี

จิตสำนึกรวมในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมโลก 
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แบบเปนทางการ 
(Formal) 

แบบไมเปนทางการ 
(Informal) 

ภายในประเทศ ภายใน + ภายนอก 

เครือขาย 
ตามพื้นที่  
Area Base 

เครือขาย 
วัตถุประสงคเฉพาะ 

Agenda Base 
เครือขาย 

ระหวางประเทศ  
International 
Connection 

ภาคีรวมพัฒนา  
Partner 

เครือขายอุปถัมภ 
สถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันการเงิน 
องคกรตาง ๆ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 
ฯลฯ 

ครูคูพัฒนา 
Partner Teacher 
นักเรียนคูพัฒนา 
Partner Student 
ผูบริหารคูพัฒนา 
Partner Principles 
โรงเรียนคูพัฒนา 
Partner Schools 

ครูคูพัฒนา 
Partner Teacher 
นักเรียนคูพัฒนา 
Partner Student 
ผูบริหารคูพัฒนา 
Partner Principles 
โรงเรียนคูพัฒนา 
Partner Schools 

เครือขายเชิงสังคม  
Social Networks 

°“√ √â“ß¿“§’·≈–‡§√◊Õ¢à“¬√à«¡æ—≤π“ 
Partners & Networks 

ภายนอกประเทศ 



ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒÂØ¤ãËÁ‹ÊÙ‹ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å 2561 65

1 

·π«∑“ß°“√ √â“ß¿“§’·≈–‡§√◊Õ¢à“¬‚√ß‡√’¬π√à«¡æ—≤π“ 

 Ÿà¡“µ√∞“π “°≈ 
 ขั้นตอนในการสรางและพัฒนาเครือขายและโรงเรียนรวมพัฒนา สู

มาตรฐานสากล ควรดำเนินการเปนระบบ/กระบวนการในรูปแบบตาง ๆ เชน 

วงจรการรวมพัฒนา (Partnership Cycle) 

 

«ß®√°“√√à«¡æ—≤π“ (Partnership Cycle) 
 

 

 

 

 

 

 

 จากกรอบความคิดการสรางเครือขายและโรงเรียนรวมพัฒนาสูมาตรฐานสากล 
จำแนกเปน 2 ประเภท ไดแก เครือขายที่เปนทางการ คือ เปนเครือขายที่มี 
ขอตกลง ระบบ ระเบียบของความสัมพันธและมีวัตถุประสงครวมกัน และเครือขาย 
ที่ไมเปนทางการ คือ เครือขายความสัมพันธทางสังคม มีขอตกลงเฉพาะกิจกรรม 
มีวัตถุประสงคเฉพาะเรื่องแตไมมีขอตกลงระบบ ระเบียบของความสัมพันธ และ 
มีวัตถุประสงครวมกันอยางตอเนื่อง โรงเรียนจะจัดระบบความสัมพันธใหเปน 
เครือขายประเภทใดขึ้นอยูกับระดับความสัมพันธและวัตถุประสงคขององคกรนั้นๆ 
สำหรับขั้นตอนในการสรางเครือขาย มีขอเสนอแนะแนวทางการสรางเครือขาย
รวมพัฒนาทั้งในประเทศและระหวางประเทศ การสรางเครือขายโรงเรียน 
ควรดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 
¢—Èπ‡µ√’¬¡°“√·≈–· «ßÀ“ºŸâ√à«¡æ—≤π“ 
 เปนการสรางความตระหนักใหกับบุคลากรหลักและผู เกี่ยวของหลัก 
ของโรงเรียนในการศึกษาแสวงหาเครือขายที่มีความเขาใจ เหมาะสม สอดคลอง 
นำไปสูความสัมพันธ ความรวมมือที่ดี และสามารถประสานผลประโยชน 
ใหเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของบุคคลและองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนควรดำเนินการ ดังนี้ 
 1.1 ผูบริหารโรงเรียนประชุมชี้แจง อภิปราย รับฟงขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทางการสรางเครือขายและโรงเรียนรวมพัฒนาสูมาตรฐานสากล
ใหกับบุคลากรหลักของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเกี่ยวของหลัก
เพื่อสรางความตระหนักรวมกัน 
 

แสวงหาผูรวมพัฒนา 

รวมดำเนินการและกำกับ ติดตาม 

สรางขอตกลงและรวมวางแผน ทบทวนผลการดำเนินงาน 
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 1.2  แตงตั้งคณะทำงาน โรงเรียนแตงตั้งคณะทำงานดานภาคีรวมพัฒนา 

(Partnership Committee) ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรหลักของโรงเรียน 

รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณทั้งในและตางประเทศ อาจจะเปนศิษยเกา 

ที่มีประสบการณหรือผูนำองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา เพื่อกำหนดแผน เปาหมาย และแหลงรวมพัฒนา 

ตลอดจนแนวทางการสนับสนุนจากชุมชน สถานศึกษา และองคกรตางๆ โดย

คำนึงถึงความตองการและโอกาสของนักเรียนวาจะมีสวนเขาถึงกิจกรรมและ

บริการรวมพัฒนาไดทั่วถึงทุกคนหรือเฉพาะกลุม ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการ 

ดังนี้ 

   1.2.1 ศึกษา ทำความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับทิศทางและกลยุทธการ

พัฒนาโรงเรียน โดยคำนึงถึงคุณประโยชนของทั้งสองฝายที่อาจไดรับหรือเรียนรู

จากโรงเรียนรวมพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

   1.2.2 สำรวจ ทบทวน วามีโรงเรียนที่เปนคูพัฒนาอยูในทองถิ่น พื้นที่

ใกลเคียงอยูเดิมแลว หรือโรงเรียนที่จะสามารถเขารวม แลกเปลี่ยน เรียนรูพัฒนา

ไดตามที่กำหนดเปาหมายไวหรือไม หรืออาจแสวงหาแนวทางสรางคูพัฒนาใน

ลักษณะกลุมรวมพัฒนา (Cluster Partnerships) กับโรงเรียนในทองถิ่นหรือ

ภูมิภาคอื่นเพิ่มเติม 

   1.2.3 ประสานงานขอความรวมมือจากครู บุคลากร หรือผูทรงคุณวุฒิ

เพื่อใชสัมพันธภาพสวนตัวในการแสวงหาคูรวมพัฒนาทั้งในประเทศและ 

ตางประเทศ ซึ่งเปนทางเลือกที่ดีประการหนึ่งในการไดมาซึ่งคูรวมพัฒนาที่ 

หลากหลาย ตรงตามความตองการเฉพาะดานของโรงเรียน 

   1.2.4 แสวงหาโรงเรียนรวมพัฒนาในตางประเทศโดยสามารถติดตอ

องคกรที่ใหการสนับสนุนโดยตรง หรือองคกรการกุศล หรือองคกรเพื่อการพัฒนา

ที่ไมแสวงหากำไรซึ่งจะชวยระบุโรงเรียนที่เปนแหลงรวมพัฒนาผานเครือขาย 

อินเทอรเน็ต ตัวอยางเชน 

  iEARN (www.iearn.org.uk) 

  iEARN เครือขายทางการศึกษาและทรัพยากรการเรียนรูนานาชาติ 

เปนเครือขายที่ไมหวังผลกำไรที่ใหญที่สุดในโลก ที่จะชวยใหครูและเยาวชน 

ใชอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีอื่นในการสรางความรวมมือในการทำโครงงาน 

เพื่อการเรียนรูรวมกัน 

  ePALS-‘electronic pals’ (www.epals.com) 

  เปนเว็บไซตที่บริการ E-mail ที่มีความปลอดภัยสำหรับโรงเรียน

รวมพัฒนา โดยไมคิดคาบริการสำหรับครูและนักเรียน 
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  eLanguages (www.elanguages.org) 

  เปนเว็บไซตที่มีรูปแบบความรวมมือในการจัดการเรียนรูสำหรับครู 

ที่ใชไดกับผูรวมพัฒนานานาชาติอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งในลักษณะ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

  SuperClubsPLUS (www.superclubsplus.com) 

  เปนเว็บไซตที่เปนเครือขายทางสังคมสำหรับนักเรียนอายุระหวาง 6-12 ป 

  eTwinning (www.etwinning.net) 

  เปนเว็บไซตโรงเรียนในยุโรป 

  Oracle ThinkQuest (www.thinkquest.org/en) 

  เปนเว็บไซตที่มีการปองกันการเขาถึง ใชในการเรียนแบบออนไลนที่ใช

สอนโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะที่ตองการในศตวรรษที่ 21 

  Moodle (moodle.org) 

  เปนเว็บไซตบริการฟรี โดยมีสาระเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรูและ

การเรียนเสมือนจริง 

  British Council Connecting Classroom Project  

  http://cc.britishcouncil.org/ 

  1) ลงทะเบียน นำนักเรียนเขารวมโครงงานที่ 

    http://cc.britishcouncil.org/index.php?q=node/48 

  2) เริ่มติดตอประสานงาน คลิกดูเว็บไซตนี้ไดที่ 

    http://cc.britishcouncil.org/index.php?q=node/211 

  3) รวมโครงงาน http://cc.britishcouncil.org/index.php?q=node/49 

  นอกจากนี้ยังมีเว็บไซตอื่น ๆ อีก เชน 

  ❏ BBC World Class 

    (www.bbc.co.uk/worldclass/getstarted/) 

