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 ความเป็นมา มีข้ึน พ.ศ.2492 จุดประสงคคื์อ ส่งเสริม

ความรูเ้กีย่วกบัปัญหาของโลกและประเทศต่าง ๆ ใหแ้ก่เด็กและ

เยาวชน กระตุน้การเรียนรูเ้กีย่วกบัชาติต่างๆ เพือ่ใหเ้กิดความ

เขา้ใจอนัดีและสนัติภาพระหว่างชาติ  

พ.ศ. 2496 เริม่ปีแรกมีโรงเรียนท่ีสมคัรเป็นสมาชิกจ านวน      

30 แห่งใน  15  ประเทศต่อมาขยายเป็น  6,000 สถาบนั     กว่า 

160 ประเทศ

โครงการการศึกษาเพือ่ความเขา้ใจอนัดีระหว่างชาติ

(UNESCO Associated Schools Project : ASP)



ประเทศไทยสมคัรเป็นสมาชิกโครงการ UNESCO  

Associated Schools Project (ASP) ในปี พ.ศ.2501 โดย 

วิทยาลยัครูสวนสุนนัทา และวิทยาลยัครูอุบลราชธาน ี

ปัจจุบนัมีสถานศึกษาต่าง ๆ กว่า 150 แห่งเป็นสมาชิก

ของโครงการ ซ่ึงประกอบดว้ย โรงเรียนมธัยม  โรงเรียน

ประถม  มหาวิทยาลยัราชภฎั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคล วิทยาลยัอาชีวศึกษา และสถาบนัการศึกษาเอกชน



2.วตัถุประสงค์



“สงครามเริ่มข้ึนในจิตใจมนุษย ์การ
ปกป้องสนัติภาพย่อมจกัตอ้งสรา้งข้ึนในจิตใจ

มนุษยด์ว้ย”Since wars begin in the 

minds of men, it is in the minds of 

men that the defences of peace 
must be constructed’.



การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของยูเนสโก

หลกัการ

1.การเรียนรูเ้พือ่ทีจ่ะด ารงอยู่ (Learning to be)

2.การเรียนรูเ้พือ่ทีจ่ะรู ้ (Learning to know )

3. การเรียนรูเ้พือ่น าไปปฏิบติัไดจ้ริง (Learning to do)

4. การเรียนรูเ้พือ่การอยู่ร่วมกนั (Learning to  live 

together)



   บทบาทขององคก์ารสหประชาชาติตลอดจนองค์

         การช านญัพเิศษต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัปัญหาของโลก

         สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ขนัติธรรม

      วฒันธรรมของนานาชาติ

      ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม



3.สถานภาพในปัจจุบนั



อยู่ภายใตง้านการศึกษาซ่ึงเป็นงานหลกัของ

องคก์าร โดยมีเครือข่ายการท างานเช่ือมโยงกบัสาขา 

อ่ืนๆ ดว้ยเช่น  สาขาวฒันธรรม (งานมรดกโลก)  

สาขาสงัคมศาสตร ์ (งานสิทธิมนุษยชน) เป็นตน้ 

งานโครงการ ASP อยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบ 

ของส านกัความสมัพนัธต่์างประเทศ ส านกังาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงท าหนา้ทีป่ระสานกบั

ส านกังานใหญ่ยูเนสโก  กรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส และ

ส านกังานยูเนสโกกรุงเทพฯ



คณะอนุกรรมการโครงการการศึกษาเพือ่ความเขา้ใจอนัดี

ระหว่างชาติมีอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี้

    พจิารณาแผนงานโครงการและกิจกรรมทีเ่กีย่ว

กบัโครงการการศึกษาเพือ่ความเขา้ใจอนัดีระหว่างชาติ

     ส่งเสริมการประสานงานและการแลกเปลีย่น

ข่าวสารขอ้มูลระหว่างสถาบนัการศึกษาทีเ่ป็นสมาชิกกบั

ยูเนสโก



   ร่วมมือกบัยูเนสโกการขยายผลโครงการ

   โดยจดักิจกรรมต่างๆ รวมทั้งติดตาม

   ประเมินผลโครงการ

   เผยแพร่ข่าวสารและประสบการณข์อง

   สถานศึกษาที่เป็นสมาชิกโครงการทั้งใน

   ระดบัชาติและนานาชาติ



* ไดร้บัความร่วมมือและสนบัสนุนจากศูนยค์วามเขา้ใจ

อนัดีระหว่างชาติ (Centre for International Understanding)

