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1. บทนํา 
   

 การสัมมนาของสถานศึกษาเครือขายโครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติของ
ยูเนสโก  (ASPnet : UNESCO Associated Schools Project) จัดขึ้นสืบเนื่องมาจากการดําเนินงานของ
โครงการ ASPnet ในประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2501 ซึ่งในขณะนั้นไดมีสถานศึกษาไดแกวิทยาลัยครู
สองแหงแรกทีเ่ขารวมโครงการ คือ วิทยาลัยครูสวนสุนันทาและวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ตอมามีการ
ดําเนินงานขยายโครงการไปสูโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด  จนกระทั่ง
ปจจุบันมีสถานศึกษาตาง ๆ เขารวมเปนสมาชิกถึง 150 แหง 

    โครงการเครือขาย ASPnet ถือไดวาเปนสวนหนึ่งภายใตงานสาขาการศึกษาซึ่งเปนงานหลัก
ขององคการยูเนสโก โดยมีเครือขายการทํางานเชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ เชน สาขาวิทยาศาสตร สาขา
วัฒนธรรม สาขาสังคมศาสตร และสาขาสื่อสารมวลชน โดยสถานศึกษาตางๆ ที่เขารวมเปนสมาชิกจะนํา
แนวคิดของยูเนสโกเกี่ยวกับเรื่องที่ปรากฏในสาขางานตางๆ มาประยุกตและปรับใชในหลักสูตรการเรียน
การสอน ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ทั้งในหลกัสูตรและนอกหลักสูตร ทั้งนี้ ไดมีการนําหวัขอที่นาสนใจหรือเปน
จุดเนนของยูเนสโกมาใชในการจัดกิจกรรม เชน หัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี  ความเปนอยูของคนใน
ประเทศตางๆ สิทธิมนุษยชน การศึกษาเกี่ยวกับองคการสหประชาชาติ ซึ่งจะสอดแทรกในวิชาตางๆ เชน 
ภาษาตางประเทศ วรรณคดี วิทยาศาสตร สังคมศาสตรและศิลปะ หรือแมแตในกิจกรรมนอกหลักสูตร เชน 
การจัดนิทรรศการ การประกวดภาพวาด การโตวาที การตอบปญหา การแสดงละคร การจัดบรรยายโดย
ผูทรงคุณวุฒิ การจัดงานฉลองในโอกาสวันสําคัญๆ เชน วันสหประชาชาติ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการจัดหา
อุปกรณตลอดจนสื่อการเรียนการสอนเพื่อมอบใหแกโรงเรียนสมาชิก รวมทั้งมีการมอบทุนแกครูหรือนักเรียน
เพื่อไปศึกษาดูงานในตางประเทศ รวมไปจนถึงมีการจดัสัมมนาทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อเปด
โอกาสใหผูรับผิดชอบโครงการในแตละสถานศึกษาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนประสบการณรวมกัน 

นอกจากนี้ โครงการ ASPnet ยังมีการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ อาทิ การรวมมือกับศูนย
ความเขาใจอันดีระหวางชาติ (Centre for International Understanding : CIU) ซึ่งจัดต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 
และมีการดําเนินงานรวมมือกนัมากับโครงการ ASPnet เปนอยางดี จนถงึปจจุบัน 

แตเนื่องจากขณะนี้ ผูบรหิารสถานศึกษา ครู - อาจารย มกีารสับเปลี่ยน โยกยายตําแหนงงานอยู
เสมอ สงผลใหความรู ความเขาใจในโครงการ  ASPnet  หรือ CIU ไมเปนที่รับทราบ ดังนัน้เพื่อสงเสริมให
กลุมบุคคลดังกลาวไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ ASPnet ตลอดจนมุมมองของประโยชนที่ไดรับ
จากการเขารวมเปนสมาชิกโครงการ สงผลใหสํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯสหประชาชาติ ไดจัดโครงการ
สัมมนาครั้งนี้ขึน้  
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2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อเปนการใหความรู ความเขาใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางในการ
ดําเนินการโครงการสถานศึกษาภายใตโครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติของยูเนสโก 
(ASPnet : UNESCO Associated Schools Project) และคณะกรรมการของศูนยความเขาใจอันดีระหวาง
ชาติประเทศ (CIU : Center for International Understanding) แกผูเขารวมการสัมมนา 

2.2 เพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินโครงการ ASPnet ของสถานศึกษาที่เปนสมาชิก
โครงการ 
 
3. ผูเขารวมโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา ครู - อาจารย ผูรับผิดชอบโครงการ ASPnet ทั่วประเทศรวมประมาณ 150 คน 
       
4. พิธีเปดการสัมมนา 

ภายหลังจากที่ ดร.ชินภัทร 
ภูมิ รั ตน  ปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประธานในพิธี
เดินทางมาถึง จากนั้น นาย
ไ พ ศ า ล  วิ ศ า ล า ภ ร ณ   
ผู อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก
ความสัมพันธตางประเทศ 
สป.  ในฐานะรองเลขาธิการ
คณะกรรมการแหงชาติวา
ดวยการศึกษาวิทยาศาสตร 

และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ไดกลาวรายงาน โดยกลาวถึงความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัด
สัมมนาโครงการในครั้งนี้  จากนั้นจึงไดเรียนเชิญ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลาวเปด
การสัมมนา  