  ❏ The Department for Education and Skills Global Gateway 

    (www.globalgateway.org) 

  ❏ Discovery Channel Global Education Partnership 

    (www.discoveryglobaled.org) 

  ❏ Asia Society-Partnership for Global Learning 

    (www.asiasociety.org/education-learning/ 

    partnership-global.learning) 

ฯลฯ 
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2  √â“ß¢âÕµ°≈ß·≈–√à«¡«“ß·ºπ  

(Partnership Agreement & Action Planning) 
 

 เมื่อผูนำและผูบริหารของเครือขายเห็นความสำคัญและประโยชนรวมกัน

และตกลงเปนการเบื้องตนที่จะรวมมือเปนเครือขาย เพื่อใหเกิดแนวทาง 

การดำเนินงาน จัดกิจกรรมสรางขอตกลงและรวมวางแผน (Partnership Agreement 

& Action Planning) เพื่อใหเกิดแนวทางความรวมมือที่ชัดเจนก็จะมีการสราง 

ขอตกลงและรวมวางแผนตอไป การวางแผนสรางเครือขายและโรงเรียนรวมพัฒนา

ใหคณะทำงานศึกษาสำรวจขอมูลพื้นฐาน จัดทำทะเบียนองคกรเครือขาย จำแนก

ประเภทเครือขายทั้งประเภทที่เปนทางการและไมเปนทางการ กำหนดผูรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค งบประมาณ วิธีการดำเนินการ กิจกรรมและการประเมินผล 

ใหมองเห็นภาพการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม เพื่อสรางความเขมแข็ง ความตอเนื่อง 

ของเครือขาย มุงเนนการสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล โดยผานไดหลายชองทาง 

และมีชองทางที่สำคัญ คือผานกระบวนการของระบบ ICT เปนการเชื่อมโยง 

ความสัมพันธกันดวยระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งผูบริหารและครูตองมีความรูและทักษะ

พื้นฐานดานภาษาอังกฤษและการใช ICT แตตองคำนึงถึงคุณประโยชนของทั้งสอง

ฝายที่อาจไดรับหรือเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากโรงเรียนที่จะเปนคูพัฒนา 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และตองไมเปนการเพิ่มภาระ ทำใหผูบริหารตอง 

ทิ้งโรงเรียน ครูตองทิ้งหองสอน ดังนั้น ควรรวมกันกำหนดแนวทางจัดทำแผนงาน 

โครงการเพื่อนำไปสูการดำเนินการตอไป 

 สำหรับขอมูล แนวคิด เพื่อประกอบการจัดทำแผนงาน โครงการในการ

สรางเครือขายและโรงเรียนรวมพัฒนา มีดังนี้ 

 ➜ การติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการทำความรูจักและ 

รวมทำความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและแนวทางการรวมเปนคูพัฒนา 

 ➜ มีการศึกษาหลักสูตรรวมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน 

จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการสรางเครือขายและโรงเรียนรวมพัฒนา 

 ➜ จัดใหนักเรียนแตละโรงเรียนไดจัดทำโครงงานเล็ก ๆ ระยะสั้นเพื่อใหเกิด 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางกระแสความสนใจของนักเรียนในวงกวาง 
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 ➜ จัดใหผูแทนของโรงเรียนไดพบปะ เยี่ยมเยียนโรงเรียนรวมพัฒนา 

ในกรณีที่เปนโรงเรียนภายในประเทศ เพื่อรวมปรึกษาหารือในรายละเอียด 

การรวมดำเนินการ 

 ➜ จัดทำและลงนามขอตกลงรวมระหวางโรงเรียน 

 ➜ รวมกันจัดทำแผนการดำเนินงานรวมระหวางโรงเรียนทั้งในระยะสั้น 

และระยะยาว 

 

 จากแนวคิดดังกลาว โรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบ วิธีการสรางเครือขาย 

ในแตละประเภทไดตามความเหมาะสมตามบริบทของแตละโรงเรียนไมไดใช 

รูปแบบเดียวกันในทุกโรงเรียน คณะทำงานตองศึกษาตามความเหมาะสม  

คัดเลือกมาเปนเครือขายใหการสนับสนุน (เครือขายอุปถัมภ)หรือโรงเรียน

รวมพัฒนามุงสูโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อความรวมมือในการยกระดับคุณภาพ

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมี

แนวคิดเปนขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

 2.1  สรางเครือขายสงเสริมการพัฒนาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล เปน 

เครือขายใหการสงเสริมสนับสนุนทั้งในและตางประเทศ เปนเครือขายอุปถัมภ  

ซึ่งหมายถึง บุคคลองคกร สถาบัน ชุมชน ที่มีสวนรวมใหการสนับสนุน และ

รวมพัฒนาโรงเรียนทั้งในดานการระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรและองคความรู 

และเทคโนโลยี เชน สถาบันอุดมศึกษาสถาบันการเงิน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ 

และเอกชน ชุมชนภูมิปญญาทองถิ่นสำหรับองคกรที่มีบทบาทโดยตรงหรือโดยออม 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหเห็นความสำคัญ ผลประโยชนรวมกันในการพัฒนาโรงเรียน 

สูมาตรฐานสากล อาจจะทำขอตกลงความรวมมือระหวางกัน (MOU) ระหวาง

ผูนำองคกรนั้นกับผูบริหารโรงเรียน รวมทั้งจัดแผนงานโครงการในการสรางความ

สัมพันธ กิจกรรม รวมถึงกำหนดบทบาทผูรับผิดชอบเพื่อใหบรรลุตาวัตถุประสงค 
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 2.2  สรางภาคีและเครือขายรวมพัฒนา โรงเรียนทั้งในและตางประเทศที่มี

ศักยภาพเพียงพอทั้งภาครัฐและเอกชน สมัครใจรวมมือกันเปนเครือขาย จัดทำ 

ขอตกลงความรวมมือระหวางกัน (MOU) สรางเครือขายระหวางโรงเรียน สามารถ

ดำเนินการ ไดทั้งระดับโรงเรียน ระดับกลุมงาน/และกลุมสาระ ระดับสาขาวิชา 

ระดับชั้นเรียน ระดับบุคคล/กลุมบุคคล เชน การเปนคูพัฒนาระหวางครูผูสอน 

ในรายวิชาเดียวกัน การเปนคูพัฒนาระหวางนักเรียน ฯลฯ สำหรับแนวคิดเพื่อ 

การวางแผนเครือขายการรวมพัฒนาระดับโรงเรียน มีแนวทาง ดังนี้ 

   2.2.1 เครือขายรวมพัฒนาตามพื้นที ่ (Area-Based Partnerships) 

เปนการจำแนกโรงเรียนรวมพัฒนาตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร ไดแก โรงเรียน 

ที่ตั้งอยูทองถิ่นเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ในเขตพื้นที่หรือจังหวัดเดียวกันเปน

สำคัญหรืออาจตั้งอยูในกลุมจังหวัดเดียวกัน หรือจัดแบงเปน 19 เครือขาย 

ตามกลุมจังหวัดเขตตรวจราชการเพื่อสะดวกในการประสานงาน และวางแผน 

การใหความรวมมือพัฒนา 

   2.2.2 เครือขายกลุมรวมพัฒนา (Cluster Partnerships) ประกอบ

ดวยโรงเรียนสองโรงเรียนหรือมากกวานั้นในทองถิ่นเดียวกันดำเนินการรวมพัฒนา 

กับโรงเรียนจำนวนใกลเคียงกันในอีกทองที่หนึ่ง ซึ่งโดยปกติแลวควรคำนึงถึง 

ระยะทางหรือความสะดวกในการเดินทางระหวางกลุมเพื่อใหโรงเรียนสามารถ

ติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมประชุมปรึกษาหารือกันไดทางตรง (Face-

to-Face Meeting) อยางนอยภาคเรียนละครั้ง 

       ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของกลุมรวมพัฒนานี้ คือ แตละ

โรงเรียนในกลุมมักจะมีโรงเรียนที่เปนคูรวมพัฒนาในกลุมโรงเรียนของตางประเทศ 

ซึ่งจะชวยใหเกิดการเชื่อมประสานการรวมพัฒนาระหวางกลุมโรงเรียนภายในประเทศ 

และตางประเทศ 

   2.2.3 เครือขายรวมพัฒนาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ (Agenda-Based 

Partnerships) เปนการรวมพัฒนาระหวางโรงเรียนที่มีวาระการพัฒนาหรือ

วัตถุประสงคเฉพาะรวมกัน เชน กลุมโรงเรียนเนนความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร 

กลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุม Education Hub เปนตน 
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   2.2.4 เครือขายที่มีอัตลักษณเฉพาะ (Identity-Based Partnerships) 

เปนการรวมกลุมเพื่อใหความชวยเหลือรวมมือกันตามอัตลักษณรวมของโรงเรียน 

เชน กลุมโรงเรียนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เชน ในรัชกาลที่ 5 

รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9 กลุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กลุมโรงเรียน 