หรือ CIU ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเมือ่ พ.ศ.2513 ตามขอ้เสนอแนะ

ของการสมัมนาผูที้ร่บัผิดชอบโครงการ ASP โดยมี

จุดประสงคเ์พือ่สนบัสนุนกิจกรรมของโครงการ ASP   ให้

แพร่หลายไปอย่างกวา้งขวางในหมู่นกัศึกษาและ

ประชาชน 



CIU ท าหนา้ทีเ่ช่นเดียวกนั UNESCO Clubs ใน

ประเทศต่าง ๆ ในฐานะสมาชิกของสหพนัธช์มุนุม

ยูเนสโกแห่งเอเชีย  (Asian Federation of UNESCO 

Clubs, Centres and Associations : AFUCA) และ

สมาพนัธช์ุมนุมยูเนสโกแห่งโลก ( World Federation 

of UNESCO Clubs, Centres and Associations :  
WFUCA)



4.กิจกรรมของโครงการ ASP



กิจกรรมของโครงการ ASP มีทั้งในหลกัสูตรและนอก

หลกัสูตรบูรณาการไวใ้นวิชาต่างๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ  

วรรณคดี   วิทยาศาสตร ์ สงัคมศาสตรแ์ละศิลปะหรือจดัเป็น  

กิจกรรมนอกหลกัสูตร เช่น การจดันิทรรศการประกวดภาพวาด   

การโตว้าที   การตอบปัญหา  การแสดงละคร การจดับรรยาย

โดยผูท้รงคุณวุฒิ  การสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีเครือข่ายเพือ่น  

ทั้งในและต่างประเทศเพือ่เสริมสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่าง

เยาวชน การจดังานฉลองในโอกาสวนัส าคญั ๆ เช่น วนั

สหประชาชาติ 



  การจดัท าอุปกรณ ์สือ่การเรียนการสอนเกีย่วงาน

  ของยูเนสโก

  ใหทุ้นแก่ครูหรือนกัเรียนไปศึกษาดูงานใน

  ต่างประเทศ

 การจดัสมัมนาทั้งระดบัชาติและภูมิภาคเพือ่เปิด 

 โอกาสใหผู้ร้บัผิดชอบโครงการในแต่ละ

 สถานศึกษาไดแ้ลกเปลีย่นความคิดเห็นตลอดจน

 ประสบการณร์ะหว่างกนั



  โครงการค่ายเยาวชนแห่งชาติสู่สภาเยาวชนโลก

 สมัมนาผูบ้ริหารสถานศึกษาเพือ่ส่งเสริมการศึกษา 

 และความเขา้ใจอนัดีและสนัติภาพระหว่างชาติ 

 จดัอบรมครูผูส้อนเกีย่วกบัการน าสือ่มรดกโลกของ

 ยูเนสโก ใชใ้นการเรียนการสอน 

 จดัประชมุปรึกษาหารือผูป้ระสานงานแกนน า ASP   

 ในภูมิภาคต่างๆ

 การจดัค่ายเยาวชนเพือ่อนุรกัษม์รดกไทย-มรดกโลก

 ในภูมิภาคต่างๆ (5 แห่ง)

