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ค�ำน�ำ

ก ารรวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก่ อ ตัof:
้ ง สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ห รื อ อาเซี ย น
with the support
(The Association of Southeast Asian Nations) ภายหลังการประกาศ
ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510
ประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศไทยต่างได้รับประโยชน์จากความร่วมมือ
ที่ช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ และสามารถเพิ่มอ�ำนาจต่อรองกับ
ประชาคมอื่นๆ ในโลกมากขึ้นอันจะน�ำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวอาเซียน
ดังค�ำขวัญ “One Vision, One Identity,One Community” ส่งผลให้เกิด
ความพยายามในการขับเคลือ่ นและเตรียมการเพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็นประชาคม
อาเซียนทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2558 ในทุกมิตอิ ย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง
มากยิ่งขึ้น
การศึกษามีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ นและเตรียมความพร้อม
เพื่ อ ก้ า วสู ่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซี ย นให้ ทั น ตามก� ำ หนด ในกรอบ
ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ทัง้ 3 เสาหลัก (Three Pillars of ASEAN
Community) ซึ่งประกอบด้วยประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political and Security Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community- ASCC) อย่างหลีกเลี่ยง
มิได้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเห็นความจ�ำเป็น
ที่จะต้องสร้างความตระหนักและความพร้อมในการก� ำหนดนโยบาย
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยให้ ก ้ า วสู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ ส อดคล้ อ ง
กับนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดย
เฉพาะสถานศึกษาที่จะต้องผลิตเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ต้องด�ำเนินชีวิตใน
สังคมประชาคมอาเซียนในปี 2558
เอกสาร เรือ่ ง “ก้าวสูอ่ าเซียน”  เป็นเอกสารทีร่ วบรวมเนือ้ หาและ
องค์ ค วามรู ้ ที่ ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น   ได้ เ สนอแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ โดยน�ำเรื่องอาเซียนเข้ามาบูรณาการ เพื่อให้นักเรียน
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ เ กิ ด ความตระหนั ก อั น จะน� ำ ไปสู ่
ห้องเรียนและวิถีปฏิบัติในโรงเรียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังว่า เอกสาร
ฉบั บ นี้จ ะเป็ น แนวการด� ำ เนิน งานเรื่อ งประชาคมอาเซีย นในโครงการ
โรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2558 สูป่ ระชาคม
อาเซียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Association of Southeast Asian Nations

One Vision
One Identity

บทที่ 1

เรื่อง... ของอาเซียน
เกริ
่นน�the
ำ support of:
with

ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ทสี่ ถานการณ์โลกเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
ประเทศต่างๆ ให้ความส�ำคัญกับการรวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ   โรคติดต่อ   อาชญากรรมข้ามชาติ  
หรือแม้แต่ปัญหายาเสพติด   อาเซียนซึ่งเป็นกลุ่มประเทศในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้จงึ ต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์เพือ่ ให้สามารถรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
เมือ่ กลับมามองในเอเชีย จีนและอินเดียทวีบทบาทในภูมภิ าคมาก
ขึน้ ตามล�ำดับ  การผนึกก�ำลังของอาเซียนซึง่ มีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ย่อมท�ำให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาท้าทายได้ดียิ่งขึ้น การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน จะช่วยให้เสียงของอาเซียนมีนำ�้ หนัก เพราะ
การที่สมาชิกทั้ง 10 ประเทศมีท่าทีเป็นหนึ่งเดียวในเวทีระหว่างประเทศจะ
ท�ำให้ประเทศและกลุ่มความร่วมมืออื่นๆ ให้ความเชื่อถือในอาเซียนมาก
ขึน้ และส่งผลให้อาเซียนมีอำ� นาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศมากขึน้ ด้วย
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ก�ำเนิดอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
South East Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ
(The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2510 โดย  มีประเทศ
สมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์และไทย มีจุดประสงค์ในการรวมตัวเริ่มแรกเพื่อความมั่นคงใน
ภูมิภาคที่ต้องการขจัดป้องกันภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์โดยตรง ต่อมา
บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527
เวียดนามได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพม่าเข้าร่วม

One Vision
One Identity
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เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ซึ่ง
มีวตั ถุประสงค์เพิม่ เติมเพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีตอ่ กันระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค  ธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภาพ  เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม
และวั ฒ นธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผล
One Vision
ประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ

One Identity
One Community

กอาเซี
snoitaสมาชิ
Nn
aiยsนA tsaehtuoS fo noitaicoss

ANNUAL REPORT
2007-2008

อาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุส
ซาลาม กัมพูชา อินโดนิเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย
และเวียดนาม
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ytitnedI enO

10 Towards ASEAN

A Year of ASEAN Cooperation
June 2008-May 2009

Association
สัญลักษณ์อาเซีof
ยน Southeast
Association
of
Southeast Asian
Asian Nations
Nations
สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รวงข้าวสีเหลือง 10 รวงมัดรวมกันไว้
หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน�้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน ประกอบด้วย
รวงข้าว แสดงถึง ความฝันของผูก้ อ่ ตัง้ อาเซียนซึง่ ประกอบไปด้วย
ประเทศทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผูกพันกันในมิตรภาพและ
ความสามัคคี
วงกลม หมายถึง ความเป็นเอกภาพของอาเซียน

One
One Vision
Vision
One Identity
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The
ASEAN
Political-Security
Association
of Southeast
Community Blueprint, the ASEAN
Economic Community Blueprint, the
ASEAN Socio-Cultural Community
Blueprint and the IAI Work Plan 2
(2009-2015) shall constitute the
Roadmap for an ASEAN Community
(2009-2015).

ธงอาเซียน

Asia

ธงอาเซีย นเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
ของความมั่ น คง สั น ติ ภ าพ ความ
สามัคคีและพลวัตของอาเซียน สีของ
Heads of State/Government of ASEAN–
ธง มีดังนี้ คือ 1.สีน�้ำเงิน 2.สีแดง
Cha-am Hua Hin Declaration on the
Roadmap for the ASEAN Community
3.สีขาว 4.สีเหลือง ซึ่งแสดงถึงสีหลัก
One Vision
2009-2015
One
Identity
ในธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิก
One Community
สีน�้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
รวงข้าว แสดงถึง ความฝันของผูก้ อ่ ตัง้ อาเซียนซึง่ ประกอบไปด้วย
ANNUAL REPORT
ประเทศทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผูกพันกันในมิตรภาพและ
2007-2008
ความสามัคคี
วงกลม หมายถึง ความเป็นเอกภาพของอาเซียน

Signing ceremony of the 14th ASEAN Summit, Thailand

snoitaN naisA tsaehtuoS fo noitaicoss

Representing the youth of ASEAN

noisiV enO
ytitnedI enO

Flag Hoisting Ceremony on ASEAN Day, 8 August 2008, ASEAN Secretariat, Jakarta

2008-2009 ASEAN ANNUAL REPORT
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Association
ค�ำขวัญอาเซียนof Southeast Asian Nations
"One Vision, One Identity, One Community"
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)
เพลงอาเซียน
เพลงอาเซียน ถือว่ามีความส�ำคัญต่ออาเซียนเป็นอย่างยิง่ ซึง่ จาก
นีไ้ ปจะมีเพลงประจ�ำอาเซียนซึง่ จะช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์
ของอาเซียนในการเชื่อมโยง อาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ การได้รับ
ความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดการประกวดแข่งขันการแต่งเพลงประจ�ำอาเซียน และเพลงจากไทยได้
รับคัดเลือกให้เป็นเพลงประจ�ำอาเซียน ถือเป็นเกียรติภูมิของประเทศไทย
และแสดงถึงความสามารถของคนไทยด้วย

One Vision
One Identity
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เพลง "ASEAN Anthem (The ASEAN Way)" ประพันธ์โดย
นายกิตติคุณ สดประเสริฐ  นายส�ำเภา ไตรอุดม และนางพยอม วลัยพัชรา
จากประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศเพลงประจ�ำอาเซียน
“THE ASEAN WAY”
Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look’ in out to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream we care to share
Together for ASEAN
We dare to dream
We care to share for it’s the way of ASEAN

One Vision
One Identity
One Community
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เพลง “THE ASEAN WAY” ภาษาไทย
เนื้อร้องประพันธ์โดย สุรักษ์ สุขเสวี

“วิถีแห่งอาเซียน”

พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่ง สัญญาทางใจ วันที่เรามาพบกัน
อาเซียนเป็นหนึ่ง ดังที่เราปรารถนา
เราพร้อof
มเดินหน้
าไปตรงนั้น
Association
Southeast
Asian
หล่อหลอมจิตใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้ มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจ มั่นคง ก้าวไกล

One Vision
One Identity

Nations
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ปฏิญญาอาเซียน

ปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ได้ลงนามเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510
ระบุเป้าหมายและจุดประสงค์ของอาเซียน คือ
1) เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม
และการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค
One Vision
One
Identity
2) ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพ
One Community
หลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรมในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ

snoitaN naisA tsaehtuoS fo noitaicoss
วิสัยทัศน์อาเซียน
“วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) ก�ำหนดเป้า
หมายหลัก 4 ประการ เพื่อมุ่งพัฒนาอาเซียนไปสู่ “ประชาคมอาเซีANNUAL
ยน” REPORT
(ASEAN Community) ซึ่งเป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของทั้ง 2007-2008
10
ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ร่วมกันฉันญาติมติ รในครอบครัวเดียวกัน หรือ
เป็นเพื่อนร่วมชุมชนคนหมู่บ้านเดียวกัน ให้เป็นผลส�ำเร็จภายในปี 2563
(ค.ศ. 2020) โดยก�ำหนดเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)
อาเซียนจะเป็น
1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต
3) มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก
4) ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร
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ต่อมา SUMMIT
การประชุ
มสุRELATED
ดยอดผู้นSUMMITS
�ำ  ครั้งที่
THE 14TH ASEAN
AND

14 (14th ASEAN Summit)
ซึง่ จัดขึน้ ณ ประเทศไทย  ได้เห็นชอบให้เร่งความเป็นประชาคมอาเซียนให้
เร็วขึ้น เป็น พ.ศ. 2558  หรือ ค.ศ. 2015

Association of Southeast Asian Nations

The 14th ASEAN Summit, Thailand

กฎบัตรอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึง่ เปรียบเสมือนธรรมนูญของ
อาเซียนทีจ่ ะท�ำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิตบิ คุ คลเป็นการวางกรอบกฎหมาย
ตลอดจนโครงสร้างองค์กรให้กบั อาเซียน โดยนอกจากการประมวลสิง่ ทีถ่ อื
เป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบตั ใิ นอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเป็น
ข้อปฏิบตั อิ ย่างเป็นทางการส�ำหรับสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุงแก้ไขและ
สร้างกลไกใหม่ขนึ้ พร้อมกับก�ำหนดขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
องค์กรส�ำคัญในอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์ในการด�ำเนินงานขององค์กร
เหล่านี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน กฎบัตร
อาเซียน ประกอบด้วยข้อบทบัญญัติ 13 บท 55 ข้อ โดยมีวตั ถุประสงค์คอื

The Heads of State/Government of the ASEAN Member States

In an extensive discussion of the global economic and financial

gathered in Cha-am/Hua Hin, Thailand, for the 14th ASEAN

crisis and its adverse impacts on the region, they stressed the

Summit on 28 February and 1 March 2009, under the theme

importance of macroeconomic policy coordination and stood

“ASEAN Charter for ASEAN Peoples”.

firm against protectionism. To ensure food and energy security
in times of crisis, the ASEAN Leaders pledged to strengthen

The ASEAN Leaders welcomed the ASEAN Charter, which

cooperation to enhance food security on both the production and

entered into force on 15 December 2008. They also signed

distribution fronts and welcomed the ongoing effort to establish

the Cha-am/Hua Hin Declaration on the Roadmap for the

an ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) as a

ASEAN Community (2009-2015), which consist of the three

permanent mechanism.

