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พร้อมส ำหรับกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) โดยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพระดับ
มำตรฐำนสำกลเพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันของพลเมืองไทย และตอบสนองควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนและตลำดโลก รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ของประชำคมอำเซียนและสังคมโลก 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ด ำเนินกำรน ำ ASEAN Curriculum Sourcebook มำ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ในประเทศไทย 

ดังนั้นเพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรน ำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่กำรปฏิบัติได้
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ 
 ในวันที่ 31 ธันวาคม  2558 8 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะก้าวสู่การเป็น 
“ประชาคมอาเซียน” (ASRAN Community) ทีม่ีความเจริญก้าวหน้า ความม่ังคง สันติสุข และความ
มั่นคั่ง โดยมีเป้าหมายในการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับโลกสูงขึ้น มีเครือข่ายการผลิตของภูมิภาคที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นศูนย์กลาง
การค้าภายในภูมิภาค สร้างอ านาจต่อรองกับประเทศอ่ืนๆ พัฒนากฎระเบียบและธรรมาภิบาลดีขึ้น และ
ขจัดความแตกต่างระหว่างกันความแตกต่างระหว่างกันทางสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน รวมถึง
ความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากการไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 
เสาหลักซึ่งเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่ 

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community - APSC)  

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)  
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC)  

          โดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอ้ืออาทรและแบ่งปันประชากร
อาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) เพ่ือ
รองรับการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งท าให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีความอยู่ดีกินดี
และมีฐานะทางสังคมที่ทัดเทียมกัน โดยก าหนดให้สาขาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตอบสนองการสร้างประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก 
 กระทวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทการด าเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยง โดยก าหนด
เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1. นโยบายของกระทรวง 5 ประการ (พ.ศ. 2553 – 2554) เพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน
การศึกษาในอาเซียน ให้บรรลุตามเป้าหมายในปี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
     1) การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน เพ่ือสร้างความตระหนัก และเตรียม
ความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
     2) การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา นักเรียน และประชาชนให้มีทักษะ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาพ้ืนบ้าน 
     3) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูในอาเซียน 
การยอมรับในคุณสมบัติร่วมกัน ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค 
     4) การเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน 
     5) การพัฒนาเยาวชน เพ่ือเป็นทรัพยากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2555 – 2558) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวเข้า
สู่ประชาตมอาเซียน / ประชาคมโลก 
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1) ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และ
การฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค 

2) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศ 
          3) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เรียน  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

4) ก าหนดมาตรการเชิงรับและรุกเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและบริการด้าน
การศึกษา 

5) ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเป็นภาษาท่ีสอง ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐาน และ
การเรียนรู้ภาษาท่ีสาม 

           6) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ 
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บทที่ 2 
หลักสูตรแกนกลำงอำเซียน 

(ASEAN Curriculum sourcebook) 
 

ส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ใน
การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยก าหนดจุดเน้นของ สพฐ. ข้อ 8 “นักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)” เพ่ือเตรียมเยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการเป็น
สมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน มีสรรถนะส าคัญในการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน สามารถ
ติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพ้ืนฐานความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของพลเมืองไทย และตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและตลาดโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก จึงได้
ด าเนินการน า ASEAN Curriculum Sourcebook มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในประเทศไทย 

 

ควำมเป็นมำของหลักสูตรแกนกลำงอำเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส านักเลขาธิการอาเซียน ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ASEAN  - US Technical Assistance 
(USAID)       และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกได้ร่วมกันจัดท าเอกสารต้นฉบับหลักสูตร
แกนกลางอาเซิยน เพ่ือให้สถานศึกษา ครูใช้เป็นแนวทางส าหรับการให้ความรู้/สอนเรื่องอาเซียนใน
มุมมองของการเป็นภูมิภาคเดียวกัน    โดยเอกสารฉบับนี้ได้มีการเปิดตัวในระหว่างการประชุมรัฐมนตรี
ศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 7 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือให้ประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนน าต้นฉบับหลักสูตรไปประยุกต์ใช้  ตามวิธีการเรียนการสอน ความต้องการ เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมของแต่ละประเทศ ต่อไป 
 

เป้ำหมำยของหลักสูตรแกนกลำงอำเซียน 
1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความเป็นอัต

ลักษณ์อาเซียน 
2. การสร้างสังคมที่อ้ืออาทรและแบ่งปัน ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว 
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3. การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี การเป็นมิตรประเทศที่ดี และมีความ
รับผิดชอบร่วมกันมากยิ่งขึ้น 

4. การส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และสังคม เคารพในหลักพ้ืนฐานของเสรีภาพ ความเท่าเทียมทาง
เพศ   การส่งเสริมและปกป้องด้านสิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคม 

5. การส่งเสริมความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และมุ่งเน้นค่านิยม
ร่วมกัน 

6. การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรม
และสิทธิ และส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบเนื้อหำ(Themes)  
 กรอบเนื้อหาใน ASEAN Curriculum Sourcebook ประกอบด้วย 5 กรอบเนื้อหา (Themes) 
ได้แก่ คือ  

1. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (Knowing ASEAN) คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนใน 4 ประเด็น
หลัก คือ โครงสร้าง ความเป็นสมาชิก ความมุ่งประสงค์ และแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งศึกษาความหมาย
ความส าเร็จและความท้าทายในอนาคตของอาเซียน 

2. การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย (Valuing Identity and Diversity) คือ 
การส ารวจ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดวัฒนธรรม ความเชื่อ การตระหนัก
รู้ และเห็นคุณค่าในความแข็งแกร่งซึ่งมีอยู่ในความเหมือนของประชาชน (ส่วนบุคคลหรือกลุ่ม) 
เช่นเดียวกับ ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน 

3. การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น (Connecting global and Local) คือ การศึกษาผลกระทบ
ของการพัฒนาและและทิศทางความก้าวหน้าของโลกต่อท้องถิ่น และเหตุการณ์ในท้องถิ่นประชาคม
อาเซียน ที่มีผลต่อสังคมโลก 
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4. การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม (Promoting Equity and Justice) คือการ
ส่งเสริมหลักการแห่งความเสมอภาคและยุติธรรม โดยจัดหาเครื่องมือการเรียนรู้พร้อม แหล่งค้นคว้า
น าไปสู่การสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และเกิดการตอบสนอง แสดงออกท่ีเหมาะสม 

5. การท างานร่วมกันเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน (Working Together for a Sustainable Future) 
คือ ตระหนักถึงผลที่เกิดจากที่ทรัพยากรมีจ ากัดและประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลกระทบต่อความ
ยั่งยืนกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการท างานร่วมกันทั้งในระดับชุมชนและกลุ่มสังคมที่ใหญ่กว่า น าไปสู่การ
สร้างความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข และอนาคตที่ยั่งยืนของประชาคมอาเซียน 

 

ระดับชั้น 
กรอบเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ครูควรเลือกใช้บทเรียนที่เหมาะสมกับการจัดระดับชั้นปีและตามความต้องการ
ของหลักสูตรของตน และสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทำงกำรเรียนรู้ (Pathways) 
แนวทางส าหรับการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน แบ่งออกเป็น ๔ แนวทาง ได้แก่ 
1. ประชาชน (People) ตัวบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ มรดกทางวัฒนธรรม รัฐบาลและพลเมือง 

สุขภาพ ความปลอดภัย บทบาททางเพศ และบทบาทระหว่างชั้นอายุภายในครอบครัว และสังคม 
 2. สถานที่ (Places) ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ ระบบนิเวศ ภูมิอากาศ 
ผลกระทบจากพลังธรรมชาติต่างๆ 
 3. สื่อ (Materials) สิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งประดิษฐ์ งานหัตถกรรม งาน
ศิลป์และงานประดิษฐ์ศิลปะโบราณ 
 4. แนวคิด (Ideas) ศาสนา ระบบความเชื่อ ปรัชญา ค่านิยม รูปแบบการปกครอง แง่คิด
เกี่ยวกับโลก เทคโนโลยี การยอมรับและการปรับตัว 
 

ค ำถำมส ำคัญ (Essential Questions) 
ค าถามส าคัญช่วยท าให้ช่องทางชัดเจนขึ้นและเชื่อมโยงกรอบเนื้อหากับแนวคิดและทัศนะของ

ผู้เรียน และช่วยแนะน าในการประยุกต์ใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา และ
เป็นค าถามที่เชื่อมโยงกับ Pathways และ Themes  ดังตัวอย่าง 

ประชาชนและสถานที่ 
 ท าไมชาติต่างๆ จึงเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน 
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 ภูมิศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงชีวิตประจ าวันอย่างไร 
สถานที่และสื่อ 
  ระบบนิเวศเกิดจากอะไร และองค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร 
  ศิลปะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้อย่างไร 
สื่อและแนวคิด 
  ศิลปะเก็บรักษาความงามและพลังของธรรมชาติได้อย่างไร 
  เทคโนโลยีสามารถแลกเปลี่ยนและสร้างวัฒนธรรมใหม่ได้อย่างไร 
แนวคิดและสถานที่ 
  บทบาทของบันทึกความทรงจ าในการเข้าใจเหตุการณ์ของโลกคืออะไร 
  ท าไมความหลากหลายในกลุ่มจึงเป็นแหล่งที่มาของจุดแข็งอย่างหนึ่ง  
 

สำขำวิชำ (Subject Areas) 
หลักสูตรแกนกลางอาเซียน ก าหนดให้จัดการเรียนรู้เรื่องอาเซียนใน 7 สาขาวิชา ได้แก่ 

