
ตอนที่ 21     แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมัธยมศึกษา (3) :  การผนวกเข้า

  ไปในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 การจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียน เป็นการนําแนวคิดหรือหลกัการในการพฒันาคณุลกัษณะของผู้ เรียน

ท่ีเอือ้ตอ่การเป็นพลเมืองอาเซียน ทัง้ในด้านความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ เจตคตแิละคา่นิยม ตามท่ีระบไุว้ในตอนท่ี 

19 และ 20 มาผนวกเข้าไปในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทัง้นี ้

สามารถดําเนินการได้หลายแนวทาง คือ 

1. จดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึง่มีเนือ้หาสาระ 

เก่ียวกบัอาเซียนคอ่นข้างเดน่ชดั ในสาระประวตัศิาสตร์ ชัน้ ม.1 มาตรฐาน ส 4.2 ตวัชีว้ดัข้อ 1 และ 2 ดงันี ้

  ข้อ 1 อธิบายพฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศตา่งๆ ในภมูิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ 

  ข้อ 2 ระบคุวามสําคญัของแหลง่อารยธรรมในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

 2.   จดัการเรียนรู้ในลกัษณะบูรณาการ โดยอาจใช้กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรมเป็นแกน บรูณาการกบักลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน หรือนําประเดน็เก่ียวกบัอาเซียนสอดแทรกในทกุกลุม่สาระ

การเรียนรู้ 

3.  อาจกําหนดสาระเก่ียวกบัอาเซียนเป็นรายวิชาเพิ่มเตมิ เพ่ือจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

4.  จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียนในลกัษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 

5. จดัเป็นกิจกรรมเสริมในสถานศกึษา 

ทัง้นี ้โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความสามารถ และความถนดัของผู้ เรียน ตลอดจนจดั

กิจกรรมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์หรือเหตกุารณ์ปัจจบุนัของประเทศสมาชิกอาเซียนแตล่ะประเทศ 

 

1. การศึกษาประเดน็เก่ียวกับการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและวิเคราะห์หลักสูตร 

 การจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนสามารถจดัได้หลากหลายลกัษณะท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น แตก่่อนท่ีผู้สอน

หรือสถานศกึษาจะพิจารณาเลือกการเรียนรู้ในลกัษณะใด จําเป็นท่ีจะต้องศกึษาวิเคราะห์ประเด็นสําคญัเก่ียวกบั

อาเซียนจากเอกสารสําคญัของอาเซียน รวมทัง้การวิเคราะห์สาระท่ีเก่ียวข้องกบัอาเซียนในหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ดงันี ้

 1.1 วิเคราะห์ประเด็นสาํคัญต่างๆ เก่ียวกับอาเซียน ท่ีปรากฏในเอกสารสําคญัท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น

วา่ กฎบตัรอาเซียน แผนการจดัตัง้ประชาคมอาเซียน สาระสําคญัการประชมุสดุยอดอาเซียนฯ เพ่ือนําไป



วิเคราะห์ความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั/สาระการเรียนรู้ของกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งๆ ตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 

 1.2 วิเคราะห์มาตรฐาน/สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

พุทธศักราช 2551 ประกอบกับการวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษา เพ่ือกําหนดรูปแบบและกิจกรรม

ตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรดงักล่าว และเพ่ือให้การพิจารณาวางแผนการจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียน

ของสถานศกึษาและครูผู้สอนสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ดําเนินการโดยโรงเรียนนําหลกัสตูร

สถานศกึษาท่ีได้จดัทําไว้แล้วมาวิเคราะห์มาตรฐานตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียน 

 
2. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในหลักสูตรสถานศึกษา 

 การดําเนินการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา เป็นการออกแบบหลกัสตูรท่ียดึมาตรฐานการเรียนรู้และ

องค์ประกอบอ่ืนๆ ตามท่ีหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กําหนดไว้ และมีการปรับให้

สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของชมุชน ท้องถ่ิน ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ขณะเดียวกนัก็มีการสอน

แทรกแนวคิดสําคญัในการพฒันาผู้ เรียนในด้านการจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนเข้าไปด้วย ซ่ีงสามารถ

ดําเนินการได้หลายลกัษณะ ดงันี ้

 2.1  การจดัเป็นรายวิชาพืน้ฐาน โดยการบรูณาการหรือสอดแทรกแนวคิดการจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคม

อาเซียนไว้ในกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งๆ ทัง้นีส้ามารถสอดแทรกใน 2 ลกัษณะ คือ 

  2.1.1  การบรูณาการในกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

  2.1.2  การบรูณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจดัทําเป็นบรูณาการ 

 2.2  การจดัทําเป็นรายวิชาเพิ่มเตมิ 

        รายละเอียดของการดําเนินการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะตา่งๆ เป็นดงันี ้

 

