
ตอนที่ 24   เตรียมเดก็ปฐมวัย ก้าวไปสู่พลเมืองอาเซียน 

 

“เตรียมตน เตรียมคน เตรียมงาน เตรียมความพร้อมของลูกหลานคือรากฐานของการ

พัฒนา” คํากลา่วนีย้งัใช้ได้กบักระแสอาเซียนในขณะนี ้ โดยเฉพาะการจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัอาเซียน 

กระทรวงศกึษาธิการได้กําหนดบทบาทการดําเนินงาน ด้านการตา่งประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชบั

ความสมัพนัธ์ และการขยายความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้าน และในภมูิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความ

ร่วมมือด้านตา่งๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศกึษาและได้กําหนดนโยบายการขบัเคล่ือน

การศกึษาในอาเซียนสูเ่ป้าหมายการจดัตัง้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดงันโยบายตอ่ไปนี ้

       นโยบายท่ี1 การเผยแพร่ความรู้ ข้อมลูข่าวสารและเจตนคตท่ีิดีเก่ียวกบัอาเซียนเพ่ือเสริมสร้างความ

ตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียน อตัลกัษณ์อาเซียน และเตรียมความพร้อมของครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการ

ศกึษา นกัเรียน นกัศกึษาและประชาชนเพ่ือก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 

       นโยบายท่ี 2 การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน และประชาชนให้มีทกัษะท่ีเหมาะเพ่ือเตรียมความพร้อม

เข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

       นโยบายท่ี 3 การพฒันามาตรฐานการศกึษาเพ่ือสง่เสริมการหมนุเวียนของนกัศกึษาและครูอาจารย์ใน

อาเซียน 

       นโยบายท่ี 4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีการศกึษาในอาเซียนเพ่ือรองรับการก้าวสู ่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  

       นโยบาย 5 การพฒันาเยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรสําคญัในการก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน 

 

เน่ืองจากการศกึษาเป็นรากฐานสําคญัในการขบัเคล่ือนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและ

ภมูิภาค ในความร่วมมือด้านการศกึษาอาเซียน ความร่วมมือดงักลา่วเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกบัแนว

ทางการปฏิรูปการศกึษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึง่ประกอบด้วยการปรับปรุงในเชิงปริมาณ โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงการขยายโอกาสทางการศกึษา การยกระดบัคณุภาพการศกึษา การนําโครงสร้างพืน้ฐาน สิ่งอํานวย

ความสะดวกและเทคโนโลยี การส่ือสารเข้ามารองรับ ตลอดจนการบริหารจดัการทางการศกึษา 

ในสว่นของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ได้เร่งพฒันาเดก็และเยาวชนไทยให้รู้จกั

วฒันธรรม  สงัคม  ความเป็นอยูข่องเพ่ือนอีก 9 ประเทศ   ท่ีจะสามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอยา่ง

มัน่ใจ โดยการดําเนินโครงการพฒันาประชาคมสู่อาเซียน (Spirit of ASEAN) เพ่ือรองรับการรวมกลุม่ของ

ประเทศอาเซียน ในปี 2558   เชน่  โรงเรียน Buffer School  เป็นโรงเรียนท่ีอยู่ตดิชายแดนกบัประเทศสมาชิก

อาเซียน 4 ประเทศ   ได้แก่  ลาว พมา่ กมัพชูา และมาเลเซีย  โรงเรียน Sister School   เป็นโรงเรียนท่ีมีความ



พร้อม มีความเข้มแข็งทัง้ในเร่ืองของภาษาและ ICT  ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไมต่ิดชายแดน  แตมี่ประสานสมัพนัธ์

กบัอาเซียน 5 ประเทศ  ได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน เป็นต้น   

          สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา ซึง่มีบทบาทสําคญัในเร่ืองของหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ใน

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ได้ระดมความคิดจากผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้บริหาสถานศกึษา  ศกึษานิเทศก์  ครูผู้สอน 

และผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกําหนดกรอบแนวทางในการพฒันาโรงเรียนเป็นการเตรียมพร้อมสูค่วามเป็นประชาคม

อาเซียน โดยการกําหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของเดก็ไทยท่ีสอดรับกบัประชาคมอาเซียน  การวิเคราะห์

หลกัสตูรในสว่นของอาเซียนศกึษา  การกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้   เพ่ือให้สถานศกึษาสามารถพฒันาผู้ เรียน

ได้อยา่งมีคณุภาพและแข็งแกร่งในประชาคมอาเซียน 

คุณลักษณะเดก็ปฐมวัยก้าวไปสู่พลเมืองอาเซียน  

          เม่ือเราได้ทราบถึงคณุลกัษณะเดก็ไทยในประชาคมอาเซียน การเตรียมเด็กปฐมวยั ก้าวไปสูพ่ลเมือง