๑. ประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ (History and Social Studies) 
๒. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics) 
๓. หน้าที่พลเมืองและจริยศาสตร์ (Civic and Moral Education) 
๔. ภาษาและวรรณกรรม (Languages and iterature) 
๕. ศิลปะ (Arts) 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education) 
๗. เทคโนโลยี (Technology) 
ภาพรวมของ ASEAN Curriculum Sourcebook จะแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน

ของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน ผ่านกรอบเนื้อหาทั้ง 5 กรอบเนื้อหา และช่องทางการเรียนรู้ทั้ง 4 
ช่องทาง ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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กรอบเนื้อหำ 
 

ช่องทำง 

ควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียน กำรเห็นคุณค่ำของ 
อัตลักษณ์และควำม

หลำกหลำย 

กำรเชื่อมโยงโลกและ
ท้องถิ่น 

กำรส่งเสริมควำมเสมอ
ภำคและควำมยุติธรรม 

กำรท ำงำนร่วมกันเพื่อ
อนำคตที่ย่ังยืน 

ประชำชน การรับรู้ว่าประชาชนของ
อาเซียนต่างมีสิ่งที่เหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกันมาตั้งแต่ใน
อดีต และรับรู้ 
ว่าพวกเขาสามารถท างาน
ร่วมกันเพื่อสันติภาพ 

การชื่นชมความเหมือน
ของประชาชน
(รายบุคคลและกลุ่ม) 
เช่นเดียวกับชื่นชม
บุคลิกลักษณะที่แตกต่าง
กันและการเห็นคุณค่า
ของการแบ่งปันสิ่ง
เหล่านี้ เช่นเดียวกับการ
ชื่นชม อัตลักษณ์แต่ละ
บุคคล 

การเข้าใจว่า วัฒนธรรม
ชุมชนและชาติของตนมี
อิทธิพลอย่างมากต่อ
วัฒนธรรมชุมชนและ
ชาติอ่ืนและในทาง
กลับกัน วัฒนธรรมของ
ตนก็ได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมอื่นด้วยเช่นกัน 

การการให้ หรือปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีจะประเมิน
ความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม ผลลัพธ์
ของการกระท าหรือ
ทางเลือกของบุคคลอ่ืน 
และความรับผิดชอบ
ร่วมกันระหว่างบุคคล
และกลุ่ม 

การตระหนักถึงความส าคัญ
ของการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
เพ่ือเอาชนะสิ่งท้าทายที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน และเพ่ือให้
เกิด 
ความยั่งยืนในระบบต่างๆ 
เช่น สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อม 

สถำนที่ การมองเห็นว่าประเทศอาเซียน
พบกับทั้งความท้าทายและ
โอกาส  และเข้าใจว่าอาเซียนให้
กลไกและนโยบายในการรวม
ภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกัน 

การตระหนักว่าความ
แตกต่างทางภูมิศาสตร์
และทรัพยากรท้องถิ่น
อาจสร้างทัศนะและวิถี
ชีวิตที่ต่างกัน 
 

การเข้าใจว่าสถานที่ถูก
เชื่อมต่อกัน หรือแยก
ออกจากกันได้ หลายวิธี
และสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อ
ประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวิตของประชาชนใน
ปัจจุบันในหลายด้าน 

การตระหนักถึงการ
พ่ึงพาซึ่งกันและกันของ
สถานที่ในเมืองและ
ชนบท เช่นเดียวกับข้อ
ได้เปรียบและข้อเสีย
เปรียบของ 
แต่ละท้องถิ่นที่แตกต่าง
กัน 

การตระหนักว่าการ
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและ
กลุ่มต่อสิ่งแวดล้อมสามารถมี
ผลกระทบ หรือเอ้ือ
ประโยชน์ที่ 
ส าคัญต่อประชาชนที่อ่ืน 
และตระหนักว่าการช่วยผู้อ่ืน
เมื่อเขาต้องการ จะช่วยสร้าง
ความหยุ่นตัวของภูมิภาค 
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กรอบเนื้อหำ 
 

ช่องทำง 

ควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียน กำรเห็นคุณค่ำของ 
อัตลักษณ์และควำม

หลำกหลำย 

กำรเชื่อมโยงโลกและ
ท้องถิ่น 

กำรส่งเสริมควำมเสมอ
ภำคและควำมยุติธรรม 

กำรท ำงำนร่วมกันเพื่อ
อนำคตที่ย่ังยืน 

ส่ือ การเข้าใจว่านโยบายของ
ภูมิภาคอาเซียนด้านการ
แลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี 
พลังงาน  และความ
ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
จะน ามาซึ่งการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และผลประโยชน์ทาง
กายภาพ 

การตระหนักว่าทุก
วัฒนธรรมพยายามท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ และ
การเข้าใจว่าทรัพยากร 
ที่มีอยู่ นั้นแตกต่างกันใน
แต่ละพ้ืนที่ 
 

เกิดการตระหนักรู้ว่ามีวิธี
หลายวิธีการที่ทรัพยากร 
สินค้า เงิน และการบริการ
จะโยกเปลี่ยนจากสถานที่
หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง  และ 
กระบวนการเหล่านี้
เปลี่ยนแปลงอย่างไรในเวลา
ต่างกัน  และสิ่งเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอย่างไร 

การรับรู้ว่าการเข้าถึง
ทรัพยากร เทคโนโลยี
และบริการส่งผลต่อ
การศึกษา และความ
เป็นอยู่ ที่ดีของพลเมือง
แต่ละคน 
เช่นเดียวกับความยั่งยืน
ทางการเมืองและสังคม
ของชุมชน 
 

การเข้าใจว่านโยบายทาง
เศรษฐกิจและทรัพยากร 
ตลอดจนการปฏิบัติมี
ผลกระทบต่อสวัสดิภาพของ
ผู้อื่น และการเข้าใจว่า  
ควรมีการตรวจสอบทั้งผลดี
และผลเสียทั้งในระยะยาว
และระยะสั้น 
 

แนวคิด การเข้าใจว่าการ
แลกเปลี่ยนทางความคิด
ในอาเซียนช่วยส่งเสริม
ความเป็นอยู่ ที่ดีของชาติ
อาเซียนและประชาชน 

การตระหนักว่ากลุ่มมนุษย์
จะสร้างสรรค์ความคิดใหม่
ส าหรับสร้างสิ่งต่าง ๆ และ
คิดค้นวิธีการบอกเล่า
เรื่องราวของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และใน
ขณะเดียวกันก็จะอนุรักษ์
และสืบทอดวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
และประวัติศาสตร์ 

เกิดการตระหนักรู้ว่ามีการ
แลกเปลี่ยนแนวความคิด 
เทคโนโลยี ข้อมูล การปฏิบัติ 
และสุนทรียศาสตร์ มีหลาย 
วิธี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
กิจวัตรประจ าวันของชุมชน
ในที่ต่าง ๆ 
 

การเข้าใจว่าความเสมอ
ภาคและความยุติธรรม
ได้รับการนิยามโดยกลุ่ม
แตกต่างกัน ในแต่ละ 
ช่วงเวลา และสิ่งเหล่านี้
อาจส่งผลต่อวิธีคิดของ
ประชาชนและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความเสมอ 
ภาคและความยุติธรรม
ในปัจจุบันอย่างไร 

การรับรู้ว่า การจัดการกับ
ปัญหาที่ซับซ้อน การค้นหา 
ความคิดและมุมมองใหม่ ๆ 
สามารถช่วยให้เกิดผลลัพธ์ 
ที่มั่นคงและยั่งยืน 
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บทที่ 3 
แนวทำงกำรน ำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่กำรปฏิบัติ 

  

 การจัดการศึกษาของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยสถานศึกษาน าหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้าน
ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงแสวงหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดจะช่วยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับเห็นเป้าหมายด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว เพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษามีความมั่นใจในการ
พัฒนาหลักสูตร ส่งผลให้การจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและและมีความเป็นเอกภาพ
ยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาการ
เทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับจะต้องสะท้อนคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายใน
ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 จากแนวทางในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษามีหน้าที่หลักในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีสาระและมวลประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความพร้อมในการปรับตัวและการอยู่ร่วมกัน
ในภูมิภาคหรือโลกอย่างเท่ากันและเท่าเทียม รู้จักส ารวจความเก่ียวพันของตนเองในด้านต่างๆ กับผู้อื่น 
เพ่ือให้เข้าใจตนเอง ชุมชน ประเทศ ภูมิภาคและโลก มรความตระหนักในความร่วมมือในสังคมท่ีมีการ
แข่งขันโดยการบูรณาการกรอบเนื้อหา (Themes) 5 กรอบเนื้อหา เข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อช่วย
ให้ครูผู้สอนสามารถน าไปปฏิบัติได้มากท่ีสุด โดยมีแนวทางการน า ASEAN Curriculum Sourcebook 
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนจาก 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและด าเนินการน า ASEAN 
Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
     1) น าเรื่องอาเซียนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดเป้าหมาย นโยบายและวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
     2) สร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมาย นโยบายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
     3) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
     4) ก าหนดบทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆอย่างชัดเจน 
 2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN 
Curriculum Sourcebook และหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ แนวทางสาระส าคัญ และค าถามประจ าหน่วย
การเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้
แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เช่น  
             1) กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
     2) สภาพ ปัญหา จุดเน้น และความต้องการของชุมชนและของโรงเรียน 
     3) ความต้องการของผู้เรียน 

4. จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
    1) รายวิชาพ้ืนฐานที่บูรณาการผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook สาระ

การเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน หรือ 
    2) รายวิชาเพ่ิมเติมที่เน้นผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook หรือ 
    3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของ  ASEAN 

Curriculum Sourcebook 
   4) บูรณาการสอดแทรกใน IS1, IS2, IS3 ( โรงเรียนมาตรฐานสากล) 
5. จัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรม/โครงการ 

 6. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง โฮมรูม เสียงตามสาย จัดท าป้ายนิเทศ 
กิจกรรมในวันส าคัญ ทัศนศึกษา ค่ายอาเซียน ฯลฯ และบูรณาการเข้ากับเรียนรู้ในวิถีชีวิต 
 7. มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียนในสถานศึกษา 
 8. จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
 9. มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน 

10. มีการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานกับผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 11. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ และมีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรเรียนรู้ แนวทำงสำระส ำคัญ และค ำถำมส ำคัญ
ประจ ำหน่วยกำรเรียนของ ASEAN Curriculum Sourcebook กับมำตรฐำน / ตัวชี้วัด และสำระ

กำรเรียนรู้แกนกลำง ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
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กรอบเนื้อหำที่ 1  ควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียน  :  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ของ ASEAN 

Curriculum 
Sourcebook 

สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน/หลักสูตรแกนกลาง 

มำตรฐำน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ม.1/1สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม ที่
อ่าน 
ม.1/1 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
       ที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
ม.1/1 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ 
       วรรณกรรมที่อ่าน 
ม.1/1 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 
       เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ม.2/1  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม 
      ที่อ่านในระดับที่ยากข้ึน 
ม.2/2  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี 
        วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น 
         ที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
ม.2/3  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ 
        วรรณกรรมที่อ่าน 

ภาษาท่ีไม่ได้เป็นภาษา
ราชการ หรือภาษาหลักมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
หลากหลาย 

 บทบาทของภาษาดั้งเดิมหรือภาษาท้องถิ่นมี
บทบาทในแง่ของเป็นมรดกทางวรรณกรรมท่ีสืบ
ทอดกันมาช้านานอย่างไรในประเทศต่างๆใน
อาเซียน 
วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ 
    - ศาสนา 
    - ประเพณี 
    - พิธีกรรม 
    - สุภาษิตค าสอน 
    - เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 
    - บันเทิงคดี 
    - บันทึกการเดินทาง 
    - วรรณกรรมท้องถิ่น 
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กรอบเนื้อหำที่ 1  ควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียน  :  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ของ 
ASEAN Curriculum 

Sourcebook 

สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน/หลักสูตรแกนกลาง 

มำตรฐำน ว ๖. ๑ เข้าใจกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายใน
โลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง 
ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก                       
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ม.2/6  สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด 
ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน 
หินน้ ามันและการน าไปใช้ประโยชน์ 
ม.2/7  ส ารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้ า
ธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ 
แหล่งน้ าในท้องถิ่น 
ม.2/8  ทดลองเลียนแบบ และอธิบาย 
การเกิดแหล่งน้ าบนดิน แหล่งน้ า ใต้ดิน   

อาเซียนสนับสนุน
ประเทศสมาชิกก่อตั้ง
แหล่งพลังงาน 

-  การส ารวจ / ค้นหา /นโยบายเกี่ยวกับพลังงานและ
การก่อตั้งแหล่งพลังงานอาเซียน 
-  ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน เป็นเชื้อเพลิง 
ธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการ เปลี่ยนแปลง                
ทางธรณีวิทยา ซ่ึงแต่ละชนิดจะมีลักษณะ สมบัติ   และ
วิธีการน าไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน 
-  แหล่งน้ าบนโลก มีทั้งน้ าจืด น้ าเค็ม โดย 
แหล่งน้ าจืดมีอยู่ทั้งบนดิน ใต้ดิน และในบรรยากาศ 
- การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ า ต้องมีการวาง 
แผนการใช้ การอนุรักษ์ การป้องกันการแก้ไข และ
ผลกระทบ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
-  แหล่งน้ าบนดินมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับ 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางน้ า และ 
ความเร็วของกระแสน้ า ในแต่ละฤดูกาล 
- น้ าบนดินบางส่วนจะไหลซึมสู่ใต้ผิวดิน 
ถูกกักเก็บไว้ในชั้นดินและหิน  
- สมบัติของน้ าบาดาลขึ้นอยู่กับชนิดของดิน แหล่งแร่ 
และหิน ที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ าบาดาล และชั้นหินอุ้มน้ า 
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กรอบเนื้อหำที่ 1  ควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียน  :  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ 
ASEAN Curriculum 

Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ส ๔.๓ เข้าใจความ 
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย 
 

ป.1/1 อธิบายความหมายและความส าคัญ
ของสัญลักษณ์ ส าคัญของชาติไทย และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 ป.1/2 บอกสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน 

- อาเซียนน าประเทศ
ต่างๆ ในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้มา
รวมกัน 
- เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เชื่อมต่อกันด้วย 
ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์  การค้า 
วัฒนธรรมมาช้านาน 
ก่อนที่จะก่อตั้งอาเซียน 

-ประเทศอาเซียนจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อมีการร่วมมือกัน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

-ลักษณะทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

-   ความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ท่ีส าคัญ
ของชาติในประเทศอาเซียน  เช่น(ธงชาติ  เพลง
ชาติ  พระพุทธรูป ตราสัญลักษณ์) 

-   ลักษณะทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

-   เอกลักษณ์อ่ืน ๆ เช่น แผนที่ประเทศอาเซียน  
-   ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน        ที่ใกล้

ตัวนักเรียน เช่น วัด ตลาด พิพิธภัณฑ์ มัสยิด 
โบสถ์คริสต์  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  

-  คุณค่าและความส าคัญของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
ในด้านต่างๆ เช่น เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เป็นแหล่ง
เรียนรู้ อาหารการกิน 
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กรอบเนื้อหำที่ 1  ควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียน  :  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ 
ASEAN Curriculum 

Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตน  
ตามหน้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี   
มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณ ี
และวัฒนธรรมไทย ด ารงชวีิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสนัติสุข 
 

ป.1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล 
ป.1/2  ระบุความสามารถของตนเอง  ในการ
ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
ป.1/3  อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทาง
วัฒนธรรม   ที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรือ อาจน าไปสู่ความเข้าใจ
ผิดต่อกัน 
ป.1/4   แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

บุคคลและกลุ่มต่างมี
ความต่างและสัมพันธ์
กัน 

   - บุคคลและกลุ่มต่างมีความต่างและสัมพันธ์กัน 
 -   กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 

- กฎหมายการคุ้มครองเด็ก 
- กฎหมายการศึกษา 
- กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   
- กฎหมายลิขสิทธิ์   

-  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ เช่น เคารพกติกาสังคม  
-  ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ
ในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
รักษาสาธารณประโยชน์ 

- ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ไทย  

กับวัฒนธรรมของประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ 

- วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 
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กรอบเนื้อหำที่ 1  ควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียน  :  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ 
ASEAN Curriculum 

Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ง ๓. ๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า 
และใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน 
และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีคุณธรรม 

ม. 2/1อธิบายหลักการเบื้องต้นของการ
สื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ม. 2/3 ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่าน 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรม 
และ จริยธรรม 

แม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วย
อ านวยความสะดวกใน
การสื่อสารแลกเปลี่ยน
ในอาเซียน แต่ยังมีการ
แยกใช้การสื่อสาร
ดิจิตอลเฉพาะ
ภายในประเทศสมาชิก
แต่กับที่ใช้สื่อสาร
ระหว่างกันละชาติเช่น
เดียว 

ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการ
สื่อสารดิจิตอลที่ส่งผลต่อความส าเร็จของอาเซียน 
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กรอบเนื้อหำที่ 1  ควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียน  :  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ระดับช้ันมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ 
ASEAN Curriculum 

Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสาร
ทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ 
ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟัง 
และอ่านอย่างเหมาะสม 

ประเทศในสมาชิก
อาเซียนพบกับความท้า
ทายในทางปฏิบัติและ
ท้าทายทางความคิด
เกี่ยวกับการพูดสื่อสาร
ด้วย”ภาษาเดียว” 

- ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลการและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันของชาติในอาเซียน 
- ค าศัพท์ ส านวน ประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่าน 
 

 

 

 

 

 

 



17 

 

กรอบเนื้อหำที่ 2  กำรเห็นคุณค่ำของอัตลักษณ์และควำมหลำกหลำย : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ 
ASEAN Curriculum 

Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตร
แกนกลำง 

มำตรฐำน ท ๓.๑ สามารถเลือก
ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และ
พูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

ม.1/6  มีมารยาทในการฟัง การด ูและการพูด 
ม.2/6 มีมารยาทในการฟัง การด ูและการพูด 
 

ภาษาทุกภาษาได้รวม
รูปแบบของความสุภาพ
ที่เชื่อมสัมพันธภาพของ
ประชาชน เข้าด้วยกัน 

- มารยาทในการใช้ภาษาและมารยาททาง
สังคม 
-  มารยาทในการฟัง การด ูและการพูด 
 

มำตรฐำน ท ๕.๑ เข้าใจและ
แสดงความคิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ม.1/1  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 
ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยก
เหตุผลประกอบ 
ม.1/3  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 
ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับ ที่
ยากข้ึน 
ม.2/2วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และ
วรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
ม.2/4สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์                    
ใช้ในชีวิตจริง 

