
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปรายงาน 
โครงการเจรจาความรวมมือ 
 ASPnet School Twinning 

 
 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน   
 9-14 พฤษภาคม 2551 

 



 2

สรุปรายงาน 
โครงการเจรจาความรวมมือ ASPnet School Twinning 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
9 - 14 พฤษภาคม 2551 

***************** 
1. ความเปนมา 

 
โครงการโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนนองในพระราชดําริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       

สยามบรมราชกุมารี ถือเปนโครงการอันมีวัตถุประสงค
สําคัญในการที่จะปลูกฝงคณุธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นใน

จิตใจของเด็กและเยาวชน รวมทั้งเปนโครงการที่เปดโอกาสให
บรรดาสถานศกึษา นักเรียน ผูปกครอง ตลอดจนครู - อาจารย 
จากทั้งโรงเรียนพี่และโรงเรียนนอง ไดมีโอกาสพบปะสังสรรค 
แลกเปลีย่นประสบการณ การแบงปนซึ่งกันและกันอันจะสงผล
ใหเกิดการปลกูฝงคานิยมอันดีงาม รวมทั้งจริยธรรมและ
หลักการในเรื่องสิทธิมนุษยชนอยางเปนรูปธรรม 

 
 สํานักความสมัพันธตางประเทศ สป. ในฐานะสํานัก

เลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวย-การศึกษา วทิยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
ซึ่งเปนผูรับผิดชอบและดําเนินโครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาต ิ (Associated 
School Project Network : ASPNet) จึงไดดําเนินการเชิญชวนโรงเรียนสมาชิกโครงการ ASPNet 
เพ่ือเขารวมโครงการโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนนอง (School Twinning) มาตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยเปด
โอกาสใหโรงเรียนสมาชิกโครงการ ASPNet ที่มีความสนใจสามารถสมัครเขารวมโครงการดังกลาวนี้ 
โดยรับเปนโรงเรียนพ่ี เพ่ืออุปการะและดูแลโรงเรียนนองในพื้นที่หางไกล ทั้งน้ี ไดมีโรงเรียนที่สนใจ
เขารวมโครงการดังกลาว จวบจนกระทัง่ปจจุบันนี้ มีโรงเรียนพ่ีจํานวนทั้งสิ้น 65 แหง และมีโรงเรียน
นองในอุปการะถึง 119 แหง (ขอมูล  ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2551) 
 

ในการดําเนินการโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนนอง ของสถานศึกษาในโครงการ ASPnet นั้น 
(ASPnet School Twinning Project) สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. ไดทําหนาที่เปนหนวยงาน
กลางในการประสาน ตลอดจนใหการสนับสนุนแกโรงเรียนสมาชิกเครือขายในการจัดการบริหาร
โครงการฯ รวมทั้งเปนการเปดโอกาสแกบรรดาสถานศึกษาเขามาแลกเปลีย่นความรู ประสบการณ 
ตลอดจนความคิดเห็นระหวางโรงเรียนสมาชิก โดยไดมีการจัดโครงการสัมมนาขึ้นเปนประจําทุกป  
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สําหรับโครงการ ASPnet School Twinning Project in South East Asia ถือเปน
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากองคการยูเนสโก ภายใต Participation Programme โดยโครงการ
ดังกลาวนี้ ไดแบงกิจกรรมออกเปน 2 ระยะ คือ  

 ระยะที่ 1 : การสัมมนาระดับชาต ิซึ่งไดมีการดําเนินการ
จัดสัมมนาโครงการโรงเรยีนพ่ี โรงเรยีนนองของสถานศึกษา
โครงการ ASPnet ไปแลวเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2550 
 ระยะที่ 2: การสัมมนาระดับภูมิภาค เพ่ือนําเสนอแนวคดิ 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ และวางแผนเกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนนองไปยังประเทศเพื่อน
บานในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต โดยไดจัดขึน้ในระหวาง

วันที่ 29 - 31 มกราคม 2551 
  
 ในขณะนี ้ สาํนักความสมัพันธตางประเทศ สป. ได
ดําเนินโครงการ ASPnet School Twinning Project 
in South East Asia ดังกลาวเสรจ็สิ้นแลว และเพื่อเปน
การขยายผลเครือขายโครงการออกไป จึงเห็นควรใหมีการ
ดําเนินโครงการเจรจาความรวมมือในการจัดทํา School 
Twinning ในประเทศเพื่อนบานและเอเชียตะวันออกขึ้น ทั้งน้ี 
จึงไดเชิญผูบริหารและครู – อาจารยผูรับผิดชอบโครงการฯ
จากโรงเรียนพ่ี เพ่ือใหไดมีโอกาสไปเจรจาเพื่อทําความตกลง กับสถานศึกษาในประเทศเพือ่นบาน
ตางๆ อันจะเปนการขยายเครือขายในการดําเนินการโครงการโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนนองระหวาง
ประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถนําแนวคิดที่เปนประโยชนที่ไดรับจากการตกลงเจรจาในครั้งนี้มาปรับ
ใชในการบริหารโครงการโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนนองภายในประเทศตอไป  
 