อนุบาลจังหวัด ฯลฯ สำหรับโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจสมัครใจและ 

มีศักยภาพเพียงพอสนใจเขารวมโครงการโรงเรียนรวมพัฒนาสูมาตรฐานสากล 

จัดทำแผนและขอตกลงความรวมมือระหวางกัน ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจาก 

สพฐ. และไดรับการสนับสนุนจาก สพฐ. ไดแก การพัฒนาบุคลากรการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม และการประเมินผลเพื่อการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล  

การสรางเครือขายโรงเรียนรวมพัฒนาจะเปนกลยุทธสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียน

พัฒนาสูมาตรฐานสากลขยายเชิงปริมาณและคุณภาพไดมากขึ้น 

      ดังนั้น การสรางขอตกลงและรวมวางแผนในการสรางเครือขาย

และพัฒนาในเครือขายใหเกิดความเขมแข็ง ตองสอดคลองกับคุณประโยชนของ 

ทั้งสองฝายที่อาจไดรับ มีผูรับผิดชอบ วัตถุประสงคงบประมาณ วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม และการประเมินผล มองเห็นภาพการปฏิบัติการที่ชัดเจน เพื่อสราง

ความเขมแข็ง ความตอเนื่องของเครือขาย มุงเนนการสรางเครือขายความรวมมือ 

เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

โดยผานชองทางในหลายชองทาง เชนผานกระบวนการของระบบ ICT เปนการ

เชื่อมโยงสัมพันธกัน ดวยระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งผูบริหารและครูตองมีความรู 

และทักษะพื้นฐานดานภาษาอังกฤษและการใช ICT 
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3 ¢—Èπ√à«¡¥”‡π‘πß“π·≈–°”°—∫ µ‘¥µ“¡  
 

 เปนขั้นตอนสำคัญในการนำแผนงาน/โครงการที่เตรียมการไวมาปฏิบัติ 

เพื่อสรางเครือขายตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 

 3.1  คณะทำงานเครือขายของโรงเรียนศึกษารายละเอียด วิเคราะห 

ตรวจสอบ ทบทวนแผนงาน โครงการประชุมชี้แจงเผยแพรสรางความเขาใจ 

ผูมีสวนเกี่ยวของไดเขาใจ มีความพรอมที่จะปฏิบัติตามแผน 

 3.2  คณะกรรมการบริหาร/คณะทำงานของเครือขาย ผูรับผิดชอบ

ระหวางเครือขาย นำขอตกลง นำกิจกรรมมาปฏิบัต ิ เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียน 

สูมาตรฐานสากล ตัวอยางกิจกรรม เชน 

   3.2.1 รวมจัดกิจกรรมหรือจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได

กำหนดรวมกัน 

   3.2.2 จัดกิจกรรมการเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนระหวางนักเรียน 

   3.2.3 เชิญชวนผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนำ

ชุมชนทองถิ่นทั้งสองฝายใหเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง 

   3.2.4 รวมกันแสวงหาภาคีเครือขายสนับสนุนการดำเนินงานรวมกับ 

คูพัฒนา 

   3.2.5 รวมกันติดตามการดำเนินงานของคูพัฒนาและพัฒนาการของ

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 

   3.2.6 จัดใหมีการถายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูปฏิบัติ

และนักเรียน ตลอดจนผูเกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ 

   3.2.7 การใชแหลงเรียนรูระหวางโรงเรียนเครือขายเพื่อพัฒนารวมกัน 

   3.2.8 รวมมือกันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.3  การกำกับ ติดตาม และประเมินผล ในขอตกลงควรกำหนดเรื่องของ

การกำกับ ติดตาม และประเมินผล กำหนดผูรับผิดชอบ วัตถุประสงค เครื่องมือ 

วิธีการ งบประมาณและระยะเวลา เพื่อตองการใหรูวาผลการดำเนินงานของ 

เครือขายบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม อยางไร จะนำผลการประเมินให 

คณะกรรมการบริหารเครือขายรับทราบ จะไดนำไปศึกษาวิเคราะหเพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนาเครือขายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
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4 ¢—Èπ∑∫∑«πº≈°“√¥”‡π‘πß“π 
 

 เปนขั้นนำผลการประเมินมาใชในการทบทวนปรับปรุงพัฒนาเครือขาย ดังนี้ 

 4.1  คณะกรรมการบริหารเครือขายรวมกันทบทวนผลการดำเนินงานของ 

คูพัฒนาวามีความกาวหนาหรือประสบผลสำเร็จตามที่รวมกันกำหนดไวอยางไร

บาง มีผลกระทบตอเนื่องจากการดำเนินงานอยางไรบาง ทั้งนี้ควรมีการแสดง

ขอมูล หลักฐานรองรอยผลการปฏิบัติงานมาใชประกอบการพิจารณา 

 4.2  ทบทวนแผนการดำเนินงานและขอตกลงรวมกันเพื่อพิจารณา

ปรับปรุง พัฒนา หรือดำเนินการตามที่เห็นสมควรรวมกันตอไป 

 4.3  ผลการตรวจสอบทบทวนนำไปเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

หรือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป ถาหากเห็นวาเปนปญหาอุปสรรค 

ควรปรับปรุงแกไขเสียใหม 

 

 การสรางเครือขายและโรงเรียนรวมพัฒนาเปนกลยุทธสำคัญที่ชวยขับ

เคลื่อนใหโรงเรียนพัฒนาสูมาตรฐานสากล ซึ่งมีแนวคิดในการสรางเครือขายในมิติ

เครือขายที่เปนทางการและไมเปนทางการทั้งในและตางประเทศ การดำเนินการ

สรางเครือขายใหไดผลและมีประสิทธิภาพ ควรดำเนินการอยางเปนระบบ ไดแก  

 1) การเตรียมการและแสวงหาผูรวมพัฒนา 

 2) การสรางขอตกลง รวมวางแผน 

 3) การรวมดำเนินงานและกำกับติดตาม 

 4) การทบทวนผลการดำเนินงาน  

 สำหรับการสรางความเขมแข็งและความตอเนื่องของเครือขายโดยผาน 

ชองทางในหลายชองทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำระบบ ICT ที่เชื่อมโยงสัมพันธกัน

ดวยเครือขายอินเทอรเน็ต ดังนั้น ผูบริหารและครูตองมีความรูและมีทักษะ 

พื้นฐานดานภาษาอังกฤษในระดับดีพรอม ที่จะใชเปนกลไกสำคัญของเครือขาย 

ที่สงเสริมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐาน

สากลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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çLiteracyé 
§«“¡ “¡“√∂„π°“√√–∫ÿ ∫àß∫Õ°§«“¡‡¢â“„®  
µ’§«“¡  √â“ß √√§å  ◊ËÕ “√ ª√–¡«≈º≈ 
·≈– “¡“√∂„™â¢âÕ¡Ÿ≈ “√– ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ∑’Ë‡ªìπ¢âÕ‡¢’¬π 
À√◊Õ ‘Ëßæ‘¡æå„π∫√‘∫∑∑’ËÀ≈“°À≈“¬‰¥â √«¡∂÷ß§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß 
¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë™à«¬„Àâ∫ÿ§§≈∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’Ëµ—Èß„® 
‡æ◊ËÕæ—≤π“§«“¡√Ÿâ »—°¬¿“æ §π™ÿ¡™π ·≈– —ß§¡„π«ß°«â“ß 
·≈–°“√¡’ à«π√à«¡Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë 
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√Ÿâ‡√◊ËÕß¥‘®‘∑—≈ (Digital Literacy) 
√Ÿâ „™â ‰Õ´’∑’ (Information and Communication  
Technology Skills) 

 çLiteracyé ®“°°“√Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â  Ÿà ç§«“¡ “¡“√∂√Ÿâ ‡¢â“„®  

„™âª√–‚¬™πåé 
 คำวา “Literacy” เดิมมีความหมายวา “ความสามารถในการอานและ

เขียน” หรือ “การอานออก เขียนได” หรือตามที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติวา 

“การรูหนังสือ”  

 จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิทยาการ และเทคโนโลยีไดกอใหเกิดการ

อธิบายความหมายอยางหลากหลายและกวางขวางขึ้น ปจจุบันองคการยูเนสโกได

นิยามความหมายของคำ “Literacy” ไววา ความสามารถในการระบุ บงบอก

ความเขาใจ ตีความ สรางสรรค สื่อสาร ประมวลผลและสามารถใชขอมูลสาระ 

ขอเท็จจริง ที่เปนขอเขียนหรือสิ่งพิมพในบริบทที่หลากหลายได รวมถึงความ

ตอเนื่องของการเรียนรูที่ชวยใหบุคคลบรรลุเปาหมายที่ตั้งใจเพื่อพัฒนาความรู 

ศักยภาพ คนชุมชน และสังคมในวงกวางและการมีสวนรวมอยางเต็มที่ 
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°“√√Ÿâ¥‘®‘∑—≈ (Digital Literacy)  
 หมายถึง การอานและการเขียนขอความดิจิทัล เชน สามารถ “อาน” 