Blueprints of the ASEAN Political-Security Community (APSC),
the ASEAN Economic Community (AEC) and the ASEAN

The ASEAN Leaders also underlined the importance of ASEAN

Socio-Cultural Community (ASCC), in addition to the Initiative

energy cooperation to ensure greater security and sustainability

for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework and IAI Work

of energy through diversification, development and conservation

Plan 2 (2009-2015). All of these Blueprints and Work Plan are

of resources, the efficient use of energy as well as the wider

closely intertwined and mutually reinforcing. The Roadmap for

application of environmentally-sound technologies. In this

an ASEAN Community (2009-2015) shall replace the Vientiane

regard, the ASEAN Leaders welcomed the signing of the ASEAN

Action Programme (VAP).

Petroleum Security Agreement (APSA), which will help contribute
to energy security. The Leaders also stressed the need to

One Vision
One Identity

The ASEAN Leaders also noted the progress in the establishment

strengthen cooperation on the development of renewable and

of the Committee of Permanent Representatives (CPR) in Jakarta.

alternative energy including hydropower and bio-fuels.

The CPR will be instrumental in strengthening cooperation
among the ASEAN Member States, improving coordination with

They also renewed their commitment to build a people-oriented

the ASEAN Secretariat and enhancing relations with external

ASEAN through greater peoples’ participation in the region’s

partners. They welcomed the appointments of a growing number

community-building process.

of non-ASEAN Ambassadors to ASEAN.
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ท�ำให้อาเซียนเป็นองค์การทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
เคารพกฎกติกาในการท�ำงานมากขึน้ กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั
ที่ 15 ธันวาคม 2551 หลังจากทีป่ ระเทศสมาชิกครบทัง้ 10 ประเทศได้ให้
สัตยาบันกฎบัตร และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 14 ระหว่างวันที่ 28
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2552 ทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี เป็นการประชุมระดับผูน้ ำ�
One Vision
อาเซียนครัง้ แรกหลังจากกฎบัตรมีผลบังคับใช้

One Identity
One Community

snoita3Nเสาหลั
nปีaกของประชาคมอาเซี
i2546sAผู้น�ำtอาเซีsaยนต่eยาhนงเห็tนพ้uองกัoนSว่า ถึfงเวลาแล้
o nวoที่อiาเซีtaยนicoss
ควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นแน่น เข้มแข็ง และมั่นคงยิ่งขึ้น จึงเห็นชอบ
ให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ตามข้อตกลงบาหลี 2 คือการให้อาเซียนรวม
ตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำ� เร็จภายในปี 2563 ซึ่งต่อมาได้
ANNUAL
เลื่อนก�ำหนดเวลาส�ำหรับการรวมตัวกันให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558 โดยจะเป็
น REPORT
2007-2008
ประชาคมที่ประกอบด้วย 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน (Three Pillars
of ASEAN Community) ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ดังนี้
เสาที่ 1 ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN
Political Security Community) มุง่ ให้ประเทศในภูมภิ าคอยูร่ ว่ มกันอย่าง
สันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ดว้ ยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบ
ด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบ
เดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง
เสาที่ 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community) มุง่ ให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอ�ำนวยความ
สะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท�ำให้ภูมิภาคมีความเจริญ

noisiV enO
ytitnedI enO

18 Towards ASEAN
มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของ
ประชาชนในประเทศอาเซียน
เสาที่ 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio-Cultural Community) มุ่งให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่
ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมี
ความมั่นคงทางสังคม

เด็กไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
Association
ofกษาธิSoutheast
Nations
กระทรวงศึ
การมีนโยบายพัฒนาการศึAsian
กษาของประเทศไทย
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ กระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ตลอดจนสามารถก้าวทันและแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยเฉพาะการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ตามทีป่ ระเทศไทยได้เป็นผูร้ เิ ริม่ ก่อตัง้ อาเซียน กระทรวง
ศึกษาธิการจึงได้มกี ารก�ำหนดนโยบายในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานด้าน
การศึกษา ตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาของประเทศไทย ดังนี้
1. การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้าง
ความตระหนักและเตรียมความพร้อม ของครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้กา้ วสูป่ ระชาคมอาเซียน
ภายในปี 2558
2. การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ให้มี
ทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ

One Vision
One Identity
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และความช� ำ นาญที่ ส อดคล้ อ งกั บ การปรั บ ตั ว และเปลี่ ย นแปลงทาง
อุตสาหกรรม  รวมทั้งการเพิ่มโอกาสในการหางานท�ำของประชาชน
3. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
หมุนเวียนของนักศึกษาและครู อาจารย์ ในอาเซียน รวมทัง้ ให้มกี ารยอมรับ
ในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒOne
นา Vision
One Identity
ระบบการศึกษาทางไกล ซึง่ ช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ การส่One
งเสริCommunity
ม
และปรับปรุงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพ ทั้งใน
ขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิก อาเซียน

snoitaN naisA tsaehtuoS fo noitaicoss

ANNUAL REPORT
2007-2008

4. การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีทางการศึกษา ในอาเซียน
เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดท�ำ
ความตกลงยอมรับด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์
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ในสาขาวิชาชีพส�ำคัญต่างๆ เพือ่ รองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคูก่ บั การ
เปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน
5. การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส�ำคัญในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ในขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการได้กำ� หนดทิศทาง
ในการด�ำเนินงานการศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้

Association of Southeast Asian Nations

1) จัดให้มีหลักสูตรอาเซียนศึกษา เพื่อให้คนไทยเข้าใจ
อาเซียน เข้าใจการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีวัฒนธรรม การ
ด�ำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน จึงจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำความรู้จักประเทศเพื่อน
บ้าน ไม่ว่าจะเป็น จีน พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการจะสร้างหลักสูตรทีส่ ามารถสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
ภายใต้การรวมตัวเป็น ประชาคมเดียวกันของคนจ�ำนวนกว่า 600 ล้านคน
โดยจะเริ่มด�ำเนินการในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ซึ่งขณะนี้ประเทศจีนมีความ
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ประสงค์จะส่งครูมาสอนในโรงเรียนไทยเป็นจ�ำนวนมาก
3) การแลกเปลี่ยน ICT ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก เพราะจะ
ต้องเชื่อมโยงกันได้ภายในประชาคมอาเซียน   ซึ่งได้มีการจัดตั้ง ASEAN
University และ Cyber University เพื่อการเชื่อมโยงขึ้น  นอกจากนี้ยังได้
เตรียมการเพือ่ ให้มกี ารรับรองคุณวุฒกิ ารศึกษาระหว่างกัน เพือ่ สร้างความ
เชือ่ มัน่ ให้กบั ผู้เรียน ซึง่ ขณะนีไ้ ทย-จีน และไทย-มาเลเซีย สามารถรับOne
รอง Vision
One Identity
คุณวุฒิได้แล้ว
One Community
4) การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเพื่อการสื่อสารของ
ประชาคมอาเซียน  กระทรวงศึกษาธิการได้ ตั้งเป้าหมายให้นักเรียนที่จบ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสือ่ สารเป็นภาษาอังกฤษได้ เพือ่ รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า
หาความรูจ้ ากอินเทอร์เน็ต และสือ่ การเรียนรูท้ มี่ คี วามหลากหลายมากขึน้
ANNUAL REPORT
โดยได้เร่งผลักดันและด�ำเนินการในหลายด้าน เช่น
2007-2008
- สร้างศูนย์อำ� นวยการเพื่อให้ครูเจ้าของภาษา ครูเกษียณ
อายุก่อนก�ำหนด และครูอาสาสมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ
จีน และฟิลิปปินส์ มาสอนภาษาในโรงเรียน
- พัฒนาการเรียนการสอนแบบ English for Integrated Studies
(EIS) จะมีการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษในวิชา วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ซึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้จดั ตัง้ งบ
ประมาณเพือ่ ให้ครูทจี่ ะสอนวิชาเหล่านี้ ได้ฝกึ ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร
ระหว่างกัน นักเรียนก็สามารถเชื่อมโยงและพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติใน
ประชาคมอาเซียนได้
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- พัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต (The Global Class) ซึ่งเป็น
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอน ได้อย่าง
หลากหลาย เช่น การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ การสอนภาษาอังกฤษของติวเตอร์ทมี่ ชี อื่ เสียงและเป็นทีน่ ยิ ม
โดยครูจะเป็นผู้ควบคุมการสอนและทดสอบความเข้าใจของนักเรียน หาก
ต้องการจะให้สอนซ�้ำในช่วงใด ก็สามารถท�ำได้ทันที ซึ่งจะเริ่มด�ำเนินการ
ในโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ และลงไปสู่โรงเรียน
ดีประจ�ำต�ำบล
- การอบรมภาษาอังกฤษให้กับครู เพื่อให้เป็นครูยุคใหม่
สามารถสือ่ สารเป็นภาษาอังกฤษและใช้ ICT ได้ ซึง่ ในยุคปัจจุบนั ระบบการ
ศึกษาต้องรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและครูจะต้องรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีด้วย
จากการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว เชือ่
ว่าในปี 2558 นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับอาเซียน มีศกั ยภาพ
ในการติดต่อสือ่ สาร การด�ำเนินชีวติ และมีทกั ษะในการท�ำงานร่วมกัน เพือ่
ความเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป

Association of Southeast Asian Nations

One Vision
One Identity

บทที่ 2

คุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน
with theกsupport
of:
ารเตรียมความพร้
อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นเรื่องที่ทุกฝ่าย

ควรตระหนัก โดยเฉพาะ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดการศึกษาควรมีแนวทางการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งในเรื่องดัง
กล่าวควรเริ่มที่นักเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องเผชิญและด�ำเนินชีวิตในสังคมยุค
ประชาคมอาเซียน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ดังนัน้ หากจะพัฒนาการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก เราสามารถที่ก�ำหนดเป้าหมายและลักษณะของเด็กไทย
ที่ควรจะเป็นและสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้
ชัดเจนมากอย่างยิ่ง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และเจตคติ เป็น
ไปตามที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ก� ำ หนด
คุ ณ ลั ก ษณะของเด็ กไทย โดยจัดประชุมโต๊ ะกลมและประชาพิจารณ์
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงได้คณ
ุ ลักษณะของเด็กไทยทีจ่ ะก้าวสูป่ ระชาคม
อาเซียน ดังรายละเอียดแผนภาพดังต่อไปนี้
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การเมืองและ
ความมัน่ คง
เศรษฐกิจ
สังคมและ
วัฒนธรรม

ประเทศอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน

เห็นคุณค่ามนุษย์
ร่ วมแลกเปลียนเรี ยนรู ้
คิดอย่างมีเหตุผล
จัดการควบคุมตนเอง

ทักษะการเรี ยนรู้
และการพัฒนาตน

ยอมรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
มีภาวะผูน้ าํ
แก้ปัญหาสังคม

ทักษะพลเมือง/
ความรั บผิดชอบต่ อสั งคม
ทักษะพืน้ ฐาน

ทักษะ/
กระบวนการ

สื่ อสารสองทาง
การใช้เทคโนโลยี
แก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
ทํางานอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น

ความรู้ Southeast Asian Nations
Association of

ดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตประชาธิปไตย สั นติวิธี
รั บผิดชอบต่ อประชาคมอาเซียน

ตระหนักในความเป็ นอาเซียน

เจตคติ

ยอมรั บความแตกต่ าง การ
นับถือศาสนา
ภูมิใจในความเป็ นไทยและอาเซียน

แผนภาพคุ
ณลักษณะเด็
กไทยสู
่ประชาคมอาเซี
แผนภาพคุ
ณลักษณะเด็
กไทยสู
่ประชาคมอาเซี
ยน ยน
ที่มา :

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553)
แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพมหานคร.

