
โรงเรียนมาตรฐานสากล

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
และการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน





านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคลื่อนการพัฒนา

ยกระดับโรงเรียนชั้นนำที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐาน

สากล โดยเลขาธ ิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน   

(นายชินภัทร ภูมิรัตน) ได้มอบนโยบายแก่โรงเรียนในโครงการ  

และผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องพร้อมกันทั ่วประเทศ ผ่านการประชุมทางไกล   

(Tele Conference) พร้อมกับสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  

และคณะทำงานได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน

เบื้องต้นให้รับทราบแล้วนั้น และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการนำแนวทาง

ไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำเอกสาร “คู ่มือแนวทาง  

การดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล” ขึ้นจำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย 

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพ การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

และการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 

 ขอขอบค ุณสำน ักบร ิหารงานการม ั ธยมศ ึกษาตอนปลาย   

ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา

และคณะทำงาน ที่ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานชุดนี้ขึ ้น เพื ่อประโยชน์  

ในการใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

สากลต่อไป  

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 





คำนำ

สํ





การสร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนา   

 

การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน    

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้

 

การใช้ICTในการส่งเสริมทักษะด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ผ่านโครงงาน

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งเสริมพหุปัญญา 

 

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน

สารบัญ

เรื่องคู่มือการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา  

และการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
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การสร้างเครือข่าย
และโรงเรียนร่วมพัฒนา

1

ารสร้างเคร ือข่ายและโรงเร ียนร่วมพัฒนาเพื ่อพัฒนาโรงเร ียน  

สู ่มาตรฐานสากล เป็นเครื ่องมือสำคัญในการระดมสรรพกำลัง  

เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่าย ให้ร่วมกันขับเคลื่อนมุ่งไปสู่

ความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

 

2
3

ก

ความคาดหวัง  
 

โรงเร ียนที ่จ ัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นโรงเร ียน

ร่วมพัฒนาหรือเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับ

ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากลระหว่างประเทศ  

โดยมีข้อตกลงในการดำเนินการร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา หรือ

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับที่สูงกว่าชุมชนและองค์กรอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

 

โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการวางแผนและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือเครือข่ายร่วมพัฒนา และ

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กร สถาบันต่างๆ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 

โรงเรียนที่ร่วมพัฒนาได้เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการศึกษา 

และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 

ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมพัฒนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพ 

 

ครู บุคลากร และนักเรียนทุกโรงเรียนได้ขยายโลกทัศน์  

สู่การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในขอบข่ายของสังคมและชุมชน  

ที่หลากหลายกว้างขวางขึ้น 

 

นักเรียนในโรงเรียนได้สื ่อสาร แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร ่วมกัน 

เคารพความคิดเห็น ความเชื ่อ และวิถ ีช ีว ิตที ่แตกต่าง  

หลากหลาย รวมถึงการมีจิตสำนึกร่วมในการเป็นสมาชิกที่ดี

ของสังคมโลก 
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กรอบความคิดในการสร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนา 

 การสร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนา เสนอแนวคิดเพื่อประกอบ

การสร้างเครือข่ายสรุปได้ดังภาพประกอบ 1 

ภาพประกอบ1เครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนา

 เครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนา 

เป็นทางการ 
 Formal 

ไม่เป็นทางการ 
 Informal 

เครือข่ายระหว่าง
ประเทศ 

(International 
Connection) 

 

เครือข่ายตามพื้นที่ 
(Area-Based 
Partnerships) 

เครือข่ายวัตถุ- 
 ประสงค์เฉพาะ 
Agenda-Based 
Partnerships) เครือข่าย 

กลุ่มร่วมพัฒนา 
(Cluster 

Partnerships) เครือข่ายอัตลักษณ์
เฉพาะ 

(Identity-Based 
Partnerships) 

ครูคู่พัฒนา 
Partner Teachers 
นักเรียนคู่พัฒนา 
Partner Students 
ผู้บริหารคู่พัฒนา 
Partner Principals 
โรงเรียนคู่พัฒนา 
Partner Schools 

เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม 
(Social Networks) 

ครูคู่พัฒนา 
Partner Teachers 
นักเรียนคู่พัฒนา 
Partner Students 
ผู้บริหารคู่พัฒนา 
Partner Principals 
โรงเรียนคู่พัฒนา 
Partner Schools 

เครือข่ายอุปถัมภ์ 
สถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันการเงิน 
องค์กรต่างๆ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ฯลฯ 
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แนวทางการสร้างเครือข่ ายและโรงเรียนร่วมพัฒนา  
สู่มาตรฐานสากล 

 ขั ้นตอนในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนา  

สู่มาตรฐานสากล ควรดำเนินการเป็นระบบ/กระบวนการในรูปแบบต่างๆ 

เช่น วงจรการร่วมพัฒนา (Partnership Cycle) ดังภาพประกอบ 2 

สร้างข้อตกลง
และร่วมวางแผน

(PartnershipAgreement
&ActionPlanning)

ทบทวนผลการดำเนินงาน
(Review)

ร่วมดำเนินการ
และกำกับติดตาม
(Implementing
&Monitoring)

ภาพประกอบ2วงจรการร่วมพัฒนา(PartnershipCycle)
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 จากกรอบความค ิดการสร ้างเคร ือข ่ายและ

โรงเร ียนร ่วมพัฒนาสู ่มาตรฐานสากล จำแนกเป็น   

2 ประเภท ได้แก่ เครือข่ายที ่เป็นทางการ คือ เป็น  

เครือข่ายที่มีข้อตกลง ระบบ ระเบียบของความสัมพันธ์

และมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน และเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ 

คือ เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม มีข้อตกลงเฉพาะ

กิจกรรม มีวัตถุประสงค์เฉพาะเรื ่องแต่ไม่มีข้อตกลง 

ระบบ ระเบียบของความสัมพันธ์ และมีวัตถุประสงค์  

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจะจัดระบบความสัมพันธ์

ให้เป็นเครือข่ายประเภทใดขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์และ

วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ สำหรับขั้นตอนในการสร้าง

เครือข่าย มีข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างเครือข่าย

ร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การสร้าง

เครือข่ายโรงเรียนควรดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 

ขั้นเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 
 เป็นการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรหลักและ  

ผู้เกี่ยวข้องหลักของโรงเรียนในการศึกษาแสวงหาเครือข่าย  

ที่มีความเข้าใจ เหมาะสม สอดคล้อง นำไปสู่ความสัมพันธ์ 

ความร่วมมือที่ดี และสามารถประสานผลประโยชน์ให้เกิด

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบุคคลและองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ โรงเรียนควรดำเนินการ ดังนี้  

1
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1.1ผู้บริหารโรงเรียนประชุมชี้แจง อภิปราย รับฟังข้อเสนอแนะ

เก ี ่ยวก ับนโยบายและแนวทางการสร ้างเคร ือข ่ายและ  

โรงเรียนร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานสากลให้กับบุคลากรหลัก  

ของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องหลัก

เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกัน  

 

แต่งตั้งคณะทำงาน โรงเร ียนแต่งตั ้งคณะทำงานด้าน  

เครือข่าย (Partnership Committee) ประกอบด้วยผู้บริหาร  

และบุคลากรหลักของโรงเร ียน รวมทั ้งผู ้ทรงค ุณวุฒิ  

ที่มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อาจจะเป็นศิษย์เก่า  

ที่มีประสบการณ์หรือผู้นำองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ

เอกชน ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา เพื่อกำหนด

แผน เป้าหมาย และแหล่งร่วมพัฒนา ตลอดจนแนวทาง  

การสนับสนุนจากชุมชน สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ   

โดยคำนึงถึงความต้องการและโอกาสของนักเรียนว่าจะมีส่วน

เข ้าถ ึงก ิจกรรมและบร ิการร ่วมพัฒนาได ้ท ั ่วถ ึงท ุกคน  

หรือเฉพาะกลุ่ม ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

 1.2.1 ศึกษา ทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทาง

และกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน โดยคำนึงถึงคุณประโยชน์

ของทั้งสองฝ่ายที่อาจได้รับหรือเรียนรู้จากโรงเรียนร่วมพัฒนา

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

 1.2.2 สำรวจ ทบทวน ว่ามีโรงเรียนที่เป็นคู่พัฒนา  

อยู่ในท้องถิ่น พื้นที่ใกล้เคียงอยู่เดิมแล้ว หรือโรงเรียนที่จะ

สามารถเข้าร่วม แลกเปลี่ยน เรียนรู้พัฒนาได้ตามที่กำหนด

เป้าหมายไว้หรือไม่ หรืออาจแสวงหาแนวทางสร้างคู่พัฒนา

ในลักษณะกลุ ่มร่วมพัฒนา (Cluster Partnerships) กับ

โรงเรียนในท้องถิ่นหรือภูมิภาคอื่นเพิ่มเติม 

1.�
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 1.2.3 ประสานงานขอความร่วมมือจากครู บุคลากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อใช้สัมพันธภาพส่วนตัวในการแสวงหาคู่ร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและ  

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีประการหนึ่งในการได้มาซึ่งคู่ร่วมพัฒนา  

ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการเฉพาะด้านของโรงเรียน 

 1.2.4 แสวงหาโรงเรียนร่วมพัฒนาในต่างประเทศโดยสามารถติดต่อ

องค์กรที ่ให้การสนับสนุนโดยตรง หรือองค์กรการกุศล หรือองค์กรเพื ่อ  

การพัฒนาที่ไม่แสวงหากำไรซึ่งจะช่วยระบุโรงเรียนที่เป็นแหล่งร่วมพัฒนา 

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น 

 iEARN(www.iearn.org.uk)

 iEARN เครือข่ายทางการศึกษาและทรัพยากรการเรียนรู้นานาชาติ 

เป็นเครือข่ายที่ไม่หวังผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่จะช่วยให้ครูและเยาวชน

ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอื่นในการสร้างความร่วมมือในการทำโครงงาน

เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน  

 ePALS-‘electronicpals’(www.epals.com)

  เป็นเว็บไซต์ที ่บริการ E-mail ที ่มีความปลอดภัยสำหรับโรงเรียน

ร่วมพัฒนา โดยไม่คิดค่าบริการสำหรับครูและนักเรียน  

 eLanguages(www.elanguages.org)

  เป็นเว็บไซต์ที่มีรูปแบบความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้สำหรับครู   

ที ่ใช้ได้กับผู้ร่วมพัฒนานานาชาติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งใน

ลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  

 SuperClubsPLUS(www.superclubsplus.com)

  เป็นเว็บไซต์ที่เป็นเครือข่ายทางสังคมสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง   

6-12 ปี  

 eTwinning(www.etwinning.net)

  เป็นเว็บไซต์โรงเรียนในยุโรป  
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 OracleThinkQuest(www.thinkquest.org/en)

  เป็นเว็บไซต์ที่มีการป้องกันการเข้าถึง ใช้ในการเรียนแบบออนไลน์   

ที่ใช้สอนโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะที่ต้องการในศตวรรษที่ 21  

 Moodle(moodle.org)

  เป็นเว็บไซต์บริการฟรี โดยมีสาระเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรู้ 

และการเรียนเสมือนจริง  

 British Council Connecting Classroom Project http://

cc.britishcouncil.org/

  1) ลงทะเบียน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงงานที่  

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

  2) เริ่มติดต่อประสานงาน คลิกดูเว็บไซต์นี้ได้ที่  

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

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

 

นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์อื่นๆ อีก เช่น 
 ●  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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สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน  

(Partnership Agreement & Action Planning) 
 เมื่อผู้นำและผู้บริหารของเครือข่ายเห็นความสำคัญ

และประโยชน์ร่วมกัน และตกลงเป็นการเบื้องต้นที่จะร่วมมือ

เป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงาน จัดกิจกรรม

สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน (Partnership Agreement & 

Action Planning) เพื่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือที่ชัดเจน  

ก็จะมีการสร้างข้อตกลงและร่วมวางแผนต่อไป 

 การวางแผนสร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนา  

ให้คณะทำงานศึกษาสำรวจข้อมูลพื้นฐาน จัดทำทะเบียน

องค์กรเคร ือข่าย จำแนกประเภทเครือข่ายทั ้งประเภท  

ที ่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กำหนดผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ งบประมาณ วิธีการดำเนินการ กิจกรรม

และการประเมินผลให้มองเห็นภาพการปฏิบัติงาน

ที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความต่อเนื่อง

ของเครือข่าย มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียน  

 คณะทำงานศึกษาต้องให้ความสนใจและสืบค้น   

เสาะแสวงหาข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอให้มากที่สุด เมื ่อ  

ได้ประชุมปรึกษาหารือ พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้   

ความสอดคล้อง ความเหมาะสม แล้วจึงตัดสินใจเลือก   

และมอบหมายให้มีผู ้ร ับผิดชอบดำเนินการประสานงาน   

สร้างความเข้าใจระหว่างผู้นำและผู้บริหาร ให้เห็นความสำคัญ

และประโยชน์ร่วมกันเป็นการเบื ้องต้นในการที่จะร่วมมือ  

เป็นเครือข่ายอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 

2
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สู่มาตรฐานสากล โดยผ่านได้หลายช่องทาง และมีช่องทางที่สำคัญ คือ   

ผ่านกระบวนการของระบบ ICT เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันด้วยระบบ

อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้บริหารและครูต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษา

อังกฤษและการใช้ ICT แต่ต้องคำนึงถึงคุณประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่อาจ  

ได้ร ับหรือเรียนรู ้เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพจากโรงเรียนที ่จะเป็นคู ่พัฒนา  

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระ ทำให้ผู้บริหาร

ต้องทิ้งโรงเรียน ครูต้องทิ้งห้องสอน ดังนั้น ควรร่วมกันกำหนดแนวทาง  

จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อนำไปสู่การดำเนินการต่อไป  

 สำหรับข้อมูล แนวคิด เพื่อประกอบการจัดทำแผนงาน โครงการ  

ในการสร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนา มีดังนี้ 

	 ● การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการทำความรู้จัก   

และร่วมทำความเข้าใจเกี ่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทาง  

การร่วมเป็นคู่พัฒนา 

 ● ม ีการศ ึกษาหล ักสูตรร ่วมก ันเพ ื ่อกำหนดแนวทางในการ  

ดำเนินงานจัดการเร ียนการสอนให้สอดคล้องกับการสร้าง  

เครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนา 

 ●	 จัดให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนได้จัดทำโครงงานเล็กๆ ระยะสั้น   

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และสร้างกระแสความสนใจ  

ของนักเรียนในวงกว้าง 

	 ●	 จัดให้ผู้แทนของโรงเรียนได้พบปะ เยี่ยมเยียนโรงเรียนร่วมพัฒนา  

ในกรณีที ่เป็นโรงเรียนภายในประเทศ เพื ่อร่วมปรึกษาหารือ  

ในรายละเอียดการร่วมดำเนินการ 

	 ●	 จัดทำและลงนามข้อตกลงร่วมระหว่างโรงเรียน	

	 ●	 ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมระหว่างโรงเรียนทั ้งใน  

ระยะสั้นและระยะยาว 
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สร้างเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐาน

สากล เป็นเครือข่ายให้การส่งเสริมสนับสนุนทั ้งในและ  

ต่างประเทศ เป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ ซึ ่งหมายถึง บุคคล 

องค์กร สถาบัน ชุมชน ที่มีส่วนร่วมให้การสนับสนุน และ

ร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งในด้านการระดมสรรพกำลัง ทรัพยากร 

และองค์ความรู ้และเทคโนโลยี เช่น สถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันการเงิน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 สำหร ับองค์กรที ่ม ีบทบาทโดยตรงหร ือโดยอ้อม   

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นความสำคัญ ผลประโยชน์ร่วมกัน

ในการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล อาจจะทำข้อตกลง

ความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) ระหว่างผู ้นำองค์กรนั ้น  

กับผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งจัดแผนงานโครงการในการสร้าง

ความสัมพันธ ์ กิจกรรม รวมถึงกำหนดบทบาทผู้รับผิดชอบ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

 จากแนวคิดดังกล่าว โรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบ วิธีการสร้าง  

เครือข่ายในแต่ละประเภทได้ตามความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 

ไม่ได้ใช้รูปแบบเดียวกันในทุกโรงเรียน คณะทำงานต้องศึกษาตามความ

เหมาะสม คัดเลือกมาเป็นเครือข่ายให้การสนับสนุน (เครือข่ายอุปถัมภ์)   

หรือโรงเรียนร่วมพัฒนามุ่งสู ่โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อความร่วมมือ  

ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีแนวคิดเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

�.1
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สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา โรงเรียนทั้งในและต่างประเทศ 

ที่มีศักยภาพเพียงพอทั้งภาครัฐและเอกชน สมัครใจร่วมมือกัน

เป็นเครือข่าย จัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน   

(MOU) สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน สามารถดำเนินการได้

ทั ้งระดับโรงเรียน ระดับกลุ ่มงาน/และกลุ ่มสาระ ระดับ  

สาขาวิชา ระดับชั ้นเรียน ระดับบุคคล/กลุ ่มบุคคล เช่น   

การเป็นคู่พัฒนาระหว่างครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน การเป็น

คู่พัฒนาระหว่างนักเรียน ฯลฯ สำหรับแนวคิดเพื่อการวางแผน

เครือข่ายการร่วมพัฒนาระดับโรงเรียน มีแนวทาง ดังนี้ 

 2.2.1 เครือข่ายร่วมพัฒนาตามพื้นที่ (Area-Based

Partnerships) เป็นการจำแนกโรงเรียนร่วมพัฒนาตาม

สภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ท้องถิ่นเดียวกัน

หรือใกล้เคียงกัน ในเขตพื้นที่หรือจังหวัดเดียวกันเป็นสำคัญ 

หรืออาจตั ้งอยู ่ในกลุ ่มจังหวัดเดียวกัน หรือจัดแบ่งเป็น   

19 เครือข่ายตามกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการเพื่อสะดวก  

ในการประสานงาน และวางแผนการให้ความร่วมมือพัฒนา  

  2.2.2 เครือข่ายกลุ่มร่วมพัฒนา(ClusterPartnerships) 

ประกอบด้วยโรงเรียนสองโรงเรียนหรือมากกว่านั้นในท้องถิ่น

เดียวกันดำเนินการร่วมพัฒนากับโรงเรียนจำนวนใกล้เคียงกัน

ในอีกท้องที ่หนึ ่ง ซึ ่งโดยปกติแล้วควรคำนึงถึงระยะทาง  

หรือความสะดวกในการเดินทางระหว่างกลุ่มเพื่อให้โรงเรียน

สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมประชุมปรึกษา

หารือกันได้ทางตรง (Face-to-Face Meeting) อย่างน้อย  

ภาคเรียนละครั้ง  

�.�
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 ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ ่งของกลุ ่มร่วมพัฒนานี ้ คือแต่ละ

โรงเรียนในกลุ่มมักจะมีโรงเรียนที่เป็นคู ่ร่วมพัฒนาในกลุ่มโรงเรียนของ  

ต่างประเทศ ซึ ่งจะช่วยให้เกิดการเชื ่อมประสานการร่วมพัฒนาระหว่าง  

กลุ่มโรงเรียนภายในประเทศและต่างประเทศ 

 2.2.3 เครือข่ายร่วมพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (Agenda-Based

Partnerships) เป็นการร่วมพัฒนาระหว่างโรงเรียนที่มีวาระการพัฒนา  

หรือวัตถุประสงค์เฉพาะร่วมกัน เช่น กลุ ่มโรงเรียนเน้นความเป็นเลิศ  

ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กลุ่ม Education Hub 

เป็นต้น 

  2.2.4 เครือข่ายที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ(Identity-BasedPartnerships)

เป็นการรวมกลุ ่มเพื ่อให้ความช่วยเหลือร่วมมือกันตามอัตลักษณ์ร่วม  

ของโรงเรียน เช่น กลุ่มโรงเรียนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เช่น ในรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9 กลุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  

พระศรีนครินทร์ กลุ่มโรงเรียนอนุบาลจังหวัด ฯลฯ 

 สำหรับโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจสมัครใจและมีศักยภาพ

เพียงพอสนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานสากล จัดทำ

แผนและข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ได้รับการพิจารณาเห็นชอบ  

จาก สพฐ. และได้รับการสนับสนุนจาก สพฐ. ได้แก ่ การพัฒนาบุคลากร 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการประเมินผลเพื ่อการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานสากล การสร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาจะเป็นกลยุทธ์  

ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานสากลขยายเชิงปริมาณ  

และคุณภาพได้มากขึ้น  
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ขั้นร่วมดำเนินงานและกำกับ ติดตาม 
 เป ็นข ั ้นตอนสำคัญในการนำแผนงาน/โครงการ  

ที่เตรียมการไว้มาปฏิบัติเพื่อสร้างเครือข่ายตามวัตถุประสงค์

ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 

  

คณะทำงานเคร ือข ่ายของโรงเร ียนศึกษารายละเอ ียด 

วิเคราะห์ตรวจสอบ ทบทวนแผนงาน โครงการประชุมชี้แจง 

เผยแพร่สร้างความเข้าใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจ มีความ

พร้อมที่จะปฏิบัติตามแผน  

 

คณะกรรมการบริหาร/คณะทำงานของเครือข่าย ผู้รับผิดชอบ

ระหว่างเครือข่าย นำข้อตกลง กิจกรรมนำมาปฏิบัติ เพื่อ  

ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 

 ดังนั้น การสร้างข้อตกลงและร่วมวางแผนในการสร้างเครือข่ายและ

พัฒนาในเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง ต้องสอดคล้องกับคุณประโยชน์  

ของทั้งสองฝ่ายที่อาจได้รับ มีผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์งบประมาณ วิธีการ

ดำเนินการ กิจกรรม และการประเมินผล มองเห็นภาพการปฏิบัติการ  

ที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความต่อเนื่องของเครือข่าย มุ่งเน้นการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ เพื ่อการบริหารจัดการและการจัดการเร ียนรู ้  

เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยผ่านช่องทางในหลายช่องทาง เช่น 

ผ่านกระบวนการของระบบ ICT เป็นการเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ด้วยระบบ  

อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้บริหารและครูต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษา

อังกฤษและการใช้ ICT 

3
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  3.2.1  ร่วมจัดกิจกรรมหรือจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรที่ได้กำหนดร่วมกัน 

  3.2.2  จ ัดก ิจกรรมการเย ี ่ยมเย ียน แลกเปลี ่ยน

ระหว่างนักเรียน 

  3.2.3  เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้นำชุมชนท้องถิ่นทั้งสองฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วม

อย่างจริงจัง 

  3.2.4  ร ่วมก ันแสวงหาภาคีเคร ือข ่ายสนับสนุน  

การดำเนินงานร่วมกับคู่พัฒนา 

  3.2.5  ร่วมกันติดตามการดำเนินงานของคู่พัฒนา

และพัฒนาการของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 3.2.6 จัดให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างผู ้ปฏิบัติและนักเรียน ตลอดจนผู ้เกี ่ยวข้องอย่าง

สม่ำเสมอ 

 3.2.7 การใช้แหล่งเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย

เพื่อพัฒนาร่วมกัน 

 3.2.8 ร่วมมือกันพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 

การกำกับ ติดตาม และประเมินผล ในข้อตกลงควรกำหนด

เร ื ่องของการกำกับ ต ิดตาม และประเม ินผล กำหนด  

ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เครื่องมือ วิธีการ งบประมาณและ

ระยะเวลา เพื่อต้องการให้รู้ว่าผลการดำเนินงานของเครือข่าย

บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร จะนำผลการประเมิน

ให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายรับทราบ จะได้นำไปศึกษา 

วิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นต่อไป 

3.3
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ขั้นทบทวนผลการดำเนินงาน  
 เป ็นข ั ้นนำผลการประเม ินมาใช ้ในการทบทวน

ปรับปรุงพัฒนาเครือข่าย  

 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน

ของคู ่พ ัฒนาว่าม ีความก้าวหน้าหร ือประสบผลสำเร ็จ  

ตามที่ร่วมกันกำหนดไว้อย่างไรบ้าง มีผลกระทบต่อเนื่องจาก

การดำเนินงานอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ควรมีการแสดงข้อมูล หลักฐาน 

ร่องรอยผลการปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการพิจารณา 

 

ทบทวนแผนการดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกันเพื่อพิจารณา 

ปรับปรุง พัฒนา หรือดำเนินการตามที่เห็นสมควรร่วมกัน  

ต่อไป 

 

ผลการตรวจสอบทบทวนนำไปเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นต่อไป ถ้าหากเห็นว่า  

เป็นปัญหาอุปสรรคควรปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่  

 

4
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 การสร้ าง เครือข่ ายและ โรง เรียนร่วมพัฒนา

เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ โรงเรียนพัฒนา

สู่มาตรฐานสากล ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างเครือข่าย

ในมิติ เครือข่ายที่ เป็นทางการและไม่ เป็นทางการทั้งใน

และต่างประเทศ การดำเนินการสร้างเครือข่ายให้ ได้ผล

และมีประสิทธิภาพ ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ ได้แก่

1) การเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา �) การสร้าง

ข้อตกลง ร่วมวางแผน 3) การร่วมดำเนินงานและกำกับ

ติดตาม �) การทบทวนผลการดำเนินงาน สำหรับ

การสร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องของเครือข่าย

โดยผ่านช่องทางในหลายช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การนำระบบ ICT ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันด้วยเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ดังนั้น ผู้บริหารและครูต้องมีความรู้และ

มีทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษในระดับดีพร้อมที่จะใช้เป็น

กลไกสำคัญของเครือข่ายที่ส่งเสริมการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน

ารมุ ่งพัฒนาให้ผู ้เร ียนมีศักยภาพเป็นพลโลก นอกเหนือ  

จากการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศทางความรู้ 

ความสามารถและตอบสนองความถนัดความสนใจของ  

ผู้เรียนแล้ว โรงเรียนจำเป็นต้องเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็น

สำหรับผู้เรียน เพื่อให้ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการพัฒนา

ตนเอง มีทักษะการดำรงชีวิตและเป็นสมาชิกที ่มีคุณค่า  

และรับผิดชอบต่อสังคม การเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็น  

ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้เป็นเยาวชน

ที่พร้อมเป็นพลโลกในอนาคต มีประเด็นที่สำคัญ คือ 

 

●		 การแนะแนวที่มุ่งมั่นสัมฤทธิผลของผู้เรียน  

 (Result-based guidance) 

 