เว็บไซตโดยผานการเชื่อมโยงหลายมิติ และ “การเขียน” โดยการอัปโหลด

ภาพถายดิจิทัลเพื่อเว็บไซตเครือขายสังคม ทักษะการทำงานที่จำเปนในการดำเนินการ 

และการสื่อสารดวยเทคโนโลยีและสื่อ นอกจากนี้ยังหมายถึงความรูเกี่ยวกับ 

ความสำคัญของเทคโนโลยีและสื่อที่มีผลกระทบ แตที่สำคัญกวานั้น คือ ความ

สามารถที่จะวิเคราะหและประเมินความรูที่มีอยูในเว็บไซต 

 การรูดิจิทัล คือ การผนวกกันของทักษะความรูและความเขาใจที่ผูเรียนตอง

เรียนรูเพื่อที่จะมีสวนรวมอยางเต็มที่ และมีความปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัลมากขึ้น 

ทักษะความรูและความเขาใจนี้เปนกุญแจสำคัญที่ควรเปนองคประกอบของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และควรจะ

ผนึกผสานอยูในการเรียนการสอนของทุกรายวิชาทุกระดับชั้น 

  

“การรูดิจิทัล” (Digital Literacy) เกี่ยวของกับการรวมกันของทักษะตอไปนี้ 

 ➜ ทักษะดานการทำงานของเทคโนโลยี : รูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี 

ดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 

 ➜ การคิดเชิงวิเคราะห : ความสามารถในการวิเคราะหและประเมิน 

ขอมูลดิจิทัล 

 ➜ ทักษะการทำงานรวมกัน : รูวิธีการปฎิบัติงานรวมกันอยางสมเหตุสมผล  

ออนไลนอยางปลอดภัยและเหมาะสม 

 ➜ การตระหนักรูทางสังคม : เขาใจวาจะใชเทคโนโลยีดวยวิธีใด กับใคร  

เมื่อใด 
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§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√√Ÿâ‡√◊ËÕß¥‘®‘∑—≈ 
 ➜ เทคโนโลยีใหโอกาสในการมีสวนรวมในชนิดใหมของการเรียนรู และ 

กิจกรรมการทำงาน การรูดิจิทัลจะทำใหใชประโยชนสูงสุดจากโอกาสเหลานี้ได 

 ➜ การเรียนรูดิจิทัลจะมีผลสำคัญตอสังคมโดยรวม ตอความเสมอภาค 

ในการเขาถึงขอมูลการบริการและการจางงาน การเขากลุมทางสังคม และโอกาส

ในการเรียนรู เพิ่มเติม ตลอดจนอาจสงผลตอโอกาสในการประกอบอาชีพ  

และการมีงานทำ 

 ➜ การเรียนการสอนและการเรียนรูไมสามารถตีกรอบอยูในกิจกรรม 

ที่ใชกระดาษและปากกาเทานั้น ผู เรียนและครูผูสอนจำเปนตองรูสึกไดวา

เทคโนโลยีสามารถนำมาใชในทุกวิชา และเขาใจวาเทคโนโลยีดังกลาวสงผลกระทบ

ตอสิ่งที่รูในเรื่องตางๆ เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราศึกษาคนควา 

เชน ระบบจีพีเอส เรื่องเลาออนไลน แบบจำลองทางฟสิกส และการใชทัศนภาพ 

โปรแกรมการทำแผนที่อาจสงผลกระทบตอการเรียนภูมิศาสตร การศึกษา 

วิทยาศาสตรอาจเรียนรูวิธีการโตตอบดวยภาพ ฯลฯ 
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·π«∑“ß°“√ àß‡ √‘¡°“√√Ÿâ‡√◊ËÕß¥‘®‘∑—≈„Àâ √Ÿâ „™â √Ÿâ‡¢â“„® √Ÿâ √â“ß √√§å  
 

√Ÿâ „™â (Use)  
 ➜ พัฒนาทักษะที่จำเปนในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

 ➜ สงสริมใหมีความรูพื้นฐานสำหรับการพัฒนาทักษะทางเทคนิค  

รวมถึงความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน โปรแกรมประมวลผลคำ 

เว็บเบราเซอร E-mail และการสื่อสารอื่น ๆ เครื่องมือคนหา และฐานขอมูล 

ออนไลน ฯลฯ 

 

√Ÿâ‡¢â“„® (Understand)  
 ➜ สงเสริมความสามารถของผูเรียนในการทำความขาใจบริบทที่เกี่ยวของ  

และตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินคุณคาและความนาเชื่อถือของ 

สื่อดิจิทัล  

 ➜ สงเสริมการทำความเขาใจเนื้อหาของสื่อ และการประยุกตใช 

 ➜ สงเสริมความสามาถในการสะทอนใหเห็นถึง คานิยม ความเชื่อและ 

ความรูสึกเกี่ยวกับโลกรอบตัว 

 ➜ สงเสริมใหเกิดความเขาใจความสำคัญของสื่อดิจิทัลที่ชวยใหบุคคล 

เก็บเกี่ยวผลประโยชนและลดความเสี่ยง การมีสวนรวมในสังคม 

 ➜ พัฒนาทักษะการจัดการสารสนเทศ 
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√Ÿâ √â“ß √√§å (Create) 
 ➜ พัฒนา ความสามารถในการสรางเนื้อหาอยางมีประสิทธิภาพ  

 ➜ ติดตอสื่อสารโดยใชความหลากหลายของสื่อดิจิทัลเปนเครื่องมือ 

 ➜ สรางสื่อดิจิทัลมีความหมายมากกวาความสามารถในการใชโปรแกรม 

ประมวลผลหรือเขียนอีเมล รวมถึงความสามารถในการปรับการสื่อสารกับ

สถานการณและผูรับสาร 

 ➜ สรางและติดตอสื่อสารโดยใชสื่อผสม เชน ภาพวีดิโอและเสียงประกอบ 

อยางมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ ประกอบกับเนื้อหาเว็บไซตที่ผูเรียน

สราง เชน บล็อกและเวทีสนทนา วีดิโอและภาพถายรวมกัน เลนเกมทางสังคม 

และรูปแบบอื่นๆ ของสื่อสังคม แนวคิดนี้ยังตระหนักถึงสิ่งที่เปนความรูในโลกดิจิทัล 

ที่ไมเพียงแตสรางความชำนาญทางดานเทคโนโลยีเทานั้น แตยังคำนึงถึงจริยธรรม 

การปฏิบัติทางสังคมและการสะทอนสิ่งที่ฝงอยูในการเรียนรู การใชเวลาวาง และ

การใชชีวิตประจำวัน 

 สมาคมระหวางชาติเพื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา (The International 

Society for Technology in Education - ISTE) ไดพัฒนามาตรฐานที่บงบอกถึง

การรูเรืองดิจิทัลที่นอกเหนือจากความเขาใจในการใชงาน ไดแก 

 ➜ ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

 ➜ การสื่อสารและการทำงานรวมกัน 

 ➜ การวิจัยและความสามารถดานสารสนเทศ 

 ➜ การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหาและการตัดสินใจ 

 ➜ ความเปนพลเมืองดิจิทัล 

 มาตรฐานเหลานี้สามารถนำมาใชเปนจุดเริ่มตนในการกำหนดผลสำเร็จ 

สูการยกระดับเยาวชนไทยสูมาตรฐานสากล 
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≥ ÀâÕß —ß§¡»÷°…“ ‚√ß‡√’¬π·ÀàßÀπ÷Ëß 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนกลุมหนึ่ง ประกอบดวยนักเรียนชาย และ

นักเรียนหญิงประมาณ 4-5 คน นำเสนอประเพณีทางศาสนาที่มุมหอง มีเครื่อง

คอมพิวเตอรเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง หลังจากซักถามสิ่งที่นักเรียน 

นำเสนอ ก็เลยถามนักเรียนวาเครื่องคอมพิวเตอรมุมหองนำมาใชในการเรียน 

การสอนอยางไร นักเรียนบอกวาใชในการสืบคนขอมูล อาจารยเลยปอนคำถาม

นักเรียนวา จากเหตุการณแผนดินไหวและเกิดซึนามิที่ญี่ปุน นักเรียนไดเรียนรู 

สิ่งใดจากเหตุการณดังกลาว นักเรียนเงียบสักพัก คนแรกตอบวา 

     “ความสามัคคี และความมีระเบียบวินัยของคนญี่ปุนคะ............” 

 คนที่สองตอบวา 

     “ไดรูจัก ring of fire……………” 

 นักเรียนชายคนที่สาม ตอบวา 

     “เวลามีการคลาดเคลื่อนจากเดิมครับ” 

 “เพราะอะไร ทำไมเวลาจึงเปลี่ยน” อาจารยไดยอนถามนักเรียน 

     “ผมดูโทรทัศนมาครับ ผมขออนุญาตหาขอมูลครับ” 

 นักเรียนชายคนนั้น วิ่งหาคอมพิวเตอรที่อยูมุมหอง สักพักใหญ ไดคำตอบ 

................ 