2.1  การจัดเป็นรายวิชาพืน้ฐาน 

 การจดัเป็นรายวิชาพืน้ฐานนัน้ เน่ืองจากหลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้กําหนด

มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แกนกลางไว้แล้ว ในบางมาตรฐานการเรียนรู้อาจเก่ียวข้องกบัอาเซียน

โดยตรง ในบางมาตรฐานการเรียนรู้แม้ไมเ่ก่ียวข้องแตก็่สามารถบรูณาการหรือสอดแทรกเร่ืองเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียนได้ ทัง้ท่ีเป็นเนือ้หาสาระ ทกัษะ/กระบวนการ หรือเจตคตคิา่นิยม ซึง่ในหลกัสตูรสถานศกึษาสามารถ

กําหนดไว้ในคําอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาก่อนท่ีจะจดัทําเป็นหนว่ยการเรียนรู้ และดําเนินการจดัการ

เรียนรู้ตอ่ไป 



 ในระดบัของการจดัทําเป็นรายวิชาพืน้ฐานนี ้ในเอกสารนีข้อนําเสนอ 2 ลกัษณะ คือ การสอดแทรกหรือ

บรูณาการอาเซียนโดยใช้กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมเป็นแกน และการบรูณาการข้ามกลุม่สาระ

การเรียนรู้โดบใช้หวัข้อ (Theme) เร่ืองอาเซียนเป็นหลกั รายละเอียด ดงันี ้

1) การจัดการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

การดําเนินการประกอบด้วย การวิเคราะห์หลกัสตูรสถานศกึษา การกําหนดโครงสร้างรายวิชา การบรูณาการ

อาเซียนในสาระการเรียนรู้ และการจดัทําหนว่ยการเรียนรู้ ตามลําดบั ดงันี ้

1.1) การกาํหนดโครงสร้างรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยนํา 

มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั/สาระการเรียนรู้ท่ีได้วิเคราะห์ตามข้อ 1.1 มาจดัทําโครงสร้างรายวิชาแสดงหนว่ยการเรียนรู้

บรูณาการอาเซียน โดยเป็นส่วนหนึง่ของรายวิชาพืน้ฐาน กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษาฯ ในชัน้ตา่งๆ ท่ีสามารถ

นําไปสอดแทรกได้ 

1.2) การจัดทาํผังความคิด นําหนว่ยการเรียนรู้ในข้อ 1.2 มาจดัทําผงัมโนทศัน์หรือผงัความคดิ 

ของแตล่ะหน่วย ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 

1.3) การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  นําหนว่ยการเรียนรู้ใน 

แตล่ะหนว่ยท่ีกําหนดไว้ตามผงัความคิดมาออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั โดยกําหนดเป้าหมายจาก

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั จดัทําเป็นสาระสําคญั (1) และกําหนดชิน้งาน/ภาระงาน (2) เพ่ือให้บรรลุ

สาระสําคญัแล้วออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (3) ตัง้คําถามท่ีท้าทาย (4) เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้คิดตอ่ไป 

2) การจัดการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนโดยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยหัวข้อ (Theme) 

อาเซียนเป็นหลัก การดําเนินการในลกัษณะนีใ้ช้กระบวนการหรือขัน้ตอนเดียวกบัการบรูณาการในกลุม่สาระ

การเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ประกอบด้วย การวิเคราะห์หลกัสตูรสถานศกึษา การกําหนด

โครงสร้างรายวิชา การบรูณาการอาเซียนในสาระการเรียนรู้ และการจดัทําหนว่ยการเรียนรู้ ซึง่ในสว่นนีจ้ะ



นําเสนอแนวคิดการบรูณาการมาตรฐานการเรียนของแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ ตวัอยา่งการออกแบบหนว่ยการ

เรียนรู้ ตวัอยา่งหนว่ยการเรียนรู้ ตามลําดบั ดงันี ้

2.1) การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร เพ่ือเช่ือมโยงมาจดัทําเป็นหนว่ยการเรียนรู้

บรูณาการ ดงัตวัอยา่ง  

 
 

2.2) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

 

 สาระสาํคัญ 

   วฒันธรรมและมรดกโลกของอาเซียน เป็นมรดก 

ทางสงัคมอนัทรงคณุคา่ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง 

ท่ีบรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้ จึงต้องอนรัุกษ์ไว้เป็น 

มรดกแก่คนรุ่นหลงั 

หลักฐานการเรียนรู้ 

1. ผลงานการศกึษาค้นคว้าของกลุม่ทัง้ท่ีเป็นเอกสารรายงาน  

และผลงานด้านศลิปะและส่ือเทคโนโลยี 

2. โครงการ “เทศกาลวฒันธรรมอาเซียน” 