ปี 2542



   จดัประชุมประเมินผลการจดัค่ายเยาวชนเพือ่อนุรกัษ์

    มรดกไทย-มรดกโลกในภูมิภาคต่างๆ โดยแกนน า

    ASP ทีไ่ดจ้ดัค่ายเยาวชนทั้ง 5 ภูมิภาค

   จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพือ่แนะน าการเรียนการสอน

    มรดกโลกของยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ปี 2543

ปี 2544

  การสมัมนาโรงเรียนสมาชิก ASP เพือ่แนะน าสือ่การเรียน

  การสอนเพือ่สนัติภาพใหแ้ก่สถานศึกษา



ปี 2549

ปี 2550

    การสมัมนาโครงการโรงเรียนพีโ่รงเรียนนอ้งของ

    สถานศึกษา โครงการ ASPnet เพือ่ร่วมฉลอง   

    ทศวรรษการศึกษาเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยืน

    การสมัมนาโครงการโรงเรียนพีโ่รงเรียนนอ้งของ

    สถานศึกษา โครงการ ASPnet เพือ่ขยายเครือข่าย

    โรงเรียนพี่



ปี 2551
    การสมัมนาโครงการโรงเรียนพีโ่รงเรียนนอ้งของ

    สถานศึกษา โครงการ ASPnet เพือ่ขยายแนวคิด

    เกีย่วกบัโครงการในพระราชด าริโรงเรียนพี-่ โรงเรียนนอ้ง

    ไปยงัประเทศเพือ่นบา้นในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

     โครงการเจรจาความร่วมมือ ASPnet School Twinning 

     ในประเทศเพือ่นบา้นและเอเชียตะวนัออก

จีน,กมัพูชา ,สาธารณรฐัเกาหลี ,มาเลเซีย 



5.แผนงานในอนาคต



    เป็นส่วนหนึง่ของการปฏิรูปการศึกษา

    เนน้หลกัการพฒันาโรงเรียนดอ้ยโอกาสในชนบทที ่

    ห่างไกลและส่งเสริมการศึกษาระดบัพื้ นฐาน 12 ปี

    เนน้การเรียนรูด้ว้ยตนเอง การสรา้งชุมชนเขม้แข็ง 

    การปลูกจิตส านกึและนสิยัรบัชอบในเรือ่งศีลธรรมและ

    จริยธรรม สิง่แวดลอ้ม มรดกวฒันธรรม สารเสพติด

    โรคเอดส ์การใชแ้รงงานเด็ก 



    เนน้การพึง่พาตนเอง และการพฒันาแบบยัง่ยืน

    เนน้แนวคิดของโครงการ ASP ในสถาบนั 

    การศึกษาทุกระดบัใหต่้อเนือ่งกนั

    ขยายสมาชิกภาพไปยงัสถาบนัการศึกษาใน

     ระดบัต่าง ๆ



ยุทธศาสตรใ์นการด าเนนิโครงการตามแผนมีดงัต่อไปนี้

    ปรบัความรูค้วามคิดของครูเกีย่วกบัโครงการ ASP

    ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการปฏิรูปการศึกษา

    กระตุน้ใหค้ณะกรรมการของโรงเรียนแสวงหาปัญหา

    ดว้ยตนเอง เพือ่พฒันาโรงเรียนและชมุชนโดยอาศยั

    ความร่วมมือของ “โรงเรียนพี-่โรงเรียนนอ้ง”  ใน

    พระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา สยามบรม 

    ราชกุมารี



    ส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมเยาวชนของโครงการ ASP 

    เป็นเครือข่ายตั้งแต่ระดบั โรงเรียน ทอ้งถิน่

    ระดบัชาติและระดบันานาชาติ

    สรา้งความเขา้ใจและความรอบรูใ้นโลกอาชีพให้

    เยาวชนผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนของโรงเรียน โดยการ

    เปิดโลกทศันใ์นรูปแบบต่าง ๆ

    สนบัสนุนใหม้ีการแลกเปลีย่น ครูและนกัเรียนของ

    โครงการ ASP ในระดบัชาติและนานาชาติ



ประโยชนจ์ากการเขา้ร่วมโครงการ ดงันี้

    ไดร้บัการติดต่อ/ข่าวสารเกีย่วกบัโครงการประเทศต่างๆ 

    จากองคก์ารยูเนสโกอย่างสม า่เสมอ