13 √“»’ : 
∫∑‡√’¬πµàÕ¬Õ¥®“°‡Àµÿ°“√≥å·ºàπ¥‘π‰À«·≈–´÷π“¡‘∑’Ë≠’ËªÿÉπ 

ภาพจาก www.amphur.in.th/japanese-earthquake-causes-tsunami-image ภาพจาก www.siamfishing.com/content/upload2011/201103/13002644571.jpg 
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     “แกนโลกมีการเคลื่อนที่จากจุดเดิมครับ ทำใหวงโคจรมีการเปลี่ยนไปจากเดิม 

เวลาของโลกจึงสั้นลง เมื่อวงโคจรเปลี่ยนไปทำใหมองเห็นกลุมดาวบนทองฟา

ชัดเจนขึ้นอีก 1 กลุมดาว ชื่อกลุมดาว คนแบกงู เปนกลุมดาวที่ 13 ในทาง

ดาราศาสตร เดิมมี 12 กลุมดาวหรือ 12 ราศี ดังนั้นปจจุบันอาจจะตองจัดกลุม

ราศีเกิดใหมใหตรงกับราศีที่ 13.......................” 

 “แลวกลุมดาว คนแบกงู มีประวัติความเปนมาอยางไรบาง” อาจารยยอนถาม

นักเรียนคนเดิมอีกครั้ง 

     “สักครูครับ” แลวนักเรียนก็วิ่งหาคอมพิวเตอรอีกครั้ง สักพัก กลับมาพรอม

กระดาษ 1 ใบ 

     “กลุมดาวคนแบกงู เปนกลุมดาวที่ใชแทนการรักษาโรค...............”  

  นักเรียนไดอธิบายใหฟงอยางละเอียด พรอมยื่นกระดาษ 1 ใบที่ไดพิมพมา 

และอธิบายวา 

     “รูปแรกเปนกลุมดาวคนแบกงูครับ เนื่องจากเปนสัญลักษณแทนการ 

รักษาโรค ตราสัญลักษณของกระทรวงสาธารณสุขจึงมีรูปงูเปนสัญลักษณ  

ในรูปที่ 2 ครับ ” 

 
(เรื่องเลาจากประสบการณของอาจารยอานนท วงศวิศิษฐรังสี) 
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ç Ç∂â“º¡‰¡à ‰¥âæ—°°“√‡√’¬π  
 º¡°Á§ß®–‰¡à ‰¥â‡¢â“‡√’¬π«‘™“π—Èπ  
 ·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å à«π∫ÿ§§≈∫π‚≈°π’È  
 °Á®–‰¡à¡’™ÿ¥·∫∫Õ—°…√ «¬ Ê „Àâ „™âÇé 
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§Õ¡æ‘«‡µÕ√å°—∫»‘≈ª– 
Computer and Art 

(Steve Jobs’ 2005 Stanford Commencement Address ; Stanford University) 

(ถอดความบางตอนจากสุนทรพจนของสตีฟ จอบส (Steve Jobs) ผูกอตั้ง

และผูบริหารระดับสูงของบริษัทแอปเปล (Apple Inc.) วันที่ 12 มิถุนายน 2548 

ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ในวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัย)  

 

 “….ดวยความรูเทาไมถึงการณของผม ผมเลือกที่จะเรียนในที่ที่คาเลาเรียน

แพงพอ ๆ กับมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด เงินออมของผูปกครองของผมซึ่งมีฐานะ

คอนขางยากจนที่สะสมมาก็แทบจะหมดไปกับคาเลาเรียนของผม หกเดือนผานไป 

ผมไมเห็นวามันจะไดอะไรจากการเรียนมหาวิทยาลัยเลย ผมไมรูดวยซ้ำวา 

ผมตองการอะไรในชีวิต ไมรูเลยดวยซ้ำวามหาวิทยาลัยจะชวยใหผมเห็นหนทาง

อะไรขึ้นมาบาง ยิ่งไปกวานั้นผมก็กำลังใชเงินที่ผูปกครองของผมเก็บสะสม 

มาตลอดทั้งชีวิตของทานจนหมด ผมจึงตัดสินใจที่จะพักการเรียนไวชั่วคราว และ

เชื่อมั่นวานั่นเปนการดี ผมรูสึกกลัวเหมือนกันขณะนั้น แตเมื่อมองยอนกลับไป 

นั่นเปนการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผม เมื่อผมเลือกที่จะพักการเรียน

จากหลักสูตรปกติ ผมสามารถเลือกที่จะไมเรียนวิชาที่ผมไมสนใจ แลวเริ่มเสาะหา

ที่เรียนเฉพาะวิชาที่ผมสนใจเทานั้น... 
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 เนื่องจากตอนนั้นผมพักการเรียนไปแลว ไมจำเปนตองเขาเรียนตามปกติ 

ผมจึงตัดสินใจเขาเรียนวิชาศิลปะการประดิษฐตัวอักษร เพื่อเรียนรูวิธีการประดิษฐ

อักษรเหลานั้น ผมเรียนเกี่ยวกับตัวอักษรทั้งแบบเซอรี (serif) และ ซอง เซอรี 

(san serif) เรียนหลักในการปรับชองไฟระหวางตัวอักษรที่แตกตางกันใหดู

สวยงาม เรียนการทำใหแบบอักษรตัวพิมพที่ออกมาดูวิจิตรตระการตายิ่งขึ้น  

มันชางงดงาม แฝงไวดวยนัยทางประวัติศาสตรและศิลปะอยางบอกไมถูก ในแบบ

ที่วิทยาศาสตรจับไมติด อธิบายไมได และผมก็พบวามันเปนวิชาที่มีเสนหนาทึ่ง  

 ในตอนนั้นผมไมไดหวังเลยสักนิดวาจะนำความรูที่ไดจากวิชานี้มาประยุกต

ใชในชีวิตผม แตอีกสิบปใหหลัง เมื่อครั้งที่เรากำลังออกแบบคอมพิวเตอรแมคอินทอช 

(Macintosh) เครื่องแรกอยูนั้น ความรูทั้งมวลก็หวนกลับคืนมาหาผม เราจึง 

ออกแบบและใสมันไวทั้งหมดในเครื่องแมค มันเปนคอมพิวเตอรเครื่องแรกที่มี 

ตัวพิมพสวยงาม นี่ถาผมพลาดการลงเรียนวิชานั้นเพียงวิชาเดียว เครื่องแมค  

ก็จะไมมีชุดแบบตัวอักษรที่หลากหลาย มีชองไฟที่สมสวนเหมือนอยางทุกวันนี้ไดเลย... 

ดูเหมือนวาเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลทุกเครื่องก็ยอมปราศจากคุณสมบัติ 

อันงดงามนี้เชนเดียวกัน และถาผมไมไดพักการเรียน ผมก็คงจะไมไดเขาเรียน 

วิชานั้น และคอมพิวเตอรสวนบุคคลบนโลกนี้ก็จะไมมีชุดแบบอักษรสวย ๆ ใหใช 

 

 แนนอนวาตอนที่ยังเรียนอยูผมคงมองไปขางหนาไมออกวาจะเชื่อมโยง

องคประกอบยอยๆ ของประสบการณเขาดวยกันอยางไร แตเมื่อมองยอนกลับไป 

ในอีกสิบปใหหลัง การเชื่อมโยงดังกลาวก็ปรากฎขึ้นมาอยางเดนชัดเหลือเกิน...” 
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“Lincoln did not have a Website at the log cabin where his parents 

home-schooled him, and he turned out pretty interesting. Historical 

precedent shows that we can turn out amazing human beings without 

technology. Precedent also shows that we can turn out very 

uninteresting human beings with technology.  

 

It’s not as simple as you think when you’re in your 20s -  

that technology’s going to change the world.  

In some ways it will, in someways it won’t.” 
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ç ...æ—≤π“√–∫∫‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡  
 ·≈–°“√·π–·π«°“√»÷°…“·≈–Õ“™’æ  
 „ÀâºŸâ‡√’¬π√Ÿâ®—°µπ‡Õß·≈– “¢“Õ“™’æµà“ßÊ  
 µ—Èß·µà√–¥—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π  
 ‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°‡√’¬πµ“¡§«“¡ π„®  
 §«“¡∂π—¥·≈–§«“¡µâÕß°“√é 
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°“√·π–·π«°“√»÷°…“·≈–Õ“™’æ 
„π√–∫∫‡»√…∞°‘®¬ÿ§„À¡à 

 กรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองฯ กำหนดแนวปฏิรูป 

ดานการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และความรูความ

สามารถ โดยกำหนดมาตรการ สำคัญประการหนึ่งคือ 

 “3) พัฒนาระบบเตรียมความพรอม  และการแนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ ใหผูเรียนรูจักตนเองและสาขาอาชีพตางๆ ตั้งแตระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  เพื่อเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด และความตองการ” 

 °“√·π–·π«°“√»÷°…“·≈–Õ“™’æ‡ªìπ°√–∫«π°“√æ—≤π“„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â 

§âπæ∫ æ—≤π“‡®µ§µ‘ §«“¡√Ÿâ ·≈–∑—°…– ´÷Ëß®–™à«¬„ÀâºŸâ‡√’¬π‡¢â“„®µπ‡Õß¥’¢÷Èπ  

 ”√«® §âπÀ“æ‘®“√≥“ ∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√»÷°…“·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ 

