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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ของการวิจยั  (๑)  เพื่อวิเคราะห์คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของของนักเรียนตามหลกัสูตรในการ

เตรียมความพร้อมของสถาบนัการศึกษาในสงักดั สพฐ.ตามโครงการสปิริตอาเซียน  (๒)  เพื่อประเมินความรู้และ

ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ สงัคม และเจตคติของนกัเรียน  (๓)  เพื่อสังเคราะห์ขอ้เสนอแนะในการเตรียมความ

พร้อมหลกัสูตร กิจกรรม และโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับแผนการจดัการศึกษาและความเก่ียวขอ้งทางวิชาการ         

กบัโรงเรียนเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 

 วิธีการศึกษา  (๑)  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ไดแ้ก่การประเมินความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและ

ทกัษะทางภาษาต่างประเทศในหลกัสูตรโรงเรียนเครือข่ายในกลุ่มโรงเรียน  Sister School   และกลุ่มโรงเรียน 

Buffer School  และวิเคราะห์และแปรผลทางสถิติท่ีได ้ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้มเดลสมการโครงสร้าง 

(Structural Equation Modeling: SEM) จากโปรแกรม  LISREL  (๒)   การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์    

เชิงลึก ผู ้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ีและเอกสารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนและนโยบาย                     

ระดบัมธัยมศึกษาระดบัประเทศ  

          ผลการศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งพฒันาครู โดยเนน้ให้ครูวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา จดัท าหน่วย

การเรียนรู้และเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาผูเ้รียนให้มีความตระหนกั  ความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติท่ีดี 

พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียน และเตรียมตวัรับความเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัอาเซียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ         

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมจะมีเน้ือหา

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียนโดยตรงโดยท าตารางระบุช่ือหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สาระส าคญั เวลา และ

น ้ าหนักคะแนน  ผลการศึกษาใน องคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีขนาดอิทธิพลมากท่ีสุดของการพฒันาคุณลกัษณะ   

อันพึงประสงค์ของเด็กไทยหัวใจอาเซียน คือองค์ประกอบด้าน ทักษะ/ความรู้ด้านสังคม รองลงมาได้แก่ 

องค์ประกอบด้าน เจตคติ  และในล าดับท่ีสามได้แก่องค์ประกอบด้านทักษะ/ความรู้ด้านวัฒนธรรม                 

ความส าคญัอนัดบัท่ีส่ีคือองคป์ระกอบดา้นทักษะ/ความรู้ภาษาอาเซียน และอนัดบัท่ีห้าองคป์ระกอบดา้นทักษะ/

ความรู้ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาราชการของอาเซียน 

           ข้อเสนอแนะ  (๑)  การใช้กลไกความร่วมมือด้านการศึกษาน าพาอาเซียนสู่การเป็นประชาคมท่ีมี                  

ความมัน่คงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่คง และสังคมและวฒันธรรม เพ่ือสร้างอนาคตท่ีรุ่งเรือง

ของอาเซียน  (๒)  ด้านการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาควรด าเนินการโดยคณะกรรมการพฒันาคุณลักษณะ                  

อนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา  การจดัความพร้อมดา้นการเรียนและการสร้างเครือข่าย  (๓)  การพฒันาครูผูส้อน

โรงเรียนรัฐบาลระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ภายใตก้ารร่วมเป็นภูมิภาคเดียวกนัของอาเซียน ผูมี้หนา้ท่ีทุกคน             

ในองค์กรการพฒันาวิชาชีพครู หรือ ผูบ้ริหารการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษา หรือ                        

ครูท่ีสามารถพฒันาตนเองได้  (๔)  การบริหารจัดการในการพฒันาเด็กไทยให้มีศักยภาพและคุณลักษณะ                   

ท่ีจะด ารงชีวติในประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข ตอ้งด าเนินงานทั้งระบบในสถานศึกษาในทุก ๆ ดา้น 
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Abstract 

This research aims to investigate the preparing of the readiness of Thai secondary schools 

in responding to the creation of the ASEAN Community. It has three purposes: (1) to analyze the 

students’ qualifications according to the project called ‚the Spirit ASEAN‛, which is a curriculum 

designed to prepare students, including Thai secondary school students, for the ASEAN 

Community; (2) to evaluate the language skills and attitudes of students; and (3) to synthesize the 

recommendations on how to design the curriculum, activities, and projects related to the 

educational management and academic plans of the network of schools within outside of 

Thailand. 