องไทย ามารถขยายเครือขายกวางขวางออกไปจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเปนที่ยอมรับของนานา
ประเทศ   

ทั้งนี้ ประธานไดกลาวแสดงความชื่นชมสถานศึกษาที่เปนสมาชิกเครือขาย ซึ่งไดรวมมือกันพัฒนา
โครงการตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรงเรียนเครือขาย ASPnet ควรรวมพลังและต้ังเปาหมาย
ในการพัฒนาโครงการรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อมุงผลในการยกระดับมาตรฐานโครงการใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งโรงเรียนแตละแหงไดสั่งสมมา เพื่อใชในการพัฒนาโครงการใหมี
ความกาวหนายิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอใหโรงเรียนในโครงการ ASPnet พยายามขยายเครือขาย และขอบเขต
ความรวมมือใหกวางขวางและเขมแข็งยิ่งขึ้น เนื่องจากการทํางานในลักษณะเครือขายนั้น ถือไดวาเปนพลัง
ในการทํางานที่สําคัญอยางหนึ่ง การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ยอมจะสงผลใหการดําเนินการโครงการ 
ASPnet ข ส
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ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ยังไดกลาวอีกวา การดําเนินการโครงการ 
ASPNet  มีประโยชนอยางมาก โดยเฉพาะในการสงเสริมความเขาใจอันดี  สิทธิมนุษยชน  การศึกษา และ
วัฒนธรรม  แตการจะใหเกิดผลทางปฏิบัติไดจําเปนตองอาศัยเด็กและเยาวชนเขามามีบทบาทในการรับรูและ
นําไปปฏิบัติตอไป  โดยโครงการ ASPNet  จะเปนจุดเชื่อมในการนํานโยบายที่ผูบริหารไดริ่เริมขึ้นมาให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม สวนเด็กและเยาวชนจะมีบทบาทสําคัญในฐานะที่จะเปนผูสืบทอด และเผยแพร
ความรูตางๆ ใหกวางขวางมากขึ้นตอไป  

5. การอภิปราย 

 5.1 การอภิปรายในภาคเชา 
  เปนการอภิปรายเพื่อใหขอมูล โดยไดเรียนเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เพื่อดําเนินการรวมอภิปราย
ภายใตหัวขอ “ความเคลื่อนไหวของโครงการการศึกษาเพื่อ
ความเขาใจอันดีระหวางชาติของยูเนสโก (ASPnet) และศูนย
ความเขาใจอันดีระหวางชาติประเทศไทย (CIU)” 
ประกอบดวย  นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา  ผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  นางประหยัด ศรีบุญชู กรรมการ        
ที่ปรึกษาศูนยความเขาใจอันดีระหวางชาติประเทศไทย (CIU) และดร.ประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์  
ผูทรงคุณวุฒิดานความรวมมือกับตางประเทศ  โดยมี นางสาวพรทิพย กาญจนนิยต  ผูอํานวยการมูลนิธิ
การศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท) เปนผูดําเนินรายการ  
 

ทั้งนี้ นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไดอภิปรายถึงโครงการ
การศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติ (ASPnet) โดยในเนื้อหา มีการกลาวถึงความเปนมาของโครงการ
การศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติของยูเนสโก วาจัดต้ังขึ้นในป พ.ศ.2492 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมความรูเกี่ยวกับปญหาของโลกและประเทศตางๆ ใหแกเด็กและเยาวชน กระตุนการเรียนรูเกี่ยวกับ
ชาติตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีและสันติภาพระหวางชาติ โดยในป พ.ศ. 2496 มีโรงเรียนที่สมคัรเปน
สมาชิกจํานวน 30 แหงใน 15 ประเทศ ตอมาไดมีการขยายเปน 6,000 สถาบัน กวา160 ประเทศ 

 
ประเทศไทยไดสมัครเขารวมเปนสมาชิกโครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติ 

(ASPnet) ในป พ.ศ.2501 โดยมีวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เปนสมาชิกใน
ระยะแรก จวบจนปจจุบัน ไดมีสถานศึกษาตางๆ กวา 150 แหง เขารวมเปนสมาชิกของโครงการ 
ประกอบดวยโรงเรียนมัธยม ประถม มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัย
อาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาเอกชน 

สําหรับหัวขอหลักการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของยูเนสโก ประกอบดวย 
1.การเรียนรูเพือ่ที่จะดํารงอยู (Learning to be) 
2.การเรียนรูเพือ่ที่จะรู  (Learning to know) 
3. การเรียนรูเพื่อนําไปปฏิบัติไดจริง (Learning to do) 
4. การเรียนรูเพื่อการอยูรวมกัน (Learning to live together) 
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สําหรับกิจกรรมภายใตโครงการ ASPnet นั้น ประกอบไปดวยหวขอที่มีความแตกตางและ
หลากหลาย ซึง่จะเนนไปที่บทบาทขององคการสหประชาชาติตลอดจนองคการชํานัญพเิศษตางๆ โดยเฉพาะ 
ที่เกี่ยวกับปญหาของโลก ไดแก สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ขันติธรรม วัฒนธรรมของนานาชาติ 
ปญหาดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