    ไดร้บัเชิญใหส่้งครู/อาจารยแ์ละนกัเรียนเขา้ร่วมประชุม

    สมัมนา การประกวด/แข่งขนั ฯลฯ ซ่ึงจดัโดยองคก์าร

    ยูเนสโก หรือจดัโดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัองคก์าร

    ยูเนสโก หรือไดร้บัการสนบัสนุนการจดัจากองคก์ารยูเนสโก

    และอ่ืน ๆ



    ไดร้บัวารสารของคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยการศึกษาฯ

    สหประชาชาติกระทรวงศึกษาธิการหรือสิง่พิมพที์ไ่ดร้บั

    การบริจาคจากยูเนสโกหรือองคก์ารระหว่างประเทศอ่ืนๆ

 ไดร้บัเชิญใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังานขององค์

    การยูเนสโก เช่น ค่ายเยาวชน การอบรมครู การแลกเปลีย่น

    ต่างๆ ฯลฯ

ประโยชนจ์ากการเขา้ร่วมโครงการ ดงันี้  (ต่อ)



แบบฟอรม์

   ส านกัเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยการศึกษาฯ

   สหประชาชาติส านกัความสมัพนัธต่์างประเทศส านกังาน

ปลดักระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ 

   โทร. 0-2628-5646-8 

   โทรสาร 0-2281-0953



การศึกษาเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยืนของยูเนสโก

(Education for Sustainable Development)



หลกัการเรียนรู ้

1.เพ่ือเคารพในคุณค่าและช่วยกนัอนุรักษ์สิ่งที่เป็นความส าเรจ็

  ของอดีต

2.เพ่ือช่ืนชมในสิ่งที่ประชาคมโลกได้สร้างสรรค์ไว้

3.เพ่ืออาศัยอยู่ในโลกที่ทุกคนมีอาหารพอเพียงมีวิถชีีวิตที่ดี



4.เพ่ือช่วยกนัพิทกัษ์รักษาโลกไว้ให้ยืนยาว

5.เพ่ือสรรค์สร้างโลกเพ่ือให้เป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นโลกที่ดีกว่า

   ที่เคยเป็น

6.เพ่ือใส่ใจต่อประชาคมทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนให้ได้มี

   สทิธแิละส่วนร่วมในทุกๆ ระดับ

หลกัการเรียนรู ้(ต่อ)



     Education for a Culture of Peace and

Human Rights       

 Climate Change Education

 Media Education

 Education for Global Citizenship

หวัขอ้หรือประเด็นที ่ASPnetใหค้วามสนใจในปัจจุบนั



     ระดบัชาติ   *  ค่านิยม 12 ประการของรฐับาล

     ระดบัภูมิภาคอาเซียน  * การเป็นพลเมืองอาเซียน 

(ASEAN Citizens)

    ระดบัโลก  *  การเป็นพลโลก (Global 

Citizenship)

การน าประเด็นต่างๆ ไปปรบัใช้



• ยอมรับความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม

• มีภาวะผูน้ า
• แกปั้ญหาสงัคม

• การเมืองและความมัน่คง
• เศรษฐกิจ
• สงัคมและวฒันธรรม

คุณลกัษณะของเดก็ไทยสู่อาเซียน

ความรู้

ทกัษะ/
กระบวนการ

เจตคติ

ประเทศอาเซียน

รับผดิชอบต่อประชาคมอาเซียน

ตระหนกัในความเป็นอาเซียน

ยอมรับความแตกต่าง 
การนบัถือศาสนา

ภูมิใจในความเป็นไทยและ
อาเซียน

วถีิชีวติประชาธิปไตย สนัติวธีิ

กฎบตัรอาเซียน

ทกัษะการเรียนรู้และ
การพฒันาตน

ทกัษะพลเมือง/ ความ
รับผดิชอบต่อสงัคม

ทกัษะพื้นฐาน
• ส่ือสารสองทาง
• การใชเ้ทคโนโลยี
• แกปั้ญหาอยา่งสนัติ
• ท างาน/อยูร่่วมกบัผูอ่ื้น

• เห็นคุณค่ามนุษย์
• ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
• คิดอยา่งมีเหตุผล
• จดัการควบคุมตนเอง

