
ตอนที่ 22    แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดบัประถมศกึษา 

 ตามท่ีได้กลา่วถึงในตอนท่ี 19 ไว้วา่ สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้ดําเนินงานโครงการ

เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียน โดยจดัทําโครงการพฒันาสูป่ระชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN 

ได้คดัเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพ่ือพฒันาให้มีความพร้อมและศกัยภาพ ในการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียนเป็นศนูย์การเรียนรู้อาเซียนจํานวน 68 โรง แบง่เป็นโรงเรียน 3 รูปแบบคือ 1) โรงเรียน Sister 

School จํานวน 30 โรง 2) โรงเรียน Buffer School จํานวน 24 โรง 3) ASEAN Focus School จํานวน 14 โรง 

ทัง้นีมี้โรงเรียนท่ีเป็นเครือขา่ย มากกวา่ 500 โรง โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการดงักลา่วขณะนีกํ้าลงัดําเนินการพฒันา

โรงเรียนสูป่ระชาคมอาเซยีน และจดักิจกรรมในโรงเรียนเพ่ือสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

 ในการจดักิจกรรมให้นกัเรียนโดยเฉพาะในระดบัประถมศกึษาเป็นการพฒันาความรู้ และเสริมสร้างความ

เป็นพลเมืองอาเซียนได้ ดงันัน้ เพ่ือเพิม่ศกัยภาพในการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนอยา่งสงูสดุ อนัจะเป็นพลงัการขบัเคลื่อน

การพฒันาโรงเรียนสูป่ระชาคมอาเซียนในทกุพืน้ท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐานโดยสํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา พิจารณาเห็นวา่การสร้างศกัยภาพให้แก่สถานศกึษาและ

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัอาเซียนเป็นเร่ืองสําคญัท่ีมีผลตอ่การเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็น

ประชาคมอาเซียน จงึได้จดัทําเอกสารแนวทางการจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซยีนเป็นการเตรียมความพร้อม

ของเดก็ไทย เพ่ือการอยูร่่วมกบัประชาชนของประเทศตา่งๆ ในประชาคมอาเซียน ในปี 2558  

ลักษณะการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในสถานศกึษา 

 สถานศกึษาจําเป็นจะต้องจดัการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนกั เห็นความสําคญั มีเจตคตท่ีิดี

เก่ียวกบัอาเซยีน และมีทกัษะพร้อมท่ีจะเข้าสูก่ารรวมกลุม่เป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดย

สามารถจดัการเรียนรู้ได้หลากหลายลกัษณะ แตท่ี่สอดคล้องมากท่ีสดุคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 การจดัการเรียนรู้

เร่ืองอาเซียน ท่ีสามารถจดัได้ในหลากหลายลกัษณะ มีดงันี ้

1. จดัการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนในกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ซึง่มี

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั/สาระการเรียนรู้ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัอาเซียน ในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ดงันี ้

มาตรฐาน ส 4.2 ข้อ 2 บอกความสมัพนัธ์ของกลุม่อาเซียนโดยสงัเขป 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- ความเป็นมาของกลุม่อาเซียนโดยสงัเขป 

- สมาชิกของอาเซียนในปัจจบุนั 

- ความสมัพนัธ์ของกลุม่อาเซยีนทางเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจบุนัโดยสงัเขป 



2. จดัการเรียนรู้แบบบรูณาการกบักลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งๆ โดยอาจบรูณาการในแตล่ะกลุม่สาระ

การเรียนรู้ หรือบรูณาการหลายกลุม่สาระการเรียนรู้เข้าด้วยกนั โดยให้กลุม่สาระการเรียนรู้กลุม่ใดกลุม่หนึง่

เป็นแกน 

3. จดัการเรียนรู้โดยการจดัทําเป็นรายวชิาเพิม่เตมิ 

4. จดัการเรียนรู้ในกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

5. จดัเป็นกิจกรรมเสริมท่ีเป็นกิจกรรมในสถานศกึษา 

กระบวนการก่อนจัดการเรียนรู้ 

 ก่อนท่ีสถานศกึษาจะดําเนินการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผู้ เรียน เพ่ือเตรียมสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน 

ในลกัษณะตา่งๆ ดงัท่ีกลา่วมาข้างต้นนัน้ จําเป็นจะต้องดําเนินการ ดงันี ้

1. วิเคราะห์ประเดน็สําคญัตา่งๆ เก่ียวกบัอาเซียน 

2. วิเคราะห์ความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั/สาระการเรียนรู้ของหลกัสตูรแกนกลาง

ขัน้พืน้ฐานฯ 

การดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอนมีรายละเอียดและตวัอย่างดงัต่อไปนี ้

