
ตอนที่ 23   แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา (2) 

 

 ตอนท่ีแล้วได้กลา่วถึงลกัษณะการจดัการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนในระดบัประถมศกึษาไว้ว่า สามารถจดั

ได้ใน 5 ลกัษณะ ดงันี ้

1. การจดัการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนในกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  

2. การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการกบักลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งๆ  

3. การจดัการเรียนรู้โดยการจดัทําเป็นรายวิชาเพิ่มเตมิ 

4. การจดัการเรียนรู้ในกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

5. การจดัเป็นกิจกรรมเสริมท่ีเป็นกิจกรรมในสถานศกึษา 

ตอนท่ี 23 นีจ้ะมาดกูนัในรายละเอียดกนันะคะ……. 

1. การจัดการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  เม่ือได้มีการวิเคราะห์ประเด็นสําคญัเก่ียวกบัอาเซียน และวิเคราะห์ความสอดคล้องของประเดน็เก่ียวกบั

อาเซียน กบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั/สาระการเรียนรู้ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานฯ แล้ว ก็นํา

ผลการวิเคราะห์เฉพาะกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม มาดําเนินการตอ่ไป ดงันี ้

   (1)   จดัทําหนว่ยการเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน บรูณาการในโครงสร้างรายวิชาท่ีมีอยูแ่ล้ว 

   (2)   จดัทําผงัมโนทศัน์หน่วยการเรียนรู้ 

   (3)   ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

   (4)   จดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ 

 (1)   จัดการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  การบรูณาการประเด็นสําคญัเก่ียวกบัอาเซียน สามารถสอดแทรกได้ในแตล่ะสาระของกลุม่

สาระการเรียนรู้นัน้ๆ หรือบรูณาการทัง้กลุม่สาระการเรียนรู้ โดยนําผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ

ประเดน็อาเซียน กบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั/สาระการเรียนรู้ของกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งๆ ตามหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานฯ มาจดัทําโครงสร้างรายวิชา ท่ีประกอบด้วย คําอธิบายรายวิชา และ

โครงสร้างรายวิชา ซึง่สามารถนําประเดน็เก่ียวกบัอาเซียนมาสร้างเป็นหน่วยการเรียนรู้ให้เป็นสว่นหนึง่ของ

โครงสร้างรายวิชาได้  

  (2)   จัดทาํผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้ เป็นการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะหน่วยการ

เรียนรู้ ท่ีบรูณาการตวัชีว้ดั/สาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกนั เพ่ือให้เห็นความสมัพนัธ์กนั การจดัทําผงัมโนทศัน์จะ

ชว่ยให้เห็นภาพรวมของหนว่ยการเรียนรู้ตา่งๆ ในรายวิชานัน้ได้ชดัเจนย่ิงขึน้ 



 
  (3)   ออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบย้อนกลบั (Backward Design) โดยทําตาราง 4 ชอ่ง 

   ชอ่งแรก เป็นเป้าหมาย ได้แก่ การกําหนดสาระสําคญัจากมาตรฐาน/ตวัชีว้ดั 

   ชอ่งท่ี 2 การวดัและประเมินผลจากชิน้งาน/ภาระงานของผู้ เรียนตามสาระสําคญั 

   ชอ่งท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

   ชอ่งท่ี 4 คําถามสําคญั เป็นคําถามท้าทาย จากการนําความรู้ท่ีเรียนไปประยกุต์ใช้ 

 

สาระสําคญั 

 

 

ชิน้งาน/ภาระงาน 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

คําถามสําคญั 

   

  (4)   จัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการนําการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward 

Design) มาจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้เป็นรายชัว่โมง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจดัการเรียนรู้ท่ีมี

คณุภาพตอ่ไป 



2. จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  

 การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ โดยใช้กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมเป็น

แกน มีแนวดําเนินการ ดงันี ้

 2,1  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคม

ศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม และกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกบัเร่ืองอาเซียน 

 2.2  จดัทําหน่วยการเรียนรู้บรูณาการ กลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งๆ โดยใช้กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคม

ศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมเป็นแกน 

 
 2.3  ออกแบบหนว่ยการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward Design) 

 2.4  การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

3. จัดการเรียนรู้โดยการจัดทาํเป็นรายวิชาเพิ่มเตมิ 

 การจดัทํารายวิชาเพิ่มเตมิ โดยการกําหนดผลการเรียนรู้ แล้วนํามาเขียนคําอธิบายรายวิชา และนําไป

จดัทําหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ และเขียนแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือนําไปใช้จดัการเรียนรู้ 

4. จัดการเรียนรู้ในกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในลกัษณะกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน จะต้องจดักิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนได้

พฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันารอบด้าน เพ่ือความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ทัง้ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ

สงัคม เสริมสร้างให้เป็นผู้ มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลกูฝังเสริมสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพ่ือ

สงัคม สามารถจดัการตนเองได้ และอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีความสขุ สามารถพฒันาผู้ เรียนตามหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลกัษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม



นกัเรียน กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการพฒันาผู้ เรียนในด้านองค์ความรู้และเสริมสร้าง

คณุลกัษณะของผู้ เรียนในการอยูร่่วมกนัในฐานะสมาชิกของอาเซียน ซึง่มีแนวการจดักิจกรรม ดงันี ้

 4.1  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง โดยการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 

และนําข้อมลูท่ีได้มาศกึษาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัตนเอง ในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน กิจกรรมท่ีให้ผู้ เรียน

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ การค้นหาจากเว็บไซต์ ห้องสมดุ รายการโทรทศัน์อาเซียน มมุหนงัสือ เชน่ “มา

รู้จกัอาเซียนกนัเถอะ” “ท่องโลกอาเซียน (ASEAN Discovery)” “การสร้างประชาคมอาเซียน 2558” นิทรรศการ

เคล่ือนท่ีท่ีหนว่ยงานตา่งๆ จดัเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เป็นต้น 

 4.2  การจัดค่ายประชาคมอาเซียน เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเสริมสร้าง

คณุลกัษณะท่ีดีในการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เรียนรู้ผา่นปฏิบตัิการจริง 

 4.3  การจัดทาํโครงงานอาเซียน ให้นกัเรียนได้ฝึกฝนทกัษะในการศกึษาค้นคว้าและลงมือปฏิบตัิด้วย

ตนเอง ตามความสามารถ ความถนดั ความสนใจ โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น ให้คําปรึกษาแก่นกัเรียน 

 4.4  การจัดวันหรือสัปดาห์อาเซียน เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน เผยแพร่และนําเสนอ

ผลงานท่ีได้ทําไว้แล้ว รวมทัง้การตอบปัญหาอาเซียน เชน่ จดักิจกรรมวนัอาเซียน (ASEAN Day) 

 4.5  การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมอาเซียน เป็นกิจกรรมท่ีมุง่เน้นการเตมิเตม็ความรู้ความชํานาญ และ

ประสบการณ์ของผู้ เรียนเก่ียวกบัเร่ืองอาเซียนให้กว้างขวางย่ิงขึน้ เพ่ือค้นพบความถนดัความสนใจของตนเอง และ

พฒันาตนเองให้เตม็ศกัยภาพ  

 4.6  การจัดกิจกรรมแรลล่ี เป็นลกัษณะของกิจกรรมท่ีเสนอแนวคิดในการเสริมสร้างให้เกิดการทํางาน

เป็นทีม และเรียนรู้เนือ้หาเก่ียวกบัอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและท่ีเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ 

5. การจัดเป็นกจิกรรมเสริมที่เป็นกจิกรรมในสถานศึกษา 

กิจกรรมเสริม เป็นกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนกัเก่ียวกบัเร่ืองอาเซียน 

สําหรับสถานศกึษานําไปใช้ในการจดักิจกรรมตามบริบทและความพร้อมของสถานศกึษา ทัง้ในและนอกชัน้เรียน 

ซึง่กิจกรรมตอ่ไปนีไ้ด้ปรับปรุงจากผลงานการปฏิบตัิกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนกัเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียนของเจ้าหน้าท่ีประจําศนูย์อาเซียนศกึษา โรงเรียน Sister School และ Buffer School จํานวน 

54 ศนูย์ ในโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN ตวัอยา่งกิจกรรม อาทิ ภาษาอาเซียนนา่รู้ /  

ทีวีอาเซียน “อาเซียน ทเูดย์” / ชมุชนคนรักอาเซียน / ASEAN Song / ASEAN Festival  

 

แหล่งอ้างอิง  แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับประถมศึกษา  

                  สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554            