●		 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ 

 

●		 การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน  

 (Comprehensive Student Support System) 



�0

โรงเรียนมาตรฐานสากล





คู่มือการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
และการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

�1



การแนะแนวที่มุ่งมั่นสัมฤทธิผลของผู้เรียน
Result-basedguidance

ะบบการแนะแนวที ่ เอ ื ้อต ่อการทิศทางการศึกษาที ่ม ุ ่งพ ัฒนา  

สมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถดำรงตนเป็นพลเมืองโลกที่มีสุขภาวะ

ในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด และระบบบริการแนะแนว 

จากการจัดบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและกระแสสังคม  

ในแต่ละยุค และมุ่งตามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้เรียน เป็นการออกแบบ  

การแนะแนวโดยมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนในการมุ่งพัฒนาสมรรถนะสำคัญ 

เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนประสบความสำเร็จใน “การเรียนรู้” และเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ที่มีคุณภาพ 

ร

 โจทย์สำคัญของงานแนะแนวในสถานศึกษา ในระบบการศึกษา  

ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน จึงต้องเปลี่ยนคำถามจาก “ครูแนะแนว  

มีบทบาทหน้าที ่อะไร” เป็น “ผู ้เร ียนเกิดการเปลี ่ยนแปลงอย่างไรบ้าง   

ที่เป็นผลมาจากการแนะแนว” 
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 แนวทางการจัดบริการแนะแนวที ่ให้ความสำคัญกับสัมฤทธิผล  

ของผู้เรียน ต้องคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้ 

การมุ่งเน้นสัมฤทธิผลหรือผลสำเร็จของผู้เรียน 
 ครูแนะแนวต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม โดยจัดให้มี

การวางแผนจัดบริการและกิจกรรมแนะแนวอย่างเป็นระบบ โดยมีการ

วิเคราะห์พัฒนาการตามช่วงวัย ความต้องการด้านการศึกษา การพัฒนา

อาชีพ การพัฒนาตนเองทั้งด้านอารมณ์ สังคมของผู้เรียน โดยมีการกำหนด

กิจกรรมและตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้นอย่างเจาะจง เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจน

ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทุกคน 

 

ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 เมื่อเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้เรียนทุกคน จึงเป็น

ความรับผิดชอบของครูแนะแนวที่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้  

ของผู้เรียน เพื่อสามารถคิดค้นและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ  

ผู้เรียนแต่ละคน 

 

การทำงานเป็นทีม 
 การพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม จำเป็นต้องอาศัยทีมทำงานสหวิชาชีพ 

และความสามารถที่หลากหลายของบุคลากรทั้งในสถานศึกษา และภาคี

เครือข่าย ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมการแนะแนว

เพื ่อพัฒนาผู ้ เร ียนให้ครอบคลุมผู ้ เร ียนทุกคน และลดความซ้ำซ ้อน  

ของกิจกรรม 
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การวางแผนอย่างมีระบบ 
 ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์ วิจัยผู้เรียนเพื่อสำรวจประเมิน

ความสนใจ ความต้องการจำเป็นของผู้เรียน เพื่อใช้ในการกำหนดสมรรถนะ

สำคัญที่ต้องเสริมสร้างในตัวผู้เรียน และเพื่อพัฒนาบริการและกิจกรรม

แนะแนวที่กำหนดสัมฤทธิผลในตัวผู้เรียนให้ชัดเจน 

 

การประเมินผลบริการและกิจกรรม 
 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมแนะแนวที่มุ่งผลสำเร็จในการพัฒนา

สมรรถนะผู ้ เร ียนจะพิจารณาจากจำนวนนักเร ียนที ่สามารถแสดงถึง

สมรรถนะด้านต่างๆ ที่เป็นผลจากการเรียนรู้ และพัฒนาผ่านบริการและ

กิจกรรมแนะแนว ไม่ใช่จำนวนนักเรียนที่ได้รับบริการหรือจำนวนนักเรียน  

ที่ได้ร่วมกิจกรรม 

 ผลการประเมินสมรรถนะที่เกิดกับผู้เรียนจริงจะช่วยในการวิเคราะห์

ความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการจัด

บริการและกิจกรรมแนะแนวที่ดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง

ประสิทธิผลของการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน 

 

การประเมินผลงานครูแนะแนว 
 ตัวชี ้วัดความสำเร็จของครูแนะแนว ในระบบการแนะแนวซึ ่งมุ ่ง  

สัมฤทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงอยู่ที่ความสามารถในการคิดค้น 

สร้างสรรค์ คัดเลือก และจัดกระบวนการบริการ กิจกรรมการเรียนรู ้ที ่

สามารถพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทุกคนอย่างเห็นผล ดังนั้นการเรียนรู้  

ของผู้เรียนจึงเป็นตัววัดความสำเร็จของครูแนะแนวในแนวทางนี้ 
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ระบบการจัดการและบทบาทการนำ 
 แนวทางการจ ัดบร ิการและดำเน ินก ิจกรรมแนะแนวแบบน ี ้   

ครูแนะแนวจะเป็นผู้จัดการระบบการแนะแนวและเป็นผู้นำในการพัฒนา 

ปรับปรุง บริการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมแนะแนว เพื ่อให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 

 

การพัฒนาเชิงระบบ 
 ระบบการแนะแนวที่มุ่งสัมฤทธิผลของผู้เรียนนี้ เป็นการพัฒนาระบบ

เชิงรุก โดยไม่รอให้ผู้เรียนมีปัญหาหรือต้องการใช้บริการ แต่เป็นกิจกรรม

แนะแนวที่ออกแบบอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการวิเคราะห์พัฒนาการตาม

ช่วงวัยของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความต้องการ สถานการณ์ ปัญหาที่ผู้เรียน

อาจต้องเผชิญในแต่ละช่วงวัย โดยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างทักษะในการ

ดำรงชีวิต การจัดการ ป้องกัน แก้ปัญหา และเผชิญกับสถานการณ์ชีวิต   

ที่ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง 
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เยาวชนมีความคิดเห็นและมีความสามารถในการตัดสินใจ

เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองได้ หากได้รับข้อมูลที่เป็นจริง

อย่างสมบูรณ์ รวมทั ้งมีทัศนะที ่เหมาะสม และมีทักษะ  

ในการจัดการกับทางเลือกเหล่านั้น 

เยาวชนควรได้รับโอกาสที่จะรับรู้ข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อ

รู้จักตัวตนของตนเอง รู้จักและเคารพคนอื่น รวมทั้งมีโอกาส

แลกเปลี ่ยนทัศนะให้สามารถมองโลกได้อย่างรู ้จ ักค ิด

วิเคราะห์ และได้ร ับการฝึกฝนทักษะในการดำเนินชีวิต  

อย่างมีสุขภาวะ 

การแนะแนวเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
สู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีสุขภาวะ 
Guidance for Student Personal and Social  
Relationships Development To Be Healthy Global 
Citizen 

 เป้าหมายการแนะแนวเพื ่อพัฒนาศักยภาพผู ้เร ียนสู ่ความเป็น

พลเมืองโลกที่มีสุขภาวะ คือ การมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ตนเอง รู้จัก

สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับคนอื่นๆ เรียนรู้ความแตกต่างหลากหลาย  

ทางวัฒนธรรม ดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถ

คิด วิเคราะห์ เท่าทัน สามารถเผชิญและจัดการการดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ

ต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม 

 การแนะแนวเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองโลกที่มี

สุขภาวะอยู่บนพื้นฐานความเชื่อในการเตรียมเยาวชนสู่โลกในศตวรรษที่ 21 

ดังนี้ 

1

�
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การเรียนรู ้จากประสบการณ์ (ทั ้งประสบการณ์จริงและ

ประสบการณ์จำลอง) ถือเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่ง   

ผู้จัดการเรียนรู้จึงควรมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ให้เยาวชน 

ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องวางใจและเชื่อมั่นในศักยภาพ

ของเยาวชน และตระหนักถึงความแตกต่างของเยาวชน  

แต่ละคน 

แต่ละบุคคลล้วนมีคุณค่าและศักดิ์ศรี จึงไม่สามารถแบ่งแยก

กีดกันด้วยเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม หรือรสนิยม  

ทางเพศ 

การบังคับทั้งทางกาย วาจา และใจ ทั้งโดยการใช้กำลังหรือ

การใช้วาจาบีบคั้น หรือการใช้อำนาจจากบทบาทที่ตนมีอยู่

ให้ผู้อื่นปฏิบัติ คิด หรือเชื่อตาม โดยขัดเจตจำนงของบุคคลนั้น 

ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรม 

บุคคลย่อมต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและผลของการกระทำ

ของตน 

สัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ดี ย่อมต้องมีการสื่อสารอย่าง  

เปิดเผยและตรงไปตรงมา เยาวชนควรได้รับการส่งเสริมให้

เปิดเผยและสามารถบอกเล่าหรือปรึกษาความคับข้องใจในชีวิต 

โดยปราศจากการตัดสินคุณค่า 

เยาวชนต้องมีทางเลือกในการเรียนรู ้ตามความถนัดของ

ตนเอง เพื่อพัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศในสิ่งที่ตนสนใจ 
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 แนวทางการจัดบริการและกิจกรรมแนะแนว จึงให้ความสำคัญกับ

การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในโลก

ศตวรรษที ่ 21 ของเยาวชน ซึ ่งสอดรับกับสมรรถนะสำคัญที ่หลักสูตร  

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552 กำหนดไว้ดังนี้ 

ทักษะสำคัญ 4 ด้าน 
สำหรับการบ่มเพาะพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 

(Curriculum Development for Future Global Citizen) 

CoreSkills
ทักษะพื้นฐาน

Personallearning&DevelopmentSkills
ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน

 
CitizenshipSkills
ทักษะพลเมือง/

ความรับผิดชอบต่อสังคม

EmployabilitySkills
ทักษะการทำงาน

 ทักษะพื้นฐาน(CoreSkills)
● การสื่อสาร 
● การคำนวณ 
● การใช้ ICT 
● การแก้ปัญหา 
● การทำงานกับผู้อื่น 
 
 
ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบต่อสังคม
(CitizenshipSkills)
● มีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน/สังคม 
● เคารพความหลากหลาย 
● เห็นบทบาท/มีส่วนร่วมในการสร้างให้เกิดความเท่าเทียม 
 ความยุติธรรมในสังคม 
● ศึกษา/เห็นปัญหาสังคม และลงมือทำเพื่อนำไปสู่ 
 การเปลี่ยนแปลง 
● เข้าใจว่าสิทธิมาพร้อมความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามนั้น 
● มีขันติต่อความหลากหลาย และไม่เลือกปฏิบัติ 

ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน (Personal
learning&DevelopmentSkills)
● เห็นคุณค่า & เชื่อมั่นในตนเอง 
● ตระหนักรู้ในตน และรู้จักตนเอง 
● ทัศนะเชิงบวกต่อการเรียนรู้ 
● จัดการ/ควบคุมตนเองได้ 
● คิด/วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
 
ทักษะการทำงาน(EmployabilitySkills)
● วางแผนงาน/กิจกรรมได้ 
● มีทักษะการจัดการตนเองและผู้อื่น 
● ตรงเวลา มีวินัย ทำงานด้วยตนเองได้ 
● จัดลำดับความสำคัญของงานและทำงาน 
 ได้ตามเวลา 
● สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น 
● ตั้งใจ เตรียมการล่วงหน้า และยืดหยุ่น 
● มีจริยธรรมในการทำงาน 
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 การจัดขอบข่ายเนื้อหาสาระ เพื่อการแนะแนวและพัฒนาผู้เรียน  

สู่ความเป็นพลเมืองโลกที่มีสุขภาวะ ควรครอบคลุมขอบข่ายทักษะทั้ง 4 ด้าน

ดังกล่าว โดยอาจพิจารณามุ่งส่งเสริมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 

 ● การเรียนรู ้ตนเองในเรื ่องเพศ วิถีสัมพันธภาพกับคนรอบข้าง   

และทักษะในการจัดการชีวิต 

 ● การเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 ● การเรียนรู ้ทักษะในการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู ้อื ่น และ  

การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ 

	 ● การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื ่อชุมชน/สังคม มีบทบาทในการ  

สร้างประโยชน์ และร่วมแก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวม 

 ● การบ่มเพาะความใฝ่รู ้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู ้  

ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลข่าวสารแหล่งเรียนรู ้ และแหล่ง  

สารประโยชน์ต่างๆ ในชุมชน สังคม 

	 ● การสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ  

ประเทศชาติ 

 ● การกล้าเผชิญความเสี ่ยง กล้านำเสนอความคิดที ่แตกต่าง  

ตรงข้ามกับความคิดเห็นของผู ้อื ่น กล้าตัดสินใจด้วยเหตุผล  

ในเรื่องที่อาจเกิดความผิดพลาด หรือจัดการกับปัญหาที่มีความ

คลุมเครือ มีคำตอบไม่ชัดเจน ไม่มีทางออกที่เด่นชัด เพื่อให้  

ผู ้เร ียนเกิดการเรียนรู ้ เติบโต เข้มแข็ง และเกิดสัมฤทธิผล  

ในระยะยาว 
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 ● ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในแนวทางที่สร้างสรรค์ รอบรู ้ด้านทัศนภาพ 

(ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) รู ้จักตีความ สร้างสื่อในการ

พัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ สามารถประเมิน 

แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล

สามารถใช้เครื ่องมือทั ้งคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบสื่อสาร  

เครือข่าย และเครื่องมืออื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้  

ในโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบัน 

	 ● ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื ่น เข้าใจความหมาย  

อารมณ์ แรงจูงใจเก ี ่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผู ้อ ื ่น  

ในสถานการณ์ต่างๆ 

 ● การสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ สามารถสร้างความหมาย และสื่อสาร  

แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดผ่านสื่อเครื่องมือ และกระบวนการ  

ที่ใช้อยู่ในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ● ความรู ้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ สามารถระบุประเด็นทาง  

เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี ่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ ที่มีต่อตนเอง ชุมชน และสังคม

โดยรวม 

	 ● ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยี  

และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง

ความซื่อสัตย์ และคุณภาพชีวิต 

 ● การจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยี เพื ่อส่งเสริมให้เกิด  

ประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองสังคม สิ่งแวดล้อม 

และอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้

ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 

Technology หรือ ICT) คือ การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบ

สื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมระบบสื่อสาร อันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์   

โทรสาร โทรศัพท์ เครื่องมือการสื่อสารอื่นๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 

ฐานข้อมูล และบริการสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่ายโทรคมนาคม

จำนวนมากที่เชื่อมโยงติดต่อกันและใช้ร่วมกันได้ 

เ

“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา” 
 คือ การนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยการนำระบบ

เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์เข้ากับระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ตอบโต้กับผู้ใช้ ประกอบกับการใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลาย

จะทำให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความสนใจ นอกจากนี้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารยังมีศักยภาพในการลดข้อจำกัดด้านเวลา และ

ระยะทางส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

ทุกสถานที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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        เทคโนโลยีสารสนเทศ (T)   เทคโนโลยีการสื่อสาร (CT) 

 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 

  

 

 

 

 

 

 สมรรถนะและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย ICT ที่เชื่อมโยงแผ่ขยายครอบคลุมทั่วโลก 

และเป็นทั ้งสิ ่งแวดล้อมและเครื ่องมือสำคัญในการพัฒนาผู ้เร ียนให้มี

ศักยภาพเป็นพลโลก ซึ่งมีคุณประโยชน์ทั้งครูและผู้เรียน ดังนี้ 
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- เปลี่ยนแปลงบรรยากาศและความเคลื่อนไหว  

ของห้องเรียน ทำให้ห้องเรียนไม่ใช่สิ่งแวดล้อม 

 ที่ซ้ำซากจำเจอีกต่อไป 

- ครูและนักเรียนจะเรียนรู้ไปด้วยกันในสภาพ

ห้องเรียนเครือข่าย ซึ่งครูจะไม่ใช่ผู้รู้เพียงคนเดียว

ในห้องเรียน 

- ค้นหาข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาและสารสนเทศ

ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ตลอดจนแหล่งวิทยาการ 

- ค้นหาและแลกเปลี่ยนแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

- ข้อมูลพื้นฐานและแหล่งค้นคว้า เพื่อการวิจัย

เฉพาะเรื่อง/วิชา/สาระการเรียนรู้ 

- นำข้อมูล เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ 

เอกสาร ตำราอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ประกอบการ

จัดตำราเรียน/ผลิตสื่อ 

- สอบถาม ขอคำปรึกษาแนะนำจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อนร่วมอาชีพจากทุกมุมโลก 

- แลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ผลงานการสอน/

วิชาชีพ 

- เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมวิชาชีพครู 

 และวงการทางการศึกษาที่กว้างขวางขึ้น  

- นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติในสภาพจริง 

 มากขึ้น 

 ประโยชน์ของครู ประโยชน์ของนักเรียน

- นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด และวิธีการเรียนรู้ 

- นักเรียนได้พัฒนาทักษะในโลกแห่งความเป็นจริง 

- เสริมสร้างพหุปัญญาตามศักยภาพของนักเรียน 

- ค้นหาและใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

 ในวิชาที่เรียน 

- ค้นหาข้อมูลความรู้ที่เป็นปัจจุบันทันสมัย 

- ได้แก่นสารความรู้ที่ลุ่มลึกมากขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ 

เพราะเดิมทีนักเรียนมีโอกาสจำกัดอยู่กับความรู้

ของครู ตำราเรียนและหนังสือในห้องสมุดที่มี 

 ไม่มาก ไม่เพียงพอต่อการหาความรู้ที่ลุ่มลึก

เฉพาะเจาะจงจากอินเทอร์เน็ต นักเรียนจะสื่อสาร

ได้โดยตรงถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนตำรา  

 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะผ่านอีเมล์ 

- เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้รอบด้านมากขึ้น 

- มีทักษะทางสังคม โดยเรียนรู้ที่จะร่วมมือกัน

ทำงานให้สำเร็จในกลุ่ม 

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองที่ต่างวัฒนธรรม 

ซึ่งนอกจากจะทำให้รับรู้และเข้าใจโลกที่ 

 กว้างขวางขึ้นแล้วยังได้เปิดสู่อำนาจแห่งความร่วมมือ

ร่วมใจและความเข้าอกเข้าใจวัฒนธรรม 

 ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน 
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การสมัครและลงทะเบียนเข้าเรียน 

การเรียกค้นดาวน์โหลด หลักสูตร เนื้อหาสาระทางวิชาการ 

สื่อการเรียนการสอนทั้งที่เป็นตำราและมัลติมีเดีย 

การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งสื่อเอกสารที่ใช้ประกอบ

การเรียนการสอน การส่งงาน รายงาน การบ้าน ตลอดจน

การซักถามระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

การใช้ป้ายประกาศ (Web Board/Bulletin Board) เพื ่อ  

ถาม-ตอบ หรือแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลตาม

ประเด็นที่สนใจศึกษา 

สถาบันการเรียนรู้บนเครือข่าย 
  

 อินเทอร์เน็ตได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาทางไกลในด้านสถาบัน

การศึกษาดิจิตตัล (Digital Academy) โดยใช้สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ทำให้  

ระยะทางไม่มีความสำคัญ นวัตกรรมดังกล่าวจึงนิยมเรียกกันว่า “E-learning” 

(การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์) หรือ “E-school” (โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์)   

เป็นรูปแบบการศึกษาที่เป็น “โรงเรียนเสมือนจริง” (Virtual School) ที่ครู ผู้เรียน

สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโต้ตอบกันได้ (Interactivity) โดยมีรูปแบบ  

โดยทั่วไป คือ 

1
�
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การค้นคว้าวิจัยจากคลังข้อมูล (Archives) และห้องสมุด  

ดิจิตัล 

การติวความรู้แบบตอบโต้ผ่านเว็บ (Interactive Tutorials on 

the Web) 

การสอนหรือฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์บนเครือข่าย (E-trainning) 

การศึกษาทดลองในรูปแบบสถานการณ์จำลอง (Simulation) 

และห้องทดลองดิจิตัล (Digital Laboratory) 

การประชุมสนทนาทางไกล 

การทดสอบวัดประเมินผลและแจ้งผลการสอบ โดยใช้

โปรแกรมแบบทดสอบที่ใช้ระบบตอบโต้ด้วยรหัสผ่านของ  

ผู้เรียน 
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แนวทางการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในด้านนักเรียน 
 นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้า

วิจัยการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงงาน

บนเว็บ หรือสร้างสรรค์ผลงานเผยแพร่ 

 1) การศึกษาค้นคว้า 

  นักเรียนจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ

ในการสืบค้น ศึกษาวิจัยและจัดทำรายงานเว็บไซต์ที ่เป็น

แหล่งทรัพยากร เพื ่อการค้นคว้ามีมากมาย ซึ ่งอาจจัด

ประเภทง่ายๆ ดังนี้ 

  ●  ห้องสมุดและแหล่งอ้างอิงทางการศึกษา  

  ●  แหล่งทัศนศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ●  เอกสารตำราเรียน 

  ●  ข้อมูลพื้นฐานและเหตุการณ์ปัจจุบัน 

  ●  การติดต่อผู้รู ้และผู้เชี่ยวชาญ มีแหล่งข้อมูล  

   ที่ให้บริการตอบคำถาม 

 2) กิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Activities) 

  มีเว็บไซต์จำนวนมากที ่เปิดให้มีกิจกรรมแบบ

โต้ตอบได้ระหว่างเว็บไซต์กับผู ้ใช้ เช่น โปรแกรมสนทนา   

เกมออนไลน์ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับผู้เรียน อาจจำแนก

เว็บไซต์จำพวกนี้ได้ ดังนี้  

  สถานการณ์จำลอง(Simulations)

  เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย มีการ

เคลื่อนไหวทั้งภาพและเสียง และผู้เรียนสามารถตอบโต้ได้ 

เช่น ห้องทดลองเสมือนจริงในวิชาต่างๆ (Virtual Lab) 

การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน 

1
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 บทเรียนและแบบทดสอบ

 เป็นเว็บไซต์ประเภทบทเรียนหรือแบบฝึกออนไลน์ ซึ่งมีหลายสาขาวิชา 

รวมทั้งแบบทดสอบออนไลน์ที่มีทั้งการวัดผลสัมฤทธิ์ วัดความรู้ความสามารถ 

วัดบุคลิกภาพและสติปัญญา 

  

 นิทรรศการบนเว็บ

 3) โครงงานบนเว็บ (Web-based Project) 

  ได้มีการจัดทำโครงงานในชั ้นเรียนทั ้งระยะสั ้นและระยะยาว  

เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งนักเรียนจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้จำนวนมาก และ

สามารถผนวกหรือจัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

แหล่งรวบรวมโครงงานที่สำคัญ  

 4) นักเรียนในฐานะผู้สร้างสรรค์ 

  นักเรียนทั้งที่เป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือครูที่ดำเนินการร่วมกับ

นักเร ียน สามารถสร ้างหร ือจ ัดทำเนื ้อหาสาระเป็นเว ็บไซต์เผยแพร่  

แก่สาธารณชนได้ มีเว็บไซต์ลักษณะนี้หลายประเภท ได้แก่ 

  ● วารสาร หนังสือพิมพ์ของนักเรียน 

  ● ผลงาน นิทรรศการด้านศิลปะและวรรณกรรม 

  ● ผลงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ  

  ● การท่องเที่ยวเสมือนจริง (Virtual Tours) 

  ● การสะสม (Collections) 

  ● การสร้างโฮมเพจ 

    ฯลฯ 

 

แนวทางการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในด้านของครู 
 ครูสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้หลายวิธี เช่นเดียวกับที่นักเรียนใช้ 

นอกจากนี้ยังใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนครูและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก   

การค้นหาแหล่งสื่อวัสดุ อุปกรณ์ แผนการสอนในวิชาที่ตนรับผิดชอบ รวมถึง

การจัดทำ จัดสร้าง สื่อนวัตกรรม กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและ  

เผยแพร่แก่ครูหรือบุคคลทั่วไป 

�
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 1) การติดต่อสื่อสาร

  ครูสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มครูหรือ  

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่หรือตามความสนใจ โดยใช้   

E-mail หรือ List server ตลอดจนสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ 

หรือกลุ่มสนใจใช้อินเทอร์เน็ต ซึ ่งมีให้บริการหลายเว็บไซต์ เช่น Global 

Schoolhouse, 21th Century Teachers. Net.  

 

 2) การค้นคว้าวิจัย

  ครูสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื ่องมือสืบค้น ค้นคว้า วิจัย   

เพื่อการเตรียมการสอน การจัดหาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยทั่วไป

เว็บไซต์ลักษณะนี้อาจจำแนกประเภทได้เป็น 

  ●		 แผนการสอน 

  ●		 สารสนเทศและข้อมูลความรู้สำหรับชั้นเรียน 

  ●		 แนวคิดและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

  ●		 เว็บไซต์ทางการศึกษา 

  ●		 เว็บไซต์เฉพาะวิชา 

  ●		 เว็บไซต์อ้างอิงและห้องสมุด 

  ●		 แหล่งทรัพยากรทางการศึกษา 

  ●		 เว็บไซต์รวมผลงานวิจัย 

 

 3) ครูในฐานะผู้สร้าง

  ครูสามารถใช้อินเทอร์เน็ตสร้างเว็บไซต์เพื ่อการจัดการเรียน  

การสอนของตนเอง นอกจากนี้ ครูยังใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เผยแพร่ผลงานแนวคิดกับเพื่อนร่วมวิชาชีพและผู้สนใจทั่วไป เช่น การใช้

โปรแกรมการสื่อสาร การใช้ blog เป็นต้น 
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การใช้ICTในการส่งเสริมทักษะด้านข้อมูล
ข่าวสารและการเรียนรู้ผ่านโครงงาน

การส่งเสริมทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Skills) เป็นกระบวนการ  

ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ ผลงาน หรือหาคำตอบ

ด้วยตนเอง อินเทอร์เน ็ตนับว่าเป็นแหล่งข ้อมูลข่าวสารขนาดมหึมา  

และหลายหลาย มีทั้งข้อมูลที่มีสาระและไร้สาระ ทั้งที่ถูกต้องและผิดพลาด 

การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื ่องมือพัฒนากระบวนการเรียนรู ้และการคิด   

จึงมีประโยชน์มากและใช้ได้กับสาระการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา ทักษะที่สำคัญ 

มี 8 ประการ คือ 

 1) การสืบค้นข้อมูล (Searching) 