One Vision
One Identity

คุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน

คุณลักษณะของเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน กําหนดคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้
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คุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน
คุณลักษณะของเด็กไทยสูป่ ระชาคมอาเซียน  ก�ำหนดคุณลักษณะ
3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความรู้
1. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด้านการเมืองและความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
2. มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ได้แก่
   2.1 จุดก�ำเนิดอาเซียน
   2.2 กฎบัตรอาเซียน
   2.3 ประชาคมอาเซียน
   2.4 ความสัมพันธ์กับประเทศ/องค์กรนอกประเทศในกลุ่ม
อาเซียน
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ
2.1 ทักษะพื้นฐาน
   1.  สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษา
ประเทศในอาเซียนอีกอย่างน้อย 1 ภาษา)
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   2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
   3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
   4. มีความสามารถในการท�ำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
2.2  ทักษะความเป็นพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม
   1. เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
   2. มีภาวะผู้น�ำ
   3. เห็นปัญหาสังคมและลงมือท�ำเพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
2.3 ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน
   1. เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
   2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิด
อย่างถูกต้อง
   4. มีความสามารถในการจัดการ/ควบคุมตนเอง
3. ด้านเจตคติ
1. มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ ความเป็นอาเซียน
2. ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน
3. มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน
4. มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี /
สันติธรรม
5. ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา
6. ด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน   จะประสบผลส�ำเร็จ
หรือไม่เพียงใด  ต้องมีตวั ชีว้ ดั ความส�ำเร็จทัง้ คุณภาพเด็ก  คุณภาพครูและ
คุณภาพผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพือ่ ใช้ประเมินความส�ำเร็จการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดคุณภาพนักเรียน
1. ด้านความรู้
คุณลักษณะของผู้เรียน
1. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศ
อาเซียน
1.1 ด้านการเมือง ได้แก่
- ระบอบการปกครอง
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
- สิทธิเด็ก / สิทธิมนุษยชน
- กฎหมายระหว่างประเทศ   
1.2 ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่
- ระบบเงินตราของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน
- ระบบเศรษฐกิจ
- ปัจจัยการผลิต
- แรงงาน  
- การค้าเสรี  ข้อตกลงทาง
การค้า  ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา

1.1 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สามารถอธิบายความรู้เกี่ยว
กับระบอบการปกครอง  สิทธิ
เด็ก

1.1 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สามารถวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ
ระบอบการปกครอง ความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สิทธิ
มนุ ษ ยชน กฎหมายระหว่ า ง
ประเทศในด้านการเมือง
1.2 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สามารถวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ
ระบบเงินตรา ระบบเศรษฐกิจ
ปัจจัยการผลิต แรงงาน  การ
ค้าเสรี   ข้อตกลงทางการค้า   
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

1.2 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สามารถอธิบายความรู้เกี่ยว
กั บ ระบบเงิ น ตรา ระบบ
เศรษฐกิ จ    ปั จ จั ย การผลิ ต
แรงงาน
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คุณลักษณะของผู้เรียน

ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา

1.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
ได้แก่
- ชาติพันธุ์
- ภาษา
- ศาสนา
- การแต่งกาย
- สาธารณสุข
- สภาพทางภูมิศาสตร์
- เอกลักษณ์
- บุคคลส�ำคัญ
- ประวัติศาสตร์

1.3 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สามารถอธิบายความรู้เกี่ยว
กับ   ภาษา   ศาสนา   บุคคล
ส�ำคัญ สภาพทางภูมิศาสตร์
สาธารณสุข   เอกลักษณ์ไทย
ประวัติศาสตร์ ในด้านสังคม
และวัฒนธรรม

1.3 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สามารถวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ
ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา การ
แต่งกาย สาธารณสุข สภาพ
ทางภูมิศาสตร์   เอกลักษณ์  
บุคคลส�ำคัญ ประวัติศาสตร์

2.1 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สามารถอธิ บ ายจุ ด ก� ำ เนิ ด
อาเซียนความหมาย
2.2 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สามารถอธิ บ ายความหมาย
หลั ก การ   อั ต ลั ก ษณ์ และ
สั ญ ลั ก ษ ณ ์ แ ล ะ ก ฎ บั ต ร
อาเซียน

2.1 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สามารถวิเคราะห์ความจ�ำเป็น
ค ว า ม ส� ำ คั ญ ข อ ง ก ฎ บั ต ร
อาเซียน
2.2 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สามารถวิเ คราะห์ เ ป้ า หมาย
และหลั ก การ   อั ต ลั ก ษณ์  
สั ญ ลั ก ษ ณ ์ แ ล ะ ก ฎ บั ต ร
อาเซียน

2. มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ได้แก่
2.1 จุดก�ำเนิดอาเซียน
2.2 กฎบัตรอาเซียน
- ความหมาย
- ความส�ำคัญ
- สาระส�ำคัญ
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คุณลักษณะของผู้เรียน
2.3 ประชาคมอาเซียน
- ประชาคมการเมืองและ
ความมัน่ คงอาเซียน
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
2.4 ความสัมพันธ์กบั ประเทศ/
องค์กรภายนอกอาเซียน

ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา
2.3 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สามารถอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
องค์ ก รอาเซี ย น องค์ ก รที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ อาเซี ย น
กระบวนการตั ด สิ น ใจ การ
ระงับข้อพิพาท   ความสัมพันธ์
กับภายนอก
2.4 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สามารถวิ เ คราะห์ ป ระโยชน์
ของกฎบั ต รอาเซี ย นที่ มี ต ่ อ
ประชาคมอาเซียน
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2. ด้านทักษะ/กระบวนการ
คุณลักษณะของผู้เรียน

ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา

1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สามารถสือ่ สารได้อย่างน้อย 2
ภาษา คือภาษาอังกฤษและ/
หรื อ ภาษาของประเทศใน
อาเซียนอีก  อย่างน้อย 1 ภาษา

1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สามารถสือ่ สารได้อย่างน้อย 2
ภาษา คือภาษาอังกฤษ และ/
หรื อ ภาษาของประเทศใน
อาเซียนอีก  อย่างน้อย 1 ภาษา

2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 2. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ส า ม า ร ถ ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการเรี ย นรู ้
สื่อสาร

2. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
ส า ม า ร ถ ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการเรี ย นรู ้
ออกแบบ  สร้างสรรค์งาน  น�ำ
เสนอ  เผยแพร่   แลกเปลี่ยน
ผลงานในระดับอาเซียน

2.1 ทักษะพื้นฐาน
1. สื่อสารได้อย่างน้อย 2
ภาษา (ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาประเทศในอาเซียนอีก
อย่างน้อย 1 ภาษา)

3. มีความสามารถในการแก้ 3. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี 3. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี
ปัญหาอย่างสันติวิธี
ความสามารถในการแก้ ความสามารถในการแก้
ปัญหาได้อย่างสันติวิธี
ปัญหาได้อย่างสันติวิธี
4. มี ค วามสามารถในการ 4. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ 4. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
ท�ำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
สามารถท�ำงานและอยูร่ ว่ มกับ สามารถท�ำงานและอยูร่ ว่ มกับ
ผู้อื่น
ผู้อ่นื
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คุณลักษณะของผู้เรียน
2.2 ทักษะพลเมือง/ความรับ
ผิดชอบ  ทางสังคม
1. เคารพและยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

2. มีภาวะผู้น�ำ

ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา

1. ร้อยละของนักเรียนทีเ่ คารพ 1.1 ร้อยละของนักเรียนที่ให้
และยอมรั บ ความแตกต่ า ง ความสนใจ ยอมรับและเห็น
หลากหลายทางวัฒนธรรมา ประโยชน์ในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
1.2   ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
เคารพในความแตกต่างหลาก
หลายทางวัฒนธรรม
2. ร้อยละของนักเรียนทีป่ ฏิบตั ิ 2. ร้อยละของนักเรียนทีป่ ฏิบตั ิ
ตนเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตนเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กิจกรรมอาเซียนศึกษา
กิจกรรมอาเซียนศึกษาและมี
ผลงานปรากฏ

3. เห็นปัญหาสังคมและลงมือ 3. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ 3. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
ท�ำเพือ่ น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง สามารถเสนอปั ญ หาและ สามารถเสนอปั ญ หาสั ง คม
แสดงความคิดเห็น
เสนอทางเลื อ กในการแก้
ปัญหาได้
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คุณลักษณะของผู้เรียน

ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา

2.3 ทักษะการเรียนรู้และ
พัฒนาตน
1. เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์
เท่าเทียมกัน (สิทธิเด็ก/สิทธิ
มนุษยชน)

1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
ยอมรับและปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ ด้วย
ค ว า ม เ ท ่ า เ ที ย ม กั น แ ล ะ
ตระหนักในคุณค่าของมนุษย์

1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
ยอมรับและปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ ด้วย
ค ว า ม เ ท ่ า เ ที ย ม กั น แ ล ะ
ตระหนักในคุณค่าของมนุษย์

2. มี ส ่ ว นร่ ว มในการแสดง 2. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วน 2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคม
เรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และวัฒนธรรม
3. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
สามารถจ�ำแนกแยกแยะเกี่ยว
กั บ การเมื อ ง   เศรษฐกิ จ    
สังคมและวัฒนธรรม สามารถ
แสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์
และมีเหตุผล
4. มี ค วามสามารถในการ 4. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ 4. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
จัดการ/ควบคุมตนเอง
สามารถ ปฏิ บั ติ ต นตามขั้ น สามารถควบคุมตนเองยืดหยุน่   
ตอนอย่างเป็นระบบ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ตา่ ง
ๆได้อย่างเป็นระบบ
3. มีความสามารถในการคิด 3. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธี สามารถอธิบายเหตุผลในด้าน
คิดอย่างถูกต้อง
การเมือง  เศรษฐกิจ    สังคม
และวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง
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3. ด้านเจตคติ
คุณลักษณะของผู้เรียน

ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา

1. มีความภูมิใจในความเป็น
ไทย/ ความเป็นอาเซียน

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร ่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ด ้ ว ย ค ว า ม
กระตือรือร้น รู้คุณค่าความ
เป็นไทย และความเป็นส่วน
หนึ่งของอาเซียน

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร ่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ด ้ ว ย ค ว า ม
กระตือรือร้นและรู้คุณค่าของ
ความเป็นไทยและความเป็น
ส่วนหนึ่งของอาเซียน

2.ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชา 2. ร้อยละของนักเรียนที่แสดง
คมอาเซียน
ความเอื้ อ อาทร แบ่ ง ปั น
ระหว่ า งสมาชิ ก ในประเทศ
อาเซียน