เรื่องและนิยายปรัมปรา
สามารถบอกเล่าด้วยวิธี
ที่หลากหลาย 

- ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกิดจาก
วรรณกรรม เรื่องเล่า นิทาน ต านาน บ่ง
บอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่อาศัย
อยู่ในแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน 
วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ 
- ศาสนา/ประเพณี/พิธีกรรม /สุภาษิตค า
สอน/ 
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์/บันเทิงคดี                                    
/บันทึกการเดินทาง/วรรณกรรมท้องถิ่น 
- การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม 
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กรอบเนื้อหำที่ 2  กำรเห็นคุณค่ำของอัตลักษณ์และควำมหลำกหลำย : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ 
ASEAN Curriculum 

Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ 
ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง 
ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่าง สันติสุข 

ม.4-6/16 เชื่อมั่นต่อผลของการท าความดี 
ความชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีต้อง 
เผชิญ และตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือ 
ปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตาม 
หลักธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย 
บทบาทการด าเนินชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข             และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่าง
สมานฉันท์ 
ม.4-6/18 ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญ 
ของค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความ
เชื่อ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชน
ศาสนาต่างๆ เพ่ือขจัดความขัดแย้งและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
ม.4-6/21วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ 
ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆและ
ชักชวน ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็น
ความส าคัญของการท าความดีต่อกัน 

เมื่อประชาชนที่
แตกต่างกันด้าน
วิสัยทัศน์และ
วัฒนธรรมท างาน
ร่วมกันได้แลกเปลี่ยน
ความคิด                   
ซึ่งส่งผลต่อการช่วย
แก้ไขปัญหา 
 

- การเข้าใจในอัตลักษณ์ของชาติต่างๆในอาเซียนจะ
ช่วยลดความขัดแย้งและส่งเสริมความร่วมมือ                      
ในภูมิภาค 
-ตัวอย่างผลที่เกิดจากการท าความดี ความชั่ว 
- โยนิโสมนสิการด้วยวธิีคิดแบบอริยสัจ 
- คุณค่าและความส าคัญของค่านิยมและ 
จริยธรรม 
- การขจัดความขัดแย้งเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่าง 
สันติสุข 
- หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุข 
-หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเช่น สาราณียธรรม ๖ 
อธิปไตย ๓มิจฉาวณิชชา ๕ อริยวัฑฆิ ๕ 
โภคอาทิยะ ๕ 
- คริสต์ศาสนา ได้แก่ บัญญัติ ๑๐ 
ประการ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
- ศาสนาอิสลาม ได้แก่ หลักจริยธรรม 
(เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
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กรอบเนื้อหำที่ 2  กำรเห็นคุณค่ำของอัตลักษณ์และควำมหลำกหลำย : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ 
ASEAN Curriculum 

Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน พ ๓.๒ รักการออกก าลัง
กาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา 
ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอวินัย 
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา 
มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ม. 1/1 ออกก าลังกาย และเล่นเกม                 
ตามค าแนะน า อย่างสนุกสนาน 
 

กิจกรรมหลากหลาย
ช่วยสร้างเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 
- ความส าคัญของการออกก าลังกายและเล่น 
กีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
- การออกก าลังกาย เช่น กายบริหาร 
แบบต่างๆ เต้นแอโรบิก โยคะ ร ามวยจีน 
- การเล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคล
และทีม 
-การประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่น 

กรอบเนื้อหำที่ 2  กำรเห็นคุณค่ำของอัตลักษณ์และควำมหลำกหลำย : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ 
ASEAN Curriculum 

Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ม.1/2 ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบ 
ดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน 
 

วัฒนธรรมสามารถ
อนุรักษ์และสืบทอด
ผ่านศิลปะ 

- องค์ประกอบของดนตรีของแต่ละวัฒนธรรม                 
ในอาเซียน 
 กิจกรรมดนตรีในโอกำสพิเศษ 
- ดนตรีกับโอกาสส าคัญในโรงเรียน 
- ดนตรีกับวันส าคัญของชาติ 
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กรอบเนื้อหำที่ 2  กำรเห็นคุณค่ำของอัตลักษณ์และควำมหลำกหลำย : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ ASEAN 
Curriculum Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ง ๒. ๑ เข้าใจเทคโนโลยี
และกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบ
และสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ 
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้ 
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต 
สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมใน
การจัด 
การเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 

ม .4–6/  5วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ เ ลื อ ก ใ ช้
เทคโนโลยี 
ที่เหมาะ สม กับ ชีวิต ประจ าวัน 
อย่าง สร้าง สรรค์ต่อชีวิต สัง ค ม 
และสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการ 
เทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของ 
เทคโนโลยีสะอาด 
 

-การใช้เทคโนโลยี ท าให้
ประชาชนสามารถสร้างและ
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

- เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการวิจัย 
เข้าใจและรักษาความพิเศษของวัฒนธรรม ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
- หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น 
เป็นการวิเคราะ ห์จุดมุ่ง หมายของ 
การออกแบบประกอบด้วย ชิ้นงานนี้ใช้ท า 
อะไร ท าไมถึงต้องมีชิ้นงานนี้ ใครเป็น 
ผู้ใช้ ใช้ที่ไหน เมื่อไรจึงใช้ วิธีการ 
ที่ท าให้ชิ้นงานนี้ท างาน ได้ตาม 
วัตถุประสงค์ 

มำตรฐำน ง ๓. ๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า 
และใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การ
ท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีคุณธรรม 

ม.2/3  ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสาร
ผ่าน 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรม 
และ จริยธรรม 
ม.4-6/9  ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล                       
ผ่านอินเทอร์เน็ต  

-  เทคโนโลยีช่วยให้ประชาชน
ต่างวัฒนธรรมสื่อสารกันได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- การใช้เทคโนโลยีท าให้
ประชาชน สามารถสร้างและ
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

-  วิธีที่ประชาชนต่างวัฒนธรรม สามารถติดต่อกันผ่าน
เทคโนโลยีเพ่ือท าหน้าที่ในชีวิตประจ าวัน 
- เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการวิจัย
เข้าใจและรักษาความพิเศษของวัฒธรรม 
- เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการวิจัย
และรักษาความพิเศษของวัฒนธรรม 
-   ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่าน 
อินเทอร์เน็ต 
-   คุณธรรมและจริยธรรม ในการใช้อินเทอร์เน็ต 
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กรอบเนื้อหำที่ 3  กำรเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ 
ASEAN Curriculum 

Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการ
เขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อ
ความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ
และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

ม.1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้องชัดเจน 
เหมาะสม และสละสลวย 
ม.1/3 เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุ
สาระส าคัญและรายละเอียดสนับสนุน 
ม.1/8 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 
ม.2/5 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
ม.2/7 เขียนย่อความเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง  ใน
เรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล 

บันทึกความทรงจ านั้น
เป็นการแสดงความ
คิดเห็นทาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
หนึ่ง 
 

- บทบาทของบันทึกความทรงจ าในประเทศประชาคม
อาเซียน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์โลกต่างๆที่
เกิดข้ึน 
-  การเขียนสื่อสาร เช่น  การเขียนแนะน าตนเอง 
การเขียนแนะน าสถานที่ส าคัญๆ, การเขียน               
บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความ
คิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่นบทความ,บท
เพลง,หนังสืออ่านนอกเวลา,สารคดี 
บันเทิงคดี 

มำตรฐำน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูด
แสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก 
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์ 

ม.2/5 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้า 

การอพยพของผู้คนมี
อิทธิพลในการเผยแพร่
ภาษาในแถบเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงของภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ใน
อาเซียนเมื่อเวลาผ่านไป 
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กรอบเนื้อหำที่ 3  กำรเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ 
ASEAN 

Curriculum 
Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ว ๖. ๑ เข้าใจกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายใน
โลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน 
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือ่สารสิ่ง
ที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ม.1/1 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการ แบ่ง
ชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก 
ม.1/2  ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
อุณหภูมิ ความชื้นและค ว า ม ก ด อา ก า ศ ที่มีผ ล 
ต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 
ม.1/3  สังเกต วิเคราะห์และ อภิปรายการเกิด
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศท่ีมีผลต่อมนุษย์ 
ม.1/4  สืบค้น วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูล
จากการพยากรณ์อากาศ 
ม.1/5  สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้า
อากาศต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
ม.1/6   สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทาง
ธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกรูโหว่โอโซนและฝนกรด 
ม.1/7   สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายผลของภาวะโลก
ร้อน รูโหว่โอโซนและฝนกรด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบ
นิเวศวิทยาซึ่งช่วย
รักษาสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
บนโลก                       
(ชั้นบรรยากาศ) 

- โลกประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4  คือพ้ืนดิน  
พ้ืนน้ า   บรรยากาศ และสิ่งมีชีวิต ซึ่งองค์ประกอบ
เหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันและส่งผลต่อภูมิภาค
อาเซียน 
- บรรยากาศของโลกประกอบด้วยส่วนผสม 
ของแก๊สต่าง ๆ ที่อยู่รอบโลกสูงขึ้นไปจาก 
พ้ืนผิวโลกหลายกิโลเมตร 
- ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ได้แก่ การ 
เกิดเมฆ ฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขต 
ร้อน ลมมรสุมฯลฯ 
ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ เช่น 
เขาไฟระเบิด การตัดไม้ท าลายป่า การเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์และการปล่อยแก๊สเรือนกระจก  
-ภาวะโลกร้อนคือปรากฏการณ์ท่ีอุณหภูมิเฉลี่ย 
ของโลกสูงขึ้น 
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กรอบเนื้อหำที่ 3 กำรเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น :  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษำ 
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ 
ASEAN Curriculum 

Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ม.4-6/1 เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ใน 
โอกาสต่าง ๆ 
ม.4-6/2 อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญ 
ในวงการนาฏศิลป์และการละคร 
ของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ 