ด าเนินชีวติตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง



  ขณะนีก้ารพฒันาโลกอยูใ่นยคุ

ศตวรรษที ่21 (21st Century)

  ซึง่นกัการศกึษาไดร้ว่มกนัก าหนด 

สมรรถนะ (Competencies) 

และ ทกัษะ (Skills) ทีส่ าคญั 

จ าเป็นส าหรบัคนในศตวรรษนี้



ท่ีมา : 21st Century Skills partnership



 วชิาแกนและแนวคดิส าคญัในศตวรรษที ่21 
core subjects& 21 st Century skills

 วิชาแกน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 แนวคิดส าคญัในศตวรรษท่ี 21
  -จิตส านึกต่อโลกGlobal Awareness

  -ความรู้พื้นฐานดา้นการเงิน เศรษฐศาสตร์ การท าธุรกิจและ        การ
เป็นผูป้ระกอบการ Financial, Economic, Business and 

Entrepreneurial Literacy

  -ความรู้พื้นฐานความเป็นพลเมือง Civic Literacy

-ความรู้พื้นฐานดา้นสุขอนามยั Health Literacy

ท่ีมา : 21st Century Skills partnership



ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ( learning and innovation skills 

)

 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม Creativity and Innovation

 ความคิดเชิงวิพากษแ์ละการแกไ้ขปัญหาCritical Thinking and 

Problem Solving

 การส่ือสาร Communication

 การร่วมมือกนัCollaboration

         ท่ีมา : 21st Century Skills partnership



ทักษะด้านสาระสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยIีnformation, 

media and technology skills 

 ความรู้พื้นฐานดา้นสารสนเทศ Information Literacy

 ความรู้พื้นฐานดา้นส่ือ Media Literacy

 ความรู้พื้นฐานดา้น ไอซีที ICT (Information, Communications and 

Technology) Literacy

                 ท่ีมา : 21st Century Skills partnership



ทักษะชีวติและการท างาน Life and career skills

 ความยดืหยุน่และการปรับตวั Flexibility and Adaptability

 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการช้ีน าตนเอง Initiative and Self-Direction

 ทกัษะทางสงัคมและการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมSocial and Cross-Cultural 

Skills

 การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผดิ Productivity and Accountability

 ความเป็นผูน้ าและความรับผดิชอบ Leadership and Responsibility

 ท่ีมา : 21st Century Skills partnership



ระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่21
21st century support systems

 มาตรฐานและการประเมิน Standards & Assessments of 21st Century Skills

 หลกัสูตรและการสอน 21st Century Curriculum and Instruction

 การพฒันาวิชาชีพ 21st Century Professional Development

 สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 21st Century Learning Environments

                                                                     ท่ีมา : 21st Century Skills partnership





If we teach today as 
we taught yesterday, 
we rob our children of 
tomorrow.

                       -John Dewey -



โครงการโรงเรียนพี-่โรงเรียนน้อง

ของสถานศึกษาเครือข่ายโครงการการศึกษา

เพือ่

ความเข้าใจอันดีระหว่างชาติของยูเนสโก
UNESCO Associated Schools Project Network



ความเป็นมา

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีไดเ้สดจ็ส านกังาน
ยเูนสโก กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2539 และมพีระราชด ารทิีจ่ะให้
ยเูนสโกใหค้วามชว่ยเหลอืโรงเรยีน ในอ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน จ านวน 
22 แหง่

 กองการสมัพนัธต์่างประเทศ สป. (ในขณะนัน้) ในฐานะส านกัเลขาธกิาร
คณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแหง่
สหประชาชาต ิซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบและด าเนินโครงการการศกึษาเพือ่ความ
เขา้ใจอนัดรีะหวา่งชาต ิ(ASPnet)  จงึไดเ้ชญิชวนโรงเรยีนสมาชกิเขา้รว่ม
โครงการ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2540



โครงการโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง
จ านวนโรงเรยีนในระยะแรกรวมทัง้สิน้ จ านวน 12 แหง่ ซึง่โรงเรยีนพีท่ ัง้ 
12 แหง่ ไดป้ระชุมรว่มกนั และมมีตเิหน็ชอบใหก้ารสนบัสนุนชว่ยเหลอื
โรงเรยีนน้องจากอ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน รวม 22 แหง่ 