2. ร้อยละของนักเรียนที่แสดง
ความเอือ้ อาทร แบ่งปัน  ค�ำนึง
ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ
สมาชิกในประเทศอาเซียน

3. มีความตระหนักในความ 3. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ 3. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
เป็นอาเซียน
ยอมรับและเห็นประโยชน์ของ ยอมรับ   เห็นประโยชน์และมี
การเป็นอาเซียน
ส่วนร่วมในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
อาเซียน
4. มีวิถีชีวิต ประชาธิปไตย ยึด 4.1 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี 4.1 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี
มั่ น ใ น ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล คารวะธรรม ปั ญ ญาธรรม คารวะธรรม ปั ญ ญาธรรม  
สามัคคีธรรม  และปฏิบัติเป็น
(คารวะธรรม ปั ญ ญาธรรม   สามัคคีธรรม  
สามั ค คี ธ รรม)สั น ติ วิ ธี / สั น ติ 4.2 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ประจ�ำสม�่ำเสมอ
สามารถแก้ปัญหาอย่างสันติ 4.2 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่
ธรรม
วิธี /สันติธรรม
สามารถแก้ปัญหาอย่างสันติ
วิ ธี /สั น ติ ธ รรมเป็ น ประจ� ำ
สม�่ำเสมอ
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คุณลักษณะของผู้เรียน

ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา

5.ยอมรับความแตกต่างในกา ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับ ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับ
รนับถือศาสนา
ความแตกต่ า งในการนั บ ถื อ ความแตกต่ า งในการนั บ ถื อ
ศาสนา
ศาสนา
6 . ด� ำ เ นิน ชีวิต ต า ม ห ลั ก ร้อยละของนักเรียนที่ด�ำเนิน ร้อยละของนักเรียนที่ด�ำเนิน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของ ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดคุณภาพครู
ครูผส
ู้ อนมีความรู้ เกีย่ วกับอาเซียน (กฎบัตรอาเซียน ประชาคม

อาเซียน ปัญหา สัญลักษณ์ ฯลฯ)
ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
ครูใช้หนังสือ ต�ำราเรียน และสื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศใน
การจัดการเรียนรู้
ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์ (Online) และ
ออฟไลน์(Offline)
ครูใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายโดยเน้นกิจกรรมหรือ
กระบวนการในการจัดการเรียนรู้
ครูสามารถแลกเปลีย่ นเรียนรูป
้ ระสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้
ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน
ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
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ตัวชี้วัดคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้บริหารมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ
ผู้บริหารมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   และ

ทักษะในการใช้  ICT
ผูบ
้ ริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือข่ายเพือ่ ความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  เช่น โรงเรียน  องค์กร
เอกชน  หน่วยงานราชการ  ฯลฯ
ผูบ
้ ริหารมีความสามารถในการนิเทศ ติดตามผลการด�ำเนินงาน
ผู ้ บ ริ ห ารมี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการติ ด ต่ อ
สื่อสารกับภาคีเครือข่ายในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  

บทที่ 3

แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก   เห็นความ

ส�ำคัญ  มีความรู้  ความเข้าใจ  และเจตคติ  ที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
และเตรียมเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน โดย
สถานศึกษาสามารถด�ำเนินการวางแผนในการจัดการเรียนรู้   ได้อย่าง
หลากหลายตามมาตรฐานการเรียนรูข้ องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน การจัดการเรียนรูด้ งั กล่าวควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความสามารถ และความถนั ด ของผู ้ เ รี ย น ตลอดจนจั ด กิ จ กรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศสมาชิก
อาเซียนแต่ละประเทศ ดังนัน้ โรงเรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ได้ตามบริบทของโรงเรียน ตามแนวทาง/ลักษณะการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนโดยสังเขป ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้สอดแทรกในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. การจัดการเรียนรู้โดยการจัดท�ำรายวิชาเพิ่มเติม  
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/ พัฒนาผู้เรียน
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การจัดการเรียนรู้สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้อาเซียน โดยการสอดแทรกได้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เริ่มจากวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนระดับท้อง
ถิน่   ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาเซียน น�ำมาจัดท�ำเป็นหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังตัวอย่างการพัฒนาหน่วย
การเรียนรูท้ สี่ อดแทรกในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยและกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 1
การจั
ดากิงทีจ่กรรมการเรี
ยนรู้สอดแทรกในกลุ
้ภาษาไทย
ตัวอย่
1 การจัดกิจกรรมการเรี
ยนรู้สอดแทรกในกลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียนรูยภ้ นรู
าษาไทย
โครงสร้าางรายวิ
งรายวิชาชา
โครงสร้
(รหัสวิชา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(ชื่อรายวิชา)
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เวลา
ชั่วโมง
สาระสําคัญ
ชิ้นงาน/
หน่วย ชื่อหน่วย
เวลา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
/ความคิด
ภาระงาน
ที่
การเรียนรู้
(ชั่วโมง)
รวบยอด
รวบยอด
1
ภาษา
มาตรฐาน ท 1.1
3
เปรียบเทียบ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ภาษาเป็น
เขียนคํา
ความคิดเพื่อนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา เครื่องมือใน
ทักทาย
ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน การสื่อสาร
ภาษาของ
ตัวชี้วัด
ประเทศ
ประเทศ
1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อย สมาชิก
สมาชิก
กรองได้ถูกต้อง
อาเซียนมี
อาเซียนเป็น
2 อธิบายความหมายของคํา ประโยค
พรมแดน
คําอ่าน
และข้อความที่เป็นโวหาร
ติดต่อกัน
มาตรฐาน 2.1
ฯลฯ
ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 2
เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถกู ต้องชัดเจน
และเหมาะสม
2
.....
160
รวม
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หน่วยการเรียนรู้
(รหัสวิชา)  
(ชื่อรายวิชา) กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1  เวลา 3 ชั่วโมง  จ�ำนวน    หน่วยกิต
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1     ชื่อหน่วยการเรียนรู้    ภาษาเปรียบเทียบ
2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด
เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด�ำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
2. อธิบายความหมายของค�ำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียง
ความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 2 เขียนสื่อสารโดยใช้ค�ำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
3. สาระส�ำคัญ / ความคิดรวบยอด
ภาษาเป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สารประเทศสมาชิกอาเซียนมีพรมแดน
ติดต่อกัน มีความสัมพันธ์หลายด้าน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนา
ธรรม ภาษาจึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีส่ มาชิกอาเซียนควรมีทกั ษะในการใช้
4. สาระการเรียนรู้
4.1 ค�ำทักทายภาษาไทยเปรียบเทียบกับภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนและภาษาอังกฤษ
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5. สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
5.1 การสื่อสาร
5.2 ความรู้ความเข้าใจ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
6.2 มุ่งมั่นในการท�ำงาน
6.3 ความภูมิใจในผลงาน
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน
7.1 เขียนค�ำทักทายภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นค�ำอ่าน
8. การวัดและประเมินผล
8.1 วัดทักษะในการพูดทักทายภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
8.2 เขียนพูดทักทายเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศอาเซียน
9. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูสนทนาเกีย่ วกับค�ำทักทายง่ายๆ ของประเทศไทย เช่น สวัสดี
ขอบคุณ เป็นต้น
2. ครูให้นกั เรียนแบ่งเป็นกลุ่ม ศึกษาเกีย่ วกับค�ำทักทายง่ายๆของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนจากใบความรู้
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเปรียบเทียบค� ำทักทายง่ายๆของ
ประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งภาษาอังกฤษ และ
น�ำเสนอ
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4. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกสนทนาค�ำทักทายและแสดงท่าทาง
ประกอบที่ถูกต้อง
5. นักเรียนแต่ละกลุม่ แข่งขันพูดและกล่าวค�ำทักทายของประเทศ
สมาชิกอาเซียน
6. นักเรียนเขียนค�ำทักทายภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น
ค�ำอ่าน
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
8. ครูสุ่มนักเรียนเพื่อทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียน
10. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
10.1 ใบความรู้ เรื่อง ค�ำทักทายภาษาเปรียบเทียบ
10.2 สืบค้นจาก www.mfa.go.th
10.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องภาษาพูดของแต่ละประเทศ
ตัวอย่างใบความรู้ เรื่อง ค�ำทักทายภาษาง่ายๆ
ภาษาไทย

ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม ภาษากัมพูชา ภาษาพม่า

สวัสดี

ซ�ำบายดี

ซิน จ่าว

ขอบคุณ

ขอบใจ

กามเอิน

ซัวซไดย
จุมเรียบซัว
ออกุน,
ออกุนเจริญ

ภาษาอังกฤษ

มิงกะลาบา Hello
บาแด

Thank you

ก้าวสู่อาเซียน 43
24

ตัวอย่างที่ 2
การจั
ดกิางทีจ่ กรรมการเรี
ยนรูย้สนรูอดแทรกในกลุ
่มสาระการเรี
ตัวอย่
2 การจัดกิจกรรมการเรี
้สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรี
ยนรูศ้ ิลปะยนรู้ศิลปะ
โครงสร้าา
งรายวิ
ชา ชา
โครงสร้
งรายวิ
(รหัสวิชา)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

(ชื่อรายวิชา) ศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

น้ําหนัก/
สาระสําคัญ
หน่วย ชื่อหน่วย
เวลา สัดส่วน
มาตรฐาน /ตัวชี้วัด
/ความคิด
ที่
การเรียนรู้
(ชั่วโมง) ของ
รวบยอด
คะแนน
1 สถานที่
มฐ. ศ 1.2
2
10
สําคัญของ เข้าใจ ความสัมพันธ์
สถานที่
ระหว่างทัศนศิลป์
ประเทศ
สําคัญของ
ประวัติศาสตร์และ
สมาชิก
ประเทศ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน ต่างๆใน
อาเซียน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทาง ประเทศ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
สมาชิก
ท้องถิน่ ภูมิปญ
ั ญาไทยและ อาเซียนจะ
สากล
สะท้อนงาน
ตัวชี้วัด
สร้างสรรค์
เปรียบเทียบแนวคิดในการ ในเชิงศิลปะ
ออกแบบงานทัศนศิลป์
ของประเทศ
ที่มาจากวัฒนธรรมไทย
นั้นๆเป็น
และสากล
ความงาม
และหลาก
หลายทาง
วัฒนธรรม
2 …………….......
….
.....
20
รวม