อาเซียนในส่วนของปฐมวยั ขอให้เรายดึเป้าหมายของการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัให้ชดัเจน  ให้เด็ก

ปฐมวยัของไทยเราได้รับการสง่เสริมพฒันาการให้พร้อมทกุด้าน  และสิ่งท่ีควรปลกูฝังให้กบัเด็กปฐมวยัของ

เรา คือ ทกัษะการคิด วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา มีเหตผุล มีทกัษะทางสงัคม ทกัษะชีวิต และท่ีสําคญั

มีความรักในความเป็นไทยให้มากขึน้ 

 จากหลักการและแนวคิดสู่การนําไปใช้ 

การจดักิจกรรมสําหรับเดก็ปฐมวยัเพ่ือเตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะเป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพของประเทศและ

ของอาเซียนนัน้ เราสามารถบรูนาการกิจกรรมในสาระท่ีควรเรียนรู้ทัง้ 4 สาระ / เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเดก็เชน่ ฉนั

มีช่ือ นามสกลุ เพ่ือนๆสมาชิกอาเซียนก็มีช่ือ ฉนัเรียนรู้ข้อตกลงตา่งๆเพ่ือนๆสมาชิกอาเซียน ฯลฯ /เร่ืองเก่ียวกบั

บคุคลและสถานท่ีแวดล้อมเดก็ ฉนัมีชมุชน  วฒันธรรม สถานท่ี ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ เพ่ือนๆสมาชิก

อาเซียนก็มี ฯลฯ /ธรรมชาตริอบตวั ฉนัมีสิ่งแวดล้อมรอบตวัมากมายทัง้สิ่งมีชีวิตและไมมี่ชีวิต เพ่ือนๆสมาชิก

อาเซียนมีอะไรบ้างฯลฯ /สิ่งตา่งๆรอบตวั ฉนัเดนิทางไปท่ีตา่งๆทัง้ในประเทศและนอกประเทศได้  โดยทาง

เรือ  เคร่ืองบนิ   รถไฟ และเรียนรู้แผนท่ีในการเดนิทางไปยงัประเทศอาเซียนได้ ฯลฯ  จากสาระท่ีกล่าวมา

ทัง้หมด สามารถบรูณาการในกิจกรรมหลกัตามตารางประจําวนั เชน่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เชน่ เลา่เร่ือง

จากภาพ  ให้เดก็เรียนรู้ตําแหนง่ของประเทศ โดยดจูากลกูโลก  แผนท่ี   จดัหนงัสือภาพอาเซียนในมมุ

หนงัสือ  จดัป้ายนิเทศ  กิจกรรมเกมการศกึษา  จบัคูก่ารแตง่กายกบับตัรคําประเทศ  จบัคูธ่งชาติ กบับตัรคํา 

หรือ คน  กิจกรรมสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ธงประจําชาตอิาเซียน ระบายสีภาพดอกไม้ประจําชาติอาเซียน ปัน้ดนิ

นํา้มนัทําแผนท่ีจําลองฯ กิจกรรมเสรีเลน่ตามมมุแสดงบทบาทสมมติตามมมุอาเซียน  เลม่ในมมุหนงัสือ เลน่

สร้างประเทศสมาชิกอาเซียนจากไม้บล็อกฯ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะแสดงทา่ทางประกอบเพลง

อาเซียน  แสดงการร้องเลน่เต้นเลียนแบบการเต้นแตล่ะประเทศฯ กิจกรรมกลางแจ้ง ลองเลน่กลางแจ้งแบบเดก็



แตล่ะประเทศในอาเซียน นอกเหนือจากกิจกรรมหลกัแล้วครูสามารถพาเดก็ปฐมวยัศกึษานอกสถานท่ี ชม

นิทรรศการเก่ียวกบัอาเซียน จดักิจกรรมโครงการหรือโครงงาน อาเซียน ถ้าเดก็สนใจ  

จากสิ่งท่ีจะเปล่ียนแปลงสงัคมไทยไปสูส่งัคมอาเซียนในฐานะสมาชิกของอาเซียนประเทศหนึง่ เดก็

ปฐมวยัของเราจะก้าวไปสูพ่ลเมืองอาเซียนท่ีมีคณุภาพได้หรือไมน่ัน้ขึน้อยูก่บั ครู  ผู้ปกครอง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัเด็กปฐมวยั ร่วมมือกนัเล็งเห็นความสําคญัของการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัอยา่งจริงจงั จากคํากลา่ว

ท่ีวา่ “ไทยจะเป็นผู้ นําอาเซียน” ก็คงเป็นไปได้ไมย่าก ทีนีล้องมาดตูวัอยา่งของโรงเรียนอนบุาลท่ีมีความพร้อมท่ี