โรงเรียนพ่ีหมายถึงอะไร

หมายถึงโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครและเมือง
ใหญ่ ๆ ท่ีมีศกัยภาพทางวิชาการ มีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกัของสังคม ครูและ
นกัเรียน มีฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีจนถึงปานกลาง มีความสามารถและมีความ
พร้อมท่ีจะแบ่งปันส่ิงท่ีมีและส่ิงท่ีไดรั้บกบัผูท่ี้ดอ้ยโอกาสกวา่



พระราชด ารสัสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ

“อยา่งเรานั้นมีโอกาสท่ีดีมาก มีอาหารการกินท่ีดี
ทุกอยา่ง อยากจะไดอ้ะไรกไ็ด ้และยงัมีโอกาส
ศึกษาเล่าเรียนอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงนกัเรียนเหล่านั้นจะ
ไดรั้บการศึกษาคงจะไปไม่ถึงระดบัท่ีเราได ้ส่วนท่ี
เราไดรั้บกเ็ป็นการศึกษาพิเศษ เพราะฉะนั้นเม่ือเรา
เป็นบุคคลพิเศษ ไดโ้อกาสดีกวา่คนอ่ืน กเ็ท่ากบั
ประชาชนทั้งชาติสนบัสนุนใหทุ้นมาใหศึ้กษาได้
ถึงระดบัอุดมศึกษา กจ็ะตอ้งมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งท า
อะไรตอบแทน เพื่อใหเ้พื่อนร่วมชาติท่ีสนบัสนุน
เราไดมี้โอกาสท่ีดีข้ึนกวา่น้ี”



โรงเรียนน้องคืออะไร

โรงเรียนนอ้งหมายถึง บรรดาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่นถ่ิน
ทุรกนัดาร ภายใตแ้ผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถ่ินทุรกนัดารตาม
พระราชด าริ  ซ่ึงรวมตั้งแต่พ้ืนท่ีท่ีอยูต่ามแนวชายแดน  พ้ืนท่ี
ห่างไกลความเจริญ  ห่างไกลการคมนาคม และพ้ืนท่ีท่ียงัมีความ
ขาดแคลน



โครงการโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง

 จนกระทัง่ปจัจุบนั ไดม้สีมาชกิโครงการเพิม่ขึน้
 โรงเรยีนพี ่65 แห่ง (กรงุเทพ 34 แหง่ ต่างจงัหวดั 31 แหง่) 

 โรงเรยีนน้อง 119 แหง่



เป้าหมายของการพฒันาเดก็และเยาวชน
ในถ่ินทุรกนัดาร

 เพือ่ให้เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกนัดารมีโภชนาการดี มีสุขภาพ
แข็งแรง มีความซ่ือสัตย์ เสียสละ สามัคค ีและเมตตาผู้อืน่

 เพือ่ให้เด็กมีความรู้และทกัษะทั้งทางวชิาการและการอาชีพ ทีเ่ป็น
รากฐานของการพึง่ตนเองและพฒันาท้องถ่ินได้ น าไปสู่การมี
คุณภาพชีวติทีด่ีขึน้ และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึน้ตาม
ศักยภาพของตนเอง



 นบัตัง้แต่ไดเ้ริม่โครงการมาในปี 2540 ไดม้กีาร
ด าเนินกจิกรรมต่างๆ เรือ่ยมา ในปี 2547 มกีาร
กระตุน้โครงการสง่ผลใหม้กีจิกรรม ประชุมสมัมนา
เป็นประจ าทุกปี เป็นการสง่เสรมิชว่ยเหลอืระหวา่ง
สถานศกึษา เปิดโอกาสใหค้ร ูนกัเรยีนและผูป้กครอง
ของโรงเรยีนพี-่โรงเรยีนน้องไดพ้บปะสงัสรรค์
แลกเปลีย่นประสบการณ์ 