∑”°“√µ—¥ ‘π„®Õ¬à“ß™“≠©≈“¥‚¥¬„™â¢âÕ π‡∑»∑’ËÀπ—°·πàπ ·≈–°”Àπ¥·ºπ°“√

‡¥‘π∑“ß„Àâ∫√√≈ÿ ŸàÕ“™’æ∑’Ëæ÷ßª√“√∂π“ 
 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพไมใช เรื่องใหมแตสภาวการณการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่สงผลกระทบตอการดำรงชีวิตของผูเรียน 

ทั้งในปจจุบันและอนาคตเปนสิ่งจำเปนที่ตองทบทวน กำหนดทาทีและแนวทาง 

สงเสริมผูเรียนใหไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ ในภาวะที่ขอมูลขาวสารมีปริมาณ

ทับทวีทวมโลกนักเรียนควรไดรับขอสนเทศที่เหมาะสม พอเพียง มีคุณภาพพอ 

ที่จะชวยใหเห็นแนวทางในการเลือกและตัดสินใจวางแผนการศึกษาและอาชีพ 

ที่ เหมาะกับตนเอง นอกเหนือจากการสงเสริมสนับสนุนในดานการเรียน  

ดานสังคมและสวนตัว 
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‡»√…∞°‘®¬ÿ§„À¡à : ∑“ß‡≈◊Õ°„À¡à„π°“√¥”√ß™’æ 
 การพัฒนาเศรษฐกิจโลกนับตั้งแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายศตวรรษ 

ที่ 18 ถึงตนศตวรรษที่ 19 ทำใหการผลิตของโลกขยายตัวอยางรวดเร็วเขาสู 

ยุคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Eeconomy) และตอมาความกาวหนาของ

เทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนปจจัยขับเคลื่อนสำคัญมาสูเศรษฐกิจขอมูลขาวสาร 

(Information Economy) ทำใหเกิดภาวการณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของบริบท

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก ซึ่งในเศรษฐกิจยุคปจจุบันมีการพัฒนา 

องคความรู และนวัตกรรมอยางกาวกระโดด ที่เรียกวาเปนยุคเศรษฐกิจฐาน 

ความรู (Knowledge-Based Economy) ที่ขับเคลื่อนโดยกลุมอุตสาหกรรมที่ 

เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนากับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ปจจัยที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบบเศรษฐกิจยุคใหม

ประการหนึ่งคืออินเทอรเน็ต ซึ่งเปรียบเสมือนกระแสไฟฟาของยุคขอมูลขาวสารที่

ทำใหเกิดการรวมตัวของนวัตกรรมองคกรทุกประเภท 

 ≈—°…≥– ”§—≠¢Õß‡»√…∞°‘®¬ÿ§„À¡à§◊Õ°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ∑“ß‡»√…∞°‘®¢÷Èπ

Õ¬Ÿà°—∫§«“¡√Ÿâ·≈–π«—µ°√√¡ §«“¡ “¡“√∂„π°“√‡æ‘Ë¡ ¡√√∂π–„π°“√

 √â“ß √√§å§«“¡√Ÿâ „À¡à ´÷Ëß‰¥â√—∫°“√‡ √‘¡Àπÿπ‚¥¬µ√ß®“°‡∑§‚π‚≈¬’ “√

 π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ 
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 °“√·¢àß¢—π∑“ß‡»√…∞°‘®¥”‡π‘π§√Õ∫§≈ÿ¡‰ª∑—Ë«‚≈° ‡°‘¥¢÷Èπ„π√–∫∫ 

°“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—π√–¥—∫‚≈° °”≈—ß·√ßß“π à«π„À≠àÕ¬Ÿà „π√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ  

·µà∑ÿπ‡§≈◊ËÕπ¬â“¬‰ª¡“Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß„π√–¥—∫‚≈° 
 ในทศวรรษที่ผานมาไดเกิดกระแสการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใชเศรษฐกิจเชิงความคิดสรางสรรค กอใหเกิดวาทกรรม

วาดวย “เศรษฐกิจสรางสรรค” (Creative Economy) ซึ่งมีความหมายโดยกวางวา 

“การสรางมูลคาที่เกิดจากความคิดของมนุษย” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดนิยามเศรษฐกิจสรางสรรค

ของไทยวา 

 ç‡»√…∞°‘® √â“ß √√§å§◊Õ ·π«§‘¥°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ‡»√…∞°‘®∫πæ◊Èπ∞“π

¢Õß°“√„™âÕß§å§«“¡√Ÿâ (Knowledge) °“√»÷°…“ (Education) °“√ √â“ß √√§å

ß“π (Creativity) ·≈–°“√„™â∑√—æ¬å ‘π∑“ßªí≠≠“ (Intellectual Property)  

∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫√“°∞“π∑“ß«—≤π∏√√¡ (Culture) °“√ —Ëß ¡§«“¡√Ÿâ¢Õß —ß§¡ 

(Wisdom) ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’/π«—µ°√√¡ ¡—¬„À¡à (Technology and Innovation)é 
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¢Õ∫‡¢µ¢Õß‡»√…∞°‘® √â“ß √√§å 
 

°“√ ◊∫∑Õ¥∑“ß«—≤π∏√√¡ (Heritage) 
 

ß“πΩï¡◊Õ·≈–À—µ∂°√√¡ (Crafts) 
 ผลิตภัณฑงานจักสาน ถักทอ เครื่องใชในการเดินทางจากหนัง  

 ผลิตภัณฑในครัวเรือนจากไม ดอกไมใบไมประดิษฐ  

 เซรามิกที่ใชวิธีผลิตดวยมือ เครื่องประดับ โลหะมีคา  

 เพชร พลอยเจียระไนหรือเพชรพลอยรวง 

 

 

 

 

 

°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ß«—≤π∏√√¡ (Cultural and HeritageTourism) 
 การทองเที่ยวที่มุงเรียนรูจากวัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร 

 แหลงวัฒนธรรมที่คงเอกลักษณเฉพาะถิ่น 

 

 

 

 

 

°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬ (Thai Traditional Medicine) 
 ยาไทย ยาสมุนไพร นวดแผนไทย การผดุงครรภ  

 เครื่องมือทางการแพทยไทย โดยอาศัยความรูหรือตำรา 

 ที่ไดถายทอดและสืบตอมา 
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Õ“À“√‰∑¬ (Thai Food) 
 อาหารที่มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมการดำรงชีวิต 

 ของคนไทยในแตละทองถิ่น เชน อาหารพื้นเมือง ขนมไทย  

 อาหารในงานเทศกาล เปนตน 

 

 

 

 

 

 

»‘≈ª– (Arts) 
 

»‘≈ª–°“√· ¥ß (Performing arts) 
 การจัดกิจกรรม บริการ ทางศิลปะการแสดง และบริการทางดานมหรสพ 

 เชน ระบำ คอนเสิรต วงดนตรี ละครเวทีตางๆ 

 

 

 

 

 

∑—»π»‘≈ªá (Visual arts) 
 งานจิตรกรรม ภาพพิมพ ภาพถาย และงานประติมากรรม 
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 ◊ËÕ (Media) 
 

°“√æ‘¡æå ·≈– ◊ËÕ°“√æ‘¡æå (Publishing) 
 การทำสำเนาสิ่งพิมพ สำเนาสื่อบันทึกขอมูล รวมถึงการบริการ 

 ที่เกี่ยวของกับการพิมพอื่นๆ เชน การเรียงพิมพ การแกะแมพิมพ  

 และการเขาเลม การพิมพหนังสือ หนังสือพิมพ แผนพับ ใบปลิว ปฏิทิน  

 สื่อสิ่งพิมพตางๆ และการบริการทางการพิมพอื่นๆ 

 

 

 

 

°“√°√–®“¬‡ ’¬ß (Broadcasting) 
 การกระจายเสียงทางโทรทัศน การกระจายเสียงทางวิทยุ และการบริการ 

 ทางการกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน และหองสง 

 ซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุ และโทรทัศน 

 ทุกประเภท เชน รายการบันเทิง รายการเพื่อสงเสริมการศึกษา  

 รายการขาว กีฬา พยากรณอากาศ สัมภาษณบุคคล ฯลฯ  

 โดยเปนรายการสดหรือบันทึกลงแถบบันทึกในสื่อตางๆ  

 เพื่อเผยแพรและกระจายเสียง รวมถึงการขายใหเชา เก็บรักษา 

 เพื่อการกระจายเสียงหรือแพรภาพและการนำกลับมาแพรภาพซ้ำ 

 

¿“æ¬πµ√å·≈–«’¥‘∑—»πå (Film & video) 
 การบริการ การผลิตหรือจำหนายภาพยนตรและแถบวีดิทัศน  

 รวมทั้งการจำหนายหรือใหเชาฟลมและแถบวีดิทัศน  

 สถานประกอบการที่ดำเนินการหลักเกี่ยวกับการขาย 

 หรือใหเชาภาพยนตร หรือแถบวีดิทัศน แกอุตสาหกรรมอื่น  

 ซึ่งมิใชเปนการจำหนายใหแกสาธารณชนทั่วไป  

 รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวของกัน 

 