ชิ้นงาน/ภาระ
งานรวบยอด
1) Mind
Mapping
แนวคิดในการ
ออกแบบ
สถานที่สําคัญ
ของประเทศ
สมาชิก
อาเซียน
2) วาดรูป
สถานที่สําคัญ
ของประเทศ
สมาชิก
อาเซียน
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หน่วยการเรียนรู้
(รหัสวิชา)
(ชื่อรายวิชา) ศิลปศึกษา กลุม่ สาระการเรียนรู    
้ ศลิ ปะ    
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที  ่ 1  เวลา   2  ชัว่ โมง  จ�ำนวน        หน่วยกิต
1. หน่วยการเรียนรูท้       
ี่ ชอื่ หน่วยการเรียนรู้  สถานทีส่ ำ� คัญของประเทศ
สมาชิกอาเซียน
2. มาตรฐาน ตัวชี้วัด
มฐ. ศ 1.2
เข้ า ใจ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ศ นศิ ล ป์ ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ทเี่ ป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด
เปรี ย บเที ย บแนวคิ ด ในการออกแบบงานทั ศ นศิ ล ป์ ที่ ม าจาก
วัฒนธรรมไทยและสากล
3. สาระส�ำคัญ / ความคิดรวบยอด
สถานที่ส�ำคัญของประเทศต่างๆในประเทศสมาชิกอาเซียนจะ
สะท้อนงานสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะของประเทศนั้นๆเป็นความงามและ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
4. สาระการเรียนรู้
แนวคิ ด ในการออกแบบสถานที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศสมาชิ ก
อาเซียน  
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5. สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
5.1 ความรู้ความเข้าใจ
5.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
5.3 การสื่อสาร
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
6.2  การท�ำงานเป็นทีม
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน
7.1 Mind Mapping แนวคิดในการออกแบบสถานที่ส�ำคัญของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  
7.2 วาดรูปสถานที่ส�ำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน
8. การวัดและประเมินผล
8.1 ประเมินจากชิ้นงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
8.2 ความร่วมมือในการท�ำงานเป็นทีม
9. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูให้นักเรียนดูรูปสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ส�ำคัญใน
ประเทศไทย แล้วสนทนากับนักเรียนว่านักเรียนเคยไปหรือไม่ และประเทศ
เพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน นักเรียนเคยไปหรือรู้จักบ้างไหม สถานที่
นั้นๆส�ำคัญอย่างไร
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ประมาณ 4 – 6 คน แล้วให้
นักเรียนเลือกสถานทีส่ ำ� คัญในกลุ่มประเทศอาเซียน และระบุความส�ำคัญ
และแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์
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3. ให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการศึกษา ในรูปของ Mind Mapping และ
ส่งตัวแทนออกมาน�ำเสนอผลงานที่กลุ่มของตนด�ำเนินการ
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
10. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
10.1  รูปภาพสถานที่ส�ำคัญในประเทศไทย
10.2  เอกสารเกี่ยวกับสถานที่ส�ำคัญในอาเซียน
10.3  สืบค้นจาก www.mfa.go.th , www.อาเซียนsee.org

การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นการน�ำสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
มาจัดท�ำหน่วยการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการโดยใช้กลุ่มสาระการเรียน
รู้หนึ่งเป็นแกน ดังตัวอย่าง หน่วยการเรียนรู้ “เสียงเพลงแห่งความสุข”
ที่ใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นแกน ต่อไปนี้
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28
ตัวอย่างการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นแกน
ท. 1.1 ป. 6/1
ท. 2.1 ป. 6/3
ท. 3.1 ป. 6/1
ท. 4.1 ป. 6/5

ส. 4.2 ป. 6/2

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ภาษาไทย

วัฒนธรรม

เสียงเพลงแห่งความสุข

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ต. 1.1 ป. 6/2 , ป. 6/4
ต 2.1 ป. 6/1
ต. 3.1 ป. 6/1

พ.3.1 ป. 6/1
พ 3.1 ป. 6/2
พ. 4.1 ป. 6/4

ศิลปะ
ศ.2.1 ป. 6/1 , ป. 6/5
ศ 3.1 ป.หน่
6/1วยการเรียนรู้
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หน่วยการเรียนรู้
(รหัสวิชา)    (ชือ่ รายวิชา) การบูรณาการโดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
เป็นแกน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1       
เวลา   5  ชั่วโมง
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้   เสียงเพลงแห่งความสุข
2. มาตรฐาน /ตัวชี้วัด
ภาษาไทย			
ภาษาต่างประเทศ
ท. 1.1 ป. 6/1
ต. 1.1 ป. 6/2 , ป. 6/4
ท. 2.1 ป. 6/3
ต 2.1 ป. 6/1
ท. 3.1 ป. 6/1
ต. 3.1 ป. 6/1
ท. 4.1 ป. 6/5
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ
ส. 4.2 ป. 6/2
ศ.2.1 ป. 6/1 ,  ป. 6/5
ศ 3.1 ป. 6/1
สุขศึกษาและพลศึกษา				
พ.3.1 ป. 6/1
พ 3.1 ป. 6/2
พ. 4.1 ป. 6/4
3. สาระส�ำคัญ / ความคิดรวบยอด
เพลงประจ�ำอาเซียนจะช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของ
อาเซียนในการเชื่อมโยงอาเซียนเป็นหนึ่งใจเดียวกัน

ก้าวสู่อาเซียน 49
4. สาระการเรียนรู้
4.1  การฟัง พูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับเพลง “วิถีแห่งอาเซียน (The
ASEAN Way)” ภาษาไทย   
4.2  การร้องและแสดงท่าทางประกอบ
4.3  ความหมายและความส�ำคัญของอาเซียน
4.4  การฟัง พูด อ่าน เกีย่ วกับเพลง “วิถแี ห่งอาเซียน (The ASEAN
Way)” เป็นภาษาอังกฤษ
5. สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1  รักความเป็นไทย
6.2  มีวินัย
6.3 รู้รักสามัคคี
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน
7.1 การอธิบายความหมายและความส�ำคัญของเนือ้ เพลงสรุปเป็น
แผนผังความคิด
7.2 การเขียนบัตรค�ำภาษาอังกฤษและความหมายจากเนื้อเพลง
7.3 ความสามารถร้องเพลง The ASEAN Way
7.4 การคิดท่าทางประกอบเพลง The ASEAN Way
7.5 แต่งเพลงและท�ำท่าทางประกอบเพลงเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน
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8. การวัดและประเมินผล
8.1 ตรวจผลงานการร้องเพลงและท�ำท่าประกอบเพลง
8.2 ตรวจผลงานการบอกความหมายและความส�ำคัญของเนื้อ
เพลงจากแผนผังความคิด
8.3 ตรวจผลงานการเขียนบัตรค�ำภาษาอังกฤษ
8.4 ตรวจผลงานการแต่งเพลงเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
9. กิจกรรมการเรียนรู้
    9.1 ภาษาไทย
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับที่มาของเพลง The ASEAN Way
2. นักเรียนอ่านแผนภูมเิ นือ้ เพลง The ASEAN Way ภาคภาษาไทย
3. แบ่งกลุม่ นักเรียนตามความเหมาะสม แต่ละกลุม่ ร่วมกันสนทนา
ถึงความหมายของเนื้อเพลง และสรุปเป็นแผนผังความคิด
4. แต่ละกลุ่มน�ำแผนผังความคิด ติดป้ายนิเทศ และร่วมกันแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแต่งเนื้อเพลงเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน
    9.2 ศิลปะและสุขศึกษา พลศึกษา
6. นักเรียนฟังเพลง The ASEAN Way จากเทปเพลง(ภาคภาษา
ไทย)
7. นักเรียนร่วมกันฝึกร้องเพลง The ASEAN Way (ภาคภาษาไทย)
พร้อมกัน
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8. นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลง The ASEAN
Way (ภาคภาษาไทย)
9. แต่ละกลุ่มคิดท่าทางประกอบเพลงที่กลุ่มของตนเองแต่งขึ้น
10.  น�ำเสนอการแสดงท่าทางประกอบเพลง  The ASEAN Way
(ภาคภาษาไทย) และเพลงที่กลุ่มร่วมมือกันแต่งขึ้น
    9.3 ภาษาอังกฤษ
11. นักเรียนอ่านแผนภูมิและร่วมกันร้องเพลง The ASEAN Way
(ภาคภาษาอังกฤษ)
12. ครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง The ASEAN Way
13. แบ่งกลุ่มนักเรียนค้นหาค�ำศัพท์และความหมายของค�ำศัพท์
จัดท�ำเป็นบัตรค�ำ
14. ให้นักเรียนเล่นเกมทายค�ำศัพท์จากบัตรค�ำที่นักเรียนท�ำหรือ
ให้แต่ละกลุ่มฝึกทักษะการตั้งค�ำถามจากเนื้อเพลง ให้ถามกลุ่มอื่นๆกลุ่ม
ละ 1 ค�ำถาม
15. นักเรียนฟังเพลง The ASEAN Way ภาคภาษาอังกฤษจากเทป
เพลง ร่ ว มกั น ร้ อ งเพลงและท� ำ ท่ า ทางประกอบเพลงตามความคิ ด
สร้างสรรค์
    9.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
16. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมายและความส�ำคัญของ
อาเซียน โดยสรุปจากการร้องเพลงและท�ำท่าทางประกอบเพลง The
ASEAN Way ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
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17. ครูสรุปร่วมกับนักเรียน เพลง The ASEAN Way ก่อให้เกิด
ความเป็นหนึ่งใจเดียวกันอย่างไร โดยให้นักเรียนพูดแสดงความคิดของ
ตนเองคนละ 1 ประโยคที่เกิดจากใจของนักเรียนทุกคน หลังจากร่วมกัน
ท�ำกิจกรรม
10. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
10.1  แผนภูมเิ พลง ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  The ASEAN Way
10.2 กระดาษแข็งส�ำหรับท�ำบัตรค�ำภาษาอังกฤษ
10.3 เทปเพลง The ASEAN Way
10.4 เกมทายค�ำศัพท์จากบัตรค�ำ
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วิถีแห่งอาเซียน

(เนื้อร้อง โดย นายสุรักษ์ สุขเสวี)

พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่ง สัญญาทางใจ วันที่เรามาพบกัน
อาเซียนเป็นหนึ่ง ดังที่เราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น
หล่อหลอมจิตใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้ มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจ มั่นคง ก้าวไกล
THE ASEAN WAY
Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look’ in out to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream we care to share
Together for ASEAN
We dare to dream
We care to share for it’s the way of ASEAN
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การจัดการเรียนรู้โดยการจัดท�ำรายวิชาเพิ่มเติม
     การจัดท�ำรายวิชาเพิ่มเติม เป็นการจัดการเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นความ
ต้องการของท้องถิ่น หรือจุดเน้นของสถานศึกษา   โดยก�ำหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ ที่เรียกว่า “ผลการเรียนรู้”  แล้วน�ำมาเขียนค�ำอธิบายรายวิชา  
จัดท�ำหน่วยการเรียนรู  
้ และเขียนแผนการเรียนรูเ้ พือ่ น�ำไปใช้จดั การเรียนรู้  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
การจัดท�ำรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ค�ำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส 32261 อาเซียนศึกษา  กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  1   เวลา  20  ชั่วโมง    จ�ำนวน  0.5  หน่วยกิต