ปรากฏการณ์ด้าน
ศิลปะท่ีเกิดข้ึนในโลก 
ล้วนเริ่มต้นมาจาก
ธรรมเนียมปฏิบัติด้าน
ศิลปะของท้องถิ่น 

- ศิลปะมีส่วนสะท้อนแนวคิดของคน และรวมชุมชนที่
หลากหลายเข้าด้วยกัน 
- การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ 
- บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และ 
การละครของไทยในยุคสมัยต่าง ๆ 
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กรอบเนื้อหำที่ 3  กำรเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นมัธยมศึกษำ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ 

ASEAN Curriculum 
Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสาร
ทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล 
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ 
ข่าว / เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม และสื่อสาร 
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
ม.4-6/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ 
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ 
จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง 
เหมาะสม 
ม.4-6/4 พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ 
ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟัง 
และอ่านอย่างเหมาะสม 

การเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ 
เป็นการเปิดโลกทัศน์
ของผู้เรียน 

- ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
- การขอ และให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ประเด็น / ข่าว /
เหตุการณ์ของประเทศในอาเซียน 
- ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การ 
ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชยการพูด 
แทรกอย่างสุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ 
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การสนทนา/เขียนข้อมูล 
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ต่างๆ ข่าวเหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
- ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 
May/Can/Could…?/Would you please…?Yes,../ 
Please do. /Certainly./ Yes, of course./Sure./  
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ 
ASEAN Curriculum 

Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

   Need some help?/ What can I do to help?/ 
Would you 
like any help?/ If you like I could…/ What can I 
do to help?/ Would you like any help?/ Would 
you like me to help you?/ If you need anything, 
please…/ Is there anything I can do?/ I’ll do it for 
you./ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, 
but…etc. 
- ค าศัพท์ ส านวน ประโยคและข้อความที่ใช้ในการ 
ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/ 

เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน 
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กรอบเนื้อหำที่ 3 กำรเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น :  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นมัธยมศึกษำ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ 

ASEAN Curriculum 
Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ต ๑.๓ น าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด 
และการเขียน 

ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
ม.2/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ / เรื่อง/ 
ประเด็นต่างๆ 
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

บันทึกความทรงจ าของ
บุคคลเป็นข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ 

- การจดบันทึกเหตุการณ์พร้อมแสดงความคิดเห็น 
- ประโยคและข้อความที่ใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น 
การเดินทาง การรับประทานอาหารการเรียน การเล่น
กีฬา ฟังเพลง การอ่านหนังสือ  การท่องเที่ยว 
- การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/
ดนตรี การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว 
การศึกษา สภาพสังคมเศรษฐกิจ 
- การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์/ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมเช่น การ
เดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี การ
ฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว การศึกษา สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ 
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กรอบเนื้อหำที่ 4 การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  มัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลกำรเรียนรู้ของ 
ASEAN Curriculum 

Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่า 
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ม.4-6/1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
ม.4-6/2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
ม.4-6/3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมใน
ฐานะที่เป็นมรดกทาง 
วัฒนธรรมของชาติ 
ม.4-6/4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ม.4-6/5 รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและ
อธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 

การเผยแพร่การแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ ใน
วรรณกรรมช่วยท าให้
ชาติ หรือภูมิภาคนั้น
เข้มแข็งทางวัฒนธรรม
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเผยแพร่การแสดงความคิดเห็นในรูปแบบวรรณกรรม
ต่าง ๆ มีส่วนช่วยส่งเสริมความเสมอภาคในชาติหรือภูมิภาคท่ี
ใหญ ่
- มีการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ 
วรรณกรรมเบื้องต้น 
- จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดีและวรรณกรรม 
- การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 
- การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรม
เกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
- การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 
- ด้านวรรณศิลป์ 
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
- วรรณกรรมพ้ืนบ้านที่แสดงถึง 
- ภาษากับวัฒนธรรม 
- ภาษาถ่ิน 
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กรอบเนื้อหำที่ 4 การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ของ 

ASEAN Curriculum 
Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ความส าคัญและสามารถ วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 

ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ม.1/2 ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรม 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการสร้างชาติ
สามารถช่วยหล่อ
หลอมชีวิต คนได้ 

- การได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจน าไปสู่การปฏิบัติที่มีความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม 
- สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
โดยสังเขป 
- รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัย 
ตามพรลิงค์ ทวารวดี เป็นต้น 
- รัฐไทย ในดินแดนไทย เช่น ล้านนา 
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เป็นต้น 

มำตรฐำน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมา
ของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
มีความรัก ความภูมิใจและ 
ธ ารงความเป็นไทย 

ม.1/1 อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
ม.1/2 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัย                 ในด้านตา่ง ๆ 
ม.1/3 วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

-การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
(ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ) 
- พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในด้าน 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
- วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เช่น ภาษาไทย 
วรรณกรรม ประเพณีส าคัญ ศิลปกรรมไทย 
- ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น 
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กรอบเนื้อหำที่ 4การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม :  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ชั้นมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ของ 

ASEAN Curriculum 
Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรม
ไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ม.3/2  เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย และ 
น าไปใช้อย่างเหมาะสม 
ม.4-6/2 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือน 
และความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความ
เชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

การเผยแพร่ความ
คิดเห็นทางวรรณกรรม
ช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวัฒนธรรม
ของประเทศและ
ภูมิภาค 

- วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
- การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
การน าวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ 
- การวิเคราะห์/การอภิปรายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย การน าวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาไปใช้ 
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กรอบเนื้อหำที่  5 การท างานร่วมกันเพื่ออนาคตท่ียั่งยืน : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ชั้นมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ของ 

ASEAN Curriculum 
Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน
เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.1/3 เขียนบรรยายประสบการณ์โดย
ระบุสาระส าคัญและรายละเอียดสนับสนุน 
ม.2/2 เขียนบรรยายและพรรณนา 

ขณะที่โลก
เปลี่ยนแปลงไป
ประสบการณ์ของคน
ต่อธรรมชาติของโลกก็
เปลี่ยนแปลงไป 

- การเขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์สิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตขิงมนุษย์ 

การบรรยายประสบการณ์ 
การเขียนบรรยายและพรรณนา 

 
กรอบเนื้อหำที่  5  การท างานร่วมกันเพื่ออนาคตท่ียั่งยืน : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ชั้นมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ของ 

ASEAN Curriculum 
Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ค ๕.๑ เข้าใจและใช้วิธีการทาง
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ม.4-6/1 เข้าใจวิธีการส ารวจความคิดเห็น
อย่างง่าย 
ม.4-6/2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน 
ฐานนิยม 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์ 
ของข้อมูล 
ม.4-6/3 เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับ
ข้อมูลและวัตถุประสงค์ 

ความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีช่วยเร่งการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

- ความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน 
การส ารวจความคิดเห็น 
ค่ากลางของข้อมูล 
การวัดการกระจายของข้อมูล 

 การหาต าแหน่งที่ของข้อมูล 
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กรอบเนื้อหำที่  5การท างานร่วมกันเพื่ออนาคตท่ียั่งยืน :  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ชั้นมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ของ 

ASEAN Curriculum 
Sourcebook 

สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ว ๖. ๑ เข้าใจกระบวนการต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ               
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ                     
ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก                          
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ม.2/1 ส ารวจ ทดลองและอธิบายลักษณะ
ของชั้นหน้าตัดดินสมบัติของดิน และ
กระบวนการเกิดดิน  
ม.2/2 ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้
ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของ
ดิน 

การท าสวนเกษตรแบบ
ยั่งยืนช่วยสิ่งแวดล้อม
และระบบเศรษฐกิจ 

- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอาเซียนและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 - ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันตาม 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิประเทศ พืชพรรณ สิ่งมีชีวิต 
และระยะเวลาในการเกิดดิน และตรวจสอบ 
สมบัติบางประการของดิน 
- ชั้นหน้าตัดดินแต่ละชั้นและแต่ละพ้ืนที่มี 
ลักษณะ สมบัติ และองค์ประกอบแตกต่างกัน 
- ดินในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและสมบัติ 
ต่างกันตามสภาพของดิน จึงน า ไปใช้ 
ประโยชน์ต่างกัน 
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กรอบเนื้อหำที่  5การท างานร่วมกันเพื่ออนาคตท่ียั่งยืน :  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ของ ASEAN 

Curriculum Sourcebook 
สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบัน
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือ
กันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลดี ผลเสยี
ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

การรวมกลุ่มกับประเทศที่มี
จุดมุ่งหมายร่วมกันเข้าด้วยกัน
อาจพบกับความท้าทายและ
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

- การรวมกลุ่มประเทศและความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหา
ของภูมิภาคอาเซียนด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
- แนวคิดพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ 
- บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เชน่ WTO , NAFTA , EU , 
IMF ,ADB , OPEC , FTA , APECในระดับต่าง ๆเขต
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 
- ปัจจัยต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพ่ึงพา การแข่งขันการขัดแย้ง 
และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
- ตัวอย่างเหตุการณ์ที่น าไปสู่การพึงพาทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 
- ปัจจัยต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพ่ึงพาการแข่งขัน การขัดแย้ง 
และการประสารประโยชน์ทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกันทาง
การค้าในการค้าระหว่างประเทศ 
- ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
- การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วน              
ต่าง ๆ ของ โลก 
- การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก 

มำตรฐำน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลก
ทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง
ซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ 
ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.4-6/2 วิเคราะห์อิทธิพลของ
สภาพ 
ภูมิศาสตร์ ซึ่งท าให้เกิดปัญหา
ทาง 
กายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติใน 
ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลก 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ของ ASEAN 

