
ตอนที่ 20    แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมัธยมศึกษา (2) : ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 
 การพฒันาการเรียนรู้ของเดก็ไทยสูป่ระชาคมอาเซียนให้ประสบผลสาํเร็จจําเป็นต้องกําหนดเป้าหมาย ได้แก่ คณุสมบตัิ

ของเดก็ไทยท่ีจะพฒันาสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนให้ชดัเจน ทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคต ิดงัท่ีได้กลา่วไว้แล้ว

ในตอนท่ี 19 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) จึงได้มีการประชมุโต๊ะกลมและประชาพิจารณ์บคุลากรท่ี

เก่ียวข้องโดยตรง และผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการเตรียมการและดาํเนินการก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน ทัง้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม

และวฒันธรรม ของมหาวิทยาลยัและหนว่ยงานตา่งๆ เช่น สถานทตู มหาวิทยาลยัภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกําหนด

คณุลกัษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน  

ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ ของคุณลักษณะเดก็ไทยในประชาคมอาเซียน 

 การพฒันาการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซยีน จะประสบผลสาํเร็จหรือไมเ่พียงใด ต้องมีตวัชีว้ดัความสาํเร็จ คณุภาพเดก็ 

คณุภาพครู และคณุภาพผู้บริหาร เพ่ือใช้ประเมินความสาํเร็จ  

ตัวช้ีวัดคุณภาพนักเรียน 

ด้านความรู้ 

คุณสมบัตขิองผู้เรียน ตัวชีว้ัดมัธยมศึกษา 

1. มีความรู้เก่ียวกบัประเทศอาเซียน 

1.1 ด้านการเมือง ได้แก่   

       - ระบบการปกครอง 

  - ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

  - สทิธิเด็ก/สทิธิมนษุยชน 

  - กฎหมายระหวา่งประเทศ 

 

1.1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวิเคราะห์และจําแนกความ

เหมือน/ความแตกตา่ง เก่ียวกบัระบอบการปกครอง 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ สทิธิมนษุยชน กฎหมาย

ระหวา่งประเทศในด้านการเมือง 

 

1.2  ด้านเศรษฐกิจ ได้แก ่  

- ระบบเงินตราของประเทศในกลุม่อาเซียน 

- ระบบเศรษฐกิจ 

- ปัจจยัการผลติ 

- แรงงาน การค้าเสรี ข้อตกลงทางการค้า  

  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

1.2 ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวิเคราะห์และจําแนก 
      ความเหมือน/ความแตกตา่ง เก่ียวกบัระบบเงินตรา   

      ระบบเศรษฐกิจ ปัจจยัการผลติ แรงงาน การค้าเสรี  

      ข้อตกลงทางการค้า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

 

1.3  ด้านสงัคมและวฒันธรรม ได้แก ่

- ชาติพนัธุ์                  - ภาษา  

- ศาสนา                   - การแตง่กาย 
- สาธารณสขุ            - สภาพทางภมูิศาสตร์ 
- เอกลกัษณ์ไทย       - บคุคลสาํคญั 
- ประวตัิศาสตร์ 

2. มีความรู้เก่ียวกบักฎบตัรอาเซยีน ได้แก ่

   2.1  ความหมาย ความสาํคญั 

1.3 ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวิเคราะห์และ  
        จําแนกความเหมือน/ความแตกตา่ง เก่ียวกบัชาติพนัธุ์ 

ภาษา ศาสนา การแตง่กาย  สาธารณสขุ   สภาพทาง

ภมูิศาสตร์   เอกลกัษณ์ไทย บคุคลสาํคญั ประวตัิศาสตร์

ในด้านสงัคมและวฒันธรรม 
 
  
 

  2.1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวิเคราะห์ 
       ความจําเป็น ความสาํคญัของกฎบตัรอาเซียน 



คุณสมบัตขิองผู้เรียน ตัวชีว้ัดมัธยมศึกษา 
   2.2  สาระสาํคญัของกฎบตัรอาเซยีน 

- เป้าหมายและหลกัการ 
- องค์กรอาเซยีน 
- องค์กรท่ีมคีวามสมัพนัธ์กบัอาเซียน 
- กระบวนการตดัสนิใจ 
- การระงบัข้อพิพาท 
- อตัลกัษณ์ สญัลกัษณ์ 
- ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 

 

2.2  ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวิเคราะห์เป้าหมาย  
       หลกัการ อตัลกัษณ์ สญัลกัษณ์  ของกฎบตัรอาเซยีน 
2.3  ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถอธิบายเก่ียวกบัองค์กร 
       อาเซียน องค์กรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอาเซียน  
       กระบวนการตดัสนิใจ  การระงบัข้อพิพาท  
       ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
2.4  ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวิเคราะห์  ประโยชน์ของ 
       กฎบตัรอาเซียนท่ีมตีอ่ ประชาคมอาเซียน 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 

คุณสมบัตขิองผู้เรียน ตัวชีว้ัดมัธยมศึกษา 

ทักษะพืน้ฐาน 
1. สือ่สารได้อยา่งน้อย 2 ภาษา (ภาษาองักฤษ และ 

ภาษาประเทศในอาเซียนอีกอยา่งน้อย 1 ภาษา) 

 

 

1. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถสือ่สารได้อยา่งน้อย 2 

ภาษา คือ ภาษาองักฤษ และ ภาษาของประเทศใน

อาเซยีนอีกอยา่งน้อย 1 ภาษา 

2. มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ง 

สร้างสรรค์ 

 