2. วัตถุประสงค 
 
 2.1เพ่ือเปนการรวมเฉลิมฉลองทศวรรษแหงการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.2เพ่ือเปนการนําเสนอแนวคิดโครงการโรงเรียนพ่ี – โรงเรียนนองในพระราชดําริ 
     ตลอดจนแลกเปลีย่นความรูและประสบการณ และแนวทางในการดําเนินการโครงการ 
      โรงเรียนพ่ี – โรงเรียนนองกับประเทศเพื่อนบานและประเทศในเอเชียตะวันออก 
2.3เพ่ือขยายเครือขายโครงการโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนนองไปยังประเทศเพื่อนบานและประเทศ

ในเอเชียตะวนัออก 
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3. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 

ที่ตั้ง ตั้งอยูดานตะวันออกของทวีปเอเชีย ี
พรมแดนติดตอกับประเทศตางๆ โดยรอบ 15 
ประเทศ คือ เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย 
คาซัคสถาน เคอรกิชสถาน าจิกิสถาน 
อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล 
สิกขิม ภูฐาน มา ลาว และเวียดนาม ขณะที่
ทิศตะวันออกและทศิใตจดทะเลเหลือง ทะเล
จีนตะวันออก และทะเลจีนใ

ม

ท

พ
 

ต 
 
พื้นที่ 9.6  ลานตารางกิโลเมตร มีเสนพรมแดนทางบกยาวกวา 2 หม่ืนกิโลเมตร 
 
ภูมิประเทศ ทางตะวันตกสวนใหญเปนเทือกเขา ทะเลทราย และทีร่าบสูง และคอยๆ ลาดลงทางทิศ
ตะวันออก 
 
รูปแบบการปกครอง สังคมนิยมแบบจีน  
 
วันชาต ิ1 ตุลาคม (สาธารณรัฐประชาชนจีนไดรับการสถาปนาขึ้นเม่ือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 
ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต จีนมีชัยชนะในสงครามกลางเมืองเหนือพรรคกกหมินตั๋ง) 
 
ธงชาต ิ รูปดาวสีเหลือง 5 ดวงบนพื้นสีแดง (ดาวดวงใหญ
หมายถึงพรรคคอมมิวนิสตจีนซึ่งเปนผูนํา ดาวเล็กๆ ทั้งสี่ดวง
หมายถึง “ชนชั้น” ที่ประกอบขึ้นเปนสงัคมจีน คือ ชนชั้น
กรรมกร ชนชั้นชาวนา ชนชั้นนายทุนนอย และชนชั้นนายทุน
แหงชาติ) 
 
เมืองหลวง กรุงปกกิ่ง (ภาษาราชการจนีเรียกวา “เปยจิง” Beijing) 
 
ประชากร  1,311ลานคน  
 
ชนชาต ิมีชนชาติตางๆ อาศัยอยูรวมกัน 56 ชนชาติ โดยเปนชาว ”ฮ่ัน” รอยละ 93.3 ที่เหลือเปน
ชนกลุมนอย ที่สําคัญไดแก ชนเผาจวง หุย อุยกูร หยี ทิเบต แมว แมนจู มองโกล ไตหรือไท เกาซัน 
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ภาษา ภาษาจีนกลาง (ผูทงฮวา) เปนภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลตางๆ มีภาษาพูดทองถิ่นที่
แตกตางกัน เชน เสฉวน หูหนาน กวางตุง ไหหลํา และฮกเกี้ยน 
 
ศาสนา ลัทธขิงจ้ือ ศาสนาพุทธ ลัทธิเตา ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต 
 
เขตการปกครอง การปกครองสวนกลางแบงออกเปน 23 มณฑล (รวมถึงไตหวัน) 5 เขตปกครอง
ตนเอง (มองโกเลีย หนิงเซ่ีย ซินเจียง กวางสี และทเิบต) 4 มหานครที่ขึ้นตอสวนกลาง ไดแก ปกกิ่ง 
เซ่ียงไฮ เทียนจิน และฉงชิง่ และ 2 เขตบริหารพิเศษ (ฮองกง และมาเกา) 
 
สถาปนาความสัมพันธไทย-จีน 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 (ป พ.ศ. 2548 เปนปครบรอบ 30 ป การ
สถาปนาความสัมพันธทางการทูต ไทย-จีน)   
 
 

4. ระบบการศึกษาของจีน (CHINA'S EDUCATIONAL SYSTEM)  

การศึกษาของจีนมีความเจริญกาวหนา
มาตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน ดยไดมีการ
พัฒนา ปรับปรุงและเปลีย่นแปลงใหเหมาะสม
กับสภาพสังคม และสภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในแตละกาลสมัย รัฐบาลจีนถือวา
การศึกษาเปนนโยบายที่สาํคัญที่สุดประการหนึ่ง 
รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นทุกระดับจึงได
พยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การศึกษาใหสามารถพัฒนาขึ้นไป ในทุกระดับ
ทุกประเภทอ