 วตัถุประสงคส์ าคญัในการจดัสมัมนาเพือ่เป็นการ
แลกเปลีย่นแนวคดิ ตลอดจนเปิดโอกาสในการ
ปรกึษาหารอืระหวา่งโรงเรยีนสมาชกิในการด าเนิน
โครงการ รวมทัง้เชญิชวนโรงเรยีนต่างๆ เพือ่เขา้รว่ม
เป็นสมาชกิโครงการโรงเรยีนพี ่- โรงเรยีนน้อง 

โครงการโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง



โครงการโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง

 มอบเงนิทุนการศกึษา อุปกรณ์ หนงัสอื ชุด
นกัเรยีน อุปกรณ์กฬีาคอมพวิเตอร ์จาน
ดาวเทยีม เครือ่งป ัน่ไฟ ฯลฯ

 จดัสรา้งโรงอาหาร หอ้งสมุด สนามกฬีา 

 การสง่คร-ูนกัเรยีนไปแลกเปลีย่นท าการสอน 
ฝึกวชิาชพี หรอืท ากจิกรรมฐานรว่มกนั

 ผูป้กครองโรงเรยีนพีม่สีว่นรว่ม เชน่ ไปตรวจ
สขุภาพ ตดัแวน่สายตา

กิจกรรมระหว่างโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง



โครงการโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง

 รบันกัเรยีนจากโรงเรยีนน้องมาศกึษาต่อในโรงเรยีนพี ่
รวมทัง้ศกึษาดงูาน ณ โรงเรยีนพี่

 ใหโ้ควตาคร ู- อาจารย ์จากโรงเรยีนน้องมาอบรมวชิาการ ณ 
โรงเรยีนพี่

 จดัท าโครงการต่างๆ ตวัอยา่งเชน่ การท าโครงการฝึกอาชพี
ใหแ้ก่โรงเรยีนน้อง โดยการก่อสรา้งหอ้งฝึกอาชพี เพือ่ใชเ้ป็น
สถานทีใ่นการจดัการเรยีนการสอนฝึกฝนอาชพี เช่น สอน
การท าขนม การสานไมก้วาดดว้ยดอกหญา้ และการตดัเยบ็
เสือ้ผา้ การตดัผม การเกษตร ปลกูผกั เลีย้งสตัวเ์ป็นตน้

 นกัเรยีนจากโรงเรยีนพีแ่ละน้องเขยีนจดหมายตดิต่อกนั

กิจกรรมระหว่างโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง



รูปแบบการให้ความช่วยเหลอืแก่โรงเรียนน้อง
Inculcate values of  love, caring and sharing

โรงเรียนน้อง

ครอบครัวชุมชน ความช่วยเหลือ

การปลูกจิตส านึก

ความเขา้ใจ

ความเอือ้อาทร

การแบ่งปันโรงเรียนพี่

ความกตญัญู



โรงเรียนพ่ี(โรงเรียนบางกะปิ)-โรงเรียนน้อง(โรงเรียนนาบง จ.น่าน)



โรงเรียนนาบง จังหวดัน่าน



โรงเรียนพี(่ รร.เทพศิรินทร์)-โรงเรียนน้อง(รร.บ้านทรายขาว, 
รร.บ้านห้วยโก๋น, รร. บ้านปางหก อ.บ่อเกลอื จ.น่าน  )

โครงการโรงเรียนเทพศิรินทรภ์ายใต้ช่ือกิจกรรม “เทพฯ สู่ดอย”
 โดยมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดักิจกรรมทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



โรงเรียนพี(่โรงเรียนโยธินบูรณะ)-โรงเรียนน้อง(โรงเรียนบ้านสว้า
และโรงเรียนบ้านสปัน อ าเภอบ่อเกลอื จ.น่าน