สถานภาพในปจจุบัน โครงการ ASPnet นั้นอยูภายใตงานการศึกษาซึ่งเปนงานหลักขององคการ 
ยูเนสโก โดยมีเครือขายการทาํงานเชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ ดวยเชน วัฒนธรรม (งานมรดกโลก) สังคมศาสตร 
(งานสิทธิมนุษยชน) เปนตน  

โครงการ ASPnet ขณะนี้ อยูภายใตความรับผิดชอบของสาํนักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งทําหนาที่ประสานกับสํานักงานใหญยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และ
สํานักงานยูเนสโกกรุงเทพฯ 

สําหรับคณะอนุกรรมการโครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติ มีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้ 
 1. พิจารณาแผนงานโครงการ ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับโครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจ
อันดีระหวางชาติ 
  2. สงเสริมการประสานงานและการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางสถาบันการศึกษาที่เปนสมาชิก
กับยูเนสโก 

3.รวมมือกับยูเนสโกการขยายผลโครงการโดยจัดกิจกรรมตางๆ รวมทั้งติดตามประเมินผลโครงการ 
4. เผยแพรขาวสารและประสบการณของสถานศึกษาที่เปนสมาชิกโครงการทั้งในระดับชาติและ 

นานาชาติ 
ทั้งนี้ โครงการ ASPnet ไดรับความรวมมือและสนบัสนุนจากศูนยความเขาใจอันดีระหวางชาติ 

(Centre for International Understanding : CIU) ซึ่ง
จัดต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ.2513 ตามขอเสนอแนะของการ
สัมมนาผูที่รับผิดชอบโครงการ ASP โดยมีจุดประสงค
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ ASP ใหแพรหลาย
ไปอยางกวางขวางในหมูนักศึกษาและประชาชน  

โดย CIU จะทําหนาที่เชนเดียวกัน UNESCO 
Clubs ในประเทศตางๆ ในฐานะสมาชิกของสหพนัธ

ชุมนุมยูเนสโกแหงเอเชีย  (Asian Federation of UNESCO Clubs, Centres and Associations : AFUCA) 
และสมาพันธชุมนุมยูเนสโกแหงโลก (World Federation of UNESCO Clubs, Centres and Associations :  
WFUCA) 

กิจกรรมของโครงการ ASP มีทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร โดยจะมีการบูรณาการไวในวิชา
ตางๆ เชน ภาษาตางประเทศ  วรรณคด ี  วิทยาศาสตร  สังคมศาสตร และศิลปะ หรืออาจบรรจุไวในฐานะ   
ที่เปนกิจกรรมนอกหลักสูตร เชน การจัดนทิรรศการประกวดภาพวาด การโตวาที การตอบปญหา  การแสดง
ละคร การจัดบรรยายโดยผูทรงคุณวุฒิ การสนับสนุนใหนักเรียนมีเครือขายเพื่อนทั้งในและตางประเทศเพื่อ
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางเยาวชน การจัดงานฉลองในโอกาสวันสําคัญ ๆ เชน วันสหประชาชาติ  
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 สําหรับแผนงานในการดําเนินโครงการ ASPnet ในอนาคตนั้น จะมุงเนนที่ 
1. การดําเนินการจะเนนเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา 
2.  เนนหลักการพัฒนาโรงเรยีนดอยโอกาสในชนบทที่หางไกล และสงเสริมการศึกษาระดับพื้นฐาน   
3. เนนการเรียนรูดวยตนเอง การสรางชุมชนเขมแข็ง การปลูกจิตสํานึกและนิสัยรับชอบ ในเรื่อง

ศีลธรรมและ จริยธรรม สิ่งแวดลอม มรดกวัฒนธรรม สารเสพติด  โรคเอดส การใชแรงงานเด็ก  
4. เนนการพึง่พาตนเอง และการพัฒนาแบบยั่งยืน เนนแนวคิดของโครงการ ASP ในสถาบัน  

การศึกษาทุกระดับใหตอเนื่องกัน   
5. ขยายสมาชิกภาพไปยังสถาบันการศึกษาในระดับตาง ๆ 
 
สําหรับยุทธศาสตรในการดําเนินโครงการตามแผน มีดังตอไปนี้ 
1. ปรับความรูความคิดของครูเกี่ยวกับโครงการ ASP ใหสอดคลองกับหลกัการปฏิรูปการศึกษา 
2. กระตุนใหคณะกรรมการของโรงเรียนแสวงหาปญหาดวยตนเอง เพื่อพฒันาโรงเรียนและชุมชน

โดยอาศัยความรวมมือของ  “โรงเรียนพี-่โรงเรียนนอง”  ในพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    
สยามบรมราชกุมารี 

3. สงเสริมใหมกีิจกรรมเยาวชนของโครงการ ASP เปนเครอืขายตั้งแตระดับ โรงเรียน ทองถิ่น 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 4. สรางความเขาใจและความรอบรูในโลกอาชีพใหเยาวชนผูดอยโอกาสในชุมชนของโรงเรียน   
โดยการเปดโลกทัศนในรูปแบบตาง ๆ 

5. สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน ครูและนักเรียนของโครงการ ASP ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
ประโยชนจากการเขารวมโครงการ ดังนี ้
1. ไดรับการติดตอ/ขาวสารเกี่ยวกับโครงการประเทศตางๆ จากองคการยูเนสโกอยางสม่ําเสมอ 
2. ไดรับเชญิใหสงครู/อาจารยและนักเรียนเขารวมประชุม สัมมนา การประกวด/แขงขัน ฯลฯ ซึ่งจัด

โดยองคการยูเนสโก หรือจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการรวมกับองคการยูเนสโก หรือไดรบัการสนับสนุนการจัด
จากองคการยูเนสโก และอื่น ๆ 

3. ไดรับวารสารของคณะกรรมการแหงชาตวิาดวยการศึกษาฯ สหประชาชาติกระทรวงศึกษาธิการ
หรือส่ิงพิมพที่ไดรับการบริจาคจากยูเนสโกหรือองคการระหวางประเทศอื่นๆ 

4. ไดรับเชญิใหเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานขององคการยูเนสโก เชน คายเยาวชน การอบรม
ครู การแลกเปลี่ยนตางๆ ฯลฯ 

 
จากนั้น นางประหยัด ศรีบุญชู ไดมากลาวถึงศูนยความ

เขาใจอันดีระหวางชาติ (Centre for International 
Understanding) หรอื CIU ภายหลังจากที่โครงการ ASPnet 
ไดรับการจัดต้ังขึ้น องคการยูเนสโกก็ไดสนับสนุนใหประเทศ
สมาชิกจัดต้ังชุมนุมยูเนสโกขึน้ (UNESCO Clubs) เพื่อสนับสนุน
อุดมการณของยูเนสโก โดยการดําเนินงานของสหพนัธชุมนุม
ยูเนสโกในแตละประเทศจะมงเนนกิจกรรมทีส่งเสริมความเขาใจ
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อันดีทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ เพื่อกอใหเกิดสันติภาพในมวลมนุษยชาติทั่วโลก ดังนั้น ในวันที่ 9 
ธันวาคม 2513 ศูนยความเขาใจอันดีระหวางชาติจึงไดถือกําเนิดขึ้น โดยถือเปนองคการพัฒนาเอกชน
หนวยงานแรกของประเทศไทยที่สนับสนุนงานของยูเนสโก โดยทําหนาที่เชนเดียวกับสหพันธชุมนุมยูเนสโก
ในประเทศตางๆ รวมทั้งเปนสมาชิกของ Asian Federation of UNESCO Clubs and Associations 
(AFUCA) และ World Federation of UNESCO Clubs and Associations มาจนทุกวันนี ้

สําหรับวัตถุประสงคของศูนยความเขาใจอันดีระหวางชาติ คือ 
1. สงเสริมความเขาใจอันดีในชาติและระหวางชาติ 
2. ชวยเหลือและประสานงานระหวางสมาชิก 
3. สงเสริมและแลกเปลี่ยนโครงการความเขาใจอันดีระหวางชาติและระหวางประเทศ 
4. สนับสนุนและเผยแพรกิจกรมตางๆ ของโครงการใหแกสวนรวมราชการและเอกชน 

   
ในสวนของดร.ประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์  ผูทรงคุณวุฒิดานความรวมมือกับตางประเทศ ไดใหประเด็น

ที่นาสนใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ASPnet  และ CIU  คือ การที่ผูบรหิารสถานศึกษาควรเล็งเห็นถงึ
ความสําคัญของโครงการ โดยสถานศึกษาสมาชิกแตละแหงควร
จะมีการจัดตั้งผูประสานงานโครงการ ASPnet (ASPnet 
Coordinator) ของสถานศึกษาของตนไว หรอือาจารยผูรับผิดขอบ
โครงการ ทั้งนี้ เพื่อแกไขปญหากรณีที่ผูบริหารสถานศกึษาซึ่ง
อาจมีการเปลี่ยนแปลง ยาย โอน ไปสถานศึกษาอื่น เพื่อจะสงผล
ใหการดําเนินโครงการ ASPnet สามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง โดยผูประสานงานของสถานศึกษานั้นๆ จะทําหนาที่เปน
ตัวเชื่อมหรือทาํหนาที่ประสาน ตลอดจนรายงานความคืบหนาการ
ดําเนินโครงการไดอยางตอเนือ่งและยั่งยืน รวมทั้งการจัดทําแผนงานที่จะดําเนินการตอไปในอนาคต 
 
5.2 การอภิปรายภาคบาย  

 เปนการอภิปรายในหัวขอ “การนําเสนอรูปแบบนวัตกรรมในการบูรณาการหลักการยูเนสโกในการ
เรียนการสอน ภายใตกรอบโครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติของยูเนสโก (ASPnet) 
และศูนยความเขาใจอันดีระหวางชาติประเทศไทย (CIU)”  ผูดําเนินการอภิปรายประกอบดวย 

