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บทความวิชาการ 
 

การเตรียมความพรอมของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
สูประชาคมอาเซียน 

 
                                                                                                               ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี1 
 
ประเทศไทยกําลังกาวสูประชาคม

อ า เ ซี ย น ใ นป  พ . ศ . 2 5 5 8  สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษา โดยสํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาใหความสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการเรียนรูประชาคมอาเซียนสู
สถานศึกษา โดยเนนการสรางความตระหนัก 
การเสริมสรางความรู ความเขาใจในการเปน
ประชาคมอาเซียน การพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
และการดําเนินงานที่ผานมาโรงเรียนไดจัด
กิจกรรมหลากหลาย เชนการเรียนรูผานสื่อ 
อุปกรณ วีดีทัศน นิทรรศการ การจัดกิจกรรม
ตางๆรวมถึงการติดตอส่ือสารกับโรงเรียนใน
ประเทศสมาชิก ประชาคมอาเซียนทางสื่อ
ไอซีที และมีหลายโรงเรียนไดเปดโอกาสให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงเปนไปตาม
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนได
ประสบการณตรง และมีกิจกรรมสรางสรรค
ที่เนนการสรางความตระหนักเรื่องประชาคม
อาเซียน 

การศึกษาเปนสวนสําคัญในการ
พัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง การจัดการศึกษาของรัฐบาล
ไทยตั้ ง แต อดี ต จน ถึ งป จ จุ บั นจึ ง ได ให

ความสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อให
ประชาชนซึ่งถือไดวาเปนทรัพยากรที่สําคัญ
ในการพัฒนาประเทศในทุกดาน มีความรู
ความสามารถในการประกอบอาชีพไดอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ  (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 
2535) 

ดังนั้น การเตรียมความพรอมของ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา สูประชาคม
อาเซียนขับเคลื่อนและขยายผลเพื่อเปนแหลง
เรียนรูตนแบบ ทั้งนี้เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแนวทางการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาใหกับโรงเรียนตางๆได
นําไปปฏิบัติตอไป เปนการเพิ่มศักยภาพใน
การเรียนรูใหกับผูเรียนและเตรียมความพรอม
ในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 

การศึกษาตั้งแตเร่ิมจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย  คร้ังที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรด
เกลาฯ ใหตั้งโรงเรียนหลวงแหงแรกขึ้นใน

1นิสิตปริญญาเอก  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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พระบรมมหาราชวัง คือ โรงเรียนนายทหาร
มหาดเล็ก ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียน
พระตําหนักสวนกุหลาบ ทรงโปรดเกลาฯ ให
ตั้งโรงเรียนทําแผนที่ในโรงเรียนมหาดเล็ก 
โรงเรียนฝกหัดอาจารย เพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหสามารถปฏิบัติหนาที่สนองพระเดช
พระคุณและประเทศชาติ และเตรียมตัวเพื่อ
รองรับการหล่ังไหลของอารยธรรมตะวันตก
อยางชาญฉลาดตั้งแต พ.ศ.2414 เปนตนมา 
ตอมาไดมีการขยายเชิงปริมาณขึ้นเพื่อรองรับ
ประชากรทั่วประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากยุคแรก
ของการจัดการศึกษาเปนยุคที่มีการลาอาณา
นิคมลาดินแดนเขามาในแถบของเอเชียอยาง
รุนแรง (พสิน แตงจวง, 2554 : 11) 

การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา
เปนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสังคม ซ่ึง
เปนบทบาทหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา
จะสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
หากบุคลากรทางการศึกษามี ศั กยภาพ 
ความสามารถและทุมเทแรงกายแรงใจอยาง
เต็มที่แลวก็จะสงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
ตามไปดวย กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 มีความรวดเร็วเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสู
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ที่มีตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกัน สามารถเคลื่อนยาย
สินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน
ที่ มี ฝ มื อได อย า ง เสรี  ดั งนั้ นทั กษะและ
ความสามารถของครูห รือบุคลากรทาง
การศึกษาจึงควรปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม 
(พสิน แตงจวง, 2554 : 55)    