กิจกรรมโครงการท่ีโดดเด่น

•โครงการทศันศึกษาโรงเรียนพ่ี
•โครงการน้องหนูเรียนสนุก

•โครงการพฒันาระบบเครือข่ายภายใน
โรงเรียน

•โครงการส่งเสริมอาชีพ(เสริมสวย) เพ่ือหา
รายได้ระหว่างเรียน

•โครงการเรียนรู้จากแหล่งบนัเทิง 
•โครงการจดัหาอปุกรณ์และเครื่องมือฝึก

อาชีพ



โรงเรียนพ่ี(รร.ปากเกรด็)-โรงเรียนน้อง(รร.บา้นยอดดอยวฒันา)

ห้องฝึกอาชีพ 
วตัถปุระสงคเ์พ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการจดัการเรียนการสอนโครงการฝึกอาชีพ 

เช่น การสานไม้กวาดด้วยดอกหญ้า และการตดัเยบ็เส้ือผา้ ฯลฯ



โรงเรียนพี(่โรงเรียนมาแตร์เดอวีทิยาลยั)-โรงเรียนน้อง
(โรงเรียนบ้านถ า้หิน จงัหวดัราชบุรี)



โรงเรียนพี(่โรงเรียนมาแตร์เดอวีทิยาลยั)-โรงเรียนน้อง
(โรงเรียนบ้านถ า้หิน จงัหวดัราชบุรี)

ผู้ปกครองท่ีเป็นทนัตแพทยไ์ปตรวจฟัน

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนน้อง

สาธิตการแปรงฟันท่ีถกูวิธี

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนน้อง



โรงเรียนพี(่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์)-โรงเรียนน้อง
(โรงเรียนวดัวงัยายฉิม จงัหวดันครนายก)

บ่อเล้ียงปลาดกุ

แปลงปลกูผกัปลอดสารพิษ

โครงการส่งเสริมให้นักเรียนด่ืมนมทุกวนั

โรงเรียนวดัวงัยายฉิม



โครงการโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง

 คณุภาพทางการศึกษา
 ชว่ยยกระดบัการเรยีนการสอน ดว้ยการจดัหาสือ่ วสัดุอุปกรณ์ทีช่ว่ยเสรมิ

และพฒันาการเรยีนรูข้องครแูละนกัเรยีน เชน่ โทรทศัน์ จานดาวเทยีม 

    วดีทิศัน์  การอบรมครใูหม้คีวามรูเ้พิม่เตมิฯลฯ

 ความเสมอภาคทางการศึกษา
-  สง่เสรมิการปลกูฝงัคุณธรรมและจรยิธรรมใหเ้กดิขึน้ในจติใจของเดก็และ

เยาวชนดว้ยการปฏบิตัติ่อกนัฉนัพีน้่อง สอดคลอ้งกบัปฏญิญาสากลวา่ดว้ย
สทิธมินุษยชน



โครงการโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง

 การเดนิทาง

 งบประมาณ

 ความปลอดภยั

 ผูบ้รหิารโยกยา้ย และขาด
ผูร้บัผดิชอบ

 ขาดการตดิต่อสือ่สาร 
เครือ่งมอืจ าเป็น โทรศพัท์

อปุสรรคและปัญหา



โครงการโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง

 หางบประมาณจากสว่นภาคเอกชน

 สรา้งเครอืขา่ยแกนกลางทีท่ า
หน้าทีศ่นูยก์ลางประสาน

 ใชห้ลกั CARE & SHARE ที่
สง่เสรมิใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ

 เสนอรายงานผูบ้รหิารใหมใ่หท้ราบ
โครงการ รวมทัง้เครอืขา่ย
ผูป้กครอง สมาคมศษิยเ์ก่า

ข้อเสนอแนะจากโรงเรียนสมาชิก



โครงการโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง

 กจิกรรมส าคญัในปีงบประมาณที ่   
ผา่นมาคอืการขอเงนิสนบัสนุนจาก 
UNESCO  ซึง่ไดด้ าเนินการใน 
 1. การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารใน

ระดบัประเทศ (National Seminar)

 2. การจดัประชุมสมัมนาในระดบั

    อนุภูมภิาค (Regional Seminar)

 3.การจดั Study Visit เพือ่จดัท า School 
Twinning กบัประเทศเพือ่นบา้น



ขอบคุณค่ะ