จะนําเดก็ปฐมวยัสูพ่ลเมืองอาเซียนกนันะคะ 
 

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

 โรงเรียนอนบุาลเชียงของ มีการเตรียมพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ตัง้แตปี่ 2546 โดยเร่ิมท่ีการ

พฒันาด้านภาษาเป็นอนัดบัแรก เชน่ ภาษาจีน ภาษาองักฤษ พร้อมทัง้พฒันาครู บคุลากรทางการศกึษา ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน รวมทัง้มีการจดับรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นแหลง่เรียนรู้

อาเซียนศกึษา จดัห้องเรียน Mini English Program สอนภาษาจีน โดยให้ครูเจ้าของภาษาเป็นผู้สอนและมีครู

ชาวไทยเป็นผู้ชว่ย อีกทัง้ยงัส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกิดพลงัขบัเคล่ือนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในทกุภาค

สว่น โดยมีการประชาสมัพนัธ์ให้แก่ ผู้ปกครอง ชมุชน ได้ทราบถึงความสําคญั ในการเตรียมพร้อมของนกัเรียน 

ผู้ปกครอง ชมุชนในการสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย ทัง้นี ้โรงเรียนตา่งๆ โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีติดขอบชายแดน

ประเทศเพ่ือนบ้าน มีการต่ืนตวั เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากขึน้ และโรงเรียนอนบุาลเชียงของ เป็นอีกหนึง่

โรงเรียนท่ีสง่เสริมการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียน โดยมุง่เน้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน  

 โรงเรียนอนบุาลเชียงของ ได้รับคดัเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันประจําอําเภอเชียงของ ตามโครงการหนึง่

โรงเรียน หนึง่อําเภอในฝันของรัฐบาล รวมทัง้ โรงเรียนยงัเป็นสว่นหนึง่ของชมุชนและ จงัหวดั โดยเป็นฐานความรู้

เก่ียวกบัอาเซียน ให้กบัผู้ปกครองและชมุชนได้อยา่งดี พร้อมทัง้ขบัเคล่ือนทกุภาคส่วน ให้เรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

1โรงเรียนอนุบาลปรางทพิย์1 http://www.prangthip.ac.th/page_curri_kinder.htm 

 มีหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และหลกัสตูรการศกึษา

ปฐมวยั0 พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจได้ว่าหลกัสตูรนี ้สามารถท่ีจะเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 

อารมณ์0 จิตใจ สงัคม และสติปัญญาให้กบันกัเรียนได้อยา่งครบถ้วน จงึมีกระบวนการวิจยัหลกัสตูรการเรียน

การสอนอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา0  

 นอกจากนีน้กัเรียนจะได้เรียนภาษาองักฤษแบบธรรมชาตกิบัเจ้าของภาษา ได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็น

http://www.prangthip.ac.th/page_curri_kinder.htm


เคร่ืองมือเพ่ือการเรียนรู้สูโ่ลกกว้าง ได้รับการปลกูฝังด้านคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีดีงาม รวมทัง้ให้เกิด

ความรักและเห็นคณุคา่ในวฒันธรรมประเพณีไทย ฝึกฝนให้มีระเบียบวินยั มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง แจม่ใส    

ร่าเริง0 มีความสขุ มีการวดัและประเมินผลพฒันาการด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึง่เปิดโอกาสให้

ผู้ เก่ียวข้องกบันกัเรียนทกุคนเป็นผู้ประเมิน 

หลักสูตรภาคภาษาไทย Thai Plus 

 โรงเรียนอนบุาลปรางทิพย์ มีระบบการเรียนการสอนแบบบรูณาการ และได้พฒันาหลกัสตูรอนบุาล

ภาคภาษาไทย “Thai Plus” รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเพิ่มการเรียนรู้ภาษาจีน 2 วนัตอ่สปัดาห์ 

นอกเหนือจากภาษาองักฤษ 3 วนัตอ่สปัดาห์ นกัเรียนจะได้เรียนรู้คําศพัท์ในชีวิตประจําวนั สิ่งตา่งๆ รอบตวั ซึ่ง

เป็นการเรียนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach) ตลอดจนพฒันาทกัษะท่ีสําคญั เชน่ การคิด

วิเคราะห์ การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ทัง้นีเ้พ่ือเสริมทกัษะด้านภาษาท่ีหลากหลายและทกัษะชีวิตท่ีจําเป็นตัง้แต่

ปฐมวยั 

 

โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 

             โรงเรียนอนบุาลวดัป่าเลไลยก์เล็งเห็นความสําคญัของประชาคมอาเซียน จึงเตรียมความรู้ และ