Two research methods were employed: (1) the quantitative method was used to measure 

the students’ knowledge of the ASEAN and language skills among ‘sister’ schools and ‘buffer’ 

schools by analyzing the data through the modeling of the structural equation using LISREL 

program; (2) the qualitative method was used by making in-depth interviews of administrators, 

teachers, and executives as well as analyzing documents related to plans and policies at the 

secondary school level. 

Based on the research findings, school executives should develop teachers by having them 

analyze the curriculum of their schools, preparing learning units, and lesson plans in order to 

make the students become aware of and understand and have positive attitudes towards ASEAN 

community, of every subject group. Social, religion, and cultural studies should have explicit 

ASEAN contents, which can be done by tabulating content units with learning standards, 

indicators, key concepts, time, and weighed score. The results from the structural modeling 

analysis show that there were five factors that could explain the desirable attributes of Thai 
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students with ASEAN heart. The first factor was the skills and knowledge of ASEAN societies, 

followed by the positive attitudes towards ASEAN integration. The third was the factor 

embodying cultural knowledge and skills. The fourth was the skills and knowledge of ASEAN 

languages, and the fifth was the skills and knowledge of English, the official language of ASEAN. 

Based on the research findings, the following recommendations have been made: (1) Educational 

mechanisms should be used to build a stable and prosperous ASEAN in security, economic, social 

and cultural aspects; (2) in the realm of teaching and learning, schools and institutes should set up 

committees to develop desirable skills and knowledge of their own students, prepare suitable 

instruction and building up networks; (3) teacher development under the theme of ASEAN 

integration, is necessary, especially basic education teachers, and such development should 

incorporate all parties involving in teacher development such as professional organizations and  

executives, including teachers capable of developing themselves; and (4) efforts and activities 

aiming to prepare Thai students for successful participation in the SEAN economy require 

cooperation and implementation of every educational organization and system. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

                 โครงการวจิยัเร่ือง “ การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนมธัยมศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน “ ไดด้ าเนินการจนแลว้เสร็จ  โดยไดรั้บเงินทุนอุดหนุนการวจิยั และไดรั้บการ
ส่งเสริมดา้นเวลาและส่ิงอ านวยความสะดวก จากมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์รวมทั้งไดรั้บความ
อนุเคราะห์ขอ้มูลจากส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนท่ีร่วมโครงการ Spirit of ASEAN    
อีกทั้ง เจา้หนา้ท่ีโครงการศูนยอ์าเซียนศึกษาท่ีอ านวยความสะดวกใหส้ัมภาษณ์ 

               โอกาสน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอบคุณอยา่งสูงต่อสถาบนัและบุคคลท่ีใหค้วามกรุณาตั้งแต่เร่ิมตน้
จนกระทัง่งานวิจยัเร่ืองน้ีไดลุ้ล่วงไปดว้ยดี ไดแ้ก่ศาสตราจารยไ์พฑูรย ์สินลารัตน์  รองศาสตราจารย ์ 
ดร. สรชยั  พิศาลบุตร   ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัและผูป้ระสานงานศูนยว์จิยั และขอบคุณผูต้รวจสอบทาง
วชิาการ  ท่ีกรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งและประเมินความเหมาะสมทางวชิาการ รวมทั้งทุกท่านท่ีให้
ความช่วยเหลือสนบัสนุนให้ขอ้คิดเห็นในการคน้ควา้วิจยัอนัเป็นประโยชน์และวทิยาทานแก่ผูว้จิยั 
 
 
 

                                                                                                           (นายสุเทพ   พนัประสิทธ์ิ) 
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สารบัญ 
 

          หน้า 
 

บทที ่๑  บทน า          ๑ 
  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา                                                               ๑ 
  วตัถุประสงคข์องการวจิยั        ๒ 
  ขอบเขตของการวจิยั        ๒ 

กรอบแนวคิดการวจิยั              ๓ 
             ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ        ๔  
  นิยามศพัท ์         ๔ 
       
บทที ่๒  หลกัสูตรการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน     ๕ 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑   ๕ 

            การปรับหลกัสูตรการศึกษาไทยสู่อาเซียน      ๑๑ 

      

บทที ่๓  วธีิด าเนินงานวจิยั                                                                           ๑๕ 
การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)                                                                ๑๕
ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ                                                     ๑๖    

 

บทที ่๔   ผลการวจิยั                       ๒๓ 
๑. การวเิคราะห์คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนตามหลกัสูตร โครงการ 

                         และกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมของสถาบนัการศึกษาในสังกดั สพฐ. 