¥πµ√’ (Music) 
 การบันทึกเสียง การทำซ้ำ และเครื่องดนตรี 
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ß“π √â“ß √√§å·∫àßµ“¡≈—°…≥–¢Õßß“π  

(Functional creations) 
 

ß“πÕÕ°·∫∫ (Design) 
 การผลิตและขายเฟอรนิเจอร การตกแตงภายใน  

 เครื่องครัว เครื่องแกว ของเลนตางๆ 

 การออกแบบกราฟค ออกแบบบรรจุภัณฑ รวมทั้งบริการออกแบบตางๆ  

 ยกเวนการผลิตและขายเครื่องแตง เสื้อผาจากผาถักที่ผลิตขึ้นเอง  

 และเครื่องสวมสำหรับกีฬา 

 

·ø™—Ëπ (Fashion) 
 การผลิตเครื่องแตงกาย การออกแบบ จัดทำตัวอยาง จัดเตรียมการผลิต 

 การขายเครื่องแตงกายสำเร็จรูปและการรับจางตัดเสื้อใหลูกคา 

 ยกเวน การผลิตเสื้อผาจากผาถักที่ผลิตขึ้นเอง และเครื่องสวมสำหรับกีฬา 

 

ß“π‚¶…≥“ (Advertising) 
 การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการโฆษณา ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ  

 สื่อบันทึก สื่อบันทึกเสียงอื่นๆ และงานออกแบบงานโฆษณา  

 งานบริการทางการโฆษณาและการดำเนินงานที่เกี่ยวของ 

 

 ∂“ªíµ¬°√√¡ (Architecture) 
 การดำเนินงานเกี่ยวกับการกอสรางทั่วไป  

 การกอสรางเฉพาะงาน และงานวิศวกรรมโยธา 

  การตอเติมดัดแปลง การกอสรางลักษณะชั่วคราว การซอมแซม 

 งานวิศวกรรมโยธา กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม 

 รวมถึงการบริหารโครงการงานกอสราง  

 ออกแบบกอสราง จัดประเภทบริการทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม  

 และการใหคำปรึกษาทางเทคนิคที่เกี่ยวของ 

 

´Õøµå·«√å (Software) 
 ซอฟตแวรที่ใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล  

 ทั้งการใชงานบนคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่น  

 เชน โทรศัพทมือถือ และเครื่องใชไฟฟาตางๆ  
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·√ßº≈—°¥—π„π°“√¡ÿàßæ—≤π“‡»√…∞°‘® √â“ß √√§å 
 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดศึกษา วิเคราะหเงื่อนไข 

ที่เปนแรงผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคไวดังนี้ 

 

·À≈ààß∑’Ë¡“„À¡àà¢Õß°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ∑“ß‡»√…∞°‘® 
 เศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสในการเติบโต โดยการพัฒนาแหลงรายไดใหม 

ของประเทศ ทั้งที่เปนรายไดจากการสงออกสินคาวัฒนธรรม และรายไดภายใน 

ประเทศจากการใชจายภายในประเทศหรือ Domestic Economy  

 การสราง/ขยายธุรกิจภายในประเทศในธุรกิจสรางสรรค โดยการสราง

บรรยากาศแหงการเรียนรู การใชความคิดสรางสรรค การคาและการลงทุน  

จะสรางผลไดที่ไมตกอยูกับธุรกิจขนาดใหญแตเพียงผูเดียว แตจะมีผูรับ

ประโยชนอีกมากมายตั้งแตผูมีอาชีพอิสระ ชุมชน ไปจนถึงวิสาหกิจขนาดยอม 

 

§«“¡√Ë”√«¬∑“ß«—≤π∏√√¡ 
 ความไดเปรียบและความร่ำรวยทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา และความหลากหลาย 

ทางชีวภาพของไทย สามารถเปนแรงบันดาลใจ และเปนวัตถุดิบที่สามารถนำมา

ตอยอดดวย ความคิดสรางสรรค ผนวกดวยองคความรู และเทคโนโลยีสมัยใหม 

จะทำใหความร่ำรวยทางวัฒนธรรมซึ่งมีความหลากหลายตามภูมิสังคมในประเทศไทย 

มีความโดดเดนสามารถนำมาผลิตสินคาและบริการที่สรางสรรค และสราง

สุนทรียภาพได 

 กลาวไดวาวัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิตไทย ถือเปนขุมทรัพยของ

ประเทศไทย 

 

»—°¬¿“æ„π°“√º≈‘µ 
 ศักยภาพในการผลิต ไทยมีศักยภาพในการผลิต เห็นไดจากมูลคา 

ของเศรษฐกิจสรางสรรคของไทยในป 2545-2549 คิดเปนรอยละ 10-12 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และมีอัตราการขยายตัวเปนบวกในทุกป 

 กลุมสำคัญที่มีมูลคาสูงในเศรษฐกิจสรางสรรค 3 กลุม คือ งานออกแบบ 

งานฝมือและหัตถกรรม และแฟชั่น เนื่องจากคนไทยมีความเปนเลิศในงานที่ใช

ทักษะมือ หรือหัตถศิลป 
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·π«‚πâ¡§ÿ≥≈—°…≥–°≈ÿà¡ß“πÕ“™’æ„π√–∫∫‡»√…∞°‘®¬ÿ§„À¡à 
 ”À√—∫ºŸâ „™â§«“¡√Ÿâ§«“¡§‘¥¢Õßµπ‡Õß‡ªìπµâπ∑ÿπ 
 

 1. กลุมงานที่ใชความรูความสามารถทางคณิตศาสตร 

 2. กลุมงานที่ตองใชความสามารถในการสังเคราะห 

 3. กลุมงานที่ตองใชความสามารถในการอธิบาย สื่อสาร ถายทอด 

 4. กลุมงานที่ตองใชความสามารถในการหลอมรวมแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน 

 5. กลุมงานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

 6. กลุมงานที่ปรับประยุกตใหเหมาะสมกับทองถิ่น 

 7. กลุมงานที่ใชความสามารถในการสรางสายสัมพันธและความพึงพอใจ 

ใหบุคคลผูรับบริการ 

 8. กลุมงานที่ใชความสามารถในการจัดการอำนวยความสะดวก ประสาน

ความรวมมือ  

 9. กลุมงานที่ใชความเชี่ยวชาญ ความสามารถพิเศษเฉพาะที่ไมสามารถ

ทดแทนไดงายดวยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือบุคคลอื่น 

 10. กลุมงานที่ผูกพันกับวิถีชีวิตประจำวันของชุมชนทองถิ่น 

 11. กลุมงานที่ตองอาศัยความสามารถในการปรับตัวอยางตอเนื่อง 

 12. กลุมงานที่สามารถใชทักษะหลาย ๆ ทักษะในการปฏิบัติโดยบุคคล 

คนเดียว (Multi-skills worker) 

 กลาวโดยสรุป ระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) เปนพัฒนาการ

ทางเศรษฐกิจที่เนนความรู นวัตกรรม และความสามารถในการสรางสรรคความรู

ซึ่งมีแนวคิดที่เปนกระแสหลักอยูสองประการ คือ เศรษฐกิจฐานความรู 

(Knowledge-Based Economy) ที่เนนการวิจัยและพัฒนาองคความรูนวัตกรรม

ควบคูกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับแนวคิด เศรษฐกิจ

สรางสรรค (Creative Economy) ที่เนนการสรางผลงานจากการใชความรู 

การศึกษา ความคิดสรางสรรค ทรัพยสินทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาของสังคม

และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม 
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«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√·π–·π«°“√»÷°…“·≈–Õ“™’æ  
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพเปนการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริม 

สนับสนุนใหผูเรียน 

 ➜ มีความเชื่อมั่นและตระหนักรูในตนเองเกี่ยวกับคานิยม ทักษะ ความสนใจ  

และจุดแข็งของตนเอง 

 ➜ มีแรงจูงใจใฝเรียนรูอยางเขมขนแข็งขัน สรางเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อผล 

ในการใชความเพียรพยายามอยางจริงจังในระหวางเปนนักเรียน 

 ➜ เพิ่มพูนความสามารถในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผลในการเลือก 

ทางศึกษาตอและเลือกทางอาชีพ 

 ➜ พัฒนาความพรอมในการเตรียมการประกอบอาชีพในสังคมเศรษฐกิจ 

ยุคใหม รวมถึงการปรับตัวและพึ่งตนเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืนในโลกของ 

งานอาชีพที่เปลี่ยนแปลงทาทาย 

 

À≈—°°“√·π–·π«°“√»÷°…“·≈–Õ“™’æ ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“  
 1. คำนึงถึงพัฒนาการของผูเรียนเกี่ยวกับการรับรู ความเขาใจ อารมณ 

สังคม คานิยม และเจตคติที่มีตอโลกอาชีพ 

 2. พัฒนาการทางการศึกษาและอาชีพแปนกระบวนการที่ดำเนินไปตลอด

ชวงชีวิตของบุคคลที่มีขั้นตอนในการทำความตระหนักรับรูดานอาชีพ การสำรวจ 

อาชีพ และการวางแผนดานอาชีพ 

 3. การพัฒนาอัตลักษณแหงตนของผูเรียนเปนพื้นฐานสำคัญในการสงเสริม

พัฒนาการดานอาชีพซึ่งรวมถึงการทำความกระจางในความสนใจและคานิยม  

การทำความเขาใจจุดแข็ง การพัฒนาขีดความสามารถ และการกำหนดบทบาท 

ทาที และแบบแผน การดำรงชีวิต 

 4. การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหมุงเนนการสำรวจดานอาชีพ