โ

ยางกวางขวาง 

                              การศึกษาระดบัตาง ๆ ของจีน สามารถแบงได ดังนี้ 

ระดับอนุบาล (Pre-School Education) เปนการศึกษาสําหรับเด็กทีมี่อายุระหวาง 3-5 ป มีระยะเวลา
ศึกษาประมาณ 3 ป  

1. ระดับประถมศึกษา (Primary Education) เปนการศึกษาสําหรับนักเรียนที ่มีอายุระหวาง 6-
11 ป มีระยะเวลาศึกษา 6 ป โรงเรียนที่เปดสอนในระดับนี้สวนใหญ เปนของรัฐบาลทองถิ่น
ระดับตาง ๆ (Local Educational Authorities)  

2. ระดับมัธยมศกึษา (Secondary Education) เปนการศกึษาของเด็กที่มีอายุระหวาง 11-17 ป 
ใชเวลาศกึษาในระดับ 6 ป การศึกษาระดบัมัธยมแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 



 6

      2.1 มัธยมศึกษาทัว่ไป (General Middle School)  แบงออกเปน 2 ตอน ๆ ละ 3 ป ดังนี้ 
          -  มัธยมศึกษาตอนตน (Junior Middle School) 
          -  มัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Middle School) 
     2.2 มัธยมอาชีวศึกษา (Vocational School Education) 
     2.3 มัธยมวิชาชีพพิเศษ (Secondary Professional Education) 
โรงเรียนที่เปดสอนในระดับมัธยมศึกษา สวนใหญจะเปนของ รัฐบาลทองถิ่น โดยนักเรียนที่
จบชั้นมัธยมศกึษาตอนตน สวนใหญจะสมัครเขาศึกษาตอไปชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนที่
เหลือจะเขาศกึษาในโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา และโรงเรียนมัธยมวชิาชีพตามลําดับ  

3. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) สถาบันการศกึษาที่สอนระดับอุดมศึกษาประกอบดวย 
มหาวิทยาลัย (Universities) สถาบัน (Institutes) และวิทยาลัย (Short-Cycle universities) 
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของจีนมีคุณภาพดีทั้งการเรียนการสอน และการวิจัย ผลสําเร็จใน
การวิจัยดานวทิยาศาสตร  

 
5. สรุปเนื้อหาสาระที่ไดจากการเขารวมการเจรจา  : 
 

ในการเขารวมเจรจาความรวมมือ ในการจัดทํา School Twinning ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหวางวันที่ 9 – 14 พฤษภาคม 2551 นั้น ไดเขารวมการเจรจากับสถานศึกษาจํานวน 3 แหง 

• กรุงปกกิ่ง จํานวน 2 แหง ไดแก 
1. โรงเรียน Beijing Xicheng Foreign Language School 
2. โรงเรียน  The High School Affiliated to Renmin University of China 

• นครเซี่ยงไฮ จํานวน 1 แหง ไดแก 
1. โรงเรียน Shanghai High School   
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1. โรงเรียน Beijing Xicheng Foreign Language School 

 

 
1. Beijing Xicheng Foreign Language School  : ผูอํานวยการชื่อ Mr. Yu Xiao Long เปน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในกรุงปกกิ่ง มีการเรียนการสอนที่เนนดาน
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษา อังกฤษ  ฝรั่งเศส และสเปน (นักเรียน
สวนใหญเลือกเรียนภาษาอังกฤษ) มีจํานวนนักเรียนประมาณ 2,700 คน มีครูผูสอนประมาณ 300 คน 

2. แนวคิดสําคัญที่โรงเรียนเนนและปลูกฝงใหแกเด็กนักเรียน คือ  

• ความรกั (Love)  ที่มีตอทุกคนโดยไมคํานึงถึงความแตกตาง 

• การแบงปน (Share) ตอกันและกันในทุกๆ สิ่งที่ตนเองมี ทั้งในดานความรูดาน
วิชาการ ความรูสึกตางๆ ไมวาจะเปนความสุข / ความทุกข  ฯลฯ 

• ความสนุกสนาน (Enjoy) กับสิ่งตางๆ โดยใหถือวาสิ่งตางๆที่ประสบลวนแตเปนเรื่อง
ที่ทาทายความสามารถ 

• ความคิดสรางสรรค (Create) ในการแสดงออกอยางอิสระดานความคดิที่แปลกใหม 

• การเลือก (Choose) สิ่งที่ดีและมีประโยชนใหกับตนเองและผูอ่ืน 

• ความซาบซึ้งและเห็นคุณคา (Appreciate) ในทุกสิ่งทีเ่กิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือนมนุษยทุก
คนในโลก 

3. ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนมุงเนนใหนักเรียนมีความสุข เพ่ือใหสมกับการเปน 
Sunny Girls and Cool Boys กลาวคอืเด็กนักเรียนตองมีไหวพริบ สติปญญา แจมใสเบิกบาน ใน
ขณะเดียวกันครูผูสอนเองก็ตองมีความสนุก กระตือรือรนในการสอนดวยเชนกัน นอกจากนี้ โรงเรียน
ยังสงเสริมในการเสริมสรางคุณภาพชีวติของนักเรียนทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  