  ตามโครงการสปิริตออฟอาเซียน (Spirit of ASEAN) และหลกัสูตรกลาง สพฐ.        ๒๓                        

            ๒. การประเมินความความรู้ และทกัษะทางภาษาต่างประเทศ และความรู้ทางสังคม 

และวฒันธรรม เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และเจตคติของนกัเรียน   ๕๖ 
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                            ๓. ผลการศึกษาความสอดคลอ้งความรู้และทกัษะและเจตคติกบัคุณลกัษณะ 

                         อนัพึงประสงค ์                                                                                                               ๖๘  

                        ๔. ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างและความเช่ือมโยงขององคป์ระกอบ 

                           ของหลกัความสอดคลอ้งความรู้และทกัษะ และเจตคติกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์   ๗๘ 

                           ๕. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานจดัการเรียนรู้สู่ 

ประชาคมอาเซียน                       ๘๑ 

 

บทที ่๕    สรุปและขอ้เสนอแนะ        ๘๕   
  ๑. ขอ้สรุปการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน             ๘๕ 

๒. ขอ้สรุปปัจจยัท่ีมีขนาดอิทธิพลมากท่ีสุดของการพฒันาคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคข์องเด็กไทยหวัใจอาเซียน      ๘๕ 

 ๓. การสังเคราะห์ขอ้เสนอแนะในการเตรียมความพร้อมหลกัสูตร                        ๘๖ 
๔. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย          ๘๗         

 
บรรณานุกรม                                                                  ๙๐ 
ภาคผนวก           ๙๓                                                                                                                                                                                                                                                                        
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สารบัญตาราง 
 

           หน้า 
 

ตารางที่ 
 
๓.๑ จ านวนนกัเรียน สถาบนัการศึกษาในโครงการสปิริตออฟอาเซียน (Spirit of ASEAN) 

จ านวน ๒๑๗ ตวัอยา่ง              ๑๗                                               

๔.๑  ความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ นกัเรียนโรงเรียน (SISTER SCHOOL)                            ๕๗ 

๔.๒  ความรู้และทกัษะภาษาอาเซียนกลุ่มโรงเรียน Sister School                                      ๕๘ 

๔.๓  ความรู้ทางสังคมอาเซียนกลุ่มโรงเรียน Sister School                              ๕๙   

๔.๔  ความรู้และทกัษะทางวฒันธรรมอาเซียนกลุ่มโรงเรียน Sister School                        ๖๐ 

๔.๕  ระดบัคุณสมบติัดา้นเจตคติ จิตพิสัย/พฤติกรรมกลุ่มโรงเรียน Sister School         ๖๑                

๔.๖  ความรู้และทกัษะภาษาองักฤษของกลุ่มโรงเรียน Buffer School    ๖๓ 
๔.๗   ความรู้และทกัษะภาษาอาเซียนกลุ่มโรงเรียน Buffer School     ๖๔ 

๔.๘  ความรู้ทางสังคมอาเซียนกลุ่มโรงเรียน Buffer School     ๖๕ 

๔.๙ ความรู้และทกัษะทางวฒันธรรมอาเซียนกลุ่มโรงเรียน Buffer School    ๖๖ 

๔.๑๐ ระดบัคุณสมบติัดา้นเจตคติ จิตพิสัย/พฤติกรรมกลุ่มโรงเรียน Buffer School   ๖๗ 

๔.๑๑  ค่าสถิติและผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามองคป์ระกอบ 

 ดา้นความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษ       ๖๘ 

๔.๑๒  ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตวัแปรสังเกตไดต้ามองคป์ระกอบดา้นความรู้ 

 และทกัษะทางภาษาองักฤษกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์     ๖๙      
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                     หน้า 
 