……………………………………………………………………………………………………………………
ศึกษา  สืบค้นประวัติความเป็นมา   การก่อตั้งประชาคมอาเซียน  
โครงสร้าง  วัตถุประสงค์   หลักการพื้นฐาน  ธงสัญลักษณ์อาเซียน  ชื่อ
ประเทศ  ธงชาติทเี่ ป็นสมาชิกกลุม่ อาเซียน  ลักษณะทางกายภาพ   ลกั ษณะ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน  
ศึกษา  สืบค้น  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและมีความ
เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ
อาเซียน
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วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรของอาเซียนบวกสาม   ความร่วมมือ
ด้านต่างๆ และกฎบัตรของ  อาเซียน   เขตการค้าเสรีอาเซียน  (ASEAN
Free Trade Area - AFTA)  พลวัตอาเซียนในทศวรรษหน้า   การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจอาเซียนที่มุ่งพัฒนา และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และ
วิกฤตการณ์ร่วมกันในภูมิภาค
โดยใช้ ทั ก ษะกระบวนการสื บ ค้ น จากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ต ่ า ง ๆ  
กระบวนการฝึ ก ทั ก ษะการพู ด ภาษาพื้ น ฐานกระบวนการทางสั ง คม  
กระบวนการกลุ่ม  วิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์   กระบวนการน�ำเสนอข้อมูล  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  CIPPA Model  การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  ทัศนศึกษา  การจัดการเรียน
รู้แบบบูรณาการนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
เพือ่ ให้ผ้เู รียนมีความรู  ้ ความเข้าใจ   สามารถคิดวิเคราะห์   สร้าง
องค์ความรู้ใหม่   ตระหนักเห็นคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของประชากร
อาเซียนและพลโลก
ตระหนักถึงจิตส�ำนึกในความเป็นอาเซียน รวมถึงบทบาทของกลุม่
ประเทศอาเซียนในการให้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแก่ภูมิภาคอื่นๆ
ของโลก
ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจและสืบค้นข้อมูลพืน้ ฐานอาเซียน  เรือ่ ง  ประวัตคิ วามเป็น
มา การก่อตัง้ ประชาคมอาเซียน โครงสร้าง วัตถุประสงค์ หลักการพืน้ ฐาน  
ธงสัญลักษณ์อาเซียน  ชื่อประเทศ ธงชาติที่เป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน
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2. เข้าใจและสืบค้นลักษณะทางกายภาพ  สังคม  และวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศสมาชิกกลุม่
อาเซียน
4. วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรของอาเซียนบวกสาม   ความร่วม
มือด้านต่างๆ และกฎบัตรของ อาเซียนเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
5. วิเคราะห์การรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนที่มุ่งพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม  และวิกฤตการณ์ร่วมกันในภูมิภาค
6. วิเคราะห์พลวัตอาเซียนในทศวรรษหน้า  และบอกบทบาทของ
ตนเองในฐานะที่เป็นประชาคมอาเซียนที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศ
7. เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่   สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและมีจิตส�ำนึกในความเป็นอาเซียน
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โครงสร้างรายวิชา ส 32261 อาเซียนศึกษา
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
1
ความรู้พื้นฐาน
อาเซียน

2

3

4

ผลการเรียนรู้
1.เข้าใจและสืบค้นข้อมูล
พื้นฐานอาเซียน เรื่อง
ประวัติความเป็นมา การ
ก่อตั้งประชาคมอาเซียน
โครงสร้าง วัตถุประสงค์
หลักการพื้นฐาน ธง
สัญลักษณ์อาเซียน ชื่อ
ประเทศ ธงชาติที่เป็น
สมาชิกกลุ่มอาเซียน

สาระสําคัญ

ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
เรื่อง ประวัติความ
เป็นมา การก่อตั้ง
ประชาคมอาเซียน
โครงสร้าง
วัตถุประสงค์
หลักการพื้นฐาน
ธงสัญลักษณ์อาเซียน
ชื่อประเทศ ธงชาติที่
เป็นสมาชิกกลุ่ม
อาเซียน
สภาพกายภาพ
2.เข้าใจและสืบค้น
ลักษณะทางกายภาพ
สังคมและวัฒนธรรม ลักษณะทางกายภาพ
สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิก สังคมและวัฒนธรรมของ ของประเทศสมาชิก
อาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียน
สภาพแวดล้อมทาง 3.วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของสมาชิก ทางธรรมชาติของประเทศ ธรรมชาติของประเทศ
อาเซียน
สมาชิกกลุ่มอาเซียน
สมาชิกกลุ่มอาเซียน
กฎบัตรของ อาเซียน 4.วิเคราะห์โครงสร้าง
1.โครงสร้างองค์กร
และเขตการค้าเสรี
องค์กรของอาเซียนบวก ของอาเซียนบวกสาม
อาเซียน(AFTA)
สาม ความร่วมมือด้าน ความร่วมมือด้านต่างๆ
ต่างๆ และกฎบัตรของ
2.กฎบัตรของ อาเซียน
อาเซียน เขตการค้าเสรี
3.เขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA)
อาเซียน(AFTA)

4

น้ําหนัก
คะแนน
20

2

10

2

10

4

20

เวลา
(ชั่วโมง)
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โครงสร้างรายวิชา ส 32261 อาเซียนศึกษา (ต่อ)
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
5 กลุ่มเศรษฐกิจ
อาเซียน

6

พลวัตอาเซียนใน
ทศวรรษหน้า

7

วิถีชีวิตความเป็นอยู่
สังคมและวัฒนธรรม
ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน

ผลการเรียนรู้

สาระสําคัญ

5.วิเคราะห์การ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจ
อาเซียนทีม่ ่งุ พัฒนา
และแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม
และวิกฤตการณ์
ร่วมกันในภูมิภาค
6.วิเคราะห์พลวัต
อาเซียนในทศวรรษ
หน้า และบอก
บทบาทของตนเองใน
ฐานะที่เป็นประชาคม
อาเซียน ทีจ่ ะนําไปสู่
การพัฒนาประเทศ
7.เข้าใจในวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ สังคม
และวัฒนธรรมของ
กลุ่มประเทศอาเซียน
และมีจิตสํานึกใน
ความเป็นอาเซียน
รวม

การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจอาเซียนทีม่ ่งุ
พัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ
สังคม และ
วิกฤตการณ์ร่วมกันใน
ภูมิภาค
1.พลวัตอาเซียนใน
ทศวรรษหน้า
2.บทบาทของตนเอง
ในฐานะทีเ่ ป็น
ประชาคมอาเซียน

1.วิถีชีวิตความเป็นอยู่
สังคมและวัฒนธรรม
ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน
2.มีจิตสํานึกในความ
เป็นอาเซียน

น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
4
20
เวลา

2

10

2

10

20

100
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

วิชา ส 32261  อาเซียนศึกษา  กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลา  4  ชั่วโมง    
จ�ำนวน  0.5  หน่วยกิต

--------------------------------------------------1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วย   ความรู้พื้นฐานอาเซียน
2. ผลการเรียนรู้
1) เข้าใจและสืบค้นข้อมูลพืน้ ฐานอาเซียน  เรือ่ ง  ประวัตคิ วามเป็น
มา   การก่อตั้งประชาคมอาเซียน  โครงสร้าง  วัตถุประสงค์  หลักการพื้น
ฐาน  ธงสัญลักษณ์อาเซียน  ชือ่ ประเทศ  ธงชาติทเี่ ป็นสมาชิกกลุม่ อาเซียน
2) เข้าใจและสืบค้นลักษณะทางกายภาพสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศสมาชิกกลุม่
อาเซียน
4) วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรของอาเซียนบวกสาม   ความร่วม
มือด้านต่างๆ และกฎบัตรของ อาเซียนเขตการค้าเสรีอาเซียน(FTA)
5) วิเคราะห์การรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนที่มุ่งพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม  และวิกฤตการณ์ร่วมกันในภูมิภาค
6) วิเคราะห์พลวัตอาเซียนในทศวรรษหน้า  และบอกบทบาทของ
ตนเองในฐานะที่เป็นประชาคมอาเซียน ที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศ
7) เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู  
่ สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและมีจิตส�ำนึกในความเป็นอาเซียน
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3. สาระส�ำคัญ/ความคิดรวบยอด
ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา การก่อตั้ง
ประชาคมอาเซียน   โครงสร้าง   วัตถุประสงค์   หลักการพื้นฐาน   ธง
สัญลักษณ์อาเซียน  ชือ่ ประเทศ  ธงชาติทเี่ ป็นสมาชิกกลุม่ อาเซียน ลักษณะ
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ความร่วม
มือด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวิกฤตการณ์ร่วมกันในภูมิภาค และผลักดัน
ให้ประชากรของประเทศสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. สาระการเรียนรู้
    4.1 ความรู้พื้นฐานอาเซียน
1) ประวัติในการก่อตั้งอาเซียน
2) หลักการ  โครงสร้าง  และวัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียน
3) สัญลักษณ์ของอาเซียน
    4.2 ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
1) ดินแดน (ที่ตั้งและอาณาเขต)
2) รูปแบบการปกครอง
3) ธงประจ�ำชาติ
4) สัญลักษณ์
5) ชาติพันธุ์
6) เงินตรา
7) ภาษา
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8) ศาสนา
9) การแต่งกาย
10) วัฒนธรรมประเพณี
11) อาหาร
12) ทรัพยากรธรรมชาติ
5. สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
    5.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
    5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
1) กระบวนการปฏิบัติ
2) กระบวนการท�ำงานเป็นกลุ่ม
    5.3 ความสามารถในการสื่อสาร
    5.4 ความเป็นมิตรไมตรี
    5.5 ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
    6.1 มีวินัย
    6.2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
    6.3 มุ่งมั่นในการท�ำงาน
    6.4 มีคุณธรรมจริยธรรม
    6.5 ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน
    7.1 ประเมินชิ้นงานที่นักเรียนสรุป
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8. การวัดและประเมินผล
    8.1 วิธีการวัดผล
8.1.1 การวัดและประเมินผลก่อนเรียน  ด้วยการทดสอบ
8.1.2 การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม
1) การท�ำงานกลุ่ม
2) สังเกตพฤติกรรม
3) การน�ำเสนอหน้าชั้น
8.1.3 การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้
1) ทดสอบหลังเรียน
2) ชิ้นงาน
    8.2 เครื่องมือการวัดและประเมินผล
8.2.1  แบบทดสอบก่อนเรียน
8.2.1 แบบประเมินการท�ำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมราย
บุคคลและแบบสังเกต การน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
    8.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล
8.3.1 การประเมินระหว่างจัดกิจกรรม (เกณฑ์การผ่าน 80%)
8.3.2 ประเมินหลังจัดกิจกรรม  (เกณฑ์การผ่าน 60%)
9. กิจกรรมการเรียนรู้
    1. นักเรียนท�ำแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานอาเซียน
    2. นักเรียนชมวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งอาเซียน
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    3. ครูกับนักเรียนสนทนาจากการชมวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของ
การก่อตั้งอาเซียน แล้วเชื่อมโยงสู่ ประวัติในการก่อตั้งอาเซียน  หลักการ  
โครงสร้าง  และวัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียน  สัญลักษณ์ของอาเซียน  
และข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
    4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  มอบให้กลุ่มสืบค้น วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
รายละเอียดของประเทศกลุ่มอาเซียน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1) ดินแดน (ที่ตั้งและอาณาเขต)
2) รูปแบบการปกครอง
3) ธงประจ�ำชาติ
4) สัญลักษณ์
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5) ชาติพันธุ์
6) เงินตรา
7) ภาษา
8) ศาสนา
9) การแต่งกาย
10) วัฒนธรรมประเพณี
11) อาหาร
12) ทรัพยากรธรรมชาติ
     5. ตัวแทนกลุม่ นักเรียนน�ำเสนอและสรุปหน้าชัน้ เรียนในหัวข้อทีร่ บั มอบ
ให้สืบค้น
    6. ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปประวัติในการก่อตั้งอาเซียน  หลักการ  
โครงสร้าง  และวัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียน  สัญลักษณ์ของอาเซียน  
และข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
      7. นักเรียนทดสอบหลังเรียน
10. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
10.1  วีดิทัศน์ประวัติการก่อตั้ง  ความเป็นมาของอาเซียน
10.2 Power Point  ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
10.3  ธงอาเซียนและธงประเทศสมาชิกอาเซียน
10.4  ห้องสมุดโรงเรียน
10.5  อินเตอร์เนต