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูให
ผู เ รี ยนอย า งสู งสุ ด  อันจะ เปนพ ลังการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคม
อาเซียนในทุกพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ .) โดยสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา พิจารณาเห็นวาการสรางศักยภาพ
ใหแกสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เกี่ยวของกับอาเซียนเปนเรื่องที่
สําคัญที่มีผลตอการเตรียมความพรอมสูการ
เปนประชาคมอาเซียน จึงไดจัดทําเอกสาร
แนวทางการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
เปนการเตรียมความพรอมของเด็กไทย เพื่อ
การอยูรวมกับประชาชนของประเทศตางๆ 
ในป 2558 

การดําเนินการนําแนวคิดการศึกษาสู
ประชาคมอาเซียน เพื่อใหเกิดความยั่งยืน ใน
การดําเนินการ จึงเนนที่การผสานแนวคิด
ดังกลาวเขาไปในหลักสูตรสถานศึกษา ให
การทํางานทั้งหมดเปนการทํางานตามปกติ 
โดยเปนการประกันผลไดวา ผูเรียนมีคุณภาพ
ตามที่ห ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2 5 5 1  กํ าหนดไว 
ขณะเดียวกันก็เปนการเตรียมการใหผูเรียนมี
ความรู  ทักษะกระบวนการ  และเจตคติ
คานิยมของพลเมืองไทยที่มีความรู ความ
เขาใจ และสามารถอยูในประชาคมอาเซียน
ไดอยางดี 

สําหรับโรงเรียน  Sister School และ 
Buffer School อาจมีการพัฒนาที่ผูเรียนใน
สวนการเตรียมการสูประชาคมอาเซียนที่มี
ความเขมขนในเรื่องของการใชภาษาเพื่อการ



               JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.7  No.2  July - December  2013              . 

 

92

ส่ือสาร ซ่ึงเปนภาษาของอาเซียน เร่ืองของ
การใชภาษาตางประเทศที่สองที่เปนภาษา
เพื่อนบาน รวมไปจนถึงการศึกษาเพื่อความ
เขาใจ  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ ยั งมี ระบบการสื่ อสารที่ เปน
เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) 
ในการติดตอ ส่ือสารและเรียนรู ร วมกัน
ระหว างโรง เรี ยนกับโรง เรี ยนอื่นๆ  ใน
ประเทศอาเซียน 

สถานศึกษาไดจัดทําหลักสูตรขึ้นใช
เอง ก็คือสามารถสนองความตองการ ความ
ถนัด และความสามารถของผูเรียนไดอยาง
แทจริง  แมหลักสูตรกลางจะกําหนดเปน
หลักการไววา “เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียน
คนพบความสามารถ  ความถนั ด  และ      
ความสนใจของตนเอง ” (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ , 2533) กระทรวง 
ศึกษาธิการยังไดมีนโยบายชัดเจนในการ
พัฒนาก ารศึ กษ า  เ พื่ อ รอ ง รับก าร เป น
ประชาคมอาเซียนรวมกัน ซ่ึงจะตองพัฒนา
ทั้งในดานการศึกษา ดานวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตความเปนอยู  

 
บทบาทของไทยในความรวมมืออาเซียนดาน
การศึกษา 
 การพัฒนาดานการศึกษานับวามี
ความสํ าคัญอย างยิ่ ง  ซ่ึ งสํ านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดกล
ยุทธที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถด าน เทคโนโลยี เพื่ อ เปน
เครื่องมือในการเรียนรู  จุดเนนขอ  5 ให

นักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอา เซี ยน  มีภูมิคุ มกันตอ  การ
เปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อ
ผลักดันการดําเนินการดานการศึกษาของ
ประเทศไทยใหสอดรับตอการเปนประชาคม
อา เซี ยน  และพัฒนา เ ย า วชนไทยให มี
สมรรถนะที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน  ตามโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub) แผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2555  