ตารางที่ 
 

๔.๑๓  ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามองคป์ระกอบดา้นความรู้ 

 และทกัษะภาษาอาเซียน         ๗๐ 

๔.๑๔  ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตวัแปรสังเกตไดต้ามองคป์ระกอบดา้นความรู้ 

 และทกัษะทางภาษาอาเซียนกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์     ๗๑ 

๔.๑๕  ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามองคป์ระกอบดา้นความรู้ 

 และทกัษะทางสังคม         ๗๒ 

๔.๑๖  ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตวัแปรสังเกตไดต้ามองคป์ระกอบดา้นความรู้ 

 และทกัษะทางสังคม         ๗๓ 

๔.๑๗  ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามองคป์ระกอบดา้นความรู้ 

 และทกัษะทางวฒันธรรม         ๗๔ 

๔.๑๘ ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตวัแปรสังเกตไดต้ามองคป์ระกอบดา้นความรู้ 

 และทกัษะทางสังคม         ๗๕ 

๔.๑๙ ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัองคข์อ้มูลเป็นประจกัษต์ามองคป์ระกอบดา้นเจตคติ ๗๖ 

๔.๒๐ ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตวัแปรสังเกตไดต้ามองคป์ระกอบดา้นเจตคติ  ๗๗ 

๔.๒๑ ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตวัแปรสังเกตไดต้ามองคป์ระกอบของหลกั 

 ความสอดคลอ้งความรู้และทกัษะ และเจตคติกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์   ๗๙ 
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                       หน้า 

 

ตารางที่ 

 

๔.๒๒ ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตวัแปรสังเกตไดต้ามองคป์ระกอบทกัษะ/ความรู้ 

 ภาษาองักฤษ ทกัษะ/ความรู้ภาษาอาเซียน ทกัษะ/ความรู้ดา้นสังคม ทกัษะ/ความรู้  

 ดา้นวฒันธรรม และเจตคติกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์     ๘๐ 

๔.๒๓ ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ๘๓ 
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สารบัญภาพ 
 

            หน้า 
ภาพท่ี ๑.๑ กรอบแนวคิด         ๓ 
ภาพท่ี ๒.๑ องคค์วามรู้ ทกัษะส าคญั และคุณลกัษณะในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน         ๑๐ 
ภาพท่ี ๓.๑ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเด็กไทยสปิริตออฟอาเซียน    ๑๖ 
ภาพท่ี ๔.๑ ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครสร้างและความเช่ือมโยงขององคป์ระกอบ 
  ของหลกัความสอดคลอ้งความรู้ และทกัษะกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  ๗๘ 
ภาพท่ี ๕.๑ แนวคิดการพฒันาความพร้อมของนกัเรียน      ๘๘ 
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บทที ่๑ 
บทน า 