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/ พัฒนาผู้เรียน
การจัดกิจกรรมเสริม เป็นการจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมความรู  ้ ความ
เข้าใจ  ความตระหนัก เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน สามารถจัดกิจกรรมได้อย่าง
หลากหลายตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เช่น  การจัดค่ายอาเซียน  จัด
กิจกรรมวันอาเซียน จัดมุมอาเซียน ชุมนุม  กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน  ฯลฯ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างกิจกรรมการจัดค่ายอาเซียน
การจัดค่ายอาเซียน เป็นการเรียนรูเ้ กีย่ วกับอาเซียน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้น การ
ยอมรับในความแตกต่าง การกล้าแสดงออก การใช้ภาษาทางการในการ
สือ่ สาร ความรูส้ กึ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกันในจิตวิญญาณอาเซียน (อาเซียน
Spirit) และกระบวนการเรียนรู้ร่วมคิด ร่วมท�ำฉันมิตรในปัญหา และ
ประเด็นส�ำคัญที่ชนชาวอาเซียนก�ำลังเผชิญหน้าในปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
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มอง และวางแผนไปในอนาคตว่าเยาวชนของแต่ละประเทศจะร่วมมือกัน
ในการแก้ไขปัญหา ขอเสนอแนวทางกิจกรรมการจัดค่ายอาเซียน ดังนี้
วันที่ 1 08.30-09.00 น.
ชาวค่ายเดินทางมาถึง  รายงานตัว
09.00-10.00 น.
ปฐมนิเทศ
10.00-11.00 น.
พิธีเปิด
11.00- 12.00 น.
กิจกรรมสัมพันธ์
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.
กิจกรรม เรียนรู้ร่วมกัน  
“ฉันคือสมาชิกอาเซียน”
15.00-17.00 น.  
กิจกรรม  ฐานการเรียนรู้
17.00- 18.00 น.
ท�ำภาระกิจส่วนตัว
18.00- 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00- 21.00 น.  
กิจกรรม  แฟนพันธุ์แท้อาเซียน
21.00 น.
พักนอน
วันที่ 2 05.00-06.00 น.
เสริมสร้างสุขภาพชาวค่ายอาเซียน
06.00-07.00 น.
ท�ำภาระกิจส่วนตัว
07.00-08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.00-10.00 น.
กิจกรรม  ฐานการเรียนรู้
11.00-12.00 น.
กิจกรรม  ฐานการเรียนรู้
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.
กิจกรรม  ฐานการเรียนรู้
15.00-17.00 น.
กิจกรรม  ฐานการเรียนรู้
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17.00- 18.00 น.
18.00- 19.00 น.
19.00- 21.00 น.
21.00
วันที่ 3 05.00-06.00 น.  
06.00-07.00 น.  
07.00-08.00 น.  
08.00-10.00 น.   
10.00-12.00 น.   
12.00-13.00 น.    
13.00-14.30 น.   
14.30-16.00 น.   
16.00-16.30 น.   

ท�ำภาระกิจส่วนตัว
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรม  แฟนพันธุ์แท้อาเซียน
พักนอน
เสริมสร้างสุขภาพชาวค่ายอาเซียน
ท�ำภาระกิจส่วนตัว
รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรม  ข้อคิดอาเซียน
กิจกรรม  ตลาดนัดอาเซียน
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม  กราฟฟิครีวิว
กิจกรรม อ�ำลาค่าย
พิธีปิด
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ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ในการจัดค่ายอาเซียน
มีดังนี้
1. กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน “ฉันคือสมาชิกอาเซียน”
วัตถุประสงค์
1. นักเรียนสามารถอธิบายสภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะที่ตั้ง  
ขนาด สภาพภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศและทรัพยากรธรรมชาติและอืน่ ๆ ของ
ประเทศในอาเซียนได้
2. นักเรียนเปรียบเทียบความคล้ายคลึง ความแตกต่างลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียนได้
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3. นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่
ต้องการเรียนรู้
4. นักเรียนสามารถท�ำงานร่วมกันและผลิตชิ้นงานที่แสดงสภาพ
ภูมิศาสตร์ของประเทศอาเซียนได้ถูกต้อง
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
45
1. แบ่งนักเรียนเป็น 10 กลุ่มตามชื่อประเทศสมาชิกเรียงล�ำOne
ดับ Vision
One Identity
หมายเลขประเทศ ตามตัวอักษรที่ขึ้นต้นดังนี้
One Community

snoitaN naisA tsMember
aehCountries
tuoS fo noitaicoss
Brunei

Cambodia

Indonesia

Laos

Myanmar

Philippines

Singapore

Thailand

Malaysia

ANNUAL REPORT

VietNam2007-2008

2. แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเอกสารความรู้   นิทรรศการในห้อง
แต่ละกลุ
่มร่วมกั
กษาเอกสารความรู
งประชุมค่า่อยในเนื
ประชุมค่2.ายในเนื
้อหาที
่เกีน่ยศึวกั
บประเทศที่ก้ ลุนิท่มรรศการในห้
ตนรับผิดอชอบในเรื
ง ที้อ่ตหาที
ั้ง ่
เกีขนาด
่ยวกับประเทศที
ก่ ลุม่มศ
บผิดชอบในเรื
อ่ ง ทีต่ ประชากร
้ัง ขนาด สภาพภู
มิศาสตร์
ภูมิอากาศสภาพทาง
ประชากร ภาษา
สภาพภู
ิ ตนรั
าสตร์
ภูมอิ ากาศ
ภาษา
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครองและข้อมูลอื่น ๆ แลกเปลี่ยน
สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครองและข้อมูลอื่น ๆ แลก
เรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มและบันทึกบันทึกข้อมูลทีไ่ ด้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญของประเทศนั้น ๆ
เปลี่ยนเรี3.ยนรู
้ร่วมกักแต่
นภายในกลุ
่ม่มและบั
กข้อ10มูคน
ลที10่ได้ประเทศ
ในฐานะผู
แยกสมาชิ
ละกลุ่มรวมกลุ
ใหม่ กลุน่มทึละกบั1 น
คนทึรวม
นําข้อ้ มูลที่
่ยวชาญของประเทศนั
แต่เชี
ละคนบั
นทึกในแต่ละประเทศมา้น ร่ๆวมกันวิเคราะห์ความเหมือน ความต่าง เปรียบเทียบ จัดลําดับ
แยกสมาชิ
กาแต่
ะกลุ่ก่มลุรวมกลุ
่มใหม่
กลุน่มแผนภาพความคิ
ละ 1 คน รวมด (mind
10 คนmap)
ประเทศสมาชิ3.
กอาเซี
ยนในเรื่องต่
งๆลตามที
่มเห็นสมควร
เขียนเป็
เตรี10
ยมนํ
าเสนอที่ปน�ระชุ
ทรรศการผลงาน
ประเทศ
ำข้มอใหญ่
มูลแทีละจั
แ่ ต่ดลนิะคนบั
นทึกในแต่ละประเทศมา ร่วมกันวิเคราะห์

noisiV enO
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4. แต่ละกล่มเสนอรายงานและแผนภาพ วิทยากรให้คะแนนและให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม สมาชิกแต่ละกลุ่มจัดนิทรรศการผลงาน แต่ละกลุ่มศึกษาผลงานของกลุ่มอื่น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่ม เพิม่ เติมข้อมูลความเข้าใจให้สมบูรณ์
5. ให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมตามข้อ 1 จัดแข่งขันภาพตัดต่อแผนที่ภมู ิภาคอาเซียนระหว่าง
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ความเหมือน ความต่าง เปรียบเทียบ จัดล�ำดับ ประเทศสมาชิกอาเซียนใน
เรือ่ งต่างๆ ตามทีก่ ลุ่มเห็นสมควร เขียนเป็นแผนภาพความคิด (mind map)  
เตรียมน�ำเสนอที่ประชุมใหญ่และจัดนิทรรศการผลงาน
4. แต่ละกล่มเสนอรายงานและแผนภาพ วิทยากรให้คะแนนและ
ให้ขอ้ คิดเห็นข้อเสนอแนะเพิม่ เติม  สมาชิกแต่ละกลุม่ จัดนิทรรศการผลงาน
แต่ละกลุ่มศึกษาผลงานของกลุ่มอื่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม  เพิ่ม
เติมข้อมูลความเข้าใจให้สมบูรณ์
5. ให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมตามข้อ 1 จัดแข่งขันภาพตัดต่อแผนที่
ภูมิภาคอาเซียนระหว่างกลุ่ม (10 กลุ่ม) โดยเริ่มเล่นพร้อมกันทุกกลุ่ม
สื่อ/อุปกรณ์
1. แผนที่แสดงที่ตั้งประเทศอาเซียน
2. แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน  10  ประเทศ
3. นิทรรศการข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิก
อาเซียน
4. เอกสารประกอบการศึกษาเพิ่มเติมประเทศสมาชิกอาเซียน
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5. ภาพ jig saw  แผนที่แสดงที่ตั้งประเทศอาเซียน 10  ชุด
6. ธงประเทศในอาเซียน ทุกประเทศ แต่ละประเทศเท่าจ�ำนวน
สมาชิกในกลุ่ม
วัดและประเมินผล
1. สังเกตการร่วมกิจกรรม  ความถูกต้องการจัดกิจกรรม
2. แบบสอบถามความภูมิใจ
2. กิจกรรมวันอาเซียน / กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
วัตถุประสงค์
1. นักเรียนตระหนักถึงความส�ำคัญของวันอาเซียน
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนและครูที่ปรึกษาระดมความคิดในการจัดกิจกรรมวัน
อาเซียน
2. นักเรียนจัดหาข้อมูล ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน
3. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน
4. นักเรียนและครูทปี่ รึกษากิจกรรมสรุปประเมินการจัดกิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. แผนที่แสดงที่ตั้งประเทศอาเซียน
2. แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน  10  ประเทศ
3. นิทรรศการข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิก
อาเซียน
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4. เอกสารประกอบการศึกษาเพิ่มเติมประเทศสมาชิกอาเซียน
5. ภาพ jig saw  แผนที่แสดงที่ตั้งประเทศอาเซียน 10  ชุด
6. ธงประเทศในอาเซียน ทุกประเทศ แต่ละประเทศเท่าจ�ำนวน
สมาชิกในกลุ่ม
วัดและประเมินผล
1. สังเกตการร่วมกิจกรรม  ความถูกต้องการจัดกิจกรรม
2. ตอบแบบสอบถามความภูมิใจ
3. กิจกรรมมุมอาเซียน
วัตถุประสงค์
1. นักเรียนร่วมและจัดมุมอาเซียนประจ�ำห้องได้
2. นักเรียนศึกษาความรู้อาเซียนจากมุมอาเซียนห้องสมุด
3. นักเรียนตระหนัก ภูมิใจในการเป็นสมาชิกอาเซียน
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนแต่ละห้องจัดมุมอาเซียน
2. ห้องสมุดจัดมุมอาเซียนเพือ่ แสดงธงชาติ  หนังสือการท่องเทีย่ ว
ประเทศสมาชิกอาเซียน
3. จัดหาคอมพิวเตอร์   เพื่อเล่น  DVD  VCD  เกี่ยวกับสารคดี  
ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศสมาชิกอาเซียน
4. จัดแสดงตุก๊ ตาการแต่งกายประจ�ำชาติประเทศสมาชิกอาเซียน
5. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน
6. นักเรียนและครูทปี่ รึกษากิจกรรมสรุปประเมินการจัดกิจกรรม
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สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. มุม  อาเซียน  ประจ�ำห้องเรียน
2. มุม  อาเซียน  ประจ�ำห้องสมุด
3. ธงชาติประเทศสมาชิก  อาเซียน
วัดและประเมินผล
1. สังเกตการร่วมกิจกรรม  ความถูกต้องการจัดกิจกรรม
2. ตอบแบบสอบถามความภูมิใจ
4. กิจกรรมชุมนุมอาเซียน
จุดประสงค์
1. นักเรียนร่วมและจัดกิจกรรมชุมนุมอาเซียนได้
2. นักเรียนตระหนัก ภูมิใจในการเป็นสมาชิกอาเซียน
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม
2. จัดกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรม เช่น   สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
อาเซียนด้านประวัตกิ ารก่อตัง้   การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  
3. สาธิตการแต่งกายประจ�ำชาติประเทศสมาชิกอาเซียน
4. จัดแสดงการแต่งกายประจ�ำชาติงานประเพณีต่างๆ ในท้องถิน่   
เช่น  แห่เทียนพรรษา
5. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน
6. นักเรียนและครูทปี่ รึกษากิจกรรมสรุปประเมินการจัดกิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร อาเซียน
2. CD เพลง อาเซียน และความรู้
3. ธงชาติประเทศสมาชิก  อาเซียน
4. เวบไซด์ ที่เกี่ยวข้อง
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วัดและประเมินผล
1. สังเกตการร่วมกิจกรรม ความถูกต้องการจัดกิจกรรม
2. ตอบแบบสอบถามความภูมิใจ
5. กิจกรรมวิถีอาเซียน
จุดประสงค์
1. นักเรียนแต่งกายชุดประจ�ำชาติประเทศสมาชิกอาเซียนได้
2. นักเรียนตระหนักและภูมิใจในการเป็นสมาชิกอาเซียน
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
1. คัดเลือกนักเรียนชุมนุมดนตรีพื้นบ้าน แต่งกายประจ�ำชาติ
สมาชิกอาเซียนประเทศละ 3 คน  เพื่อถือธงประจ�ำชาติ  1 คน  แต่งกาย
ประจ�ำชาติชาย  1  คน  แต่งกายประจ�ำชาติหญิง  1  คน  รวม  30  คน
2. ฝึกซ้อมท่าร�ำประจ�ำดนตรีพื้นบ้าน ในชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม
3. จัดแสดงการแต่งกายประจ� ำชาติประเทศสมาชิกอาเซียน
ประกอบการแสดงดนตรีพนื้ บ้านในพิธเี ปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
4. จัดแสดงการแต่งกายประจ� ำชาติประเทศสมาชิกอาเซียน
ประกอบการแสดงดนตรีพื้นบ้านในพิธีเปิดงานประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น
5. น�ำนักเรียนแสดงการแต่งกายประจ� ำชาติประเทศสมาชิก
อาเซียนประกอบการแสดงดนตรีพื้นบ้าน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนอก
ภูมิภาคหรือประเทศสมาชิกอาเซียนที่ใกล้เคียง
6. นักเรียนและครูทปี่ รึกษากิจกรรมสรุปประเมินการจัดกิจกรรม
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สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. เพลงดนตรีพื้นบ้าน
2. ธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน
3. วงดนตรีพื้นบ้าน
วัดและประเมินผล
1. สังเกตการร่วมกิจกรรม  ความถูกต้องการแสดงท่าร�ำ   การ
แต่งกาย
2. ตอบแบบสอบถามความภูมิใจ
สรุปได้ว่า โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียน โดยน�ำเนื้อหา กระบวนการที่เกี่ยวกับอาเซียน บูรณาการไว้ใน
หลักสูตรรูปแบบใดก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน แต่ข้อที่ส�ำคัญ
ที่สุด คือ ต้องท�ำให้ครูผู้สอนน�ำหลักสูตรที่บูรณาการเรียนของอาเซียนลง
สู่ห้องเรียนได้