4. ครู - ผูสอนของโรงเรียน กวา 80 % มีอายุต่ํากวา 35 ป สาเหตุที่มีจํานวนครูในชวงอายุ
ดังกลาวมากนั้น ผูบริหารของโรงเรียนไดใหเหตุผลเนื่องจากครูในชวงวัยดังกลาวเหลานี้แมจะไมมี
ประสบการณในการสอนมากนัก แตจะมีความพรอมดานเนื้อหาที่เปนปจจุบัน มีความกระตอืรือรน 
ตลอดจนความมุงม่ัน ตลอดทั้งยังเขาใจความตองการเด็กนักเรียนไดดี เพราะผานประสบการณในชวง
วัยของการศึกษามายังไมนานนัก  
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5. แนวทางในการบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจะเนนการมองใน 2 มิติ คือ  
   * การมองสูงขึ้นออกไป (Look up)  โดยมองออกไปขางนอกในเวทีระดับสากล (International 

Level) เพ่ือที่จะสามารถเขาใจและสามารถปรับตัวตามสภาพแวดลอมของโลกที่เปลี่ยนแปลงได 
   * การมองลงมาเบื้องลาง (Look down) คือการมองลงมาที่ตัวนักเรียน ตลอดจนครู-อาจารย 

เปนสําคัญ เนนการพัฒนาระบบการเรยีนการสอน ใหเด็กนักเรียนมีความสุข สนกุสนานในการเรียนรู 
6.  ในขณะเดียวกัน โรงเรียนพยายามจัดกิจกรรมพิเศษทีใ่หนักเรยีนไดมีสวนรวม โดยเปด

โอกาสใหนักเรียนมีการทํา Flagship Programme ตางๆ เชน โปรแกรม Education for Sustainable , 
Build  a green world for the future generations เปนตน 

7. นอกจากเน้ือหาดานวิชาการที่ตองมีความเขมขนแลว ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ตองการให
นักเรียนมีความเขาใจในผูอ่ืน เรียนรูในวฒันธรรมที่แตกตาง สามารถใชชวีติอยูกับสภาพที่เปนจริงใน
สังคมได การสอนที่เรียกวา Human - Oriented Education เปนสิ่งที่โรงเรียนแหงนี้ใหความสําคัญ 

   8. เปนที่นาสังเกตวา โรงเรียน Beijing Xicheng Foreign Language School  ใหความสําคัญ
ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับสถานศึกษาในตางประเทศ โดยมีการทํา  School Twinning 
กับโรงเรียนในประเทศตางๆ  โดยเฉพาะในประเทศที่โรงเรียนไดสอนภาษาดังกลาวอยู อาทิ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส สเปน ออสเตรเลีย และญ่ีปุน ทั้งน้ีเนื่องจากเปนการเปด
โอกาสใหเด็กนักเรียนไดมีการฝกฝนในการใชภาษาตางๆ สามารถประยุกตใชในสถานการณจริง  

    9. สําหรับกิจกรรมนอกหลักสูตรที่โรงเรียนจัดให จะเห็นไดวาจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดใช
ความรูที่ไดศกึษา  ไดฝกฝนการทํางานเปนทีม การใชชวีิตรวมกนั ความไววางใจกัน ไดมีการพัฒนา
ทักษะตางๆ เปนสําคัญ เชน การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร One Day Life in Army Camp, การให
นักเรียนไปเยีย่มเยียนครู - อาจารยที่เกษียณไปแลว หรือการสรางสถานการณจําลองเพ่ือใหนักเรียน
ใชทักษะตางๆ ที่ร่ําเรียนมาเพื่อแกปญหา 

 10. นอกจากนี้ สิ่งที่โรงเรียนตองการจะมอบใหแกนักเรียนคือ โรงเรียน “ CARE U ” เสมอ   
ซึ่งคําดังกลาวนั้น มีความหมายดังนี้  

  C  = Choose  เลือกสิ่งที่ดีใหแกนักเรียน  
A = Assurance  เชื่อม่ันในตัวนักเรียน 
R = Respect  เอาใจใสนักเรียนทุกคน  
E = Encourage  สงเสริม สนับสนุนนักเรียน 
U = Understanding  เขาใจนักเรียนทุกคน 
 
 

 ************************* 
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2. โรงเรียน The High School Affiliated to Renmin University of China 

 
1. โรงเรียน The High School Affiliated to Renmin University of China  : ผูอํานวยการชือ่ 

Ms. Liu Pengzhi  (แตคณะดูงานไดพบกับรองผูอํานวยการ ชื่อ Ms. Wang Wei แทน เน่ืองจาก
ผูอํานวยการติดประชุมสําคัญ) โรงเรียนแหงนี้จัดตั้งขึ้นในป คศ. 1950 เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
เปดสอนในระดับเกรด 7-12  ลักษณะคลายโรงเรียนสาธิตของประเทศไทย ที่เนนความโดดเดนดาน
วิชาการและถอืเปนโรงเรียนทดลองของมหาวิทยาลัย Renmin University (เปนมหาวิทยาลัยระดับชั้น
นําของจีน) ประกอบดวยนกัเรียนทั้งสิ้น 4,500 คน และ ครูจํานวน 400 คน 