ความพร้อมให้แก่ครูและนกัเรียนด้วยส่ือท่ีทนัสมยั ซึง่นอกจากจะเป็นตวัชว่ยของครูแล้ว ยงัชว่ยให้เดก็ๆ เรียน

ภาษาองักฤษได้อยา่งมีประสิทธิภาพอีกด้วย   

                การเรียนภาษาองักฤษได้ดีนัน้ ส่ือการเรียนการสอนเป็นสิ่งท่ีจําเป็นมาก โดยเฉพาะส่ือมลัตมีิเดีย

เสริมบทเรียน ช่วยให้ทัง้ครูและนกัเรียนฝึกฟังและพดูเหมือนได้ส่ือสารกบัเจ้าของภาษาโดยตรง ซึง่ได้รับการ

ตอบรับเป็นอยา่งดีจากนกัเรียน โรงเรียนต้องมีการปรับโครงสร้างและขยายการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ

ให้มากขึน้ในอนาคต เน่ืองจากท่ีผา่นๆ มายงัมีข้อจํากดัเร่ืองระยะเวลาในการสอน ส่ือบางส่ือจําเป็นต้องใช้

สญัญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามาเช่ือมตอ่ เชน่ โปรแกรมอิงลิช ดสิคฟัเวอร่ี ซึง่บางครัง้ก็ติดปัญหาสญัญาณเน็ตลม่

อยูบ่อ่ยครัง้ แตเ่ร่ืองนีท้างโรงเรียนกําลงัเร่งแก้ไข เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสําคญัมากในการค้นหาข้อมลูของ

ครูและเด็กนกัเรียนในโรงเรียน 

                แนวทางจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน กลุม่สาระได้ให้ความสําคญักบัเด็กนกัเรียนมาก และ

พยายามหาส่ือและกิจกรรมตา่งๆ มาเพิ่มทกัษะทางด้านภาษาองักฤษให้แก่เดก็ เชน่ การให้เดก็ฝึกพดูแนะนํา

ตวัเป็นภาษาองักฤษ การประกวดเลา่นิทานภาษาองักฤษ เป็นต้น ทําให้เดก็นกัเรียนกล้าท่ีจะแสดงออกและ

กล้าท่ีจะพดูภาษาองักฤษมากขึน้ นอกจากนัน้โรงเรียนยงัได้นําบทเรียนมลัตมีิเดียเข้ามาเสริมด้วย เป็น

โปรแกรมสอนภาษา ซึง่จะให้เดก็เข้าใช้ 1-2 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ ช่วยให้เดก็สามารถฟังสําเนียงของเจ้าของภาษา

ได้อยา่งเตม็ท่ี รวมไปถึงคณุครูก็สามารถเข้ามาศกึษา หรือฝึกทกัษะเพิ่มเตมินอกเวลาได้ด้วยตวัเอง ครูคือ



บคุคลสําคญัท่ีจะชว่ยให้เดก็เรียนภาษาองักฤษได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ครูต้องพยายามหาส่ือ และกิจกรรมให้

เดก็ได้ฝึกฟัง และพดูบอ่ยๆ ไมว่า่จะในชัน้เรียน หรือนอกชัน้เรียน ปัจจบุนัทางโรงเรียนมีชมรมไกด์นําเท่ียว และ

ฝึกภาษาองักฤษแก่นกัเรียนด้วย ซึง่ถือเป็นกิจกรรมหนึง่ท่ีทําให้เด็กรักภาษาองักฤษมากขึน้ เดก็ควรได้ซมึซบั

ตัง้แตเ่ล็กๆ โดยครูสามารถพาเดก็เรียนรู้ได้ทัง้ในห้อง และนอกห้องเรียน เชน่ จําลองสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้

ในชีวิตประจําวนั  

         

ข้อมลูอ้างอิง  ปากกาปฐมวยั http://www.oknation.net/blog/print.php?id=812747 

                    ซนัสไมล์เนอสเซอร่ี http://sunsmile-nakhonsawan.blogspot.com/2012/11/blog-post_5688.html    

สํานกัขา่ว กรมประชาสมัพนัธ์  

http://202.47.224.92/ASEAN2012/asean_vdo.php?type=clip&id=10&autoplay=true 

 

แนะนําหนงัสือสําหรับเดก็ปฐมวยั 

Hello Asean หนงัสือภาพประกอบสองภาษา สีสนัสวยงาม สําหรับน้องๆ วยัอนบุาล เพ่ือเสริมสร้างทกัษะ

ด้านภาษา และการเรียนรู้ ด้วยคําทกัทายของชาตสิมาชิกประชาคมอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ 

 

            ราคา 85 บาท0 http://www.familyweekend.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=769970 

 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=812747
http://202.47.224.92/ASEAN2012/asean_vdo.php?type=clip&id=10&autoplay=true
http://www.familyweekend.co.th/index.php?mo=59&action=page&id=769970
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