  -  ดร.วไล ณ ปอมเพชร  อนุกรรมการที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนพ-ีโรงเรียนนอง 
  -  นางศิริพร นวลยง  โรงเรียนปากเกร็ด  (ดานสิทธิมนุษยชน) 
  -  นางสุชาดา บัวตูม  โรงเรียนหนองฉางวิทยา (ดานสิ่งแวดลอม) 
  -  นางภิชาณี คงเจริญ โรงเรยีนอุดมดรุณี  (ดานวัฒนธรรม / มรดกโลก) 
  -  นางสาวคะนึงนิจ กาญจนบุษย โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง (ดานสันติภาพ) 
  -  นางจรูญรัตน สุวรรณภูสิทธิ์  (ผูดําเนินรายการ)  ทีปรึกษาโครงการภาค 
                                          ภาษาอังกฤษ โรงเรียนโยธินบูรณะ 

 ดร.วไล ณ ปอมเพชร  อนุกรรมการที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนพ-ีโรงเรยีนนอง ไดใหขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการ ASPnet วาแทจริงแลวเริ่มตนจากการที่องคการยูเนสโกตองการสรางโครงการเกี่ยวกับความเขาใจอันดี
ระหวางชาติและสันติภาพของโลก (International Understanding and Culture) ซึ่งในขณะที่สิ้นสุดสงครามโลก
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ครั้งที่ 2 นั้น สังคมทั่วโลกมุงเนนแนวคิดเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ โดยมุงเนนใหสังคมโลกเปน
สังคมแหงคุณธรรม ตอมาเมื่อเวลาผานไป แนวคิดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป จากเริ่มแรกที่องคการยูเนสโก
มุงเนนเกี่ยวกบัความเขาใจอันดี สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน ตอมาก็มีการเนนไปในหัวขอเรื่องสิ่งแวดลอม 
และมรดกโลก จากนั้นในยคุปจจุบัน จึงเนนในเรือ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใชทกุหัวขอที่ดําเนินการมา
หลอมรวมเพื่อกอใหเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคม มีสันติภาพ 

ทั้งนี้วิธีการสามารดําเนินไดโดยการปลูกฝงคุณธรรมใหเกดิขึ้นแกเด็กและเยาวชน โดยใหกลุมบุคคล
เหลานี้เรียนรูทีจ่ะอยูรวมกับผูอื่น และมีชีวิตออยูเพื่อผูอื่น โดยการกอใหเกิดสงที่เรียกวา จิตสาธารณะ 
โครงการของ ASPnet ซึ่งชี้ถงึประเด็นดังกลาวไดดีก็คือ โครงการ School Twinning หรอืโครงการโรงเรียนพี่
โรงเรียนนอง เนื่องจากเปนแบบอยางโครงการที่เนนถึงความเมตตา ตลอดจนสงเสริมคุณธรรมของมนุษย 
การเห็นคุณคาความเปนมนุษย 

 
ตอมานางศิริพร นวลยง  โรงเรียนปากเกร็ด  ไดนําเสนอรูปแบบนวัตกรรมในการบูรณาการ

หลักการยูเนสโก ดานสิทธมินุษยชนในการเรียนการสอน โดยไดกลาววาครูถือไดวาเปนบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญในการทําใหนักเรียนไดเขาใจถึงความเสมอภาคของมนุษยในฐานะที่ทุกคนบนโลกก็ลวนแตเปน
พลเมืองของโลก (Global Citizen)  

 
ดังนั้นบุคคลที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
 

 ผูบริหาร  (Principals)  จะเปนผูดูแลทั้งโรงเรียน กลาวคือ ตองเปนผูใหการสนับสนุนและบูรณาการ
ในวิชาการดานตางๆ ตลอดจนเปนผูนําในการนําหลักแนวคิดของสิทธิมนุษยชนมาประยุกตใชใน
วิชาการตางๆ  

 ครู - อาจารยผูสอน  (Teachers)  จะดูแลในสวนของชั้นเรียน โดยจะตองจัดทําแผนการสอน 
แผนปฏิบัติการ ตลอดจนคดิถึงกิจกรรมตางๆ โดยประยุกตแนวคิดสิทธิมนุษยชนเขากับวิชาที่สอน  
โดยใชหลักความตระหนัก (Awareness) ความมีเมตตา (Kindness) ความสุข (Happiness) ความ
สามัคคี อดทน Harmony (Tolerance) และคุณธรรม (Morality) 

 นักเรียน  Students  จะเปนผูรับและเรยีนรูโดยเฉพาะในเรื่องของชวิีตจริงในสังคมโลกโดยการใช
เทคนิคสรางบรรยากาศเพิ่มพูนการเรียนรู Brain-Based Learning กลาวคือควรใหกําลังใจบอยๆ 
ดีกวาการชมเรื่อยไป เนนการใหรางวัลดีกวาที่จะลงทัณฑใหเจ็บตัวและเจ็บใจ เพราะไมเกิดผลดี 
นอกจากนี้ควรที่จะบมเพาะทักษะการอยูในสังคมอยางมีความสุข (แบบพอเพียง) เนนการคดิ 
ปฏิบัติในทางบวก พยายามเขาใจแรงจูงใจเบ้ืองหลังพฤติกรรมของนักเรียนดีกวาจะหาแคสาเหตุ
ของการกระทําผิด จัดเตรียมเนื้อหาการสอน (แผนการสอน) ที่มีความเชื่อมยงกับสิทธิมนุษยชน 
หรือจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเขาใจในเรื่องที่เชื่อมโยงกบัสิทธิมนุษยชน 
 
นอกจากนี้การนําหลักแนวคิดที่เปนวินัยเชิงบวก Positive Discipline มาประยุกตใชเปนสิ่งจําเปน 

