
 

ASPnet ส่งเสริมแนวคิดและค่านิยมของยูเนสโกในเรื่อง

ความเห็นใจซึง่กันและกัน จรยิธรรม วัฒนธรรม และมติดิา้น

การศกึษาระหว่างประเทศ โดยจุดเด่นของโครงการภายใต ้ 

ASPnet คือ การตระหนักถึงคุณค่าและสิทธิดา้นต่าง ๆ  

การพัฒนาและการใชน้วัตกรรม ความเป็นสากลและ 

ความร่วมมอืระหวา่งสถานศกึษาทัง้ในระดับชาต ิระดับภูมภิาค 

และระดบันานาชาต ิ

สมาชกิจะก าหนดและด าเนินกิจกรรม/โครงการประจ าปี 

โดยสอดคลอ้งกับแผนงานของ ASPnet ซึ่งเชื่อมโยงกับ 

ขอ้พันธกจิของยูเนสโกและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030  

เพื่อตอบสนองความทา้ทายของโลก อาทิ การเรียนรู ้

เกีย่วกับการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ การอนุรักษ์

และรักษาแหลง่มรดกโลกหรอืแหลง่ชวีมณฑลซึง่อยู่ในพืน้ที่

ใกลเ้คียงสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นระหว่าง

เยาวชนในประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับผลกระทบในเรื่อง HIV 

และ AIDS การสง่เสรมิกจิกรรมดา้นศลิปะส าหรับผูบ้กพร่อง

ทางร่างกาย การจัดกิจกรรมรณรงค์และการเฉลิมฉลอง 

ในโอกาส/วาระส าคัญ รวมทัง้ การศกึษาดูงานในพื้นทีท่ีม่ ี

ความหลากหลายทางชีวภาพ และการประชาสัมพันธ ์

เชญิชวนเรือ่งการประหยัดพลงังาน เป็นตน้  

นอกจากนี้ ยูเนสโกและผูป้ระสานงานระดับชาตจิะสนับสนุน

การด าเนินโครงการ การจัดประชุม การประกวดแข่งขัน 

ทั ้งในระดับทอ้งถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับ

นานาชาต ิเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้และแลกเปลีย่นแนวปฏบิัติ

ทีด่รีะหวา่งสถานศกึษาร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศกึษาเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื (Education for Sustainable 

Development : ESD) ใหค้วามส าคัญตอ่การเสรมิสรา้งและ

พัฒนาความรูแ้ละทักษะทีจ่ าเป็นผ่านกจิกรรมทางการศกึษา 

เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ถึงความทา้ทายของโลกในปัจจุบัน 

วเิคราะห์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอ้ย่าง

สรา้งสรรค ์สรา้งคุณคา่ ทัศนคต ิทักษะ และความรูท้ีจ่ าเป็น

ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทัง้สามารถน าความรูต้่าง ๆ  

มาช่วยในการตัดสนิใจ และสรา้งความเปลีย่นแปลงใหก้ับ

สถานศกึษา ชมุชน และสงัคม  

การศกึษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship 

Education - GCED)  เสริมสรา้งใหผู้เ้รียนในทุกกลุ่มอายุ  

ทั ้งเ ด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่ สามารถเผชิญและแกไ้ข 

ต่อสิ่งทา้ทายของโลก รวมทั ้ง  เ ป็นผูส้ นับสนุนใหเ้กิด 

การสรา้งสันตภิาพ การยอมรับซึง่กันและกัน และอยู่ร่วมกัน

ไดอ้ยา่งปลอดภัย  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ตดิตอ่หน่วยงาน 

ส านักเลขาธกิารคณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการศกึษา 

วทิยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาต ิ

ส านักความสัมพันธต์า่งประเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 
ถนนราชด าเนนินอก ดสุติ กรงุเทพฯ 10300 

โทร: +66 2628 5646 
โทรสาร: +66 2281 0953 

e-mail: thainatcom@yahoo.co.th 
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องคก์ารศกึษา วทิยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิ

(ยู เ นสโก)  เ ป็ นองค์ก ารช า นัญพิ เศษองค์กา รหนึ่ ง 

ของสหประชาชาต ิทีม่เีป้าหมายในการเสรมิสรา้งและรักษา

สนัตภิาพดว้ยความร่วมมอืทางการศกึษา วทิยาศาสตร ์ และ

วัฒนธรรม ไดเ้สนอโครงการการศกึษาเพื่อความเขา้ใจอันดี

ระหว่างชาต ิ(Associated Schools Project) เมื่อปี พ.ศ. 2492  

มจีุดประสงค ์คอื การสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกับปัญหาของโลก

และประเทศตา่ง ๆ  ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน กระตุน้การเรยีนรู ้

เกีย่วกับชาตติา่ง ๆ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจอันด ีและสนัตภิาพ