Curriculum Sourcebook 
สำระส ำคัญเกี่ยวกับอำเซียน/หลักสูตรแกนกลำง 

มำตรฐำน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

ม.4-6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์
ส าคัญต่างๆที่ 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเศรษฐกิจและการเมือง เข้า
สู่โลกสมัยปัจจุบัน  
ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์
ของโลกใน 
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 

ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญต่อ
ความก้าวหน้าของประเทศ 

- สตรีมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 
--อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่อารยธรรมลุ่มแม่น้ า
ไทกรีส-ยูเฟรตีสไนล์ ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก-
โรมัน 
- การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก 
ตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มี 
ต่อกันและกัน 
- เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่นระบอบฟิวดัส การ
ฟ้ืนฟู ศิลปวิทยาการสงครามครูเสด การส ารวจทางทะเล
การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติทาง 
- วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
จักรวรรดินิยม ลัทธิชาตินิยม เป็นต้น 
 -ความร่วมมือ และความขัดแย้งของ 
มนุษยชาติในโลก 
- สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ เช่น 
- เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ (NineEleven ) 
- การขาดแคลนทรัพยากร 
- การก่อการร้าย 
- ความขัดแย้งทางศาสนา ฯลฯ 
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บทที่ 4 
ตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook 

 

 ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของ ASEAN Curriculum Sourcebook ในกรอบเนื้อหา 
5 กรอบ เนื้อหา (Themes) ได้แก่ 

1. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (Knowing ASEAN)  
2. การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย (Valuing Identity and Diversity)  
3. การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น (Connecting global and Local)  
4. การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม (Promoting Equity and Justice)  
5. การท างานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Working Together for a Sustainable Future)  
 
มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 
อ23102 ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 5 ชั่วโมง 
 
1. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1  ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้  Which in the best? 
2. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
 มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำน  ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
    ตัวช้ีวัด 
 ต 1.1 ม.3/3   ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 ต 1.1 ม.3/4   เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

มำตรฐำน  ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 ตัวช้ีวัด 
 ต 3.1 ม3/1  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

มำตรฐำน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก  

ตัวช้ีวัด 
ต 4.2 ม.3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสิบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 

จกสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
ผลกำรเรียนรู้ของอำเซียน  
 ภาษาราชการช่วยให้สื่อสารในชนชาติต่างๆ ง่ายขึ้น แต่ท าให้ประชาชนบางประเทศได้เปรียบ
มากกว่าชนชาติอ่ืนๆ บางประเทศ 
3. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 ภาษาเป็นกลไกส าคัญในการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันได้อย่างดี ซึ่งมีอยู่หลาย
ภาษา การเลือกใช้ภาษาที่เข้าใจตรงกันให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
4. สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
  4.1.1 ค าศัพท์ ส านวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
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  4.1.2 การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุนจาก
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุโทรทัศน์ เว็บไซด์บนอินเทอร์เน็ต
ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ ประโยคที่ใช้
ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลและการยกตัวอย่าง 
  4.1.3 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ 
ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ในชีวิตประจ าวัน 
  4.1.4 การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการน าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
  4.1.5 การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 4.2 สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น/อำเซียน 
  ภาษาอังกฤษช่วยให้การสื่อสารในชนชาติต่างๆ ง่ายขึ้น แต่ก็ท าให้ประชาชนบาง
ประเทศได้เปรียบมากกว่าชนชาติอ่ืนๆ บางประเทศ 
5. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
 5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 6.2 มุ่งม่ันในการท างาน 
7. ช้ินงำน/ภำระงำน 
 7.1 ชิ้นงำน/ภำระงำนระหว่ำงกิจกรรมจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  7.1.1 การพูดให้ข้อมูล แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในข่าวใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ชม 
  7.1.2 การพูดขอและให้ข้อมูลที่ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
เกี่ยวกับภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  7.1.3 Worksheet 1: Information Record, แผนผังความคิดการใช้ภาษาราชการ
ต่างๆ ของประเทศสมาชิก 
  7.1.4 Worksheet 2A: แผนภูมิเปรียบเทียบการใช้ภาษาราชการต่างๆ ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
  7.1.5 Worksheet 2B: การแสดงความคิดเห็น และเหตุผลประกอบการเปรียบเทียบ
การใช้ภาษาราชการต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  7.1.6 การพูดสรุปความรู้เกี่ยวกับภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  7.1.7 การค้นหาประโยคที่มีความหมายว่า “I Love my neighbors” ในภาษา
ราชการของประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกอาเซียน ผ่าน Google Translator 
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 7.2 ชิ้นงำน/ภำระรวบยอด 
  การจัดนิทรรศการและการพูดน าเสนอเก่ียวกับภาษาราชการในประเทศสมาชิก
อาเซียน 
8. กำรวัดและประเมินผล 
 8.1 กำรวัดและกำรประเมินผลระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  8.1.1 ประเมินการพูดให้ข้อมูล  แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
ข่าว จากการตอบค าถามในขณะท ากิจกรรม (เกณฑ์ผ่านระดับ 3 หรือ “ดี” ขึ้นไป) 
  8.1.2 ประเมินการเขียนให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในวีดีทัศน์ข่าวจากการบันทึกค าตอบในสมุด (เกณฑ์ผ่านระดับ 3 หรือ “ดี” ขึ้นไป) 
  8.1.3 ประเมินการค้นคว้ารวบรวม และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับภาษาราชการที่ใช้ใน
ประเทศสมาชิก อาเซียนจาก Worksheet1  (เกณฑ์ผ่านระดับ 3 หรือ “ดี” ขึ้นไป) 
  8.1.4 ประเมินการเขียนแผนผังความคิด ให้สัมพันธ์กับและข้อมูลที่ฟังหรือ่าน จาก 
Worksheet 2A (เกณฑ์ผ่านระดับ 3 หรือ “ดี” ขึ้นไป) 
  8.1.5 ประเมินการพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบการ
เปรียบเทยีบการใช้ภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน จาก Worksheet 2B (เกณฑ์ผ่านระดับ 3 
หรือ “ดี” ขึ้นไป) 
 8.2 การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  8.2.1 ประเมินการแสดงนิทรรศการและการพูดน าเสนอการใช้ภาษาราชการของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (เกณฑ์ผ่านระดับ 3 หรือ “ดี” ขึ้นไป) 
9. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 คำบที่ 1 
  9.1 นักเรียนดูค าถามน าและชมวีดีทัศน์ข่าว (ข่าวจากเรื่องชาวเขมรถูกบังคับให้ออก
จากสถานที่อยู่อาศัย จากเว็บไซต์ http://www.youture.com/watch?v=RSq5ezxp_KO)  สนทนา
กับครูเกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่ชมว่ามีเรื่องราว และรายละเอียดเกี่ยวกับอะไร โดยให้นักเรียนแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลในข่าว และตอบค าถามว่าเข้าใจวีดีทัศน์ในภาษาต่างประเทศที่ชมนี้ได้
อย่างไร 
  9.2 เขียนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวีดีทัศน์
ข่าว ลงในสมุด 
 คาบท่ี 2 – 3 
  9.3 นักเรียนค้นคว้าเรื่องภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน จากเว็บไซต์ต่างๆ 
เ ช่ น  Http://aseancorrner.blogspot.com/2012/06/official-and-spoken-languages-of.html  
สื่อต่างๆ ในห้องสมุดโรงเรียน และ/หรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เขียนบันทึก พร้อมแหล่งที่มาของข้อมูลลง
ใน Information Record ใน Worksheet 1 
  9.4  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 5 คน น าข้อมูลที่ค้นคว้าและบันทึกไว้ ใน 
Information Record ใน Worksheet 1 มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 
  9.5 นักเรียนรวบรวมข้อมูลของสมาชิกทุกคน เขียนสรุปส่งครูในรูปแผนผังความคิด 
(Mind map) ที่สร้างสรรค์ 

http://www.youture.com/watch?v=RSq5ezxp_KO)%20และ
http://aseancorrner.blogspot.com/2012/06/official-and-spoken-languages-of.html%20%20สื่อ
http://aseancorrner.blogspot.com/2012/06/official-and-spoken-languages-of.html%20%20สื่อ
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 คาบท่ี 4 – 5 
 9.6 นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดแสดงความคิดเห็นถึงความแตกต่าง ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ที่มีภาษาราชการมากกว่าหนึ่งภาษากับประเทศที่มีภาษาราชการเพียงภาษาเดียว พร้อมเหตุผลและ
ตัวอย่างประกอบ กลุ่มน าเสนอข้อมูล กลุ่มละ 5 นาที ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
 9.7 นักเรียนวาดแผนภูมิเปรียบเทียบการใช้ภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียนจากตารางภาษา
ของอาเซียนลง Worksheet 2A และเขียนสรุปว่าภาษาใดถูกน ามาใช้มาก 4 ภาษา 
 9.8 นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นว่าภาษาใดควรน ามาใช้เป็นภาษาสากล (ภาษาราชการ) ใน 
Worksheet 2B 
 9.9 นักเรียนพูดสรุปความส าคัญในการเลือกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
 9.10 นักเรียนค้นหาประโยค “I Love my neighbors” ในภาษาราชการของประเทศสมาชิก
อาเซียน ผ่าน Google Translator ศึกษาค าและเสียงอ่าน (เพ่ิมเติมนอกเวลา) 
 9.11 พูดและเขียนน าเสนอข้อมูล “I Love my neighbors” ที่ไปศึกษานอกเวลา ให้เพ่ือน
นักเรียนในกลุ่ม เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้แก่เพ่ือนที่ไม่มี Internet ที่บ้าน 
 9.12 นักเรียนร่วมกันจัดมุมนิทรรศการแสดงผลงาน เรื่อง การใช้ภาษาราชการของประเทศ
สมาชิกอาเซียน (นอกเวลาเรียน หรือ เป็นกิจกรรมเสริมทักษะ/ประสบการณ์ทางภาษา) และสรุป
ประเมินผลการจัดนิทรรศการ 
10. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 วีดีทัศน์ข่าวชาวเขมรถูกบังคับให้ออกจากสถานที่อยู่อาศัย จากเว็บไซต์ 
http://www.youture.com/watch?v=RSq5ezxp_KO)  
 10.2  Worksheet 1 (Information Record)  
 10.3  Worksheet 2 A – B (Graph and Options) 
 10.4 Google Translator 
 10.5 เว็บไซต์ต่าง : http://www.youture.com/watch?v=RSq5ezxp_KO)  
Http://aseancorrner.blogspot.com/2012/06/official-and-spoken-languages-of.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youture.com/watch?v=RSq5ezxp_KO)%20และ
http://www.youture.com/watch?v=RSq5ezxp_KO)%20และ


