
1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

 ในภาวะกระแสโลกที ่ เปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร ็วของชวง       
ทศวรรษที่ผานมา สงผลใหหลายประเทศทั่วโลกตองเผชิญกับความ 
หลากหลายทั้งดานสังคมและระบบเศรษฐกิจซึ่งมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต
เปนอยางมาก ทำใหหลายประเทศตองเรงเตรียมพรอมโดยการสราง 
กลไกและพัฒนาคนใหมีศักยภาพสูงขึ้น ใหสามารถปรับตัวและรู 
เทาทัน กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อใหประเทศชาติกาว 
ไปขางหนาไดอยางมั่นคงและเทาเทียม
 ดังนั้นจึงเกิดการกอตั้งประเทศสมาชิกอาเซียน หรือสมาคม 
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวย 10 ประเทศ 
คือ ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม 
ลาว พมา และกัมพูชา ขึ้นนั้น ทั้ง 10 ประเทศ ตางเห็นพอง 
ตองกันวาการศึกษาเปนปจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ   
ซึ่งระบุใน ปริญญาวาดวยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน ที่ให 
ความสำคัญในการใชกลไกการศึกษาขับเคลื่อนอาเซียนใหบรรลุวิสัย
ทัศนอาเซียน 2020 ที่มุงใหอาเซียนมีวิสัยทัศนสูภายนอก มีสันติสุข 
และเชื่อมโยงเขาดวยกันในการเปนหุนสวนในสิ่งแวดลอมของประช
าธิปไตยและมีอยูรวมกันอยางกลมกลืน การพัฒนาที่มีพลวัตร และ 
การรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดและในสังคมที่เอื้ออาทรที่ระลึกถึง
สายสัมพันธทางประวัติศาสตร รับรูมรดกทางวัฒนธรรมที่มีรวมกัน 
และเชื่อมในอัตลักษณของภูมิภาคดวยแลว
 ประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกอาเซียน ไดตระหนักถึง 
บทบาทและภารกิจสำคัญในการเสริมสรางความรวมมือกับอาเซียน 
เพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียนในเวทีโลก โดยเฉพาะการใช 
กลไกความรวมมือดานการศึกษานำพาอาเซียนสูการเปนประชาคม
ที่มีความมั่นคง จากปฏิญญาดังกลาว สงผลใหทุกภาคสวนตอง 
เรงแสวงหาความรวมมือเพื่อเพื่อเดินหนาขับเคลื่อนเตรียมพรอมเด็ก
ไทยกาวสูประชาคมอาเซียนตามเปาหมาย โดยเฉพาะใหกลไก 
การศึกษาเปนตัวนำสำคัญในการขับเคลื่อนใหสามารถกาวไปไดอยา
งมีทิศทาง ผสานประโยชนรวมกัน องคกรหลักในกระทรวงศึกษา 
ธิการจึงตองเรงเครื่องกาวเดินอยางไมหยุดนิ่ง  การที่ประเทศไทยจะ 
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 
ในป 2558 ในภาค สวนของประชาชน ทั้งประชาชนทั่วไป นักเรียน 
นักศึกษา และคนในทองถิ่น ตองปรับตัวเพื่อตั้งรับกับการ แขงขัน 
ในระดับประเทศ นักเรียนตองถามตัวเองวา จะตองมีคุณลักษณะ 
อยางไรบาง ประชาชนทั่วไปตองถามตัวเองวา ประกอบอาชีพอะไร 
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อยากกาวหนาในอาชีพในระดับอาเซียนหรือไม ถาอยากกาวหนา 
ตองแขงขันกับชาติอื่นใหไดคืออะไร ตองเตรียมตัวอยางไร กระทบ 
กับตัวเองในสวนไหนบาง และการปรับปรุงตัวเอง หาความรูวา 
ควรจะทำอะไร จะทำอาชีพอะไร มีความรูเรื่องเพื่อนบานอีก  9  
ประเทศหรือไม
 ในสวนของครู สายผูสอนท่ีใกลชิดกับผูเรียนมากท่ีสุด จึงไดเรง  
พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยตลอดจนชาวบาน ใหรูจักวัฒนธรรม 
สังคม ความเปนอยูของเพื่อนอีก 9 ประเทศ ที่จะสามารถกาวสู 
ประชาคมอาเซียนอยางมั่นใจ โดยการดำเนิน กิจกรรมการเรียนรู 
ในรูปแบบ “ASEAN TALON TOUR” เพื่อใหเด็ก 
และเยาวชนไทยตลอดจนชาวบานไดเรียนรูอยางมีคุณภาพและ 
แข็งแกรงในประชาคมอาเซียน

2. จุดประสงคและเปาหมาย ของนวัตกรรม
 จุดประสงคของนวัตกรรม
 1. เพื่อกระตุนและสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไทย 
ได  ตระหนักในการมีจิตสำนึกของพลเมืองอาเซียน 
 2. เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน  ใน 
ดานความรู  ดานทักษะและดานเจตคติ
 3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเด็ก เยาวชนไทยและประชาชน 
ไดรูจักวัฒนธรรม  สังคม  ความเปนอยูของเพื่อน 9 ประเทศ

 เปาหมายของนวัตกรรม  
 เด็กและเยาวชน โรงเรียนบานวังไทร รอยละ 100  
ไดเรียนรูจากนวัตกรรม “ASEAN TALON TOUR”    
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลวังไทร (อาทิเชน บาน 
ปาออย  บานหินเพิง  บานหินดาด เปนตน)  รอยละ 80  ไดเรียน 
รูจากนวัตกรรม  “ASEAN TALON TOUR”   