3. แผนผงักราฟฟิกสรุปความรู้รายบคุคล 

4. ผลงานกลุม่รณรงค์การอนรัุกษ์วฒันธรรมและมรดกโลกของ

อาเซียน 

5. สมดุภาพ/ส่ือซีดีมรดกโลกของอาเซียนและ 

วฒันธรรมอาเซียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. แบง่กลุม่นกัเรียนวิเคราะห์วฒันธรรมอนัเร่ืองมา 

จากศาสนา โดยกระบวนการกลุม่จากการศกึษา

เอกสาร/ อินเทอร์เน็ต การสมัภาษณ์ผู้ รู้/ผู้ นําทาง

ศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม 

คาํถามสาํคัญ 

- วฒันธรรมและมรดกโลกของอาเซียนมีความสําคญัตอ่ 

พลเมืองอาเซียนอยา่งไร 

- การรวมกลุม่อาเซียนชว่ยให้การอนรัุกษ์วฒันธรรมและมรดก 

โลกอยา่งยัง่ยืนได้อย่างไร 



2. วิเคราะห์วฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน  

โดยกระบวนการกลุม่จากการศกึษาเอกสาร/

อินเทอร์เน็ตการสมัภาษณ์ผู้ รู้ด้านวฒันธรรมใน

อาเซียน 

3. จดัเทศกาลวฒันธรรมอาเซียน 

4. สร้างสรรค์ผลงานแสดงความภาคภมูิใจใน 

วฒันธรรมและมรดกโลกของไทยและของ 

อาเซียนตามความสามารถ 

5. สรุปความรู้เป็นแผนผงักราฟฟิก 

- วฒันธรรมและมรดกของโลกสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและวิธีคดิ 

ของผู้คนในประเทศสมาชิกกลุม่อาเซียนอยา่งไร ในแง่ทัง้ความ

เหมือนและความแตกแตง่ 

 
2.3)  การจัดการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้อาเซียนเป็นหัวข้อหลัก 

(Theme) 

ตวัอยา่งเชน่ 

การจดัการเรียนรู้เร่ือง  มรดกโลก มรดกอาเซียน 

หนว่ยการเรียนรู้เร่ือง  อาเซียนผกูพนัด้วยวฒันธรรมและมรดกโลก (ชัน้ปีท่ี 2 เวลา 6 ชัว่โมง) 

 

แนวทางการวัดและประเมินผล “การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” 

การจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียน เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมผู้ เรียนให้มี 

ความพร้อมท่ีจะทํางาน และอยูร่่วมกบัประชากรในกลุม่อาเซียน ซึง่ต้องเรียนรู้ในเร่ืองเก่ียวกบักฎบตัรอาเซียน    

และประเทศในกลุม่อาเซียนด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในอาเซียน โดยกิจกรรม

ท่ีจดัให้กบัผู้ เรียนมุง่หล่อหลอม ปลกูฝังให้เป็นบคุคลท่ีมีความเฉลียวฉลาด เฉียบคม ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของ

กระแสโลกและเทคโนโลยีสมยัใหมแ่ละสามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งสนัตสิขุ 

การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนเป็นการตรวจสอบวา่ผู้ เรียนมีความก้าวหน้า

ในการเรียน มีความรู้ มีทกัษะ มีความสามารถและเจตคต ิตามคณุลกัษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนและตวัชีว้ดั 

ท่ีกําหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยจดัให้การวดัและประเมินผลเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการจดัการเรียนการสอน   

เก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการเรียนในระหวา่งการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้ได้ข้อมลูและนําผลไปพฒันา 

ปรับปรุง แก้ไข และสง่เสริมผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสขุ โดยคํานงึถึงหลกัการสําคญั ดงันี ้

1. เน้นกระบวนการประเมินเพ่ือพฒันาผู้ เรียน (Formative Evaluation) และประเมินเพ่ือตดัสิน 

(Summative Evaluation) ครอบคลมุทัง้ด้านพทุธพิสยั ทกัษะพิสยั และจิตพิสยั โดยให้ความสําคญัทัง้ความรู้ 

คณุธรรม และกระบวนการเรียนรู้ 



2. เน้นการนําผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ของตน และกระบวนการเรียนรู้ 

3. เน้นการประเมินด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ประเมิน

ตามสภาพจริง ประเมินการสะท้อนความสามารถ และการแสดงออกของผู้ เรียน 

4. เน้นการบรูณาการประเมินผล ควบคูไ่ปกบัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดย

ประเมินจากคณุภาพของงาน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

5. เน้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการกําหนดเกณฑ์ประเมิน สง่เสริมให้มีการประเมินตนเอง ประเมินโดย

เพ่ือนและกลุม่เพ่ือน ครู ผู้ปกครอง และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 

6. เน้นการประเมินผู้ เรียน ซึง่ต้องพิจารณาให้ครอบคลมุจากพฒันาการของผู้ เรียน ความประพฤต ิ

ความสงัเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ 

 

 

แหล่งอ้างอิง  แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมัธยมศึกษา  

                  สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554            