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดกําหนดบทบาท
หนาที่ใหโรงเรียนตนแบบและโรงเรียนที่มี
ความพรอมการใชหลักสูตรเปนศูนยวิจัยการ
นําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ลงสูปฏิบัติในโรงเรียนและ
หองเรียนคุณภาพ เพื่อใหเปนศูนยการเรียนรู
ใหกับโรงเรียนทั่วไป เกี่ยวกับเรื่อง หลักสูตร
อิงมาตรฐาน การบริหารจัดการหลักสูตร การ
จัดทําหนวย การเรียนรูอิงมาตรฐาน   การ
จัดการเรียนการสอน และการวัดผลระดับ
สถานศึกษาและระดับชั้นเรียน การจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอน
ให เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู  ทุก
องคประกอบของหลักสูตรไมว าจะเปน
เนื้อหาสาระที่สอน  กิจกรรมการเรียนรู 
ช้ินงาน/ภาระงาน ที่ผูเรียนตองปฏิบัติ เกณฑ
การวัดประเมินผล ตองเช่ือมโยงสะทอนสิ่งที่
ตองการพัฒนาผูเรียนในมาตรฐานการเรียนรู 



                 JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.7  No.2  July - December  2013              .       

 

93

บทบาทของไทยในความรวมมือ
อาเซียนดานการศึกษา แบงออกไดเปน 2 
ประการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2549) คือ  

1) แนวทางในการดําเนินการ 
ประเทศไทยควรผลักดันในการ

ยกระดับความรวมมือดานการศึกษาระหวาง
ประ เทศสมาชิกอา เซี ยนใหสอดรับกับ
วิสัยทัศนอาเซียนและแผนปฏิบัติการตาง ๆ ที่
รองรับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

แผนปฏิบัติการเวียงจันทน ในการ
สงเสริม “ใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษา
ดวยมาตรฐานสูง” โดยอาศัยความรวมมือใน
ลักษณะเครือขาย ตลอดจนรวมมือในลักษณะ
หุนสวน (Partnership) กับองคกรอื่น ๆ ดาน
การศึกษาในระดับภูมิภาค เชน SEAMEO 
และในระดับสากล เชน UNESCO เพื่อใหเกิด
เปนความพยายามที่สอดรับกันในการจัด
การศึกษาใหแกประชาชนในภูมิภาค 

2) สาระในการดําเนินการดานความ
รวมมือทางการศึกษาของอาเซียน สูการเปน
ประชาคมฐานความรูและประชาคมผูนําใน
การสรางองคความรูบนฐานของการวิจัยและ
พัฒนาที่เหมาะสมกับอัตลักษณของประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยลักษณะของการเสริมตอ
และยกระดับการพัฒนาทางการศึกษาให
ชัด เจนสอดรับกับการเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมในศตวรรษที่ 21 มากขึ้นดวย
การขยายโอกาสและยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใหเปนปจจัยสําคญั
และเปนฐานสงตอนักเรียนสูระดับอุดมศึกษา
เพิ่ มมากขึ้ น  การยกระดับคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยทั้งที่เนนดานการเรียนการสอน
และการยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู
การเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ความรวมมือในเชิง
นโยบาย การวางแผน การวิจัยและพัฒนา การ
จัดทําและยกระดับมาตรฐานการศึกษาใน
ระดับตางๆ ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใน
กระทรวงศึกษาธิการ การสงเสริมการพัฒนา
สถานศึกษาใยแกว ทั้งในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับอุดมศึกษาความจําเปน
เรงดวนที่มีความสําคัญลําดับตนและนาจะจัด
ใหอยูในแผนระยะสั้นและระยะกลางของ
ภูมิภาค คือ 

1. ความรวมมือในการเรงยกระดับ
การอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบที่มี
ชุมชนเปนฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ดวยน้ําหนักที่ทัดเทียมกับความพยายามดาน 
Education for All สํ า ห รั บก า รศึ กษ า ขั้ น
พื้นฐานในระบบโรงเรียนและการอุดมศึกษา 
ดวยความตระหนักในดานมาตรฐานภูมิภาคที่
ทัดเทียมกับระดับสากล เพื่อเปนฐานในการ
สงตอความรวมมือไปยังการจัดทํา Mutual 
Recognition Arrangement ซ่ึงเปนความทา
ทายที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดในระดับภูมิภาค 
ระดับสากลภายใตองคกรการคาโลก และการ
จัดทําเขตการคาเสรีทวิภาคีกับประเทศตาง ๆ 
ทั้งที่พัฒนาแลวและที่กําลังพัฒนา 