39 

 

บทที่ 5 
กำรนิเทศ ก ำกับ และติดตำมผลกำรน ำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่กำรปฏิบัติ 

 

บทบำทและหน้ำที่ของโรงเรียน 
1. ศึกษาและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN Curriculum Sourcebook และ

แนวทางการน า ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ 
2. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนที่สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook ตามแนวทางการน า ASEAN Curriculum 
Sourcebook สู่การปฏิบัติ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนที่สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook 

 

นิเทศ ก ำกับ และติดตำมกำรน ำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่กำรปฏิบัติ 
 การนิเทศ ก ากับ และติดตามการน า ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ การ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นหลักสูตรอาเซียนและการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่
สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook เป็นการด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. การวางแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาที่เหมาะสมดังนี้ 
    1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความพร้อมของ

หลักสูตร ความสามารถของผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน น ามาวิเคราะห์จัดท าเป็นฐานข้อมูล 
     2) ร่วมวางแผนการนิเทศ โดยน าข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้สังเคราะห์มาว่งแผนพัฒนา

ตามล าดับดังนี้  
          2.1) สร้างความตระหนัก 

2.2) ร่วมก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.3) ร่วมประชุมก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
2.4) ให้ความรู้ ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  
2.5) ร่วมจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน/รายงาน 
2.6) รวบรวมข้อมูลที่เป็นจุดพัฒนา/จุดเด่น เพ่ือน าไปวางแผนสนับสนุนการพัฒนา

ต่อไป  
2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
   การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การวางแผน

พัฒนาบุคลากร การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1) ศึกษาผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
   2) ให้ค าปรึกษา แนะน าตามสถานการณ์ปัญหาของแต่ละสถานศึกษา 
   3) รวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการสนับสนุนให้เกิดการนิเทศภายในอย่าง

ต่อเนื่อง  
   4) ประเมินสภาพความส าเร็จของสถานศึกษา สังเคราะห์และสะท้อนผล 
   5) รวบรวมกิจกรรม/ภาพความส าเร็จของสถานศึกษา และถอดความรู้เพ่ือหาBest Practice 

และเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป โดยอาจจัดท าในลักษณะKM และน า Best Practice ลงใน Blog KM  
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    6) น าผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและผดุงคุณภาพให้มีความยั่งยืน
ต่อไป 

3. การประเมินผลหลังด าเนินการ 
    การประเมินผลหลังด าเนินการเป็นการประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษาเพ่ือสรุปรายงาน

ผู้เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
   1) จัดท ารายงานสรุปผล การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
   2) คัดเลือก Best Practice ในระดับสถานศึกษา 
   3) เผยแพร่ผลงานโดยจัดนิทรรศการ /ถอดความรู้/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   4) ประกาศเกียรติคุณให้รางวัล  

 

เครื่องมือนิเทศ แบบติดตามผลการด าเนินการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โรงเรียน........................................................................สพป ./ สพม. ................................. เขต  
ครั้งที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผล         ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 
 
 
ค ำชี้แจง 
 ให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือคณะกรรมการนิเทศฯ ด าเนินการนิเทศและติดตาม
ผลการด าเนินการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ในตอนที่ 1 จากนั้นด าเนินการติดตามการด าเนินการ
ขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ในตอนที่ 2 – 4 ตามรายงานที่ก าหนด แล้วเขียน
เครื่องหมาย     ลงในช่องระดับคุณภาพตามความเป็นจริง 

2. บันทึกร่องรอย / หลักฐาน / ผลการด าเนินการขับเคลื่อนดังกล่าวตามกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการนิเทศและติดตามในครั้งต่อไป 

3. บันทึกปัญหา / อุปสรรค และความต้องการ / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ในตอนที่ 5 
 
วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม 

1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

2.1 สถานศึกษาน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการขับเคลื่อนสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าข้อมูล
ไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ส ำหรับโรงเรียนทั่วไป 

แบบติดตามผลการด าเนินการขับเคล่ือนสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ค ำจ ำกัดควำม  
 ASEAN Curriculum Sourcebook หรือหลักสูตรแกนกลำงอำเซียน หมายถึง หลักสูตรที่
ส านักงานเลขาธิการอาเซียน SEAMEO หรือ USAID รวมทั้งนักการศึกษาของประเทศสมาชิกทั้ง 10 
ประเทศ ได้ร่วมมือกันพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เยาวชนอาเซียนได้เรียนรู้ และมีบริบทของการอยู่ร่วมกัน ให้
คุณค่าและคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน ค้นหาวิถีทางที่พลเมืองอาเซียนด ารงชีวิตและปรับตัวเข้า
กับความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน และแสวงหาโอกาสท่ามกลางความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
และวัฒนธรรม รวมทั้งเพ่ือให้บรรลุถึงสิ่งที่อาเซียนจะต้องด าเนินการ และค านึงถึงโลกของการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 5 กรอบเนื้อหา (Themes) ได้แก่ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (Knowing ASEAN) 
 2. การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และความหลากหลาย (Valuing and Diversity) 
 3. การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น (Connecting Global and Local) 
 4. การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม (Promoting Equity and Justice) 

5. การท างานร่วมกันเพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน (Work Together a sustainable Future) 
 
ตัวชี้วัดคุณภำพครู หมำยถึง ตัวชี้วัดคุณภาพครูไทยในประชาคมอาเซียน ที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดขึ้นจากการประชุมโต๊ะกลมและประชาพิจารณ์ บุคลากรที่
เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมการและด าเนินการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้
ก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพครูไทยในประชาคมอาเซียนไว้ดังนี้ 

 ครูผู้สอนมีความรู้ เกี่ยวกับอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน 
 ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
 ครูใช้หนังสือ ต าราเรียน และสื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้ 

ระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 
 ครูใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายโดยเน้นกิจกรรม หรือกระบวนการในการจัดการ

เรียนรู้ 
 ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในประเทศ และในกลุ่ม

ประเทศ 
สมาชิกอาเซียน 

 ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวชี้วัดคุณภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ตัวชี้วัดคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาไทยใน
ประชาคมอาเซียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดขึ้นจากการประชุมโต๊ะกลม
และประชาพิจารณ์ บุคลากรที่เก่ียวข้องโดยตรง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมการและด าเนินการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาไทยในประชาคมอาเซียนไว้
ดังนี้ 
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 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการภายในสภาวการณ์จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้บริหารมีทักษะในการใช้ภาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และทักษะในการใช้ ICT 
 ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้สู่ 

ประชาคมอาเซียน เช่น โรงเรียน องค์กนเอกชน หน่วยงานราชการ ฯลฯ 
 ผู้บริหารมีความสามารถในการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
 ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับภาคีเครือข่าย ในกลุ่ม

ประเทศ 
สมาชิกอาเซียน 
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กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนของสถำนศึกษำในกำรพัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 
 
 ขนำดโรงเรียน 
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 เล็ก (จ านวนนักเรียน 120 คน ลงมา) จ านวนนักเรียนทั้งหมด...........คน 
 กลาง (จ านวนนักเรียน 121- 300 คน) จ านวนนักเรียนทั้งหมด...........คน 
 ใหญ่ (จ านวนนักเรียน 301 คน ขึ้นไป) จ านวนนักเรียนทั้งหมด...........คน 

 
  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

 เล็ก (จ านวนนักเรียน 500 คน ลงมา) จ านวนนักเรียนทั้งหมด...........คน 
 กลาง (จ านวนนักเรียน 501- 1,500 คน) จ านวนนักเรียนทั้งหมด...........คน 
 ใหญ่ (จ านวนนักเรียน 1,501 - 2499 คน) จ านวนนักเรียนทั้งหมด...........คน 
 ใหญ่ (จ านวนนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป) จ านวนนักเรียนทั้งหมด...........คน 
   

 
ข้อมูลด้ำนบุคลำกร 

 ผู้บริหาร จ านวน...........คน 

 จ านวนครูและบุคลากรอ่ืน จ านวน...........คน 

 ข้าราชการครู จ านวน...........คน 

 ครูอัตราจ้าง จ านวน...........คน 

 พนักงานราชการ จ านวน...........คน 
รวม จ านวน...........คน 

 จ ำนวนห้องเรียน 
 ระดับปฐมวัย จ านวน...........ห้อง 
 ระดับประถมศึกษา จ านวน...........ห้อง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน...........ห้อง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน...........ห้อง 
 รวมจ านวนห้องเรียน จ านวน...........ห้อง 
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ตอนที่ 2 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรขับเคลือ่นของสถำนศึกษำ 
กิจกรรม ระดับคุณภำพกำรด ำเนินกำร ร่องรอย/หลักฐำน/ 

 ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

ผลกำรด ำเนินกำร 

1. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
1.1 มีการก าหนดโครงการสร้างการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

    

1.2 เปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

    

1.3 จัดท าพันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

    

1.4 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน
การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

    

1.5 การสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 

    

1.6 สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

    

1.7 มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขับเคลื่อน
ของสถานศึกษาในการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

    

 
โครงกำร / กิจกรรม / ผลงำนอ่ืน ๆ  ท่ีสถำนศึกษำด ำเนินกำร (เพิ่มเติม) 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
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กิจกรรม ระดับคุณภำพกำรด ำเนินกำร รอ่งรอย/หลักฐำน/ 
 ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
ก ำลัง

ด ำเนินกำร 
ด ำเนินก
ำรแล้ว 

ผลกำรด ำเนินกำร 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู
และบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนการ
พัฒนา 

    

2.2 จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัดคุณภาพครู
และผู้บริหารในประชาคมอาเซียนที่ สพฐ. ก าหนด 

    

2.3 ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาตามแผนการพัฒนา 

    

2.4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มี
โอกาสเข้าอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง 

    

2.5 จัดให้มีมุม หรือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับ 
ASEAN เพ่ือให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

    

2.6 มีการประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ตามตัวชี้วัดคุณภาพครูและผู้บริหารในประชาคม
อาเซียนที่ สพฐ. ก าหนด 

    

 
โครงกำร / กิจกรรม / ผลงำนอ่ืน ๆ  ท่ีสถำนศึกษำด ำเนินกำร (เพิ่มเติม) 
................................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
..................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. .......................................
........................................................................................................................................................ ............ 
...................................................................................................................... .............................................. 
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กิจกรรม ระดับคุณภำพกำรด ำเนินกำร ร่องรอย/หลักฐำน/ 
 ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
ลัง

ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร

แล้ว 
ผลกำรด ำเนินกำร 

3. การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 
3.1 จัดระบบการบริหารงานทางวิชาการท่ีจะ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียน 

    

3.2 แต่งตั้ง หรือสร้างทีมงานในการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียน 

    

3.3 จัดตั้ง หรือสร้างทีมงานในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

    

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรท าการ
วิจัย สร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ ด้านการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียน 

    

3.5 สรุป รายงานผล เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

    

3.6 ยกย่อง เชิดชู ครูและบุคลากรที่มีผลการ
ด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นแบบอย่าง 

    

 
โครงกำร / กิจกรรม / ผลงำนอ่ืน ๆ  ที่สถำนศึกษำด ำเนินกำร (เพิ่มเติม) 
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
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กิจกรรม ระดับคุณภำพกำรด ำเนินกำร ร่องรอย/หลักฐำน/ 

 ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ลัง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

ผลกำรด ำเนินกำร 

4. การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากร 
4.1 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

    

4.2 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการ
พัฒนาให้มีมุม/ห้อง/ศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อใช้
เป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับครู นักเรียน และ
บุคลากรในสถานศึกษา 

    

4.3 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการ
พัฒนา /จัดซื้อเอกสาร หนังสือ รวมทั้งสื่อ ICT 
เกี่ยวกับ ASEAN เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ส าหรับ
จัดกิจกรรมให้กับครู นักเรียน และบุคลากรใน
สถานศึกษา 

    

4.4 ระดมทรัพยากรจากท้ังภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

    

4.5 จัดหา หรือจัดสรรงบประมาณเพ่ือจ้างครูสอน
ภาษาต่างประเทศที่ 2 

    

 
โครงกำร / กิจกรรม / ผลงำนอ่ืน ๆ  ท่ีสถำนศึกษำด ำเนินกำร (เพิ่มเติม) 
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................ ....................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
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ตอนที่ 3 กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน 
 

กิจกรรม ระดับคุณภำพกำรด ำเนินกำร ร่องรอย/หลักฐำน/ 
 ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
ลัง

ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร

แล้ว 
ผลกำรด ำเนินกำร 

1. การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
1.1 การแต่งตั้งคระกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการของโรงเรียน 

    

1.2 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ ASEAN 
Curriculum Sourcebook 

    

1.3 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 
5 องค์ประกอบ (ส่วนน า โครงสร้างหลักสูตร 
ค าอธิบาย รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และการวัดประเมินผล) ให้มีความ
สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum 
Sourcebook 

    

1.4 ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาท้ังใน
ด้านปัจจัย กระบวนการ และผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพ่ือใช้พิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป 

    

 
โครงกำร / กิจกรรม / ผลงำนอ่ืน ๆ  ท่ีสถำนศึกษำด ำเนินกำร (เพิ่มเติม) 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
....................................................................................................................................................................  
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กิจกรรม ระดับคุณภำพกำรด ำเนินกำร ร่องรอย/หลักฐำน/ 
 ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
ลัง

ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร

แล้ว 
ผลกำรด ำเนินกำร 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 บูรณาการสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ในรายวิชาพ้ืนฐาน หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับอาเซียนเน้นการสื่อสาร หรือ การใช้
เทคโนโลยี 

    

2.2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนในรายวิชา
พ้ืนฐาน หรือรายวิชาเพ่ิมเติม 

    

2.3 การออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

    

2.4 การใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน 

    

2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
คุณลักษณะของเด็กอาเซียนตาม ASEAN 
Curriculum Sourcebook 

    

2.6 สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยการจัด
ป้ายนิเทศ/นิทรรศการ/สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาท่ีส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน 

    

 
โครงกำร / กิจกรรม / ผลงำนอ่ืน ๆ  ท่ีสถำนศึกษำด ำเนินกำร (เพิ่มเติม) 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... .........................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
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กิจกรรม ระดับคุณภำพกำรด ำเนินกำร ร่องรอย/หลักฐำน/ 

 ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ลัง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

ผลกำรด ำเนินกำร 

3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

    

3.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เช่น วันอาเซียน สัปดาห์
อาเซียน ค่ายนักเรียนอาเซียน ฯลฯ 

    

3.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

    

 
โครงกำร / กิจกรรม / ผลงำนอ่ืน ๆ  ท่ีสถำนศึกษำด ำเนินกำร (เพิ่มเติม) 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
....................................................................... .............................................................................................  
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ตอนที่ 4 กำรนิเทศ ก ำกับ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำสถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน 
 

กิจกรรม ระดับคุณภำพกำรด ำเนินกำร ร่องรอย/หลักฐำน/ 
 ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
ลัง

ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร

แล้ว 
ผลกำรด ำเนินกำร 

1. การสร้างความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการ
นิเทศ ติดตาม การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

    

2. การก าหนดความต้องการในการนิเทศ ติดตาม
การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและครู 

    

3. การก าหนดข้อตกลงและแผนการด าเนินการ
นิเทศติดตามร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู 

    

4. แต่งตั้งคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

    

5. ด าเนินการนิเทศ ติดตามการด าเนินการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทั้งในระดับชั้น
เรียนและระดับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    

6. ร่วมมือและประสานการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินการระหว่าง
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

    

7. สรุป รายงาน ผลการด าเนินการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินการพัฒนาสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียนเป็นระยะๆ 

    

 
โครงกำร / กิจกรรม / ผลงำนอ่ืน ๆ  ท่ีสถำนศึกษำด ำเนินกำร (เพิ่มเติม) 
............................................................................................................................. .......................................
...................................................................................................................................................... ..............
..................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................. .......................................................................................................  
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ตอนที่ 5 ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน และควำมต้องกำร / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน 
 ปัญหำ /  อุปสรรคในกำรด ำเนินกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน 
............................................................................................................................. .......................................
.................................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................................................... . 
 ควำมต้องกำร / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน 
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. ....................................... 
......................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... ..................................................... 
 
 

ลงชื่อ ........................................................... ผู้ติดตาม 
        (.........................................................) 

     ต าแหน่ง...................................................... 
วัน/เดือน/ปี................................................. 
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บรรณำนุกรม 
 

ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.2557. 
แนวทำงกำรน ำASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: 

           โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.2557. 

แนะน ำASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: 
           โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 . กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
           การจัดการศึกษา .มปท.มปป.  
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รำยช่ือคณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 

1. นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
2. นายบ ารุง  เสียงเพราะดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
3.ว่าที่ ร.ต.นันต์ชยั แกว้สุวรรณ ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
4.  นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

คณะผู้จัดท ำ 
1. นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
2. นางสาวรุ่งเรือง  สนธิเณร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา    
3. นายธวัช หมอยาดี ศึกษานิเทศก์ 
4. นางดวงแก้ว  โพธิ์อ้น ศึกษานิเทศก์ 
5. นางสาวสุนทรี  หิมารัตน์  ศึกษานิเทศก์ 
6. นางเพ็ญพร  พุ่มกุมาร ศึกษานิเทศก์ 
7. นางสาวอรสา  กุนศิลา ศึกษานิเทศก์ 
8. นางธนัย์ชนก  พลศารทลู ศึกษานิเทศก์  
9. นางกริษา  โพรามาต     ศึกษานิเทศก์ 
10. นายอดิศักดิ์ คงทัด ศึกษานิเทศก์ 
11. นางสาวอรสา  กุนศิลา  ศึกษานิเทศก์ 
12. นายยุทธ  โตอดิเทพย์ ศึกษานิเทศก์ 
13. นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน์   ศึกษานิเทศก์          
14. นางลลิตา  แย้มมี พนักงานธุรการ                            

 
 
 