 
๑.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
             อาเซียน เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประเทศไทยมากท่ีสุดทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม  รัฐบาลไทยตระหนกัถึงบทบาทและภารกิจส าคญัในการเสริมสร้างความร่วมมือกบัอาเซียน เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งของอาเซียนในเวทีโลก และบรรลุการจดัตั้งประชาคมอาเซียนตามกฎบตัรอาเซียน โดยให้
อาเซียนเป็นองค์กรท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกร่วมกนัเคารพสิทธิมนุษยช์น และ
ผลกัดนัให้อาเซียนมีบทบาทสร้างสรรค์ในเวทีระหวา่งประเทศ รวมทั้งขยายความร่วมมือกบัประเทศในเอเชีย
อ่ืนๆ ภายใตก้รอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และระหว่างเอเชียกบัภูมิภาคอ่ืนโดยเฉพาะการใช้
กลไกความร่วมมือดา้นการศึกษาน าพาอาเซียนสู่การเป็นประชาคมท่ีมีความมัน่คงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง
และความมัน่คง และสังคมและวฒันธรรม เพื่อสร้างอนาคตท่ีรุ่งเรืองของอาเซียน 
                ความร่วมมือทางการศึกษาของอาเซียนโดยประเทศไทยได้รับทั้งประโยชน์และเกียรติจากอาเซียน  
กล่าวคือ  ประเทศไทยไดรั้บประโยชน์จากองคก์ารรัฐมนตรีการศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ ซีมีโอ 
ซ่ึงมีส านกังานตั้งอยูใ่นประเทศไทยและมีภารกิจในการส่งเสริมความร่วมมือในดา้นการฝึกอบรมและการวิจยั
เพื่อพฒันาระบบการศึกษาในภูมิภาค    อาเซียนมีปรัชญาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างองคค์วามรู้และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวติใหก้บัประชาชนในอาเซียน ซ่ึงรวมทั้งคนไทย   นอกจากน้ี ประเทศไทยไดรั้บ
เกียรติให้เป็นท่ีตั้ งของส านักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ซ่ึงเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัชั้นน าในประเทศสมาชิกอาเซียน ๒๑ แห่ง โดยเนน้ความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การใหทุ้นการศึกษา การพฒันาหลกัสูตรและการวจิยัร่วมกนั 
   ส าหรับประเทศไทย ไดมุ้่งส่งเสริมความร่วมมือดา้นการศึกษากบัประชาคมโลก และองคก์ารระหวา่ง
ประเทศทั้ งระดับภูมิภาคและระดับสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนของชาติ บุคลากรทางการศึกษา                         
ครู คณาจารย ์และขบัเคล่ือนการศึกษาไทยสู่เวทีโลกอยา่งมีประสิทธิภาพ  อาทิ ความร่วมมือกบัสหประชาชาติ
ในการสนบัสนุนเป้าหมายพฒันาสหัสวรรษท่ีก าหนดให้เด็กทุกคนทัว่โลกจะตอ้งได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อย่างน้อยระดบัประถมศึกษา ความร่วมมือกบัองค์การยูเนสโก ในการส่งเสริมการจดัการศึกษาตามปฏิญญา
สากลว่าดว้ยการศึกษาเพื่อปวงชน  ดว้ยการให้การรับรองว่าภายในปี ๒๕๕๕ เด็กทุกคน ทั้งท่ีอยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก และเป็นกลุ่มนอ้ยทางเช้ือชาติ สามารถเขา้ถึงและเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพและเท่า
เทียมกนั     ความร่วมมือกบัองคก์ารซีมีโอ ในการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้งผูด้้อยโอกาส และผูย้ากไร้ และความ
ร่วมมือกบัอาเซียน เพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการสร้างประชาคมท่ีมีประชาชนเป็น

DPU



๒ 

 

ศูนยก์ลางมีอตัลกัษณ์ร่วมกนั  ท าให้เกิดเป็นสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของภูมิภาคในการยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนเพื่อมุ่งไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

โรงเรียนเป็นสถาบนัการขบัเคล่ือนประเทศประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษา  ดว้ยการสร้างความเขา้ใจ    
ในเร่ืองเก่ียวกบัเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งการเตรียมและพฒันาเยาวชนในความแตกต่างทางดา้น
ชาติพนัธ์ุ การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนและการพฒันาเยาวชนไทยเพื่อการรองรับการรวมตวัของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน   การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาการติดต่อส่ือสารระหว่างกนั          
ในประชาคมอาเซียน มีการเพิ่มครูท่ีจบการศึกษาดา้นภาษาองักฤษเขา้ไปในทุกระดบัชั้นการศึกษา เพื่อให้
นกัเรียนไทยสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการร่วมมือกบัภาคเอกชนในการรับ
อาสาสมคัรเขา้มาสอนภาษาต่างประเทศ รวมถึงวฒันธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อการอยูร่่วมกนัดว้ยความเขา้ใจ
กนัของประเทศในประชาคม  

๒. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(๑)   เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรในการเตรียมความพร้อม             

ของสถาบนัการศึกษาในสังกดั สพฐ. ตามโครงการสปิริตออฟอาเซียน (Spirit of ASEAN)  
(๒) เพื่อประเมินความพร้อมในความรู้และทกัษะทางภาษาต่างประเทศ และความรู้และทกัษะทางสังคม                   

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและเจตคติของนักเรียนสถาบนัการศึกษาในสังกดั สพฐ. ตามโครงการสปิริตออฟ
อาเซียน (Spirit of ASEAN)  