อยางยิ่ง โดยการยุติสิ่งชั่วรายที่เกิดขึ้นในสังคม ลดการใชความรุนแรงในการแกปญหาใดๆ 
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   จากนั้น นางสาวคะนึงนิจ กาญจนบุษย โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง ไดนําเสนอรูปแบบนวัตกรรม
ในการบูรณาการหลักการยูเนสโกดานสันติภาพในการเรียนการสอน โดยไดกลาววาความหลากหลายทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมจะตองไดรับการบูรณาการ เพื่อกาวสู Cultural Diversity of Peace  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งโรงเรียนการใชแนวคิดของความภูมิใจวัฒนธรรมทองถิน่ การจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลาย  โดยให
นักเรียนพรอมรับ เรียนรู และเคารพในความแตกตาง และหลักทีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การมสีวนรวม
ของชุมชน 
 การดําเนินงานของโรงเรียนคณะราษฎรบํารุงจะเนนกิจกรรมที่มีความหลากหลาย แตทัง้นี้ ความ
หลากหลายของกิจกรรมนั้นจะตองไมเปนการกีดกันเด็กนักเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง กลาวคือนักเรียนทุกคน
สามารถเขารวมกิจกรรมตางๆ นั้นได โดยไมทําใหถือวาเปนสิ่งแปลกแยกหรอืแตกตาง กิจกรรมสวนใหญ  
จะเนนในเรื่องของสันติภาพ และการไมใชความรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแกไขปญหาใดๆ จะไมเนน
ที่การลงโทษโดยการตี หรือตําหนิ (ความรนุแรง) แตใหใชสติปญญาในการใชแกปญหาเปนสําคัญ นอกจากนี้
จะมีการใชกิจกรรมมาเปนการขัดเกลาจิตใจ อาทิ กีฬา การวาดภาพ หรอืดนตรี  เปนตน 
 โครงการที่ทางสถานศึกษาภูมิใจก็คือ การจัดทําโครงการครอบครัวอุปถมัภ โดยจะมีผูปกครองใน
เมือง กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่แหลงตางๆ ที่นักเรียนของโรงเรยีนคณะราษฎรบํารุงสามารถสอบเขา
ศึกษาตอได จะมีผูปกครองในพื้นที่ดังกลาวนั้น รับเด็กเหลานั้นมาดูแล และอุปการะในฐานะเปนสมาชิกของ
ครอบครัว คลายกับเปนครอบครัวอุปถัมภ ซึง่จะคอยดูแล สอนการใชชีวิตใหแกนักเรียนกลุมดังกลาว 

 ในสวนของนางสุชาดา บัวตูม  โรงเรียนหนองฉางวิทยา ไดนําเสนอรูปแบบนวัตกรรมในการ  
บูรณาการหลักการยูเนสโกดานสิ่งแวดลอมในการเรียนการสอน  เนือ่งจากนางสุชาดา บัวตูม  เปนอาจารย
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นการดําเนินการแนวการจัดการศึกษาจึงเนนความสําคัญไปที่การทําโครงการ ซึ่ง
ในการดําเนินการนั้นจะเนนทีค่วามรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู โดยสาระการเรียนรู จะเนนความรู
เกี่ยวกับ 

• ตนเอง  

• คณิตศาสตร และภาษา 

• วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี

• ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา ภูมิปญญาไทย 

• การประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตอยางมีสุข 
โดยการจัดกระบวนการเรียนรู จะเนนที ่
1. สอดคลองความสนใจ ความถนัด และความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิด  
2. การจัดการและการแกปญหา 
3. เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ  คดิเปน ทําเปน รักการอาน  และใฝรู 
4. ผสมผสานความรูอยางสมดุล ปลูกฝงคุณธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค  
5. จัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม สื่อที่เอื้อตอการเรียนรู 
สําหรับการดําเนินโครงการนัน้ เม่ือนกัเรียนเผชิญกับปญหา ทั้ง

ครูและนักเรียนตางก็จะมารวมกันประชุมและนําเทคนิค SWOT มาใช
เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น สงผลใหโครงการสวนใหญสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคไดดี 
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 สําหรับนางภิชาณี คงเจริญ โรงเรียนอดุมดรุณี  ไดนาํเสนอรูปแบบนวัตกรรมในการบูรณาการ

หลักการยูเนสโกดานวัฒนธรรม / มรดกโลกในการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนมีแหลงมรดกโลกตั้งอยู
สงผลใหโรงเรยีนใหความสําคัญกับการจัดทํากิจกรรมที่เนนความสําคัญดานวัฒนธรรมเปนสําคัญ โครงการที่
โรงเรียนดําเนนิการมีมากมา อาทิ 

• โครงการการสบืสานวัฒนธรรมไทย 

• โครงการคายพัฒนาบุคลิกภาพ”คนดีศรีอุดม” 

• โครงการประกวดมารยาทไทย 

• โครงการนองไหวพี่ พีร่ับไหวนอง 

• โครงการคายพุทธบุตร 

• การเขียนอักษรลายสือไทย 
นอกจากนี้ เด็กนักเรียนของโรงเรียนอุดมดรุณียังมีกิจกรรมที่บูรณาการการใชภาษาอังกฤษ โดยให