1. วิเคราะห์ประเดน็ต่างๆ เก่ียวกับอาเซียน ท่ีปรากฏในเอกสารสําคญัท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้นวา่ กฎ

บตัรอาเซียน แผนงานการจดัตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน สาระสําคญัการประชมุสดุยอด

อาเซียนฯ เพ่ือนําไปวิเคราะห์ความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั/สาระการเรียนรู้ของกลุม่สาระ

การเรียนรู้ตา่งๆ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานฯ ดงัตวัอยา่ง 

(ตวัอยา่ง) 

การวิเคราะห์ประเดน็สาํคัญเก่ียวกับอาเซียน 

หวัข้อ เร่ือง/ประเดน็/ความคดิรวบยอด เอกสารอ้างอิง 
คุณลักษณะ - ตระหนกัในผลประโยชน์ร่วมกนั 

- พึง่พาอาศยักนั เอือ้อาทรกนั 
- มิตรภาพ 
- คณุภาพชีวิต 
- การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ความเป็นสว่นหนึง่ (เจ้าของ) ของประชาคมอาเซียน 
- ความตระหนกัรับรู้เร่ืองอาเซียน 
- ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
- ความพร้อมในการรับมือกบัสิง่ท้าทายท่ีจะเกิดขึน้ใน 
  ภมูิภาค 
- วฒันธรรมการทํางานของอาเซียน 

- กฎบตัรอาเซียน 
- แผนงานการจดัตัง้ 
  ประชาคมสงัคมและ  
  วฒันธรรมอาเซียน 
 



หวัข้อ เร่ือง/ประเดน็/ความคดิรวบยอด เอกสารอ้างอิง 
ภมูิศาสตร์ - ความผกูพนัทางภมูิศาสตร์ 

- ปัญหา การคุ้มครองสภาพแวดล้อม ความยัง่ยืนของ 
  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม [การบริหาร 
  จดัการการอนรัุกษ์ดนิ นํา้ อากาศ (โอโซน ก๊าซเรือน 
  กระจก) แร่ธาต ุพลงังาน ป่าไม้ ความหลากหลายทาง 
  ชีวภาพ ทรัพยากรชายฝ่ัง] 

 

 

 

 

 

 

  ข้อ 1 อธิบายพฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศตา่งๆ ในภมูิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

  ข้อ 2 ระบคุวามสําคญัของแหลง่อารยธรรมในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

 2.   จดัการเรียนรู้ในลกัษณะบูรณาการ โดยอาจใช้กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรมเป็นแกน บรูณาการกบักลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน หรือนําประเดน็เก่ียวกบัอาเซียนสอดแทรกในทกุ

กลุม่สาระการเรียนรู้ 

3.  อาจกําหนดสาระเก่ียวกบัอาเซียนเป็นรายวิชาเพิ่มเตมิ เพ่ือจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียน 

4.  จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซยีนในลกัษณะกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 

5. จดัเป็นกิจกรรมเสริมในสถานศกึษา 

ทัง้นี ้โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความสามารถ และความถนดัของผู้ เรียน ตลอดจน

จดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์หรือเหตกุารณ์ปัจจบุนัของประเทศสมาชิกอาเซียนแตล่ะประเทศ 

1. การศกึษาประเดน็เก่ียวกับการจัดการศกึษาสู่ประชาคมอาเซียนและวเิคราะห์หลักสูตร 

 การจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนสามารถจดัได้หลากหลายลกัษณะท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น แตก่่อนท่ีผู้สอน

หรือสถานศกึษาจะพิจารณาเลือกการเรียนรู้ในลกัษณะใด จําเป็นท่ีจะต้องศกึษาวิเคราะห์ประเดน็สําคญัเก่ียวกบั

อาเซียนจากเอกสารสําคญัของอาเซียน รวมทัง้การวิเคราะห์สาระท่ีเก่ียวข้องกบัอาเซียนในหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ดงันี ้

 1.1 วิเคราะห์ประเดน็สาํคัญต่างๆ เก่ียวกับอาเซียน ท่ีปรากฏในเอกสารสําคญัท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้นวา่ กฎ

บตัรอาเซียน แผนการจดัตัง้ประชาคมอาเซียน สาระสําคญัการประชมุสดุยอดอาเซียนฯ เพ่ือนําไปวิเคราะห์ความ



สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั/สาระการเรียนรู้ของกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งๆ ตามหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 

  1.2 วิเคราะห์มาตรฐาน/สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

พุทธศักราช 2551 ประกอบกับการวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศกึษา เพ่ือกําหนดรูปแบบและกิจกรรม

ตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรดงักลา่ว และเพ่ือให้การพิจารณาวางแผนการจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียน

ของสถานศกึษาและครูผู้สอนสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ดําเนินการโดยโรงเรียนนําหลกัสตูร

สถานศกึษาท่ีได้จดัทําไว้แล้วมาวิเคราะห์มาตรฐานตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียน 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในหลักสูตรสถานศกึษา 

 การดําเนินการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา เป็นการออกแบบหลกัสตูรท่ียดึมาตรฐานการเรียนรู้และ

องค์ประกอบอ่ืนๆ ตามท่ีหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กําหนดไว้ และมีการปรับให้

สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของชมุชน ท้องถ่ิน ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ขณะเดียวกนัก็มีการสอน

แทรกแนวคดิสําคญัในการพฒันาผู้ เรียนในด้านการจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนเข้าไปด้วย ซีง่สามารถ

ดําเนินการได้หลายลกัษณะ ดงันี ้

 2.1  การจดัเป็นรายวิชาพืน้ฐาน โดยการบรูณาการหรือสอดแทรกแนวคดิการจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคม

อาเซียนไว้ในกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งๆ ทัง้นีส้ามารถสอดแทรกใน 2 ลกัษณะ คือ 

  2.1.1  การบรูณาการในกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

  2.1.2  การบรูณาการข้ามกลุม่สาระการเรียนรู้ โดยการจดัทําเป็นบรูณาการ 

 2.2  การจดัทําเป็นรายวชิาเพิ่มเตมิ 

        รายละเอียดของการดําเนินการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะตา่งๆ เป็นดงันี ้

2.1  การจัดเป็นรายวิชาพืน้ฐาน 

 การจดัเป็นรายวิชาพืน้ฐานนัน้ เน่ืองจากหลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้กําหนด

มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แกนกลางไว้แล้ว ในบางมาตรฐานการเรียนรู้อาจเก่ียวข้องกบัอาเซียน

โดยตรง ในบางมาตรฐานการเรียนรู้แม้ไมเ่ก่ียวข้องแตก็่สามารถบรูณาการหรือสอดแทรกเร่ืองเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียนได้ ทัง้ท่ีเป็นเนือ้หาสาระ ทกัษะ/กระบวนการ หรือเจตคตคิา่นิยม ซึง่ในหลกัสตูรสถานศกึษาสามารถ

กําหนดไว้ในคําอธิบายรายวชิาและโครงสร้างรายวิชาก่อนท่ีจะจดัทําเป็นหนว่ยการเรียนรู้ และดําเนินการจดัการ

เรียนรู้ตอ่ไป 

 ในระดบัของการจดัทําเป็นรายวิชาพืน้ฐานนี ้ในเอกสารนีข้อนําเสนอ 2 ลกัษณะ คือ การสอดแทรกหรือ

บรูณาการอาเซียนโดยใช้กลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมเป็นแกน และการบรูณาการข้ามกลุม่

สาระการเรียนรู้โดบใช้หวัข้อ (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 มาจดัทําโครงสร้างรายวชิาแสดงหน่วยการเรียนรู้

บรูณาการอาเซียน โดยเป็นสว่นหนึง่ของรายวิชาพืน้ฐาน กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษาฯ ในชัน้ตา่งๆ ท่ีสามารถ

นําไปสอดแทรกได้ 

1.2) การจัดทาํผังความคดิ นําหนว่ยการเรียนรู้ในข้อ 1.2 มาจดัทําผงัมโนทศัน์หรือผงัความคดิ 

ของแตล่ะหนว่ย ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 

 

1.3) การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) นําหนว่ยการเรียนรู้ใน 

แตล่ะหนว่ยท่ีกําหนดไว้ตามผงัความคดิมาออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั โดยกําหนดเป้าหมายจากมาตรฐานการ

เรียนรู้/ตวัชีว้ดั จดัทําเป็นสาระสําคญั (1) และกําหนดชิน้งาน/ภาระงาน (2) เพ่ือให้บรรลสุาระสําคญัแล้วออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ (3) ตัง้คําถามท่ีท้าทาย (4) เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้คดิตอ่ไป 

 

 

 
 

2)  การจัดการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

การดําเนินการประกอบด้วย การวิเคราะห์หลกัสตูรสถานศกึษา การกําหนดโครงสร้างรายวิชา การบรูณาการ

อาเซียนในสาระการเรียนรู้ และการจดัทําหนว่ยการเรียนรู้ ตามลําดบั ดงันี ้

1.4) การกาํหนดโครงสร้างรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยนํา 

 

  

 
แหล่งอ้างองิ  แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับประถมศกึษา  

                  สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2554            