2. แนวคิดสาํคัญที่โรงเรียนมีความเชื่อคือ หากเปรียบกับการปรงุอาหาร นักเรียนก็ถือเปน
วัตถุดิบสําคัญในการปรุงอาหาร  สวนครูผูสอนก็เปรียบเสมือนเปนพอครัว การจะไดอาหารรสชาติดี 
จึงขึ้นอยูกับองคประกอบทัง้ 2 สวน คือเครื่องปรุงและผูปรุงอาหาร นั่นก็คือตัวนกัเรียน และครูผูสอน
นั่นเอง 

3. ปรัชญาของโรงเรียน คือ การเคารพผูอ่ืน การเสริมสรางศักยภาพของนักเรียน การสราง
สิ่งแวดลอมทีดี่และเหมาะสม เพ่ือกอใหนักเรียนเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและเต็มที่ วตัถุประสงค
หลักของโรงเรียนจึงมุงเนนที่จะเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชัน้หน่ึงในประเทศจีน รวมทัง้กาวสู
การเปนโรงเรียนชั้นนําในระดับโลก ดังนั้น ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนน้ีจึงมีความยืดหยุน
คอนขางสูง (Flexibility) กลาวคือ โรงเรยีนคอนขางไดรับความอิสระในการจัดการเรียนการสอนไปใน
ทิศทางทีต่นเองตองการได เพียงแตใชกรอบที่เปนขอบังคับ (Rigidity) ของทางกระทรวงศึกษาธิการ
เปนแนวทางในการดําเนินการเทานั้น  

4. โรงเรียนถือวาเปาหมายที่แทจริงของความสําเร็จของโรงเรียน (True Victory) ไมใชการ
แขงขันชนะเลศิจนไดรับถวยรางวัลจากการแขงขันตางๆ แตการพฒันาคุณภาพของผูเรียนน้ันที่จะถือ
วาเปนสิ่งสําคญัที่ทางโรงเรียนตองการอยางแทจริง  จะเห็นไดจากคําขวัญของโรงเรียนที่เนนในเรื่อง
ของ “Virtue, Erudition, Creativity and Pragmatism” หมายถึง การใหเด็กนักเรยีนของตนมีคณุธรรม 
เนนความเปรือ่งปราชญ สรางสรรค และมีผลทางปฏิบตั ิ

5. นอกจากโรงเรียนจะไดงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐแลว ทางโรงเรียนยังมีรายไดที่ไดมาจาก
การจัดตั้งศูนยอบรม การทําวิจัย คาธรรมเนียมจากนักเรียนตางชาติ รวมทั้งการได Sponsor จาก
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หนว
ได

รถเรียนรูและทําสิ่งนั้นๆไดดีอยาง 
เต็ม ง

ถวยรางวลัจากประกวดรองเพลงประสานเสียง การแขงขันกีฬา การแสดง
ยิมนา

 และการขับรถ ซึ่งจะเห็นไดจาก
ทางโร ย

 
ิ ประเทศอังกฤษ ออสเตรีย สหรัฐอเมริกา 

รวมทั้งประเทศไทยด ย สาํหรับประเทศไทยไดมีการแลกเปลีย่นกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และ
โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

   
 

 ************************* 

 

ยงาน บริษัทตางๆ ซึ่งสงผลใหโรงเรียนนํางบประมาณพิเศษดังกลาวมาพัฒนาครู นักเรียน 
ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณการเรียน-การสอนที่ทันสมัยมาใชในโรงเรียน  

 6. เปนที่นาสังเกตวา โรงเรยีน The High School Affiliated to Renmin University of China  ให
ความสําคัญในเรื่องของกิจกรรมนอกหลักสูตรแกนักเรยีนเปนอยางมาก โดยมีการจัดตั้งชมรมและมี
หลักสูตรตางๆ รวมกันมากกวา 100 หลักสูตรใหนักเรียนไดเลือก โดยผูบริหารไดใหเหตุผลวา
เน่ืองจากความสนใจของนักเรียนที่มีความแตกตางกันออกไป ดังนั้น การที่นักเรียนสามารถไดเลือก
เรียนรูในสิ่งทีต่นเองสนใจได ถนัด และมีความรักไดแลว ก็จะสามา

ศักยภาพ ทางโรงเรียนจึงไดพยายามสนับสนุนในสิ่งเหลานี้ แมจะตองใช บประมาณสูงขึ้นเพื่อ
ลงทุนในการจดัทําหลักสูตร หรือแมแตจัดหาบุคลากรเพิ่มขึ้นก็ตาม 