บทที่ 4

แนวทางการบริหารจัดการสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 ได้ก�ำหนดให้อาเซียนมีวิสัยทัศน์สู่

ภายนอก มีสันติสุข มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันของการเป็นหุ้นส่วนใน
บรรยากาศประชาธิปไตย มีการอยูร่ ว่ มกันอย่างกลมกลืน มีการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดในสังคมที่เอื้ออาทร อันระลึกถึงสายสัมพันธ์ที่แน่น                 
แฟ้นทางประวัติศาสตร์ ตระหนักถึงความส�ำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม
ที่มีร่วมกันและเชื่อมโยงกันในอัตลักษณ์ของภูมิภาค ซึ่งสิ่งต่างๆ ดังกล่าว
จะบรรลุสู่ความส�ำเร็จได้นั้น การศึกษาเป็นกลไกส�ำคัญยิ่ง เป็นสิ่งจ�ำเป็น
พื้นฐานในการสร้างอาเซียนสู่การเป็นประชาคมที่มีความมั่นคงทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เพื่อ
สร้างอนาคตที่รุ่งเรืองของอาเซียน
ดังนั้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผน
อย่างเป็นระบบต่อเนือ่ ง สอดคล้องนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง การก�ำหนดบทบาท
ภารกิจที่ชัดเจน ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ
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บทบาทหน้าที่

1.ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นบุคคลคุณภาพทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ดีประจ�ำอ�ำเภอ (โรงเรียนในฝัน) ผู้มีคุณสมบัติและมีกระบวนการทิศทาง
งานทีท่ ำ� ให้เห็นภาพความส�ำเร็จ ประกอบด้วยบุคคลและองค์กรหลายกลุม่
ที่มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
- เป็นผู้น�ำในการเปลี่ยนแปลง
- ด�ำเนินการให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
- มี ค วามรู ้ ความสามารถในการพั ฒ นาวิ ช าการ หลั ก สู ต ร
นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

- ส่งเสริมการจัดบรรยากาศของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
อาเซียนศึกษา และสนับสนุนให้มีทั้งในและนอกสถานศึกษา
- ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารปลู ก ฝั ง ความเป็ น ชาติ ไ ทย มี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตที่เป็นตัวตนของคนไทย
- มีการนิเทศ ก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงาน ด้วยวิธีการและ
รูปแบบที่หลากหลาย  อย่างเป็นมิตร
- มีการวิเคราะห์ สรุปผลการด�ำเนินงานทุกด้าน และรายงานผู้
เกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนอย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
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อาเซียน

2. ครูผู้สอน
- ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม

- เสริมสร้างศักยภาพตนเองด้วยการศึกษา ทบทวน ท�ำความ
เข้าใจ “คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน” อันเป็นภาพความ
ส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหา อาเซียนศึกษากับตัวชี้วัดใน
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อก�ำหนดโครงสร้างรายวิชา และหรือจัดท�ำ
หน่วยการเรียนแบบบูรณาการตามความเหมาะสม
- ออกแบบจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลาย โดยเน้ น
กระบวนการให้เกิดแก่ผ้เู รียน เช่น ทักษะพืน้ ฐาน ทักษะความเป็นพลเมือง/
ความรับผิดชอบ ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน เป็นต้น
- จั ด หา/ผลิ ต สื่ อ นวั ต กรรม สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู ้ สู ่
ประชาคมอาเซียน โดยมี IT เป็นเครื่องมือส�ำคัญ
- มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริม การเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน (ชมรม ชุมนุม นิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนฯ)
- วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือ และวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับ ธรรมชาติรายกลุ่มสาระการเรียนรู้   และ
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้องในหลาย ๆ ลักษณะตามเวลา
และโอกาสที่เหมาะสม

ก้าวสู่อาเซียน 83

84 Towards ASEAN

ก้าวสู่อาเซียน 85
3. เลขานุการศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนโรงเรียนดีประจ�ำ
อ�ำเภอ (โรงเรียนในฝัน)
- ประสานงานระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนผู้เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
- เป็นแกนน�ำในการศึกษาความต้องการจ�ำเป็นของการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยบูรณาการกับตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย
- ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนสถานศึกษาเครือข่าย และสถานศึกษา
ในส่วนที่รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
- เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาทีร่ บั ผิดชอบและสถานศึกษา
อื่น ทั้งด้านบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การด�ำเนินงานการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน
- สรุป รายงานผลการด�ำเนินงานให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบอย่างต่อเนือ่ ง
4. คณะนิเทศ ระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)
- นิเทศแนะน�ำ  ก�ำกับติดตามโรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ (โรงเรียน
ในฝัน) ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
- นิเทศ ติดตาม และรายงานการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนโรงเรียนดีประจ�ำอ�ำเภอ (โรงเรียนในฝัน)ในพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
ให้ปฏิบัติงานจนเกิดผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
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- นิเทศ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าของโรงเรียนดีประจ�ำ
อ�ำเภอ (โรงเรียนในฝัน)ทั้งด้านบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน
- ประสานงานกับคณะนิเทศระดับตรวจราชการ และศึกษานิเทศก์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ร่วมวางแผน และด�ำเนิน
การนิเทศ ตลอดจนรายงานการนิเทศโรงเรียนตามเป้าหมาย
- สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง
5. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความ
เข้าใจ ถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงาน
- ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรในการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
- วางแผน ด�ำเนินการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา
- ส่งเสริม ประสานงานให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผล
งานที่ประสบผลส�ำเร็จ
- นิเทศ ก�ำกับ ติดตาม พร้อมรายงานผลการด�ำเนินงานให้ผู้
เกี่ยวข้องทราบ
- ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานอย่างเป็นปัจจุบนั ด้วยวิธกี ารและ
รูปแบบที่หลากหลาย
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา

1. นางอรทัย  มูลทัย  
2. นางสาววิรยิ ะ บุญยะนิวาสน์
3. นางศิรวิ รรณ อาจศรี
4. นายทองสุข  รวยสูงเนิน
5. นางสาววิไลลักษณ์ ภูภ่ กั ดี
6. ร.ท.สุดาวรรณ เครือพานิช
คณะท�ำงาน
1. นางสาวสิรมิ า  หมอนไหม
2. นายชีวนิ   จินดาโชติ

ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีสว่ นร่วม

ศึกษานิเทศก์เชีย่ วชาญ
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ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
สพม. เขต 30
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ     ประธาน
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
(ประธานคณะท�ำงาน)
ศึกษานิเทศก์ชำ� นาญการพิเศษ
สพป. กาญจนบุรี เขต 1
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3. นายอินสวน  สาธุเม
4. นายเตชิต  อยูส่ ขุ
5. นายสมศักดิ  ์ ภิญโญศรี
6. นางมลิวลั ย์  กล�ำพบุตร  
7. นางรัตนา ฉายะเจริญ
8. นางสุธาทิพย์  หมอกเจริญ
9. นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี
10. นางสาวบุญญลักษณ์  พิมพา
				
11. นางสาวอัญชลี  เกษสุรยิ งค์
				
12. นางสาวเสาวณีย  ์ สุภรสุข
				
13. นางสาวธัญนันท์  แก้วเกิด
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15. นางสาวสมพร  สามทองกล�ำ่
16. นางสาวฐานิตา  นพฤทธิ์
บรรณาธิการกิจ
1. นายชีวนิ   จินดาโชติ
2. นายอินสวน  สาธุเม
3. นางรัตนา ฉายะเจริญ
4. นางมัลลวีร  ์ รอชโฟล
5. นางสาวสมพร  สามทองกล�ำ่
แบบปก และรูปเล่ม
1. นางศรีเมือง บุญแพทย์
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ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชำ� นาญการพิเศษ
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ศึกษานิเทศก์ชำ� นาญการพิเศษ
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ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบ้านป่าคลัก
สพป. นครสวรรค์ เขต 3