 2) การตั้งคำถาม (Questioning) 

 3) การวางแผน (Planning) 

 4) การรวบรวมจัดระเบียบ (Gathering) 

 5) การเชื่อมโยงจัดโครงสร้าง (Sorting) 

 6) การสังเคราะห์สร้างสรรค์ (Synthesizing) 

 7) การประเมิน (Evaluation) 

 8) การนำเสนอรายงาน (Reporting) 
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โรงเรียนมาตรฐานสากล

การสืบค้นข้อมูล 
 จุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การให้นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูล  

ที่ต้องการให้พบทักษะย่อยที่จำเป็น คือ 

 ● เรียนรู้การใช้เครื่องมือสืบค้น 

 ● มีประสบการณ์ในการเปรียบเทียบการสืบค้นข้อมูลเรื ่อง  

เดียวกันด้วยเครื่องมือสืบค้นที่ต่างกัน 

 ● รู้แหล่งหรือขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการค้นคว้า 

 ● เรียนรู้และฝึกวิธีการสืบเสาะ สืบสาว สืบค้น ที่หลากหลาย  

และชาญฉลาด 

การตั้งคำถาม 
 การค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้พบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวน  

การเรียนรู้ ครูจำเป็นต้องส่งเสริมให้นักเรียนตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้มา 

รู้จักประเมินค่าของเนื้อหาสาระมิใช่เพียงแต่รับข้อมูลโดยไม่ไตร่ตรอง 

 ครูสามารถใช้อินเทอร์เน็ตยกระดับทักษะ การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

โดยให้นักเรียนรู้จักตั้งคำถาม และประเมินทั้งเนื้อหาสาระแหล่งข้อมูล  

ที่พบจากอินเทอร์เน็ต 

 การฝึกทักษะการตั้งคำถาม คือ การกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียน

ได้คิดค้นหาประเด็นหรือปัญหาที่สงสัยหรือต้องการคำตอบด้วยตนเอง

อย่างอิสระ แทนที่ครูจะเป็นผู้กำหนดหรือสั่งการ 

การวางแผน  
 การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวางแผน กำหนดเป้าหมาย และข้อมูล

ที่ต้องการไว้ล่วงหน้าจะทำให้นักเรียนสามารถเลือกแหล่งข้อมูลที่มี

คุณภาพน่าเชื่อถือสูงได้ด้วยตนเอง และมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา 

แทนที่จะแวะเวียนจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งเรื่อยๆ อย่างไร้จุดหมาย

โดยไม่คำนึงว่าแหล่งข้อมูลใดที่จะเป็นประโยชน์ 

1

2
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การรวบรวมจัดระเบียบ 
 เมื่อนักเรียนได้ข้อมูลที่มีคุณภาพตามที่ต้องการจากแหล่งต่างๆ แล้ว 
ทักษะที่จำเป็น คือ การรวบรวม สะสมข้อมูล และจัดระเบียบ จัดประเภท
ข้อมูลที่สำคัญๆ เอาไว้เพื่อนำมาเรียกใช้ได้ด้วยตนเอง แทนที่จะปล่อยข้อมูล
ปะปนกระจัดกระจายและจัดสาระสำคัญได้ยาก 

การเชื่อมโยงจัดโครงสร้าง 
 เป็นทักษะที ่ต่อเนื ่องจากการจัดระเบียบข้อมูล โดยการกำหนด
เค้าโครงหรือโครงสร้างข้อมูลที ่สัมพันธ์กันหรือเป็นเรื ่องรวมสอดคล้อง  
เชื ่อมโยงกันมาปะติดปะต่อหรือจัดเข้าชุดเดียวกัน ทั ้งนี ้เป็นผลมาจาก
ประเด็นคำถามหรือเรื่องราวที่ต้องการค้นคว้า ซึ่งกำหนดไว้เบื้องแรก 

การสังเคราะห์สร้างสรรค์ 
 เป็นความสามารถในการแสดงมุมมองความคิด การตัดสินใจ ตลอดจน
สร้างผลงานที่ใช้ภาษา คำพูด คำอธิบาย หรือชิ้นงานที่เป็นตัวของตัวเอง 
มิใช่นำข้อมูลหรือข้อสรุปของผู้อื่นมาอ้างหรือบอกต่อ ซึ่งในกระบวนการนี้  
ถือได้ว่าผู้เรียนได้สร้างข้อมูลความรู้ใหม่ขึ้นมาเองได้แล้ว 

การประเมิน 
 นักเรียนจะตรวจสอบ ทบทวน ข้อค้นพบประเด็นคำตอบและตัดสินใจ 
เพื่อประเมินว่าข้อมูลความรู้ที่ค้นพบนั้นเหมาะสม เป็นประโยชน์มากน้อย
เพียงใด การประเมินเป็นวงจรที ่ดำเนินไปอย่างต่อเนื ่อง ยิ ่งนักเรียน  
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลจะลดลง 
และยังช่วยให้นักเรียนไม่รีบร้อนด่วนสรุป 

การนำเสนอรายงาน 
 การนำเสนอข้อมูล รายงานข้อค้นพบหรือแสดงผลงานที่สร้างสรรค์
ขึ้นมาด้วยตนเองเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งต่างจากการนำผลงานหรือความคิด
ของคนอื่นมาแสดง การนำเสนอผลงานต่อผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนๆ 
นักเรียน หรือการที ่ได้แสดงผลงานต่อคนทั ่วโลกบนเว็บไซต์ นอกจาก  
จะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญแล้วยังช่วยเพิ่มความรับผิดชอบร่วมกัน และยกระดับ
มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน 
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การวิเคราะห์และประเมินเว็บไซต์ 
 การเสริมสร้างทักษะด้านข้อมูลข่าวสารของนักเรียน ครูจำเป็นต้อง  

ส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าสาระของเว็บไซต์  

ที่เรียกค้นจากอินเทอร์เน็ต ในกรณีนี้ครูเองย่อมต้องมีแนวทางและประเมิน

เว็บไซต์ได้ด้วย 

 โดยทั่วไปแล้วมีตัวชี้วัดคุณภาพของเว็บไซต์ที่สำคัญๆ คือ 

ความยากง่ายในการเรียกใช้ (Accessibility) ในแง่ความเร็ว

และความสะดวก 

ความถูกต้องน่าเชื่อถือ (Accuracy) ซึ่งรวมทั้งเนื้อหาสาระ 

แหล่งข้อมูลและผู้สร้างหรือเผยแพร่  

ความเหมาะสม (Appropriateness) เป็นการพิจารณาความ

เหมาะสมของเนื้อหาสาระในแง่การรับรู้ของผู้ใช้ว่ายากง่าย

เพียงใด ตรงวัตถุประสงค์ที่จะใช้งานหรือไม่ 

ความน่าสนใจในการนำเสนอ (Appeal) เป็นการประเมิน  

ความสวยงามหรือคุณลักษณะทางด้านรูปลักษณ์ สีสัน รูปแบบ

การนำเสนอว่า กระตุ้นให้เกิดความสนใจ น่าเพลิดเพลิน   

หรือช่วยให้เกิดการเรียกใช้งานหรือไม่ เพียงใด ตามการรับรู้

ของผู้ใช้ 

1
2
3
4



คู่มือการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
และการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

�3

แนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนตรวจสอบและประเมินเว็บไซต์ 
 ครูอาจส่งเสริมให้นักเรียนตรวจสอบและประเมินเว็บไซต์โดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ตนเอง ซึ่งมีกิจกรรมเสนอแนะ ดังนี้ 

การเปรียบเทียบเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสาระเดียวกัน นักเรียน  

ดูทั้งชั้นแล้วเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง และ

ลักษณะเฉพาะของเว็บไซต์ตามแนวทางแบบประเมินสำหรับ

นักเรียน แล้วให้นักเรียนจับคู ่หรือจับกลุ ่มเลือกเว็บไซต์   

เพื่อเปรียบเทียบว่า เว็บไซต์ใดน่าเชื่อถือมากน้อยกว่ากัน 

 

การเปรียบเทียบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลนอกอินเทอร์เน็ต  

ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบข้อมูลที่เรียกค้นจากเว็บไซต์กับ

ข้อมูลจากแหล่งภายนอกโดยอาจให้ไปสอบถามจากผู้รู้อื่นๆ   

ในโรงเรียนหรือในชุมชน เช่น ครูอื ่นๆ ครูบรรณารักษ์ ผู้รู ้  

ในชุมชน หรืออาจให้นักเร ียนนำข้อมูลไปตรวจสอบกับ

เอกสาร ตำรา วารสาร วัสดุอ้างอิงในห้องสมุด 

 

ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ 

 ครูกำหนดให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เรียกค้น

เพิ่มเติม ซึ่งอาจทำได้ ดังนี้ 

 ● สอบถามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง หรือผู้รู้ที่มี

ประสบการณ์ เพื่อหาข้อมูลยืนยันความน่าเชื่อถือ

ของเว็บไซต์ 

 ● โทรศัพท์สอบถามแหล่งข้อมูลที ่สร้างเว็บไซต์   

(บางเว็บไซต์จะมีหมายเลขโทรศัพท์ระบุไว้) 

 ●	 ส่งจดหมายขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สร้างเว็บไซต์   

ซึ่งอาจใช้ E-mail ได้ 

1

2
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เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลสองแหล่ง 

 ครูอาจแนะให้นักเร ียนศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล  

จากหนังสือพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ซึ่งนำเสนอข่าวสาร

ความคิดเห็นในเรื ่องเดียวกัน เช่น การเมือง สิ่งแวดล้อม   

และให้นักเรียนบันทึกย่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างของข่าวสาร

หรือความคิดเห็นที่ค้นมาได้ แล้วนำเสนอต่อเพื่อนๆ 

 

เปรียบเทียบสาระระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่น 

 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ

ว่าการสืบค้นในหัวข้อเรื่องเดียวกันมักจะมีเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา

สาระที่ถูกต้อง ละเอียด ครอบคลุมกว่าอีกเว็บไซต์หนึ่งเสมอ 

และเว็บไซต์ที่จัดทำโดยองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันที่มี

ความเชี่ยวชาญ มีภารกิจ หรือหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ 

โดยตรงจะมีเนื้อหาละเอียดถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครอบคลุม

หัวข้อเรื ่องที่ค้นคว้ามากกว่าเว็บไซต์ที่จัดทำโดยบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่ได้มีความเชี่ยวชาญ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

ซึ่งถือว่าเป็นมือสมัครเล่น 

 

4
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การเรียนรู้ผ่านโครงงานโดยอินเทอร์เน็ต 
 การใช ้อ ินเทอร ์ เน ็ตในกระบวนการเร ียนการสอนทำให้ม ีการ  

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสอนของ

ครู นักเรียนเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เมื่อได้เรียนสาระวิชาต่างๆ   

ในสภาพการณ์ที่เอื้ออำนวยและได้ลงมือปฏิบัติจริง 

 การร่วมตรวจสอบ ทบทวน ประเมินผลโดยกระบวนการกลุ่มจะช่วย

ยกระดับความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ 

 การเรียนรู้ผ่านโครงงานที่ใช้อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเครื่องมือจะส่งผลดี

ต่อการเรียนรู้ ดังนี้ 

 1)  ยุทธศาสตร์การเรียนและทักษะการคิด 

 2)  การเรียนรู้จากการปฏิบัติตามสภาพการณ์จริง 

 3)  นักเรียนทุกคนได้ยกระดับมาตรฐานสูงขึ้น 

 4)  ครู นักเรียน ผู ้ปกครอง และชุมชนปรับเปลี ่ยนบทบาทและ  

มีส่วนร่วมมากขึ้น 

เรียนรู้

เชิงประจักษ์

นักเรียน

เรียนเป็น

คิดเป็น

โครงงาน

อินเทอร์เน็ต

นักเรียน

มีมาตรฐาน

สูงขึ้น



บทบาทครู

นักเรียนและ

การมีส่วนร่วม
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แนวทางการส่งเสริมการจัดทำโครงงาน 
 

กำหนดเป้าหมายจุดประสงค์การเรียนรู้

ตรวจสอบว่า 

 1) โครงงานสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่ 

 2) การใช้อินเทอร์เน็ตจะช่วยให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ในแง่ใด (สาระการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสืบค้น พัฒนาทักษะด้าน

ข้อมูลข่าวสาร หรือการอ่าน/เขียน/ใช้ภาพ) 

 3) ประเด็นที่นักเรียนจะเรียนรู้นั้นจำเป็นต้องหาข้อมูลที่จำเพาะ

เจาะจงหรือไม่ 

 4) กระบวนการเรียนรู้จำเป็นต้องหาความรู้จากแหล่งที่แตกต่าง

ทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมหรือไม่ 

 5) นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการร่วมมือร่วมโครงงาน  

ในเรื่องใดบ้าง 

 

กำหนดลักษณะกิจกรรม ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ว่าเป็นลักษณะใด 

เช่น การสื่อสาร การสืบค้น การค้นคว้า วิจัย การแก้ปัญหา ฯลฯ 

 

ครูผู้สอนควรมีบทบาทอย่างไร
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 ●  คิดใหม่ 

 ●  ทำเท่าที่ทำได้ 

 ●  ทำด้วยสิ่งที่เรามี 

 ●  ทำในที่ที่เราอยู่ 

 ●  เอื้ออำนวยการเรียนรู้อย่างจริงจัง 
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 1) คิดใหม่... ว่าข้อมูลข่าวสารความรู้โลกปัจจุบันแพร่กระจายและ