7. จะเห็นไดวาจากการสนับสนุนในเรือ่งกิจกรรมนอกหลักสูตรดังกลาว สงผลใหนักเรียนของ
โรงเรียน The High School Affiliated to Renmin University of China  สามารถนําทักษะที่ไดเรียนรู
ตามความถนดั นําไปใชแสดง ประกวด แขงขัน จนไดรับรางวัลชนะเลศิในเวทีระดับนานาชาตมิาเปน
จํานวนมาก เชน การไดรับ

สติค การเตน-ขับรองเพลงในแนวตางๆ ในขณะเดียวกันความรูทางดานวิชาการของนักเรียนก็มี
ความเขมแข็งอยูเชนกัน   

8. นโยบายสําคัญของผูบรหิารปจจุบันคือ การเนนใหนักเรียนไดเรยีนรู และไดฝกฝนในทักษะที่
มีความจําเปนอยางนอย 3 เรื่อง ไดแก ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร

งเรี นไดจัดหองเรียนจําลองสําหรับฝกหัดขับรถ (Driving Simulation Room) เน่ืองจากเปน
ทักษะที่สําคญัที่นักเรียนในยุคปจจุบันจําเปนตองมีและควรเรยีนรูไว 

9. โรงเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับสถานศึกษาในตางประเทศเชนกัน  โดยมีการทํา 
School Twinning กับโรงเรียนในประเทศตางๆ เชนกัน อาท

ว
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3. โรงเรียน Shanghai High School 

 

 
 
1. โรงเรียน Shanghai High School : ผูอํานวยการชื่อ Mr. Tang Shengchang สวน         

รองผูอํานวยการฝายตางประเทศที่เปนผูใหการตอนรับ ชื่อ Mr. Ni Mashel  โรงเรียนแหงนี้เปน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นนําของนครเซี่ยงไฮ  จัดตั้งขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1865 ซึ่งเปนโรงเรียนแหงแรก
ที่กอตั้งขึ้นในนครเซี่ยงไฮ ในระยะแรกจงึยังไมมีโปรแกรมการสอนในแผนกนานาชาติ แตภายหลังได
ขยายและรบันักเรียนนานาชาติขึ้นมาในป ค.ศ. 1993 ปจจุบันมีนักเรียน 2 ประเภท คือ นักเรียนจาก
ประเทศจีน (Local Students) และนักเรียนจากตางประเทศ (International Students) แตจะเนน
นักเรียนจากตางประเทศเปนสําคัญ (นักเรียนทั้งหมด 3,200 คน เปนนักเรียนตางชาติ 2,200 คน 
นักเรีย

ง
ารแลว การเขาใจในเรื่องของความแตกตางของบุคคล และวัฒนธรรม ก็เปน

สิ่งที่น

ี

 ในเรื่องของภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ 
ทักษะ

าติที่มี
มากก

ร

นในพืน้ที่เพียง 1,000 คน) มีครูผูสอนประมาณ 500 คน โดยครูกวารอยละ 50 % จบการศึกษา
ในระดับปริญญาโทและปรญิญาเอก 

2. แนวคิดสําคัญที่โรงเรียนตองการปลกูฝ แกเด็กนักเรียนของตน คือ นอกจากจะมีความรู 
ความสามารถดานวิชาก

ักเรียนจําเปนจะตองใหความเคารพเรียนรู และที่สําคัญคือการยอมรับและเขาใจในวัฒนธรรมที่
แตกตางกันของผูอ่ืน  

3. ผูบริหารของโรงเรียน Shanghai High School คอนขางมุงเนนใหเด็กนักเรยนมีการพัฒนา 
ตนเองโดยเฉพาะความเขมแข็งดานวิชาการ ขณะเดียวกันกต็องไดเรียนรูและมีความเชี่ยวชาญใน
ทักษะที่จําเปน ซึ่งสามารถใชไดในชีวติประจําวัน เชน

ดานคอมพิวเตอร จะเห็นไดวากวารอยละ 97 ของนักเรียนที่จบการศึกษา สามารถสอบเขา
ศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศจีนได 

4. โรงเรียน Shanghai High School นอกจากโรงเรียนจะไดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐแลว 
โรงเรียนเองยังมีรายไดหลักที่สําคัญจากคาธรรมเนียมทีไ่ดรับจากจํานวนนักศึกษานกัเรียนตางช

วา 70 % (คาคาธรรมเนียมการศึกษาเด็กนักเรียนจากประเทศจีน ปละ 600 เหรียญดอลลาร
สหรัฐ ในขณะที่เด็กนานาชาติตองเสียคาธรรมเนียมเฉลีย่ปละ 10,000 เห ียญดอลลารสหรัฐ)   
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5. โรงเรียนสามารถนํารายไดพิเศษดังกลาวมาพัฒนาโรงเรียนได ดังจะเห็นไดจากทางโรงเรียน
มีหองแล็บตรวจสอบคุณภาพน้ําที่มีเครื่องมือพรอมและคอนข งทันสมัย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมี
หองแล็บวิทยาศาสตรตางๆ รวมทั้งยังเปนศูนยทดสอบ Toefl  อีกดวย 

 6. แนวทางการบริหารโรงเรียน เนนใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะคร-ูอาจารย 
โดยการกระตุนใหบรรดาบคุลกรเหลานี้อุทิศตนและเสยีสละ (Devote) ใหกับโรงเ