(๓)  เพื่อสังเคราะห์ขอ้เสนอแนะในการเตรียมความพร้อมหลกัสูตร  กิจกรรมและโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแผนการจดัการศึกษาตลอดจนความเก่ียวขอ้งทางวิชาการกบัโรงเรียนเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
ของสถาบนัการศึกษาในสังกดั สพฐ. ตามโครงการสปิริตออฟอาเซียน (Spirit of ASEAN) ในการพฒันา
นกัเรียนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
(๓.๑)   ด้านเน้ือหา โดยเลือกตัวอย่างจากหลักสูตร กิจกรรม โครงการท่ีเปิดสอนในหลักสูตร

มธัยมศึกษาของสถาบนัการศึกษาในโครงการสปิริตออฟอาเซียน (Spirit of ASEAN) 
(๓.๒)    ด้านสถานท่ี  โรงเรียนในโครงการสปิริตออฟอาเซียน (Spirit of ASEAN) ตามเอกสาร

ภาคผนวก 
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๓ 

 

     

                                             

    

  

  

  

                        

  

ทักษะ/ความรู้ 
ภาษาองักฤษ 

 

ทักษะ/ 
ความรู้ 

ด้านสังคม 

เจตคติ 

ลกัษณะเดก็ไทย
หัวใจอาเซียน

(Spirit of ASEAN) 
  

    

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

  

  

ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ในสถานศึกษา 
 น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดภาษาองักฤษ 

ทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศในสงัคม 
 ทกัษะการใชภ้าษาอาเซียนในชุมชน 
มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาต่างประเทศในอาเซียน 

เขา้ใจการอยูร่่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลก   

เขา้ใจการเห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม ของอาเซียน 

เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิต 

เขา้ใจปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรม และ มีจิตส านึก  

เขา้ใจความเป็นมา ของวฒันธรรมอาเซียน 

เขา้ใจความเป็นมาและ มีความภูมิใจความเป็นไทย 

เห็นคุณค่าและความส าคญัของอาเซียน 

     

                                             

เห็นคุณค่าของเพ่ือนมนุษย ์

มีความรู้พฒันาการของโลกอยา่งวิเคราะห์วิจารณ์   

เห็นคุณค่าของวฒันธรรมไทยและเขา้ใจต่างประเทศ 

ทักษะ/ความรู้ 
ภาษาอาเซียน 

 

ทักษะ/ 
ความรู้ 

ด้านวฒันธรรม 

๔. กรอบแนวคิดการวจัิย  
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๑.๑ กรอบแนวความคิด 
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๔ 

 

โรงเรียน เป็นกลไกสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนและครูกลุ่มภาษาต่างประเทศและ               
กลุ่มสังคมศึกษา ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะดา้นการศึกษาประชาคมอาเซียน รวมทั้งการผลกัดนั 
และการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะดา้นการศึกษาสู่การปฏิบติัในทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ และอยา่งมีส่วนร่วม 
โดยในระยะแรกเนน้โรงเรียนในโครงการสปิริตอาเซียน (Spirit of ASEAN)   ดงัภาพท่ี ๑ 

 
๕. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ส่ิงส าคญัท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษา 
(๑)  แนวทางการวางแผนพฒันาก าลงัคนระดบัมธัยมศึกษาและการพฒันาหลกัสูตรท่ีเหมาะสม 

(๒) องคค์วามรู้เร่ืองการศึกษาในอาเซียนและการพฒันาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