เด็กนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 เปนไกดอธิบายและนําเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย โดยใหเด็ก
นักเรียนจัดทํารายงานสง 

 
7. พิธีปดการสัมมนาโครงการ 

 นางศรีวิการ  เมฆธวัชชัยกุล  รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  เปนประธานปดการประชุม โครงการสัมมนา
ของสถานศึกษาเครือขาย ASPnet  (โครงการศึกษาเพื่อ
ความเขาใจอันดีระหวางชาติ) พรอมมอบโลเกียรติคุณใหกับ 
นางประหยัด ศรีบุญชู ในวาระการอําลาจากตําแหนง        
ผูประสานงานระดับชาติโครงการASPnet  

  นางศรีวิการ  กลาววา ไดรบัทราบการดําเนินโครงการ ASPnet  มาโดยตลอด ซึ่งทําประโยชน
ใหกับประเทศไทยอยางมาก มีกิจกรรมเดน ๆ ที่ไมใชเฉพาะโรงเรียนในประเทศแตยังสรางเครือขายใน

ประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะเครือขายที่ทํางานดวยใจ และศรัทธา 
มีปญญาที่จะคิดทําประโยชนงานจึงจะสัมฤทธิ์ผล โครงการ ASPnet 
ถามีโครงสรางแตไมมีคนที่ทาํงานดวยใจงานก็ไมเกิด อยากเหน็
เครือขายที่เขมแข็งอยูแลว มีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น มีศูนยกลางที่
เขมแข็งแลวกต็องกระจายไปยังสวนตาง ๆในประเทศ มีวิธีอยางไร 

โรงเรียนที่เขมแข็งสามารถเขาไปชวยเหลือโรงเรียนที่ยงัมปีญหา 

บุคลากร รวมถงึความ
เขาใจ จึงอยากใหสรางความเขมแข็งของเครือขายอีกทั้งตอง
ใหเครือขาย ASPnet  เกิดขึ้นในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตองสนับสนุนการทํางานผูที่ศรัทธาตองเปน
ศูนยกลางในการกระตุนใหเกิดเครือขายในองคกร    สอนเยาวชน

โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหางบประมาณ 
การ
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ใหมีจิตสํานึกและนิสัยที่ดีงาม ในการหลอหลอมใหเกิดความรูสึกรวมกันในเรื่องตาง ๆ ไดเปนอยางดี รวมถึง
สรางความเขมแข็งในโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอาชีวะ รวมถึงโรงเรียนกทม. ถึงจะมีความ  เขมแขง สราง
เครือขายที่เปนธรรมชาติ ตามกลุมจังหวัด มีการประสานการทํางานกันอยางตอเนื่อง  รวมถึงเรือ่งสื่อการ
เรียนการสอนทีจ่ะตองคิดคนจดัทําสื่อเผยแพรไมใชฉพาะ  ASPnet แตโรงเรียนทั่วประเทศสามารถใชได 
สามารถพัฒนาใหผลงานของโรงเรียนโดดเดนในเวทียูเนสโกและเปนที่ยอมรับอยางแทจริง จากนั้นจึงได
กลาวปดการสัมมนาโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. การประเมนิผลการสัมมนา 
 ภายหลังจากเสร็จส้ินการสัมมนา ผูจัดไดรับแบบ
ประเมินการสัมมนาคืนกลับมาเปนจํานวนทั้งสิ้น   77 ชุด  
จากผูเขาประชุมทั้งสิ้น 152 คน โดยสามารถสรุปผลเกี่ยวกับ
การสัมมนาในครั้งนี ้ไดดังนี ้

จากผูเขาประชุมที่ตอบแบบประเมินทั้ง 77 คน นั้น 
ประกอบดวย 

ขอมูลทั่วไป   
เพศชาย 31 คน เพศหญิง 46 คน 
สถานะทางวิชาชีพ เปนระดับผูบริหารสถานศึกษา 22 คน คร-ูอาจารย 46 คน และอืน่ๆ เชน รอง

ผูอํานวยการ ขาราชการเกษียณ ฯลฯ  9 คน 
 
 1.  การสัมมนาในภาคเชา  

หัวขอ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. ทานพึงพอใจกับการอภิปรายในหัวขอ  
“ความเคลื่อนไหวของโครงการการศึกษาเพื่อ
ความเขาใจอันดีระหวางชาติของยูเนสโก 
(ASPnet) และศูนยความเขาใจอันดีระหวางชาติ
ประเทศไทย (CIU)” 

 

0 
(0%) 

2 
(2.59%) 

5 
(6.49%) 

49 
(63.63%)

21 
(27.27%) 
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สรุป ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญที่ตอบแบบสอบถาม หรือคดิเปน 63.63 % พึงพอใจมากเกี่ยวกับกับการ
อภิปรายในหัวขอ“ความเคลื่อนไหวของโครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติของยูเนสโก 
(ASPnet) และศูนยความเขาใจอันดีระหวางชาติประเทศไทย (CIU)” 
 2.  การสัมมนาในภาคบาย 