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วครูและนักเรียนมีโอกาสที่จะเรียนรู้เท่าเทียมกันและครู

ไม่ใช่แหล่งความรู้เพียงแหล่งเดียวในห้องเรียน 

 2) ทำเท่าที่ทำได้ การใช้อินเทอร์เน็ตหรือ ICT เพื่อจัดการเรียนรู้ 

เป้าหมายไม่ใช่ครูต้องเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ เป้าหมายที่แท้จริง คือ การมุ่ง

เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูไม่จำเป็นต้องรู้เทคโนโลยีในทุกด้าน 

เพียงแต่มีความเข้าใจพอที่จะมองเห็นโอกาสหรือฉวยมาใช้พัฒนาผู้เรียน  

ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว 

 3) ทำด้วยสิ่งที่เรามีสิ่งที่ครูมีและนักเรียนยังขาด คือ ประสบการณ์

ที่ผ่านมาตลอดชีวิต ซึ่งครูจะถ่ายทอดแบ่งปันให้กับนักเรียนได้ 

 4) ทำในที่ที่เราอยู่ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร   

ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับพื ้นที ่ทางกายภาพว่าจะอยู ่ท ี ่ใด ครู อาจารย์  

และนักการศึกษาสามารถติดต่อ แลกเปลี่ยน ร่วมพัฒนาการเรียนการสอน

ได้ทั้งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ www. และโปรแกรมสื่อสารอื่นๆ  

 5) เอื้ออำนวยการเรียนรู้อย่างจริงจัง

  บทบาทหลักของครู คือ ผู้อำนวยการความสะดวกในการเรียนรู้

ของนักเรียน ทักษะที่สำคัญของครู คือ 

  ● ความสามารถในการจูงใจ 

  ● ตั้งคำถามที่เหมาะสม 

  ● นำนักเรียนให้มุ่งมั่นในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

  ● เรียนร่วมไปพร้อมๆ กับนักเรียน 

  ● ช่วยให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียน  

   แบบร่วมแรงร่วมใจ การสืบสวนค้นคว้า และพัฒนาระดับความคิด 
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แนวปฏิบัติในการอำนวยการเรียนรู้

 1)  สร้างแบบอย่างสร้างทีมเรียนรู้ 

 ●  กำหนดมาตรฐานหรือข้อตกลงร่วมกันในทีม เพื่อให้นักเรียน  

มีส่วนร่วมและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 ● แสดงให้นักเรียนเห็นว่าครูตั้งใจฟังความคิดใหม่ๆ 

 ●  สังเกตความต้องการและหาทางในการสนับสนุน 

 ●  ตรวจสอบพฤติกรรมที่เหมาะสมในกลุ่ม เช่น การดูถูก  

ดูแคลนความคิดของเพื่อน แล้วหาทางเสริมแรงพฤติกรรม

ที่ไม่เหมาะสมเมื่อมีโอกาส 

 ●  สร้างความมั่นใจให้นักเรียนเห็นว่าแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่ง  

ของทีมและต้องร่วมรับผิดชอบในบทบาทของตนเองต่อทีม 

 ●  เน้นเป้าหมายอยู่อย่างสม่ำเสมอ 

 2)  ส่งเสริมการสื่อสารและแสดงความคิด 

 ●  กระตุ้นให้พูดคุย อภิปรายของนักเรียนดำเนินไปในประเด็น

ที่ต่อเนื่อง 

 ●  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน 

 ●  กระตุ้นให้แสดงความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

 3)  สร้างความกระจ่าง 

  บางครั้งนักเรียนต้องการความช่วยเหลือในการเรียบเรียง

ประมวลความคิดเห็นที่แต่ละคนได้แสดงออก ครูควรทำความกระจ่าง  

ให้นักเรียนได้โดย 

 ● กระตุ้นให้นักเรียนช่วยสรุปประเด็นความคิดหลักๆ 

 ● ตั ้งคำถาม ถามทบทวนหรือเปลี่ยนถ้อยคำในประเด็น  

คำตอบ เพื่อให้นักเรียนสรุปยืนยันความคิด 
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 4) ควบคุมให้อยู่ในประเด็นเป้าหมาย 

  ในการอภ ิปรายน ัก เร ียนอาจเบนประเด ็น  

ความสนใจออกไปนอกเป้าหมายของงานหรือโครงงานที่กำลัง

ทำอยู่ ครูควรกระตุ้นเตือน หรือถามให้ตรวจสอบว่าอยู่ใน

ประเด็นหรือไม่ 

 5) กระตุ้นให้ลงมือปฏิบัติ 

  เมื่อเห็นว่านักเรียนพอจะเห็นแนวทางความคิดใน

การทำงาน ครูควรจะจูงใจให้นักเรียนเริ่มต้นลงมือวางแผน

หรือปฏิบัติ โดยตั้งคำถามประเภท “เราจะเริ่มต้นกันอย่างไร” 

 6) สะท้อนผลการปฏิบัติ 

  ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนได้สะท้อนความคิดเห็น

เกี ่ยวกับผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื ่อง เช่น นักเรียน  

ได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

 

การตรวจสอบโครงงาน

 การออกแบบโครงงานเป็นความร่วมมือของครูกับ

นักเรียน โดยนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ริเริ่มจัดทำโครงงาน

และครูเป็นผู้ชี้แนะ องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้กระบวนการ

จัดทำโครงงานเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้จริงๆ คือ 

 1) เรียนตามสภาพจริง 

 2) เรียนรู้รอบด้าน 

 3) เรียนเพื่อใช้ชีวิตจริง 

 4) เรียนอย่างใฝ่รู้ 

 5) เรียนรู้กับผู้ใหญ่/ผู้รู้ 

 6) เรียนรู้ผลการปฏิบัติ 
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 รายการตรวจสอบต่อไปนี้จะช่วยให้ครูและนักเรียนร่วมพิจารณาในการ

วางแผนทบทวนโครงงาน

 องค์ประกอบ/รายการตรวจสอบ ใช่ ไม่ใช่

1.เรียนตามสภาพจริง   

 1) โครงงานเริ่มจากปัญหาที่มีความหมายต่อผู้เรียน   

 2) ปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ชุมชนสนใจ   

 3) งานที่นักเรียนจะสร้างมีคุณค่าต่อตนเอง หรือเป็นประโยชน์ 

  ต่อสังคมนอกห้องเรียน   

2.เรียนรู้รอบด้าน   

 1) โครงงานนี้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาและประยุกต์ใช้ 

  ความรู้หลายด้านหลายวิชา   

 2) โครงงานนี้ท้าทายให้นักเรียนใช้วิธีการแสวงความรู้ที่เหมาะสม 

  ตรงตามสิ่งที่จะค้นคว้า   

 3) นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและอุปนิสัยช่างคิด ค้นหามุมมองที่แตกต่าง   

3.เรียนเพื่อใช้ชีวิตจริง   

 1) การเรียนรู้เกิดขึ้นในสภาพการณ์หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 

  และการทำงานในโลกจริง   

 2) โครงงานช่วยให้นักเรียนใช้ศักยภาพและความสามารถในการค้นคว้า  

  ปฏิบัติงานกำลังให้ได้ผลงานในระดับสูง ทำงานเป็นทีม ใช้เทคโนโลยี 

  เหมาะสม ตลอดจนแก้ปัญหาและสื่อสารได้ดี   

4.เรียนอย่างใฝ่รู้   

 1) นักเรียนทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติงาน   

 2) โครงงานกำหนดให้นักเรียนเข้าร่วมสืบค้นแสวงหาความรู้อย่างจริงจัง 

  ด้วยวิธีการอันหลากหลาย   

 3) นักเรียนได้รับความคาดหวังจะต้องบอกกล่าวสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้  

  โดยการนำเสนอรายงาน ชิ้นงาน หรือผลการปฏิบัติ   
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6

 องค์ประกอบ/รายการตรวจสอบ ใช่ ไม่ใช่

5.เรียนรู้กับผู้ใหญ่/ผู้รู ้   

 1) นักเรียนได้มีโอกาสพบปะปรึกษาหารือหรือสังเกตการดำเนินงาน 

  ของผู้ใหญ่/ผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ   

 2) ผู้ใหญ่ ครู ผู้รู้ ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือนักเรียนในการวางแผนดำเนินงาน 

  และประเมินผล   

6.เรียนรู้ผลการปฏิบัติ   

 1) นักเรียนได้มีโอกาสสะท้อนผลการเรียนรู้เป็นระยะๆ โดยอาศัยเกณฑ์ 

  ที่กำหนดตามโครงงาน   

 2) มีการประเมินผลงานของนักเรียนด้วยวิธีการหลากหลาย  

  รวมทั้งการแสดงผลงานและแฟ้มสะสมงาน   

 3) บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานนักเรียน   

ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน

 1)  ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดประเด็นที่นักเรียน

จะค้นคว้าโดยการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น การอภิปรายใน  

ชั้นเรียน การเชิญวิทยากรภายนอกหรือการค้นคว้าในห้องสมุด 

 2) แจ้งผู ้ปกครองให้ทราบวัตถุประสงค์และขอให้

สนับสนุนนักเรียนเท่าที่จะทำได้ 

 3) แบ่งกลุ ่มนักเรียนออกเป็นกลุ ่มๆ ละ 4-5 คน   

ตามประเด็นหลักที่ศึกษา 

 4)  ครูชี้แจงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในโครงงาน 

 5) กำหนดบทบาทหน้าท ี ่ความร ับผ ิดชอบของ

นักเร ียนแต่ละคนในกลุ ่มตามลักษณะงานโดยคำนึงถึง  

ความสามารถ จุดเน้น ศักยภาพของแต่ละคน 
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 6)  ครูทบทวนกฎ กติกา จรรยา มารยาทในการใช้  

อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร 

 7) นักเรียนดำเนินการค้นคว้าตามขั้นตอน บทบาท

หน้าที่และบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมและข้อค้นพบจาก

แหล่งข้อมูล 

 8) นักเรียนประชุมกันเป็นระยะๆ เพื่อรายงานผล  

การปฏิบัติที่สำคัญต่อสมาชิกในกลุ่ม 

 9) นักเรียนผู้แทนแต่ละกลุ่มรายงานความก้าวหน้า/

ผลการดำเนินงานต่อนักเรียนทั้งหมดสัปดาห์ละครั้ง 

 10) แต่ละกลุ่มจัดทำเอกสารรายงานผลการค้นคว้า

ต่อครู โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา 

 11) แต่ละกลุ ่มนำเสนอผลงานรวมระดับโรงเรียน  

โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบ 

 12) นำข้อมูล/ผลงานเผยแพร่กับแลกเปลี่ยนโรงเรียน  

คู่พัฒนาและโรงเรียนอื่นๆ ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน

เว็บไซต์ของสถานศึกษาหรือเว็บไซต์ที่สนับสนุนการเผยแพร่ 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารส่งเสริมพหุปัญญา

พิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ คำอธิบาย

รายวิชา และหน่วยการเรียนรู ้ที ่กำหนด ควรคำนึงถึงว่า  

สาระที่กำหนดจะเชื่อมโยงสิ่งที่สอนจากปัญญาด้านหนึ่งไปสู่

อีกด้านหนึ่งได้อย่างไร ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงบูรณาการการเรียนรู้

แบบรอบด้าน โดยเน้นความแตกต่างของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

กำหนดจุดประสงค์เฉพาะและประเด็นหลักที ่จะสอนว่า  

จะสอนเรื่องอะไร สอนรายภาคเรียน รายปี สอนเป็นกลุ่ม  

หรือรายบุคคล 

 

ต ั ้งคำถามหลักของการใช ้อ ินเทอร ์เน ็ตและเทคโนโลยี  

สารสนเทศมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพหุปัญญา 

โดยอาจเขียนเป็นผังความคิดดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 

1

�
3
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พิจารณาความเหมาะสมสอดคล้อง ความเป็นไปได้เกี่ยวกับ

สาระ วิธีการ และเวลาที่ใช้ 

 

กำหนดทางเลือกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ซึ่งมีแนวทางเสนอแนะ ดังนี้ 

�
5

ด้านดนตรี

จะนำดนตรี เพลง จังหวะ  
มาใช้อย่างไร 

ด้านกายสัมผัส
และการเคลื่อนไหว

จะใช้ความสามารถด้านการเคลื่อนไหว 
ใช้ร่างกาย มือ อย่างไร 

ด้านตรรกะ-
คณิตศาสตร์

จะใช้สิ่งใดมาเสริมทักษะการคำนวณ  
จัดประเภท หาเหตุผล 

 
ด้านภาษา

จะเสริมทักษะการฟัง พูด  
อ่าน เขียนอย่างไร 

ด้านมิติสัมพันธ์

จะนำภาพ รูปทรง แผนปฏิบัติ  
สีสันมาใช้อย่างไร 

ด้านมนุษยสัมพันธ์

จะส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม
อย่างไร 

ด้านรู้จักและเข้าใจตนเอง

จะส่งเสริมให้นักเรียนเลือกปฏิบัติ
สะท้อนความรู้สึกอย่างไร 

ด้านธรรมชาติแวดล้อม

จะนำเรื่องความสัมพันธ์ของธรรมชาติ
แวดล้อมมาใช้อย่างไร 

จุดประสงค์

ประเด็นหลัก
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 ปัญญา/ความถนัด แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อ/ซอฟต์แวร์

ด้านดนตรี  

 

 

 

 

 

 

ด้านกายภาพสัมผัส 

การเคลื่อนไหว 

 

 

 

 

 

ด้านตรรกะ- 

คณิตศาสตร์ 

ส่งเสริมให้เรียน ค้นคว้า สร้างชิ้นงานหรือ

โครงการที่แสดงความสามารถด้านการใช้ 

เสียงเพลง จังหวะ ทำนองเพลง การแต่งเพลง

ทำเสียงประกอบ 

 

 

 

เรียนจากกิจกรรมการเล่นเกมที่บังคับการ

เคลื่อนไหวด้วยตนเอง สถานการณ์จำลอง 

แบบแผนการเคลื่อนไหวของคน สัตว์ เช่น 

การเต้นรำ กีฬา ส่งเสริมให้ค้นคว้าด้วยการ

ปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงาน ผลงาน โครงงาน 

ที่แสดงการเคลื่อนไหวหรือออกแบบเกมง่ายๆ 

 

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ แก้โจทย์ปัญหา

เกมคณิตศาสตร์ การทดลองในสถานการณ์จำลอง 

เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เกมสืบสวน 

สอบสวน การจัดหมวดหมู่แยกประเภท

สนับสนุน ให้ศึกษา ค้นคว้า สร้างผลงาน 

โดยการเขียนโปรแกรมคำสั่งเชิงตรรกะ-คำนวณ 

การจัดทำโครงงาน 

-  เว็บไซต์ด้านดนตรี เพลง  

 วิทยุ 

- โปรแกรม MP3/Win Amp. 