2. การขยายโอกาสดานแกนสมองใน
ระดับทองถ่ินและระดับชาติดวยรอยตอที่
เหมาะสมระหวางการศึกษาในระบบกับนอก
ระบบ 
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การจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
องคประกอบที่ สํ าคัญ  5  ดาน  ไดแก  ครู 
ผู บ ริ ห า รสถ านศึ กษ า  คณะกร รมก า ร
สถานศึกษา  หลักสูตรและกิจกรรมของ
สถานศึกษา รวมทั้งสภาพแวดลอมและการ
บริการการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
องคประกอบที่ สํ าคัญ  5  ดาน  ไดแก  ครู 
ผู บ ริ ห า รสถ านศึ กษ า  คณะกร รมก า ร
สถานศึกษา  หลักสูตรและกิจกรรมของ
สถานศึกษา รวมทั้งสภาพแวดลอมและการ
บริการ  บทบาทของไทยในความรวมมือ
อาเซียนดานการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะได
ทราบผลของการใชหลักสูตรวาเปนเชนไร จึง
มีประโยชนตอหนวยงานในทุกระดับทั้ง
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ  สํ านักงาน
คณะก ร รมก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โรงเรียน 
ครูผูสอน นักเรียน ตลอดผูปกครอง ชุมชน 
สังคม ดวยเชนกัน 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูอาเซียนศึกษาใน
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินงานโครงการเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน โดย
จัดทําโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน : 
Spirit of ASEAN ไดคัดเลือกโรงเรียนเขารวม
โครงการเพื่อพัฒนาใหมีความพรอมและ
ศักยภาพ  ในการจัดการ เรี ยน รู เกี่ ยวกับ
ประชาคมอาเซียน  เปนศูนยการ เรี ยนรู
อา เซี ยนจํ านวน  68  โรง เรี ยน  แบ ง เปน

โรงเรียน 3 รูปแบบคือ 1) โรงเรียน Sister 
School จํานวน  30 โรงเรียน  2) โรงเรียน 
Buffer School จํ า น วน  2 4  โ ร ง เ รี ยน  3 ) 
ASEAN Focus School จํานวน 14 โรงเรียน 
ทั้งนี้มีโรงเรียนที่เปนเครือขาย มากกวา 500 
โรงเรียน  

โรงเรียนที่เขารวมโครงการดังกลาว
ขณะนี้กําลังดําเนินการพัฒนาโรงเรียนสู
ประชาคมอา เซี ยน  และจัดกิจกรรมใน
โรงเรียนเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
นัก เ รียนสู ประชาคมอา เซียน  สามารถ
ดําเนินการได 4 ลักษณะ (สํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) ไดแก  

1) การเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียนสู
ประชาคมอาเซียน 

1. นํ าไปสอนสอดแทรก  หรือ
บูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุมสาระ 

2. จัดทําเปนรายวิชาเพิ่มเติมใน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  เชน  ประชาคมอาเซียน 
ภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนอาเซียน ภาษาและ
วัฒนธรรมเขมร ICT ในประชาคมอาเซียน  

3. จัดทําเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เชน  ชุมนุม /ชมรมรักษอาเซียน  เยาวชน
อาเซียน คายเยาวชนอาเซียน ภาษาในอาเซียน  

4. จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม แ ล ะ จั ด
บรรยากาศที่ เอื้ อตอการ เรี ยนรู เกี่ ยวกับ
ประชาคมอาเซียน  
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2) แนวการจัดการเรียนรู  
1. จัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปน

สําคัญ เปดโอกาสใหนักเรียนเขามามีสวน
รวมในการจัดการเรียนรู  

2. จัดการเรียนรูโดยใชการบูรณา
การ 8 กลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

3. จัดการเรียนรูที่มีความยืดหยุน 
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมไดตามความเหมาะสม  

4. ใชกระบวนการเรียนรูที่ เนน
กระบวนการสื่ อสาร  กระบวนการคิ ด 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสราง
ความตระหนัก  

5. ออกแบบการจัดการเรียนรู โดย
ใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหลงการ
เรียนรู ที่หลากหลาย การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง  

6. ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู เ กี่ ย ว กั บ
ประชาคมอาเซียนโดยใชภาษาอังกฤษ และ
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเปนสื่อใน
การจัดการเรียนรู  

7. จัดการ เรี ยน รูที่ ส ง เสริมการ
พัฒนาสมรรถนะสําคัญ คุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยม ที่ดีเพื่อความเปนพลเมืองที่ดีใน
ประชาคมอาเซียน  