3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
 ขั้นตอนการพัฒนา นวัตกรรม
 การจัดกระบวนการเรียนรูของนวัตกรรม “ASEAN TALON 
TOUR” ดำเนินการดังนี้ 
 1. การเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรู 
 1.1 ศึกษาและวิเคราะหปญหาเพื่อจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู 
 1.2 จัดทำนวัตกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการกลุม และ
         การปฏิบัติรวมกัน

 1.3 กำหนดยุทธศาสตรการเรียนรู ของนวัตกรรม “ASEAN 
TALON TOUR”   
  1.3.1 จัดใหเรียนรู ตามสภาพจริงดวยการปฏิบัติจริง  
        (Authentic Learning) 
  1.3.2 จัดใหมีการเรียนรูตามความสนใจเพื่อใหนักเรียนมี 
        ความกระตือร ือร นในสิ ่ง ที ่สนใจอยางลุ มล ึก
        (Active Learning) 
  1.3.3 จัดใหมีการเรียนรูรวมกันโดยนักเรียนรวมมือชวย 
         เหลือกัน (Collaborative Learning) 
   1.3.4 ประเมินผลตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงานจริง
                 (Authentic Assessment) 
 1.4  จัดทำชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดในการปฏิบัติการ         
  เรียนรูนวัตกรรม  “ASEAN TALON TOUR” โดยใช GAME
  BOOK

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนที่ไดรับ
 1. เด็ก เยาวชนและประชาชนไทยมีความตื่นตัว และตระหนัก 
ในการมีจิตสำนึกของพลเมืองอาเซียน 
 2. เด็กและ เยาวชนมีคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน  
ในดานความรู  ดานทักษะและดานเจตคติ
 3. เด็ก เยาวชนไทยและประชาชนไดรูจักวัฒนธรรม สังคม  
ความเปนอยูของเพื่อน 9 ประเทศ
 โดยภาพรวมแหงผลสัมฤทธิ ์ของการไดรับองคความรู และ 
ประสบการณที่เกิดจากการเรียนรูจากนวัตกรรม “ASEAN TALON 
TOUR”   น้ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการ แกปญหา ตัดสินใจ 
คิดวิเคราะห สังเคราะห กลาแสดงออก เชื่อมั่นในความเปนพลเมือง 
อาเซียนของตนเอง สามารถตอบขอซักถาม เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน  
การเปนพลเมืองอาเซียนกับการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนได

5. บทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learned)
 จากการศึกษาและติดตามการดำเนินการใช นวัตกรรม “ASEAN 
TALON TOUR”  พบวา 
 1. ผูศึกษามีจิตสำนึกของพลเมืองอาเซียน ไดเหมาะสมชัดเจน 
 2. ผูศึกษามีคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน  ในดาน 
ความรู  ดานทักษะและดานเจตคติ ไดเหมาะสมชัดเจนระดับหนึ่ง
 3. ผูศึกษาไดรูจักวัฒนธรรม  สังคม  ความเปนอยูของเพื่อน 9 
ประเทศ เพิ่มมากขึ้น

 ปญหาและอุปสรรค มีขอจำกัดเรื่องเวลา สำหรับประชาชน 
ในการถึงนวัตกรรม

 ขอเสนอแนะ 
 ควรจัดเวลาใหเหมาะสมตามกลุมท่ีสนใจ โดยใชแบบ สอบถาม 
เพื่อแบงกลุมตามความตองการในชวงเวลาของผูสนใจ เชน กลุม 
เด็กๆ ในโรงเรียน  กลุมเยาวชนชุมชน กลุมชาวบานที่ตองการเวลา 
เสาร-อาทิตย กลุมชุมชนท่ีตองการเวลาเย็นๆ หลังเลิกงาน  เปนตน

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 นวัตกรรม “ASEAN TALON TOUR” เปนอีกหนึ่งนวัตกรรม 
ของสรางศักยภาพความแข็งแกรงใหกับทรัพยากรมนุษยของประ  
เทศไทยใหกาวไปสูประชาคมอาเซียน และพรอมรับกับความเปล่ียน 
แปลงของกระแสสังคม โลกไดอยางมั่นใจ  
 สำหรับในการพัฒนาข้ันตอไป น้ันเปนจากชุด “ASEAN TALON 
TOUR  ”  
 สู “ASEAN TOUR” จากการเรียนรูปายนิทรรศการ การสนุก 
กับเกมการเรียนรู จากสื่อนวัตกรรม สูการทองเที่ยวในประเทศ 
อาเซียนจริงๆ สัมผัสบรรยากาศของ ประเทศเพื่อนบาน ในแตละ 
ประเทศ ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งในการสรางงานสราง อาชีพใหกับ 
เด็ก เยาวชน และประชาชนไทยได

6. การเผยแพร

 “ASEAN TALON TOUR” เมื่อวันที่ 21 กันยาน 2555  
ในโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน “ASEAN  FESTIVAL  
2012” ณ โรงเรียนบานวังไทร  
   ชุด “ASEAN TALON TOUR” โครงการเตรียมความ พรอมสู 
ประชาคมอาเซียน  “Amazing เมืองอาเซียน“  ประกอบดวยการ 
จัดแสดงนิทรรศการของประเทศตางๆ ในอาเซียน   
ไดแก 1) ประเทศไทย  2) อินโดนีเซีย  3) มาเลเซีย   4) ฟลิปปนส   
5) สิงคโปร 6) บรูไน 7) เวียดนาม 8) ลาว  9) พมา 10) กัมพูชา 
11) อาเซียน + 3 (จีน, ญี่ปุน, เกาหลี) และ 12) อาเซียน + 6 ( จีน, 
ญี่ปุน, เกาหลี, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด, อินเดีย) 
 