เพื่อใหเกิดความเขาใจตนเองมากขึ้นรวมทั้งเสนทางการศึกษาและอาชีพที่เปน 

ทางเลือกซึ่งเหมาะกับตนเองโดยการสำรวจโลกของงานอาชีพ ความถนัด  

ความสนใจ คานิยมแหลงและ แนวทางการศึกษาตอ 

 5. การแนะแนวระดับมัธยมสึกษาตอนปลายใหมุงเนนการวางแผน 

ดานอาชีพ เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถสังเคราะห ขอมูลสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ 

เพื่อการตัดสินใจทางการศึกษาและอาชีพโดยการพัฒนาทักษะดานขอมูลขาวสาร 

การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล การริเริ่มสรางสรรค และทักษะการตัดสินใจ 
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°“√·π–·π«Õ“™’æ‚¥¬§”π÷ß∂÷ßæÀÿªí≠≠“ 
 ·π«§‘¥‡√◊ËÕßæÀÿªí≠≠“¡ÿàßÕ∏‘∫“¬«‘∏’°“√∑’Ë¡πÿ…¬å „™â»—°¬¿“æ· ¥ßÕÕ°

´÷Ëßº≈ß“πÀ√◊Õ°“√∑”ß“π¥â«¬ªí≠≠“¥â“πµà“ßÊ Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ßÀ≈“°À≈“¬  

´÷Ëß®–™à«¬„Àâ‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‡ÀÁπ™àÕß∑“ß„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’Ë ‡À¡“– ¡ 

°—∫ªí≠≠“§«“¡ “¡“√∂¥â“π∑’Ëµπ∂π—¥À√◊Õª√“°Æ‡¥àπ™—¥ 
 ในกระบวนการสงเสริมแนะแนว ใหคำปรึกษาดานอาชีพของนักเรียน 

สามารถนำทฤษฎีพหุปญญาไปใชประโยชน โดยการสนับสนุนใหนักเรียนสำรวจ

ตรวจสอบโลกของงานอาชีพ ควบคูไปกับพหุปญญาดานที่ตนเองพัฒนาไดดี  

โดยใชกิจกรรมและวิธีการสอดแทรกบูรณาการเขาสูกระบวนการใชหลักสูตรอยาง

เปนระบบ เชน บูรณาการลงในหนวยการเรียนรู การสืบคนขอมูลอาชีพจาก 

ทองถิ่น แหลงประกอบการ และจากเครือขายอินเทอรเน็ต ตลอดจนจัดกิจกรรม

โครงงานสงเสริมการคนควาเรียนรูดานอาชีพ บุคคล ที่ประสบความสำเร็จ  

ตามลักษณะพหุปญญาดานตางๆ 
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√“¬°“√µàÕ‰ªπ’È‡ªìπµ—«Õ¬à“ßÕ“™’æµà“ßÊ  

®”·π°µ“¡≈—°…≥–¢ÕßæÀÿªí≠≠“·µà≈–¥â“π 
 

ªí≠≠“¥â“π¥πµ√’ 
 นักดนตรี คีตกวี นักแตงทำนองเพลง นักรอง ครูดนตรี  

 ผูอำนวยการเพลง วิศวกรเสียง นักรองประสานเสียง  

 ผูจัดรายการเพลง (ดีเจ) นักดนตรีบำบัด 

 

 

 

 

 

ªí≠≠“¥â“π¡‘µ‘ —¡æ—π∏å 
 วิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร จิตรกร นักออกแบบศิลป ครูศิลปะ 

 นักถายภาพ นักประดิษฐ นักบิน นักแกะสลัก นักวางผังเมือง นักสำรวจ 

 

 

 

 

 

ªí≠≠“¥â“π°“¬ —¡º— ·≈–°“√‡§≈◊ËÕπ‰À« 
 นักกีฬา ชางฝมือ ชางอัญมณี นักแสดง เกษตรกร ชางเครื่องยนต 

 ชางกอสราง ครูพลศึกษา นักกายภาพบำบัด ศิลปนสาขานาฏศิลป  

 เตนรำ นักกายกรรม  

 

 

 

 

ªí≠≠“¥â“π¿“…“ 
 นักเขียน นักประพันธ นักพูด วิทยากร  

 นักหนังสือพิมพสื่อสารมวลชน (ผูประกาศขาว ผูจัดรายการ)  

 นักกฎหมาย เลขานุการ ผูพิสูจนอักษร บรรณารักษ ครูสอนภาษา 
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ªí≠≠“¥â“πµ√√°–-§≥‘µ»“ µ√å 
 นักคณิตศาสตร นักวิทยาศาสตร นักเศรษฐศาสตร ผูตรวจสอบบัญชี 

 นักบัญชี นักสถิติ นักวิเคราะหคอมพิวเตอร นักวิจัยเชิงปริมาณ 

  

 

ªí≠≠“¥â“π√Ÿâ®—°·≈–‡¢â“„®µπ‡Õß 
 นักจิตวิทยา นักบวช บาทหลวง นักจิตบำบัด นักแนะแนว ผูสอน 

 จิตวิทยา นักวางแผน ผูประกอบการ 

  

 

ªí≠≠“¥â“π¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å 
 นักแนะแนว นักสังคมสงเคราะห นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยาสังคม 

 นักมานุษยวิทยา นักประชาสัมพันธ พยาบาล นักการเมือง  

 นักบริหาร ผูจัดการ นักขาย 

  

 

ªí≠≠“¥â“π∏√√¡™“µ‘·«¥≈âÕ¡ 
 นักชีววิทยา นักนิเวศวิทยา  

 นักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 นักปาไม นักสมุทรศาสตร นักประชากรศาสตร นักภูมิศาสตร 

 

 

 

 

 

 อยางไรก็ตาม ในกระบวนการจัดการเรียนรูและการแนะแนวใหคำปรึกษา 

ดานอาชีพ ครูควรสรางความเขาใจใหแกนักเรียนวา การทำงานใดๆ ก็ตาม 

ลวนตองใชความสามารถดานอื่นๆ ประกอบดวย เพราะในการประกอบอาชีพ

หนึ่งๆตองเกี่ยวของกับสังคม บุคคลอื่น อาชีพอื่น ดังนั้น ตองมีความสามารถ

ในการสื่อสารปรับตัว และทำงานรวมกับผูอื่น ควรทำใหนักเรียนตระหนัก 

ดวยตนเองวา แมจะมีความ สามารถทางปญญาที่โดดเดนดานใดดานหนึ่ง แต

ก็ตองอาศัยทักษะความรู วิธีการที่เกี่ยวของดานอื่นๆ เพื่อการดำรงชีวิตดวย 
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®ÿ¥À¡“¬·≈–‡°’¬√µ‘¿Ÿ¡‘·Ààß™’«‘µ...... 
 

çAs a baby, we cry to get momûs and dadûs attention; 
As a girl and a boy, we beg to get toys and satisfaction; 
As a youth and a student, we draw a path to our destination; 
As an adult,we fulfill our dreams and aspiration; 
As a senior, we plough and plant seeds for the next generations!é 
 

ชินภัทร ภูมิรัตน 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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นางวราภรณ พฤกษปญญากุล  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นางสาวรัตนา อภิรัตนวรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นางจรัสพร ฉัตรทอง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นายณรงค เพชรล้ำ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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นางสาวอุษา หลักดี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นางสาวสิริรักษ ชูสวัสดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นางสาวอังคนา จบศรี  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ผูสนับสนุนขอมูลและแหลงสื่อ  

นายภาสกร พงษสิทธากร  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

นายปกาศิต จำปาทอง  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

นางรวิภัทร เหลาคุม  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

นายอานนท วงศวิศิษฐรังสี  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

 สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 29  

นางสาวอุษา หลักดี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นางสาวสิริรักษ ชูสวัสดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นางสาวอังคนา จบศรี  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นางสาวสุวลี สาคำ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นายวิวรรธน สวดมาลัย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นายกิตติโชค โชติวิบูลยธนวงศ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นางสาวลาวัณย พรมสวน  สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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บรรณาธิการกิจ  

นางมันทนา เพ็งนู  ขาราชการบำนาญ  

นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นางสถิรา ปญจมาลา  นักประชาสัมพันธชำนาญการ  

 ศูนยสารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ  

 

รูปเลมและปก  

นางสถิรา ปญจมาลา  นักประชาสัมพันธชำนาญการ  

 ศูนยสารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ  
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ปที่พิมพ พุทธศักราช 2554 

จำนวนพิมพ 5,000 เลม 

ลิขสิทธิ์เปนของ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

ISBN 978-616-202-338-5 

พิมพที่ โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด  

 79 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 โทร. 0-2561-4567 โทรสาร 0-2579-5101  

 นายโชคดี ออสุวรรณ ผูพิมพผูโฆษณา พ.ศ. 2554 
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