า

รียนและนักเรยีน 
โดย ับ

ดยใหครู
อาว

ุณ ิย
ัญ กลาวคือ สวนแรก คือ การสรางความทันสมัยใหแก

โรงเ ิ่ง ท

ดลอง เปนตน 
.  สําหรับโรงเรียน Shanghai High School การแลกเปลี่ยนนักเรียนกับสถานศึกษาใน

ตางประเทศ โดยมีการทํา School Twinning กับโรงเรียนในประเทศตางๆ เชนกัน อาทิ สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา เยอรมัน ญ

  ************************* 

เฉพาะอยางยิ่ง โรงเรียนยังใหความสําคัญก ครใูนระดับเล็กๆ โดยการพัฒนา ฝกอบรม และใหสิ่ง
ที่ตองการแกบรรดาครูในระดับเหลานั้น ในขณะเดียวกันก็ไมไดละเลยเหลาครูอาวุโส ทั้งน้ีโ

ุโสทําหนาที่เปนผูคอยชีน้ํา หรือแนะแนวทาง/เทคนคิการสอนตางๆ ควบคูกันไป 
7. การใชและหาพันธมิตรจากทุกๆดาน ถือเปนกลยุทธสําคัญในการบริหารโรงเรียนที่นํามาใช 

โดยเฉพาะการขอความรวมมือจากผูปกครองซึ่งพรอมจะใหการสนับสนุนโรงเรียนตลอดเวลา 
8. สําหรับปรัชญาพื้นฐานที่ทําใหโรงเรยีนสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการไดนั้น โรงเรียนมุงเนน

ในการบมเพาะใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเองและสนับสนุนใหมีบทบาทตอสังคม การสรางบรรยากาศ
ที่เอ้ือตอการเรียนเปนสําคญั นอกจากนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนของทางโรงเรียนน้ันไมไดมุงแต
ผลสัมฤทธิ์ในดานวิชาการแตเพียงอยางเดียว แตยังคํานึงถึงหลักค ธรรม จร ธรรมดวย ดังนั้น
หลักสูตรของทางโรงเรียนจึงเนนใน 2 สวนสําค

รียนดวยการเสริมสรางส ที่เปนนวตักรรมใหมๆ รวม ั้งตําราเรียน สวนที่สอง คือ การเปด
หลักสูตรใหเด็กนักเรียนไดสามารถเลือกเรียนไดมากกวา 1,000 หลักสูตร พรอมดวยอุปกรณ
คอมพิวเตอร ตําราเรียน หองท

9

ี่ปุน ฯลฯ 
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 ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมเจรจาความรวมมือ ในการจัดทํา School Twinning    ณ 

สาธารณรัฐประชาชนจนี ระหว
 
  

    จ
ระหวาง
 

6.1 วาเปนสถานศึกษา

6.2 

6.3

  สงผลใหมีงบประมาณทีเ่พียงพอใน

ต ดจ

6.4 างดานการเรียน-การสอนโดยเฉพาะอยาง

ต

6.5 หง มีการการดําเนินการ ตลอดจนจัดกิจกรรม โครงการ
า

ร

6. 
างวนัที่ 9 – 14 พฤษภาคม 2551  

 
ากการเขารวมการเจรจาความรวมมือ ในการจัดทํา School Twinning ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันที่ 9 – 14 พฤษภาคม 2551 นั้น มีประเด็นที่นาสนใจและเปนที่นาสังเกต ดังนี้  

เน่ืองจากสถานที่เขารวมการเจรจาความรวมมือทั้ง 3 แหงในครั้งนี้ ถือได 
ชั้นนําของประเทศจีน จึงนบัไดวาเปนโอกาสอันดีในการไดมีโอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู ถึงวิธใีน
การดําเนินการบริหารจัดการของแตละสถานศึกษา ดังจะเห็นไดวาแตละสถานศกึษาลวนแต
มุงใหความสําคัญแกการสรางระบบความคิดของเด็กนักเรียนเปนสําคัญ  
โรงเรียนทั้ง 3 แหง มีความอิสระในการบริหารจัดการคอนขางสูง เพียงแตใชกรอบแนวทางที่
รัฐ /กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดเปนแนวทางในการกาํหนดทิศทางในการดําเนินการเทานั้น   
 สถานศึกษาเหลานี้สามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถจัดหา
งบประมาณพิเศษเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เชน การจัดหลักสูตรอบรม การทําวิจัย รายไดจาก
คาธรรมเนียมเด็กนานาชาต ิการจัดตั้งศูนยทดสอบ ฯลฯ
การบริหารสถานศึกษาไดอยางเต็มที่ ทําใหมีความพรอมทางดานพื้นที่ อาคารเรียน และวัสดุ
อุปกรณการเรียนการสอน อล นการพัฒนาบุคลากร ซึ่งนับวาเปนขอดีประการหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศจีน 
สถานศึกษาทัง้ 3 แหง ลวนแตมีศักยภาพสูงมากท 
ยิ่งวิชาเกี่ยวกบัภาษาตาง ๆ ตลอดจนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความหลากหลายและ
นาสนใจเปนอยางยิ่ง ดังนั้น  ในสวนของการแลกเปลี่ยนคร-ูอาจารย ลอดจนนักเรียนจาก
ประเทศไทยนัน้นาจะมีโครงการความรวมมือดวย  
 เปนที่นาสังเกตวาโรงเรียนทั้ง 3 แ
แลกเปลีย่นในระดับเวทีนานานาชาติจํ นวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประกวดแขงขัน 
ดานวิชาการ หรือกิจกรรมพิเศษตางๆ วมทั้งยังมีความพยายามสรางพันธมิตรกับโรงเรียน
ในประเทศตางๆ เปนจํานวนมาก  
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6.6 
ิ่มคุณภาพของครู-อาจารยวัยกลางคน ใหเปน