- โปรแกรมคาราโอเกะ 

-  โปรแกรมฝึกจำเสียงดนตรี 

-  โปรแกรมสร้างบทเพลง  

 ตัวโน้ต เสียงเพลง 

-  เว็บไซต์เกี่ยวกับกีฬา  

 การเต้นรำนาฏศิลป์  

-  โปรแกรมเกมการ  

 เคลื่อนไหว 

- โปรแกรมความสัมพันธ์ 

 มือ และตา 

- เกมออนไลน์ 

-  เว็บไซต์คณิตศาสตร์  

 วิทยาศาสตร์ การทดลอง 

 เสมือนจริง โครงงาน/ 

 วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 

- โปรแกรมคำนวณ   

 (Spreadsheet) 

- โปรแกรมฐานข้อมูล   

 (Database) 

-  โปรแกรมการออกแบบ  

 โครงสร้าง ออกแบบ  

 ตกแต่งภายนอกภายใน  

 เช่น Pro Desktop 
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 ปัญญา/ความถนัด แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อ/ซอฟต์แวร์

ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

ด้านรู้จักและเข้าใจ

ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านธรรมชาติ

แวดล้อม 

ส่งเสริมให้เรียนรู้เป็นกลุ่มการเรียนแบบร่วมแรง

ร่วมใจ การทำโครงงานเป็นกลุ่ม การเรียนผ่าน

เครือข่ายด้วยเกมเชิงปฏิสัมพันธ์ โปรแกรม

สนทนา การทำโครงการ/กิจกรรมบนเว็บร่วมกับ

นักเรียนต่างโรงเรียนหรือต่างวัฒนธรรม 

 

 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือสอนเป็น 

รายบุคคล เปิดโอกาสให้เลือกวิธีการศึกษา 

ค้นคว้า การทำโครงงาน ผลงานเฉพาะ 

บุคคล การกระตุ้นให้สะท้อนความรู้สึกและ 

ความภาคภูมิใจ 

 

 

 

 

เรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์

ธรรมชาติ พฤติกรรมของสัตว์ พืช การศึกษา

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ โครงงานเกี่ยวกับ

ชีววิทยาเชิงทดลองนำเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-  เว็บไซต์ด้านสังคม   

 เหตุการณ์ปัจจุบัน  

 บุคคลสำคัญ 

- List server กลุ่มสนใจ 

- โปรแกรมสนทนาพูดคุย 

- การอภิปรายทางไกล 

- เว็บไซต์เพื่อนทาง E-Mail 

- เว็บไซต์เกี่ยวกับผลงาน 

 และชีวิตของบุคคลสำคัญ  

 การพัฒนาศักยภาพ 

 และบุคลิกภาพ 

- โปรแกรมวางแผนจัดการ 

- เกมแก้ปัญหาส่วนบุคคล 

- โปรแกรมการทดสอบ 

 ความถนัด ความสามารถ 

 ความสนใจ บุคลิกภาพ 

-  เว็บไซต์เกี่ยวกับชีววิทยา  

 ระบบนิเวศ การอนุรักษ์  

-  โครงงานอนุรักษ์ ค้นคว้า 

 ทางชีววิทยาและ 

 สิ่งแวดล้อม 

-  เกมสถานการณ์จำลอง 

 ด้านปรากฏการณ์  

 ธรรมชาติ 

- โปรแกรมการแก้ปัญหา 

 ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

-  เลโก้ 

-  เกมวางแผนกลยุทธ์ 

 เหตุผล คณิตศาสตร์ 
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 ปัญญา/ความถนัด แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อ/ซอฟต์แวร์

ด้านภาษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านมิติสัมพันธ์ 

เรียนรู้ผ่านการสื่อสารบนเครือข่าย เช่น  

การเล่านิทานออนไลน์ การใช้จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่งานเขียน บทกวี

เว็บไซต์ส่งเสริมการใช้ภาษา เผยแพร่ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น 

ทางวัฒนธรรม การอภิปรายแสดง 

ความคิดเห็น ป้ายประกาศ (Web Board)  

การบันทึกอนุทินด้วยคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมให้เรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้า  

สร้างชิ้นงาน/โครงงาน โดยเสนอเป็นรูปภาพ

ระบายสี การออกแบบ การสร้างภาพ 

เคลื่อนไหวหลายมิติ การจัดทำแบบจำลอง

โครงสร้างเชิงสถาปัตยกรรม การวาดภาพ  

โครงงานที่นำเสนอเป็นงานศิลปะ  

งานออกแบบ แผนภูมิ แผนที่ จินตนาการ  

การแสดงทางทัศนศิลป์ 

-  เว็บไซต์ด้านภาษา   

 วรรณกรรม นิทาน  

 เกมภาษา สารานุกรม  

 ห้องสมุด 

- โปรแกรมประมวลคำ 

- โปรแกรมจัดพิมพ์/ 

 ทำหนังสือ (Desktop   

 Publishing)  

- เว็บไซต์เพื่อนทางจดหมาย 

 อิเล็กทรอนิกส์ (E-Pals) 

- โปรแกรมสนทนาพูดคุย  

 (Chat) 

- โปรแกรมบันเทิงอนุทิน 

- เว็บไซต์เกี่ยวกับทัศนศิลป์  

 วิจิตรศิลป์ หอศิลป์   

 จิตรกร งานออกแบบ  

 สถาปัตยกรรม  

-  โปรแกรมวาดภาพ  

 ระบายสี ตกแต่งภาพ 

-  โปรแกรมเกมหมากรุก 

-  โปรแกรม/แผนที่สามมิติ 

-  โปรแกรมเรขาคณิต 
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พหุปัญญากับเส้นทางอาชีพ 
  

 แนวคิดเรื ่องพหุปัญญามุ่งอธิบายวิธีการที ่มนุษย์จะใช้ศักยภาพ

แสดงออก ซึ่งผลงานหรือการทำงานด้วยปัญญาด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ

ที่เหมาะสมกับปัญญาความสามารถด้านที่ตนมี ซึ่งในกระบวนการส่งเสริม 

แนะแนว ให้คำปรึกษาด้านอาชีพของนักเรียน สามารถนำทฤษฎีพหุปัญญา

ไปใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้นักเรียนสำรวจตรวจสอบโลกของ  

งานอาชีพ ควบคู่ไปกับพหุปัญญาด้านที่ตนเองพัฒนาได้ดี โดยใช้กิจกรรม

และวิธีการสอดแทรกบูรณาการเข้าสู่กระบวนการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

เช่น บูรณาการลงในหน่วยการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลอาชีพจากท้องถิ่น 

แหล่งประกอบการ และจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนจัดกิจกรรม 

โครงการส่งเสริมการค้นคว้าเรียนรู้ด้านอาชีพ บุคคล ที่ประสบความสำเร็จ

ตามลักษณะพหุปัญญาด้านต่างๆ  

 

รายการต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างอาชีพต่างๆ จำแนกตามลักษณะของ  

พหุปัญญาแต่ละด้าน 
 ปัญญาด้านดนตรี     

 นักดนตรี คีตกวี นักแต่งทำนองเพลง นักร้อง ครูดนตรี ผู้อำนวยการเพลง 

วิศวกรเสียง นักร้องประสานเสียง ผู้จัดรายการเพลง (ดีเจ) นักดนตรีบำบัด 

ฯลฯ 

 

 ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์    

 วิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร จิตรกร นักออกแบบศิลป์ ครูศิลปะ   

นักถ่ายภาพ นักประดิษฐ์ นักบิน นักแกะสลัก นักวางผังเมือง นักสำรวจ 

ฯลฯ 
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 ปัญญาด้านกายสัมผัสและการเคลื่อนไหว  

 นักกีฬา ช่างฝีมือ ช่างอัญมณี นักแสดง เกษตรกร ช่างเครื่องยนต์ 

ช่างก่อสร้าง ครูพลศึกษา นักกายภาพบำบัด ศิลปินสาขานาฏศิลป์ เต้นรำ 

นักกายกรรม ฯลฯ    

 

 ปัญญาด้านภาษา     

 นักเขียน นักประพันธ์ นักพูด วิทยากร นักหนังสือพิมพ์สื ่อสาร

มวลชน (ผู้ประกาศข่าว ผู้จัดรายการ) นักกฎหมาย เลขานุการ ผู้พิสูจน์อักษร 

บรรณารักษ์ ครูสอนภาษา ฯลฯ 

 

 ปัญญาด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์    

 นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ ผู้ตรวจสอบบัญชี 

นักบัญชี นักสถิติ นักวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ นักวิจัยเชิงปริมาณ ฯลฯ 

 

 ปัญญาด้านรู้จักและเข้าใจตนเอง   

 นักจิตวิทยา นักบวช บาทหลวง นักจิตบำบัด นักแนะแนว ผู้สอน

จิตวิทยา นักวางแผน ผู้ประกอบการ ฯลฯ 

 

 ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์    

 นักแนะแนว นักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยาสังคม 

นักมานุษยวิทยา นักประชาสัมพันธ์ พยาบาล นักการเมือง นักบริหาร   

ผู้จัดการ นักขาย ฯลฯ 

 

 ปัญญาด้านธรรมชาติแวดล้อม   

 นักชีววิทยา นักนิเวศวิทยา นักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม นักป่าไม้ นักสมุทรศาสตร์ นักประชากรศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ 

ฯลฯ 
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 อย่ างไรก็ตาม ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และ

การแนะแนวให้คำปรึกษาด้านอาชีพ ครูควรสร้างความเข้าใจให้แก่

นักเรียนว่า การทำงานใดๆ ก็ตาม ล้วนต้องใช้ความสามารถ

ด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เพราะในการประกอบอาชีพหนึ่งๆ

ก็ต้องเกี่ยวข้องกับสังคม บุคคลอื่น อาชีพอื่น ดังนั้น

ต้องสื่อสารเป็น และควรทำให้นักเรียนตระหนักด้วยตนเองว่า

แม้จะมีความ สามารถทางปัญญาที่ โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง

แต่ก็ต้องอาศัยทักษะความรู้ วิธีการที่ เกี่ยวข้องกับปัญญา

ด้านอื่นๆเพื่อการดำรงชีวิตด้วย
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การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบรอบด้าน

การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน (Comprehensive 

Student Support System) 

มีกระบวนการที่มีแบบแผน ขั ้นตอนชัดเจน ที่มุ ่งส่งเสริม 

พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้นักเรียนอย่างทั ่วถึง   

โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบร่วมของบุคลากรทุกคน การดูแล

พ ัฒนาการของน ักเร ียนแต ่ละคนอย ่างเป ็นองค ์รวม 

(Educating the Whole Child)  

 

เป็นระบบที่สร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีครูอย่างน้อย  

หนึ ่งคนที ่จะดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื ่อง และ  

ได้พัฒนาสมรรถนะ คุณลักษณะ ทักษะการดำรงชีวิต บรรลุ

ผลสำเร็จตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยเชื่อมประสาน

การดำเนินงานทุกส่วนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

การสนับสนุนให้ครูอาจารย์ได้สร ้างสัมพันธ์ใกล้ช ิดกับ  

ผู ้ปกครอง เพื ่อให้การดูแลทางบ้าน โรงเรียน และชุมชน  

เชื่อมประสานกัน 

1

�

3
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การส่งเสริมให้ผู ้ปกครองรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายในการ  

เฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือบุตรหลาน 

 

การประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ชำนาญการ

ในสาขาต่างๆ เพื่อให้มีการรับช่วงแก้ไข และส่งเสริมการพัฒนา

เด็กและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยากรและสหวิชาชีพ 

 

การดำเนินการมุ ่งเน้นการให้ความสำคัญกับคุณค่าของ

นักเรียนในการตัดสินใจ รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาตนเองและผู้อื่น (Positive-Based Development) 