3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสนัตวิิธี 

4. มีความสามารถในการทํางานและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 

2. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

การเรียนรู้ออกแบบ สร้างสรรค์งาน นําเสนอ  

เผยแพร่ แลกเปลีย่นผลงานในระดบัอาเซียน 

3. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถแก้ปัญหาได้อยา่งสนัติวธีิ 

4. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถทํางานและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 

ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม 

1.  เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 

1.1  ร้อยละของนกัเรียนท่ีให้ความสนใจ ยอมรับ และเห็น 
       ประโยชน์ในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
1.2  ร้อยละของนกัเรียนท่ีเคารพในความแตกตา่ง 
       หลากหลายทางวฒันธรรม 

2. มีภาวะผู้ นํา 

 

3. เห็นปัญหาสงัคมและลงมือทําเพ่ือนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 

 

2. ร้อยละของนกัเรียนท่ีปฏิบตัิตนเป็นผู้ นําท่ีเก่ียวข้องกบั 
      กิจกรรมอาเซียนศกึษาและมผีลงานปรากฏ 
3. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถเสนอปัญหาสงัคมและ

สามารถเสนอทางเลอืกในการแก้ปัญหา ได้แสดงความ

คิดเห็น 
ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน 

 1. เห็นคณุคา่ความเป็นมนษุย์เทา่เทียมกนั (สทิธิเด็ก/สทิธิ

มนษุยชน)  

2.  มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

 

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตผุล มีวิธีคิด

อยา่งถกูต้อง 

4. มีความสามารถในการจดัการ/ควบคมุตนเอง (การวางแผน 

      การดําเนินการตามแผน ประเมินผล) 

 
1. ร้อยละของนกัเรียนท่ียอมรับและปฏิบตัิตอ่ผู้ อ่ืนด้วย 
       ความเทา่เทียมกนัและตระหนกัในคณุคา่ของมนษุย์ 
2. ร้อยละของนกัเรียนท่ีเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและ 
      แลกเปลีย่นเรียนรู้ทางสงัคมและวฒันธรรม 
3. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถจําแนกแยกแยะเก่ียวกบั

การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
4. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความสามารถควบคมุตนเอง  
    ยืดหยุน่ ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งเป็นระบบ 



ด้านเจตคต ิ

คุณสมบัตขิองผู้เรียน ตัวชีว้ัดมัธยมศึกษา 

ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน 

1.   มีความตระหนกัในความเป็นอาเซยีน 

 

2.   มีความภมูิใจในความเป็นไทย/ความเป็นอาเซียน 

 

 

3.   ร่วมกนัรับผิดชอบตอ่ประชาคมอาเซียน 

 

4.   มีวถีิชีวิตประชาธิปไตย ยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล (คารวะ

ธรรม ปัญญาธรรม สามคัคีธรรม)  /สนัติวิธี /สนัติธรรม 

 

1. ร้อยละของนกัเรียนท่ียอมรับ เห็นประโยชน์และมีสว่นร่วม

ในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัอาเซียน 

2. ร้อยละของนกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความ 

    กระตือรือร้น และรู้คณุคา่ของความเป็นไทย และความ

เป็นสว่นหนึง่ของอาเซียน 

3. ร้อยละของนกัเรียนท่ีแสดงความเอือ้อาทร แบง่ปัน 

คํานงึถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่สมาชิกในประเทศอาเซยีน 

4.1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีมคีารวะธรรม ปัญญาธรรม   

      สามคัคีธรรม และปฏิบตัิตนเป็นประจําสมํ่าเสมอ 

4.2 ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถแก้ปัญหาอยา่งสนัติวธีิ 

/ สนัติธรรมเป็นประจําสมํา่เสมอ 

 
ตัวชีวั้ดคุณภาพครู 

 ครูผู้สอนมีความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

 ครูสามารถใช้ภาษาตา่งประเทศในการสือ่สาร 

 ครูใช้หนงัสอื ตําราเรียน และสือ่ท่ีเป็นภาษาตา่งประเทศในการจดัการเรียนรู้ 

 ครูใช้สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (ICT) ในการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน ทัง้ระบบ

ออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 

 ครูใช้เทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลายในการจดัการเรียนรู้ 

 ครูสามารถแลกเปลีย่นการเรียนรู้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ทัง้ในประเทศและในกลุม่ประชาคม

อาเซยีน 

 ครูใช้การวจิยั สือ่ นวตักรรม เพ่ือการพฒันาผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ตัวชีวั้ดคุณภาพผู้บริหาร 
 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ในการจดัการศกึษาสูป่ระชาคมอาเซียน 

 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการภายในสภาวการณ์จํากดัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ผู้บริหารมีทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร และทกัษะในการใช้ ICT 

 ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือขา่ยเพ่ือความร่วมมือในการจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคม

อาเซยีน (เช่น โรงเรียน องค์กรเอกชน หนว่ยงานราชการ ฯลฯ) 

 ผู้บริหารมีความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดาํเนินงาน 

 ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการติดตอ่สือ่สารกบัภาคีเครือขา่ยในกลุม่ประชาคมอาเซียน 

 

แหล่งอ้างอิง  แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมัธยมศึกษา  

                  สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554            