 ซึ่งถ

6.7 
าดับต

ปอยางมาก นอกจากนี้รัฐบาลกลางเอง คอนขางเปดโอกาสให

6.8 ารสอนในดานตาง ๆ มีความหลากหลายและมีกลวิธี

6.9 กหลักสูตร ภายหลัง
จากเสร็จสิ้นการเรียน - การสอนในชั้นเรยีนคอนขางสูงมาก โดยเปดหลักสูตรที่หลากหลายให
เหมาะสมและสอดคลองก น เชน การแสดงละคร ดนตรี 
งานศิลปะ กีฬา งานเขียนบทประพันธ และการเขาคายฤดูรอน

************************* 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 

 
 
 
 

การใหความสาํคัญกับบคุลากรผูสอน โดยการสงเสริมครู-อาจารยที่มีอายุนอยและมีคุณภาพ
ในระบบการศกึษา  ในขณะเดียวกัน ก็เพ
แกนกลางของระบบการเรยีนการสอนและการทําวิจัย ือวาเปนสิ่งที่โรงเรียนในประเทศ
จีนไดใหความสําคัญ ซึ่งหากผลจากการดําเนินการดังกลาวประสบผลสําเร็จ ประเทศไทยก็
สามารถนําแนวคิดดังกลาวมาลองปรับใชได  
จุดที่นาสนใจของระบบการศึกษาของจีนประการหนึ่ง การที่รัฐใหความสาํคัญกับระบบ
การศึกษา ซึง่รัฐบาลจีนไดกําหนดไวเปนยุทธศาสตรลํ น ๆ ของประเทศ การพัฒนา
การศึกษาของจีนจึงกาวหนาไ
สถานศึกษาตางๆ มีอิสระคอนขางสูงในการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนเอง สงผลใหการ
ดําเนินการของสถานศึกษามีความยืดหยุนคอนขางสูง สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสมของแตละสถาบัน  
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนก
ที่แตกตางกันไป การเรียนการสอนมีตั้งแตในดานวิชาการความรูอบรมอาชีพ เรื่อยไปจนถึง
การพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนในดานศีลธรรมจรรยา ความรูรอบตัว ตลอดจนทักษะ
ตางๆ ที่จําเปนที่จะใชในชีวติประจําวัน 
จะเห็นไดวาโรงเรียนทั้ง 3 แหง ใหความสําคัญและสงเสริมกิจกรรมนอ

ับความสนใจของเด็กนักเรียนแตละค
 เปนตน  
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รายชื่อ 
คณะศึกษาดงูานโครงการโรงเรียนพี-่โรงเรียนนอง 

วันที่ 9 -
ประเทศจีน 
14 พฤษภาคม 2551 

 
 ชื่อ-สกุล สถานศึกษา-/หนวยงาน ตําแหนง 

1 นายชินภัทร ภูมิรัตน กระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวง 

2 นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา างประเทศ สป. สํานักความสัมพันธต ผูอํานวยการ 

3 นายนพพล เหลาโชติ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย นวยการ ผูอํา

4 นายอมร ชุมศรี โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย ผูชวยผูอํานวยการ 

5 นายวีระศักดิ์ สงวนตระกูล โรงเรียนอนุกูลนาร ี ผูอํานวยการ 

6 นางดอกไม โคตะนนท โรงเรียนอนุกูลนาร ี ครู 

7 นายทรงวิทย นิลเทียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นวยการ ผูอํา

8 นายจีราวัฒน ชัยจรูญเกียรติ โรงเรียนราชดําริ รองผูอํานวยการ 

9 บาทหลวงสมพร  เส็งเจริญ โรงเรียนสันติวิทยา ผูรับใบอนุญาต 

10 นายฉลองรัฐ สังขรัตน โรงเรียนสันติวิทยา ครู 

11 นางอํานวยพร วัฒนนานนท โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ครู 

12 นางสาวพวงพรรณ ปาณะดิษ โรงเรียนบางกะป ขาราชการบํานาญ 

13 นายบวรฤทธิ์ ชัยยะเพกะ กระทรวงศึกษาธิการ จนท.วิเทศสัมพันธ 
 
 