หัวขอ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2. ทานพึงพอใจกับการอภิปรายในหัวขอ 
 “การนําเสนอรปูแบบนวัตกรรมในการ 
บูรณาการหลักการยูเนสโกในการเรียนการสอน
ภายใตกรอบโครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจ
อันดีระหวางชาติของยูเนสโก (ASPnet) และศูนย
ความเขาใจอันดีระหวางชาติประเทศไทย (CIU)” 
  

2 
(2.59%) 

2 
(2.59%) 

11 
(14.28%) 

42 
(54.54%)

20 
(25.97%) 

 
สรุป ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญที่ตอบแบบสอบถาม หรือคิดเปน 54.54 % พึงพอใจมากเกี่ยวกับกับการ
อภิปรายในหัวขอ “การนําเสนอรูปแบบนวตักรรมในการบรูณาการหลกัการยูเนสโกในการเรยีนการสอนภายใต 
กรอบโครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติของยูเนสโก (ASPnet) และศูนยความเขาใจอันดี
ระหวางชาติประเทศไทย (CIU)” 

3.  เอกสารแจกในการสัมมนาโครงการ  
หัวขอ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

3. ทานพึงพอใจกับเอกสารเผยแพรตางๆที่แจก
ในการสัมมนาครั้งนี ้

0 
(0%) 

9 
(11.68%) 

24 
(31.16%) 

31 
(40.25%)

13 
(16.88%) 

 
สรุป ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญที่ตอบแบบสอบถาม หรอืคิดเปน 40.25 % พึงพอใจมาก กับเอกสาร
เผยแพรตางๆที่แจกในการสัมมนาครั้งนี ้
 

4.  สถานที่จัดงาน  
หัวขอ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

4.ทานพึงพอใจกับสถานที่จัดการสัมมนาครั้งนี้ 
 

1 
(1.29%) 

1 
(1.29%) 

3 
(3.89%) 

34 
(44.15%) 

38 
(49.35%)

 
สรุป ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญที่ตอบแบบสอบถาม หรือคิดเปน 49.35 % พึงพอใจมากที่สุด กับสถานที่
จัดการสัมมนาครั้งนี้ 
 

5. อาหาร  
หัวขอ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

5.ทานพึงพอใจกับอาหารในงานสัมมนาครั้งนี้ 
 

1 
(1.29%) 

1 
(1.29%) 

8 
(10.38%) 

39 
(50.64%)

28 
(36.36%) 

 
สรุป ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญที่ตอบแบบสอบถาม หรือคิดเปน 50.64 % พึงพอใจมาก กับอาหารในงาน
สัมมนาครั้งนี้ 
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ก. หัวขอ/ประเด็น ที่ทานคดิวาผูจัดควรจัดใหมีในการสัมมนาครั้งตอไป 
 
 ผูเขารวมสัมมนาไดเสนอแกผูจัดถึงหัวขอ/ ประเด็น ที่นาสนใจซึ่งควรจะมกีารจัดในครั้งตอไป ไดแก 

• การนําเสนอตัวอยางโครงการ Best Practices ของแตละโรงเรียนที่นาสนใจ และมี
ความแปลกใหม 

• การจัดทําแผนกิจกรรมโครงการ 
• การจัดทําความรวมมือระดับภูมิภาค 
• สิทธิมนุษยชน 
• วัฒนธรรมทองถิ่น / ความแตกตางทางวัฒนธรรม 
• ยาเสพติด  
• การเบี่ยงเบนทางเพศ  
• ความสันโดษ 
• สันติศึกษา 
• การขึ้นทะเบียนมรดกโลก 
•  ปญหาขอขัดแยงเรื่องเขาพระวิหาร 

 
ข. ผูเขารวมการสัมมนาไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนและนาสนใจ ดังนี้ 
 

• ควรใหนักเรียนไดมีโอกาสในการเขารวมการสัมมนาดวย ไมควรจํากัดเฉพาะเพียงผูบริหาร
สถานศึกษา หรือ ครู – อาจารย 

• ควรพยามยามหาเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเขามามีสวนรวมในการสนับสนุน
โครงการฯ 

• ควรจัดสัมมนาอยางตอเนื่อง บอยๆ และเปนประจําทุกๆป เพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการบริหาร จดัการ และการดําเนินการ 

• ควรเผยแพร ประชาสัมพันธโครงการฯ ใหเปนที่รับรูและเขาใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิม่
ศักยภาพในการสรางเครือขายการดําเนินกิจกรรมกับหนวยงานหรือสถานศึกษาอื่นๆ 

• ควรจัดสัมมนาเพื่อใหความรูความเขาใจในการดําเนินงานในสวนของผูประสานงานและ
ผูรับผิดชอบโครงการ เพือ่จะไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

• ควรเพิ่มจํานวนวันจัดเพิ่มมากขึ้น 2 -3 วัน 
• จัดทําโครงการคายเยาวชนใน/นอกประเทศ 
• ในการจัดสัมมนา ผูจัดควรบริการจองที่พักใหดวย 
• ควรมีการชี้แจงวัตถุประสงคการสัมมนาใหชัดเจน 
• ควรมีการจัดนทิรรศการแสดงผลงาน และดงูานโรงเรียนดวย 
• รูปแบบการสัมมนาควรมีการสัญจรไปภูมิภาค และมีการทํา workshop เพื่อระดมพลัง

สมอง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
 

 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 
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