3) สื่อการเรียนรู  
1. ชุดสื่อตนแบบเกี่ยวกับอาเซียน

สาหรับนักเรียน ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยสานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาจัดทา/จัดซื้อ/จัดหา ขึ้น  

2. ส่ือและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ ที่
โรงเรียนจัดทํา/จัดซื้อ/จัดหา ขึ้น  

3. คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต Web-
community  

4) การวัดและการประเมิน  
วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ก า ร เ รี ย น รู ที่

หลากหลายตามสภาพจริง 
การเขารวมประชาคมอาเซียนของ

ประเทศไทยในป คศ.2015 ไดสรางความทา
ทายตอการจัดการศึกษาของชาติหลาย
ประการ กลาวคือ ประการแรก จะเกิดความ
ขัดแยงในประเด็นเปาหมายทางการศึกษาวา 
การศึกษาควรจะเปนไปเพื่อการพัฒนามนุษย
ที่สมบูรณ หรือควรเปนไปเพื่อตอบสนองตอ
ตลาดแรงงาน  ประการที่ สอง  ในด าน
หลักสูตรและการสอน ยังคงปรากฏบริบทที่
เปนปญหาหลายประการ ทั้งการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับที่ยังขาด
ประสิทธิภาพ ดานการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ยังไมไดให
ความสําคัญกับวิธีสืบสอบและกระบวนการ
สรางความหมายของผูเรียน สวนในดานการ
พัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษาก็ขาดความ
ชัด เจนว า  รูปแบบและโครงสร า งของ
หลักสูตรดั งกล าวควร เปน เชนใด  และ
คุณลักษณะหรือสมรรถนะของเยาวชน
อาเซียนที่แทจริงแลวควรเปนแบบใด นัก
การศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตร จําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองพิจารณาบริบทตางๆ เหลานี้ เพื่อ
นํ าไปสู การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในอนาคต 
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บทสรุป 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูให

ผู เ รี ยนอย า งสู งสุ ด  อันจะ เปนพ ลังการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคม
อาเซียนในทุกพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น 
ฐานโดยสํ านั กวิ ช าก ารและมาตรฐาน
การศึกษา พิจารณาเห็นวาการสรางศักยภาพ
ใหแกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ เกี่ยวของกับอาเซียนเปนเรื่อง
สําคัญที่มีผลตอการเตรียมความพรอมสูการ
เปนประชาคมอาเซียน จึงไดจัดทําเอกสาร
แนวทางการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
เปนการเตรียมความพรอมของเด็กไทย เพื่อ
การอยูรวมกับประชาชนของประเทศตางๆ 
ในประชาคมอาเซียน ในป 2558 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ประชาคมอาเซียน  เปนการผลักดันการ
ดําเนินการดานการศึกษาของประเทศไทยให
สอดรับตอการเปนประชาคมอาเซียน และ
พัฒนาเยาวชนไทยใหมีสมรรถนะที่สําคัญ

สําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
การเตรียมความพรอมของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา สูประชาคมอาเซียน ตั้งอยูบน
บริบทแหงความทาทาย ที่ทั้งผูบริหาร นัก
การศึกษาและบุคลากรฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ
จําเปนจะตองพิจารณาและใหความสําคัญ ทั้ง
ในเรื่องของการสรางสมดุลของเปาหมายและ
หลักการของการศึกษา ที่ควรกําหนดใหมี
ความชัดเจน คือ มุงเนนไปที่การเสริมสราง
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันจะนําไปสูการ
สรางระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาที่เปน
ธรรมและยั่งยืน ควรใหความสําคัญกับการ
ปฏิ รูปกระบวน  การพัฒนาคุณลักษณะ 
สมรรถนะ และคานิยมสําหรับพลเมืองไทยสู
ก าร เปนพล เมื องอา เซี ยน  ควรกํ าหนด
สมรรถนะหรือคานิยมใหมที่ สําคัญและ
จําเปนในการอยูรวมกัน เชน การเปนผูมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต รูจักตั้งปญหา เขาใจปญหา
โลก และตองการที่จะเขาไปมีสวนรวมใน
การแกปญหา เปนตน 
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