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ตอนที่ 19       แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมัธยมศึกษา (1) 

 ความเดิมในตอนท่ี 14 ท่ีกลา่วไว้วา่ 1สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 1มีโครงการ 

Education Hub School และอยูร่ะหวา่งดําเนินโครงการ Spirit of ASEAN (Sister/Partner  School และ Buffer School) 

สาํหรับกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการไปแล้วในปี 2554 คือการพฒันาหลกัสตูรและสือ่เก่ียวกบัอาเซยีน รวมทัง้กิจกรรมคา่ย

เยาวชนเพ่ือการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนนัน้.......ตัง้แตต่อนท่ี 19 เป็นต้นไป จะขอขยายความให้ได้รับทราบกนัโดย

ละเอียดถงึภารกิจของ สพฐ.กบัการเตรียมตวัสูป่ระชาคมอาเซยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานกนันะคะ 

 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  (สพฐ.) 1ได้ดําเนินโครงการพฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลาง

การศกึษาในภมูิภาค (Education Hub) โดยมอบหมายให้สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษาดําเนินกิจกรรมโครงการ

พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN เพ่ือเตรียมเยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

ประชาคมอาเซียน สามารถติดตอ่สือ่สารและอยูร่่วมกนัได้บน

พืน้ฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกนั โดยคดัเลอืก

โรงเรียนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาจากทกุภมูิภาค เข้าร่วม

โครงการ เพ่ือพฒันาให้มีความพร้อมและศกัยภาพ ในการจดัการ

เรียรรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซยีนเป็นศนูย์การเรียนรู้อาเซยีน จํานวน 

68 โรง แบง่เป็นโรงเรียน 3 รูปแบบ คือ 1) โรงเรียน Sister school 

จาํนวน 30 โรง เป็นโรงเรียนท่ีจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคม

อาเซยีน เน้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เทคโนโลยี และภาษา

ของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 1 ภาษา พหวุฒันธรรม  2) 

โรงเรียน Buffer School จาํนวน 24 โรง เป็นโรงเรียนท่ีจดัการ

เรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซยีน เน้นการเรียนการสอนภาษาของ

ประเทศสมาชิกอาเซยีน 1 ภาษา (ภาษาของประเทศท่ีมีชายแดนติด

ท่ีตัง้ของโรงเรียน เช่น ลาว พมา่ กมัพชูา และมาเลเซีย) พหุ

วฒันธรรม เทคโนโลยี และพฒันาให้เป็นศนูย์อาเซยีนศกึษาท่ีมคีวามพร้อมและศกัยภาพ ในการจดักิจกรรมสร้างความรู้

ความเข้าใจและความตระหนกั รวมทัง้จดัการเรียนรู้ สือ่การเรียนรู้ และแหลง่การเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ซึง่

ประกอบด้วยเสาหลกั 3 เสา ได้แก่    

                               เสาหลกัประชาคมการเมืองและความมัน่คง (ASEAN Political and Security Community) 

  เสาหลกัประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community) และ 

  เสาหลกัประชาคมสงัคมและวฒันธรรม (ASEAN Socio -Cultural Community) 

และ 3) ASEAN Focus School จาํนวน 14 โรง ทัง้นีม้ีโรงเรียนท่ีเป็นเครือขา่ยมากกวา่ 500 โรง โรงเรียนท่ีเข้าร่วม

โครงการดงักลา่วขณะนีกํ้าลงัดําเนินการพฒันาโรงเรียนสูป่ระชาคมอาเซียน และจดักิจกรรมในโรงเรียนเพ่ือสร้างความ

ตระหนกัเก่ียวกบัประชาคมอาเซยีน 

 ผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาโรงเรียนได้จดักิจกรรมหลากหลาย เชน่ การเรียนรู้ผา่นสอื อปุกรณ์ รูปภาพ วีดิทศัน์ 

นิทรรศการ การจดักิจกรรมตา่งๆ รวมถึงการตดิตอ่สือ่สารกบัโรงเรียนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทางสือ่

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ สือ่ ICT (Information Communication Technology) ซึง่กิจกรรมท่ีกลา่วมาเป็นการออกแบบและจดั

ประสบการณ์ให้โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นกัเรียนในโรงเรียนท่ีเป็นศนูย์อาเซียนและโรงเรียนเครือขา่ยได้ลงมือปฏิบตัิจริง 

ซึง่เป็นไปตามแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้ประสบการณ์ตรง และมีกิจกรรมคา่ยสร้างสรรค์ท่ีเน้นการสร้าง

ความตระหนกัเร่ืองประชาคมอาเซียน 
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 ดงันัน้ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนอยา่งสงูสดุ อนัจะเป็นพลงัการขบัเคลือ่นการพฒันาโรงเรียนสู่

ประชาคมอาเซียนในทกุพืน้ท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ สพฐ. โดยสาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา พิจารณาเห็นวา่การ

สร้างศกัยภาพให้แก่สถานศกึษา และสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัอาเซยีนเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีมีผลตอ่การ

เตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้จดัทําเอกสารแนวทางการจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซยีน เป็นการ

เตรียมความพร้อมของเด็กไทย เพ่ือการอยูร่่วมกบัประชาชนของประเทศตา่งๆ ในปี 2558 

 การดาํเนินการนําแนวคิดการศกึษาสูป่ระชาคมอาเซียน เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน ในการดําเนินการ จึงเน้นท่ีการ

ผสานแนวคิดดงักลา่วเข้าไปในหลกัสตูรสถานศกึษา ให้การทํางานทัง้หมดเป็นการทํางานตามปกติ โดยเป็นการประกนั

ผลได้วา่ ผู้ เรียนมีคณุภาพตามท่ีหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กําหนดไว้ ขณะเดยีวกนัก็เป็น

การเตรียมการให้ผู้ เรียนมีความรู้ ทกัษะกระบวนการ และเจตคติคา่นิยมของพลเมืองไทยท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และ

สามารถอยูใ่นประชาคมอาเซยีนได้อยา่งด ี

 สาํหรับโรงเรียน  Sister School และ Buffer School อาจมกีารพฒันาท่ีผู้ เรียนในสว่นการเตรียมการสูป่ระชาคม

อาเซยีนท่ีมีความเข้มข้นในเร่ืองของการใช้ภาษาเพ่ือการสือ่สาร ซึง่เป็นภาษาของอาเซียน เร่ืองของการใช้

ภาษาตา่งประเทศท่ีสองท่ีเป็นภาษาเพ่ือนบ้าน รวไปจนถึงการศกึษาเพ่ือความเข้าใจ ความหลากหลายทางวฒันธรรม 

นอกจากนีย้งัมีระบบการสือ่สารท่ีเป็นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  (Social Network) ในการติดตอ่สือ่สารและเรียนรู้ร่วมกนั

ระหวา่งโรงเรียนกบัโรงเรียนอ่ืนๆ ในประเทศอาเซียน 

สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา ยงัได้ประสานความร่วมมือกบัศนูย์ SEAMOLEC ดําเนินโครงการ

โรงเรียนคู่พัฒนาระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยและสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย เพ่ือสร้างความร่วมมือ

ด้านการพฒันาคณุภาพการศกึษาผา่นการเรียนรู้ร่วมกนั และแลกเปลีย่นเรียนรู้ ความรู้ วฒันธรรม และคา่นิยมระหวา่งกนั

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยคดัเลอืกโรงเรียนมธัยมศกึษาเข้าร่วมโครงการ จาํนวน  23 โรง เป็นโรงเรียนท่ีจดัการเรียนรู้



3 
 

เพ่ือสง่เสริมและปลกูฝังให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและมีคา่นิยมท่ีดีเก่ียวกบัประเด็นสาํคญัของอาเซียน ซึง่เป็นการ

เตรียม ความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 สอดคล้องกบักรอบความร่วมมือและกระชบั

ความสมัพนัธ์กบัประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศในภมูิภาคเอเชียท่ีกระทรวงศกึษาธิการได้กําหนดไว้ 

 
 

คุณลักษณะเดก็ไทยในประชาคมอาเซียน กําหนดเป็นลกัษณะ 3 ด้าน ดงันี ้

 ด้านความรู้     

1. มีความรู้เก่ียวกบัประเทศอาเซยีนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

 2. มีความรู้เก่ียวกบักฎบตัรอาเซยีน 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ 

1. ทกัษะพืน้ฐาน 

1.1 สือ่สารได้อยา่งน้อย 2 ภาษา (ภาษาองักฤษ และภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน อีกอยา่งน้อย 1 ภาษา) 

1.2 มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งสร้างสรรค์ 

1.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสนัตวิิธี 

1.4 มีความสามารถในการทํางานและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 

2. ทกัษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสงัคม 

2.1 เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม 

2.2 มีภาวะผู้ นํา 

2.3 เห็นปัญหาสงัคมและลงมือทําเพ่ือนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 

3. ทกัษะการเรียนรู้และพฒันาตน 

3.1 เห็นคณุคา่ความเป็นมนษุย์เทา่เทียมกนั 

3.2 มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นและแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตผุล มีวิธีคิดอยา่งถกูต้อง 

3.4 มีความสามารถในการจดัการ/ควบคมุตนเอง 

ด้านเจตคต ิ

1. มีความภมูใิจในความเป็นไทย/ความเป็นอาเซยีน 

2.    ร่วมกนัรับผิดชอบตอ่ประชาคมอาเซียน 

3.    มีความตระหนกัในความเป็นอาเซยีน 



4 
 

4.    มีวิถีชีวติประชาธิปไตย ยดึมัน่ในหลกัธรรมภิบาล สนัติวิธี/สนัติธรรม 

5.    ยอมรับความแตกตา่งในการนบัถือศาสนา 

6.    ดําเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

ดรูายชือ่โรงเรยีนท ัง้หมดทีเ่ขา้รว่มโครงการไดท้ี ่          
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/28686/310951.pdf 