�
5
6
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ภาพความสำเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 
 

คุณภาพชีวิตผู้เรียน : มีทักษะการดำรงชีวิตปลอดภัยจากวิกฤตทั้งปวง 

ทักษะการจัดการตนเอง 

ทักษะการเรียนรู้  

ทักษะทางสังคม  

ทักษะการจัดการและสร้างงานอาชีพ 

ภัยสารเสพติด 

ความล้มเหลวทางการเรียน/อาชีพ 

ภัยทางเพศ  

อุบัติภัย/ความรุนแรง/การกลั่นแกล้ง 

คุณภาพชีวิต   วิกฤตสังคม 

เสริมสร้างทักษะ 

การดำเนินชีวิต 

คุ้มครองสิทธิ 

ป้องกันนักเรียน 

จากวิกฤตสังคม 
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การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

คณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสานงาน) 

คณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ) 

ดำเนินงาน (ครูที่ปรึกษา) 

กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา (กลุ่มช่วยเหลือ) 

ส่งเสริม/พัฒนา ป้องกัน ช่วยเหลือ 

ครูแนะแนว/ปกครองให้การช่วยเหลือ 

ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา  

ให้เป็นคนดี มีปัญญา  

มีความสุข และดำรง 

ความเป็นไทย 

ช่วยเหลือได้ 

ได้ 

ได้ 

ได้ ไม่ได้ 

ไม่ได้ 

ไม่ได้ 
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หลังคาเดียวกัน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


กระบวนการ โรงเรียน/ครู

 คณะกรรมการสถานศึกษา/ 

   เครือข่ายผู้ปกครอง

รู้จักนักเรียน 

เป็นรายบุคคล 

 

คัดกรองนักเรียน 

 

ส่งเสริมนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

ป้องกันและ 

แก้ไขปัญหา 

 

 

 

 

ส่งต่อ 

ศึกษาและจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

- เยี่ยมบ้านนักเรียน 

- ประสานผู้ปกครอง ชุมชน 

วิเคราะห์ข้อมูลจัดกลุ่มนักเรียน 4 กลุ่ม 

กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 

จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและ 

เสริมสร้างศักยภาพนักเรียน 

- กิจกรรมโฮมรูม 

- ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 

- กิจกรรมเสริมความถนัดและ  

 ความสนใจ และเสริมสร้าง   

 ทักษะการดำรงชีวิต 

ให้คำปรึกษาเบื้องต้นจัดกิจกรรมสำหรับ

ป้องกัน แก้ไขปัญหานักเรียน 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- กิจกรรมดูแลแก้ไขปัญหานักเรียน 

 

 

วิเคราะห์สาเหตุปัญหาซ้ำซ้อนหาทางแก้ไข 

บันทึกการส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เกี่ยวข้อง

ภายในและภายนอกโรงเรียน ติดตาม 

ประเมินผล 

เป็นเครือข่ายการให้ข้อมูลข่าวสาร

อำนวยความสะดวก ติดต่อ  

สื่อสารกับผู้ปกครองและชุมชน 

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ครูเป็นรายกรณี 

 

ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 

บุคลากร งบประมาณ บริหารทั่วไป

ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรม

พัฒนานักเรียนเป็นเครือข่าย 

และขยายเครือข่ายการร่วมพัฒนา

คุณภาพชีวิตนักเรียน 

 

สอดส่องดูแลให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมนักเรียน 

จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

และปลอดภัยจากสภาวะวิกฤต 

เป็นเครือข่ายและขยายเครือข่าย 

การช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน 

ประสานบุคลากรและองค์กร 

ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ แก้ไข

ปัญหาในการส่งต่อนักเรียนกำกับ 

ติดตาม ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน 

การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก 
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1.รู้จักนักเรียน

5.ส่งต่อ
ให้หน่วยงาน
คุ้มครองเด็ก

ดีขึ้น?

4.ช่วยเหลือ

3.พัฒนา
เสี่ยง

มีปัญหา

2.คัดกรอง

- ค้นหาข้อเท็จจริง 
- ให้การช่วยเหลือ 
 เฉพาะหน้าเพื่อ 
 ไม่ให้นักเรียน 
 มีปัญหามากขึ้น 
 ไม่ให้นักเรียน 
 ตกอยู่ในอันตราย 

 

การสร้างกฎเกณฑ์/ระบบ
ความปลอดภัย เช่น การสร้าง
กฎเกณฑ์ระบบความปลอดภัย
จากบุคคล การจัดกิจกรรม 
เสริมสร้างทักษะการป้องกัน
ตนเอง การจัดความสัมพันธ์
ทางสังคมในโรงเรียน เช่น  
การจัดความสัมพันธ์ 
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 
ครูกับนักเรียน ครูกับผู้ปกครอง  
ผู้ปกครองกับนักเรียน 
และระหว่างผู้ปกครองกับ 
ผู้ปกครอง 

 

มีระบบการประเมินนักเรียน 
(กลุ่มเสี่ยง & มีปัญหา) 

มีระบบข้อมูลพื้นฐาน 
ของนักเรียน 

ไม่ 

ใช่ 

ไม่ 

การจัดระบบดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัย 
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กระบวนการป้องกันวิกฤตความรุนแรง 

 ขั้นตอน วิธีการ/กิจกรรม

●  เสริมแรงจูงใจ  
●  ใฝ่สำเร็จ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
●  สร้างนิสัยใฝ่อนาคต-ลดอคติ 
●  ดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
●  ปกป้องสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
●  ปรับระบบและขยายเวลาจัดกิจกรรมและบริการ 

 ในโรงเรียน 
●  สร้างและขยายเครือข่ายคุ้มครองเด็กชุมชน 
●  ขจัดจุดล่อแหลมเสี่ยงภัย 
●  พัฒนาระบบการแนะแนวและให้คำปรึกษา โดยการ 

 มีส่วนร่วมของทุกส่วนของสังคมให้เข้มแข็ง จริงจัง 
● อบรมพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรม 

 ที่ก่อสัญญาณเตือนภัย และแนวทางการเฝ้าระวัง 

ยับยั้ง ป้องกัน 
● กำหนดแผนงาน ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ เพื่อจัดการ  

กับสัญญาณเตือนภัย 

●  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 
●  วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิด 

 การใช้ความรุนแรง 
●  จัดโปรแกรมฝึกทักษะลดความขัดแย้งให้นักเรียน  

กลุ่มเสี่ยง 
●  จัดทำแผนแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน 
● รณรงค์ให้ผู้ปกครองและบุคคลใกล้ชิดเก็บรักษาอาวุธ  

และสื่อกระตุ้นการใช้ความรุนแรง ให้อยู่ในที่มิดชิด 

1. สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย 

ด้วยวิถีประชาธิปไตย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เรียนรู้และเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภัย  

 

 

 

 

3. ดำเนินการยับยั้ง ช่วยเหลือนักเรียน 

 ที่ส่งสัญญาณก่อเหตุรุนแรง  
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 ขั้นตอน วิธีการ/กิจกรรม

4. เตรียมการยับยั้งแทรกแซงระหว่างเกิด

เหตุวิกฤตความรุนแรง (การขู่วางระเบิด 

การใช้อาวุธ การวางเพลิง การต่อสู้

ทะเลาะวิวาท การกลั่นแกล้งรังแก  

 การล่วงละเมิดทางเพศ)  

 

 

 

5. การจัดการกับสถานการณ์หลังเหตุ

วิกฤต  

 

● กำหนดมาตรการ ขั้นตอน การอพยพ เคลื่อนย้าย 

 นักเรียน 
● อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการประสานการปฏิบัติ 

 รับมือเหตุวิกฤต 
●  วางระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน 
●  จัดระบบรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน 
●  ฝึกซ้อมปฏิบัติการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 
●  ร่วมศึกษาทำความเข้าใจปฏิกิริยาของบุคคล 

 เมื่อเผชิญความเครียด ความกลัว และการสูญเสีย 
●  ช่วยเหลือผู้ปกครองให้เข้าใจปฏิกิริยาของบุตรหลาน 

 ต่อเหตุการณ์รุนแรงและการปลอบขวัญ 
●  ช่วยเหลือให้การบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียน 
●  ช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์รุนแรง 

 และครอบครัว 
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผดุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผนึกผสาน 
บูรณาการภารกิจ 

สานสัมพันธ์ผู้ปกครอง 
ต่อเนื่อง 

ทำงานเป็นทีม 
และเอื้ออาทร 

รณรงค์ขยายผล 
และประชาสัมพันธ์ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และสารสนเทศ 

นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พัฒนาองค์ความรู้ 

สร้างและขยาย 
เครือข่าย 


การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
และผดุงระบบ
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 เมื่อวิเคราะห์ภาระงานหลากหลายของสถานศึกษา จะพบว่ามีความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งในแง่ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน กระบวนการ

ปฏิบัติงานและเป้าหมายซึ ่งมุ ่งเน้นพัฒนาการ เมื ่อวิเคราะห์ภาระงาน  

หลากหลายของสถานศึกษา จะพบว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องกัน

ทั้งในแง่ผู้รับผิดชอบดำเนินการกระบวนการปฏิบัติงานและเป้าหมาย ซึ่งมุ่งเน้น

พัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนในลักษณะองค์รวม ดังนั้น การบริหารจัดการ

ศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจำเป็นต้องผนึกผสานบูรณาการการดำเนินงาน

ระบบย่อยทุกระบบให้เป็นเอกภาพ มุ่งสู่เป้าหมายที่แท้จริง คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานที ่กำหนด ทั ้งนี ้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนับเป็น  

กลไกสำคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ที่ปรึกษา 

นายชินภัทร ภูมิรัตน  เลขาธิการ 

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการ 

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางอ่องจิต เมธยะประภาส ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวเสาวนิตย์ ชัยมุสิก  ข้าราชการบำนาญ 

 

เรียบเรียงต้นฉบับ 

นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  

    จังหวัดราชบุรี 

นางสาวอัญชลี  ประกายเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์   

    กรุงเทพมหานคร 

นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา  

    จังหวัดชัยภูมิ 

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

    น้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

นายบุญชิต  รอดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์  

    จังหวัดนครนายก 

คณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
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นางสาวสุพัตรา ไผ่แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง   

    กรุงเทพมหานคร 

นางกาญจนา ชุมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา  

    (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

นายรังสรรค์ เพ็งนู  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    เครือข่ายที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี  

นายชัด บุญญา ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    เครือข่ายที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่  

นางสมลักษณ์ พรหมมีเนตร  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    เครือข่ายที่ 17 จังหวัดพิษณุโลก  

นายอรัญ กั่วพานิช  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    เครือข่ายที่ 8 จังหวัดสงขลา 

นายวันชัย คงเพ็ชร์  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    กรุงเทพมหานคร  

นายภาสกร เกิดอ่อน  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    กรุงเทพมหานคร  

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    กรุงเทพมหานคร  
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นายปกาศิต จำปาทอง  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    กรุงเทพมหานคร  

นางเกศรี วิวัฒนปฐพี  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    เครือข่ายที่ 10 จังหวัดอุดรธานี  

นายสัมภาษณ์ คำผุย  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    เครือข่ายที่ 12 จังหวัดมหาสารคาม  

นางสาวสุมล นาคบรรพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    ชำนาญการพิเศษ  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 

นายไตรรงค์ มณีสุธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    ชำนาญการพิเศษ 

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

     สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ฝ่ายประมวลผลภาพรวมข้อมูลโรงเรียนและจัดพิมพ์ต้นฉบับ 

นางสาวอุษา หลักดี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาวสมพิศ นัยนิตย์  ครูผู้ช่วยโรงเรียนทวีธาภิเศก 2  

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

    กรุงเทพมหานคร เขต 3  



��

โรงเรียนมาตรฐานสากล

นางสาวอังคนา จบศรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางปาริตา ศุภการกำจร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

     สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาวสุวลี สาคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

     สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายวิวรรธน์ สวดมาลัย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

     สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาวลาวัลย์ พรมสวน  สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

บรรณาธิการกิจ 

นายรังสรรค์ เพ็งนู  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    เครือข่ายที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี  

นายไตรรงค์ มณีสุธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    ชำนาญการพิเศษ 

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายภาสกร เกิดอ่อน  ศึกษานิเทศก์ 

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    กรุงเทพมหานคร 

นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

                    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสถิรา ปัญจมาลา       นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

                             ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

    สำนักอำนวยการ 

 



คู่มือการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
และการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

�5

รูปเล่มและปก 

นายพงษ์ศักดิ์ ผุยพอกสิน    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางสถิรา ปัญจมาลา        นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  

                             ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

    สำนักอำนวยการ 

 

ขอขอบคุณ 

นายพงษ์ศักดิ์ ผุยพอกสิน        ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ 

    สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และ 

    สิทธิผู้บริโภคของวุฒิสภา ที่สนับสนุน 

    แนวความคิดในการจัดทำเอกสาร 

นางสาววรานุช ชินวรโสภาค    องค์การแพธ (PATH) ที่สนับสนุนข้อมูล 

    และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 

                              Global Education and Youth Development 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่พิมพ ์ พุทธศักราช 2553 
จำนวนพิมพ ์ 5,000 เล่ม 
ลิขสิทธิ์เป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
พิมพ์ที ่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด    
 79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
 โทร. 0-2561-4567 โทรสาร 0-2579-5101  
 นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 

คู่มือการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 