ระหวา่งชาต ิโดยใหส้ถานศกึษาทีเ่ป็นสมาชกิโครงการในแตล่ะ

รัฐสมาชกิของยูเนสโกจัดท าโครงการพเิศษและจัดกจิกรรม

ส าหรับทดลองใชใ้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับปัญหา 

ของโลกที่สหประชาชาติเสนอแนะใหพ้ิจารณา เช่น  

เรือ่งสทิธมินุษยชน  สนัตภิาพและสิง่แวดลอ้ม  เป็นตน้  

องค์การยูเนสโกเริ่มด าเนินกิจกรรมดังกล่าวในสถาบัน 

การศกึษาเมือ่ปี พ.ศ. 2496  และมสีถาบันการศกึษาทีส่มัคร

เป็นสมาชกิจ านวน 30  แห่งใน 15 ประเทศ ต่อมาไดข้ยาย

จ านวนมากขึน้ จนถงึปัจจบุันมสีมาชกิจ านวนกวา่ 11,500 แห่ง 

จ า ก  182 ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ที่ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ส ม า ชิ ก  

มีความหลากหลายขึ้น มิใช่เพียงโครงการเดียว ค าว่า 

“Project” จึงไดถู้กตัดออกจากชื่อเต็มเดิม และปัจจุบัน

เรียกว่า “UNESCO Associated Schools Network” โดยใช ้

ชือ่ยอ่วา่ “ASPnet”  

ประเทศไทยสมัครเขา้เป็นสมาชกิของ UNESCO ASPnet 

เมื่อ ปี  พ .ศ .  2501 โดยมีวิทยาลัยครู  จ านวน  2 แห่ง 

สมัครเป็นสมาชกิ และในปี พ.ศ. 2506 ไดข้ยายไปสูโ่รงเรยีน

ระดับมัธยมศกึษาทัง้ในกรุงเทพและต่างจังหวัด ปัจจุบัน 

มีสถาบันการศกึษาต่าง ๆ จ านวน 128 แห่งที่เป็นสมาชกิ 

ประกอบดว้ย โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม วิทยาลัย

อาชวีศกึษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ และสถานศกึษาเอกชน 

 

 

 

เครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเขา้ใจอันดีระหว่างชาต ิ

ของยูเนสโกเป็นการเชือ่มโยงเครือข่ายสถานศกึษาทั่วโลก 

โดยยึดเป้าหมายเดียวกัน คือ การสรา้งสันติภาพใหอ้ยู ่

ในจติใจของเด็กและเยาวชน  ซึง่สมาชกิจ านวน 11,500 แห่ง 

จาก 182 ประเทศ ไดร้่วมมือกันด าเนินการในดา้นต่าง ๆ  

เพื่อสง่เสรมิความเขา้ใจอันดรีะหว่างกัน การสรา้งสันตภิาพ

การเรยีนรูแ้ละเขา้ใจความแตกตา่งทางวัฒนธรรม การพัฒนา

อยา่งย่ังยนื และการยกระดบัคณุภาพการศกึษา 

ASPnet เป็นกลไกส าคัญทีช่ว่ยผลักดันใหเ้กดินวัตกรรมและ

คุณภาพดา้นการศึกษา เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงค์ที่ 4.7  

ด า้นการศึกษาเพื่ อความ เ ป็นพลเมือง โลก  (Global 

Citizenship Education - GCED) และการศกึษาเพือ่การพัฒนา

ที่ ยั่ ง ยื น  ( Education for Sustainable Development – 

ESD) ซึง่อยูภ่ายใตเ้ป้าหมายที ่4 - การศกึษา 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การสร า้งสร รค์  (Creating) ASPnet เป รียบ เสมือน

หอ้งทดลองทางความคดิทีเ่นน้นวัตกรรมทางการศกึษา 

โดยมกีารพัฒนา ทดสอบ และน าไปใช ้ตลอดจนสง่เสรมิ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกับ 

แนวปฏบิตัหิลกัของยเูนสโก  

2. การจั ดกา ร เ รี ยนการสอน  (Teaching & Learning)  

ASPnet มุ่งการพัฒนาศักยภาพ การสอนเชงินวัตกรรม 

และการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม ใหก้ับผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ครู/อาจารย์ นักเรียน และขยายไปสู่ชุมชนโดยรอบ  

เ พื่ อ ต่ อ ย อดองค์ค ว า ม รู ้แ ล ะบู รณ าก า รหลั กคิด 

ของยูเนสโกไปสู่การปฏบิัตทิี่เป็นแบบอย่างทีด่ ีส าหรับ

ชมุชนของตน และน าไปสูส่าธารณชนตอ่ไป 

3. การปฏสิมัพันธ ์(Interacting) ASPnet เปิดโอกาสใหผู้ม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีในดา้นการศกึษาไดเ้ขา้ถงึและแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ ความรู  ้แนวปฏิบัติที่ดีกับสถานศึกษา 

ชมุชน กลุม่บคุคล ผูก้ าหนดนโยบาย และสงัคมโดยรวม 

การด าเนินการของ ASPnet มีทัง้ในระดับนานาชาติและ

ระดับชาต ิภายใตก้ารดแูลและประสานงานของส านักงานใหญ่

องค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส โดยในแต่ละประเทศจะมี 

ผูป้ระสานงานระดับชาติซึ่งไดรั้บการแต่งตั ้งจากส านัก

เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยการศึกษา ฯ 

สหประชาชาต ิทัง้นี้ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู/อาจารย ์และ

นักเรยีน จะเป็นผูด้ าเนนิกจิกรรมในฐานะสมาชกิ ASPnet 

 

 

 

 

 

ภูมหิลงั 

 

เกีย่วกบัเครอืขา่ย วธิกีารด าเนนิงาน 