(๓) องคค์วามรู้ดา้นสังคมและวฒันธรรมภายใตส้ภาวะการรวมตวัเป็นภูมิภาคเดียวกนั 

๖. นิยามศัพท์ 

Education Hub หมายถึงโครงการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค   
Spirit of ASEAN หมายถึง กิจกรรมโครงการพฒันาประชาคมสู่อาเซียน 
Sister school หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการเรียนรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนและมีศูนย์อาเซียนศึกษา                      
เนน้การเรียนการสอนภาษาองักฤษ เทคโนโลยี และภาษาอาเซียนอีก ๑ ภาษา (ภาษาประเทศอาเซียน ๙ 
ประเทศ คือ เวยีดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว พม่า กมัพชูาและมาเลเซีย) 
Buffer school หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและมีศูนยอ์าเซียนศึกษา เนน้การ
เรียนการสอนภาษาอาเซียน ๑ ภาษา (ภาษาประเทศท่ีมีชายแดนติดท่ีตั้งของโรงเรียน เช่น ลาว พม่าและ
มาเลเซีย) และเทคโนโลย ี
ศูนย์อาเซียนศึกษา หมายถึง ศูนยท่ี์จดัตั้งข้ึนในโรงเรียน sister school และ buffer school เพื่อเป็นแหล่ง               
การเรียนรู้ จดักิจกรรมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ส าหรับครู นกัเรียน รวมถึงชุมชน              
ท่ีรายรอบโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียนและพฒันาเยาวชนไทยให ้     
มีสมรรถนะท่ีส าคญัส าหรับการด าเนินชีวติในประชาคมอาเซียน 
โรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษา  หมายถึง โรงเรียนท่ีศูนยอ์าเซียนศึกษาเลือก  เพื่อเผยแพร่ความรู้และ                   
จดักิจกรรมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  โดยเป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงกบัศูนยอ์าเซียน
ศึกษาและสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 
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บทที ่๒ 
หลกัสูตรการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

 

๑. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ได้ช้ีให้เห็นถึง                  
ความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้
อยา่งเท่าทนั  ใหมี้ความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลง
เพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ย่างมัน่คง  แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐาน
จิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้ งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต                       
อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๙) ซ่ึงแนวทาง
ดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษ       
ท่ี ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค ์มีทกัษะดา้น
เทคโนโลยี   สามารถท างานร่วมกับผู ้อ่ืน และสามารถอยู่ ร่วมกับผู ้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑)   

จากขอ้คน้พบในการศึกษาวจิยัและติดตามผลการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ 
ท่ีผ่านมา  ประกอบกบัขอ้มูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  ๑๐ เก่ียวกบัแนวทางการ
พฒันาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ จึงเกิดการ
ทบทวนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔  เพื่อน าไปสู่การพฒันาหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ท่ีมีความเหมาะสม ชดัเจน ทั้งเป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน พฒันาเศรษฐกิจและสังคม พฒันาประเทศพื้นฐานในการด ารงชีวิต การพฒันาสมรรถนะและ
ทกัษะ และกระบวนการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมี้การ
ก าหนดวิสัยทศัน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดัท่ีชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจดัท าหลกัสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดบั  นอกจากนั้นได้
ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง และเปิด
โอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวดัและ
ประเมินผลผูเ้รียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชดัเจนต่อการน าไปปฏิบติั 
 เอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ น้ี จดัท าข้ึนส าหรับทอ้งถ่ินและ
สถานศึกษาได้น าไปใช้เ ป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเ รียน  
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การสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพดา้นความรู้ และทกัษะ
ท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวติ  

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารน้ี ช่วยท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในทุกระดบั
เห็นผลคาดหวงัท่ีตอ้งการในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีชัดเจนตลอดแนว ซ่ึงจะสามารถช่วยให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัทอ้งถ่ินและสถานศึกษาร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งมัน่ใจ ท าให้การจดัท าหลกัสูตรใน
ระดบัสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยให้เกิดความชัดเจนเร่ืองการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแกปั้ญหาการเทียบโอนระหวา่งสถานศึกษา  ดงันั้นในการพฒันาหลกัสูตรในทุก
ระดบัตั้งแต่ระดบัชาติจนกระทัง่ถึงสถานศึกษา จะตอ้งสะทอ้นคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจดัการศึกษาทุกรูปแบบ 
และครอบคลุมผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

การจดัหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัได้ ทุกฝ่าย ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งระดบัชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตอ้งร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกนัท างานอยา่งเป็นระบบ และ
ต่อเน่ือง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนบัสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ข เพื่อพฒันาเยาวชน
ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
วสัิยทศัน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มี
ความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ 
ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐาน
ความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

หลกัการ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
              ๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเ รียนรู้                   
เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็น
ไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

๒. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี
คุณภาพ 
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๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา                      
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

๔. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการเรียนรู้ 
๕. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
๖. เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

จุดหมาย 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน   มุ่งพัฒนาผู ้เ รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข    
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน  เม่ือจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

๑. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลย ี และมีทกัษะชีวติ  
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
๔. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ การปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
๕. มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิต

สาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข     

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดงัน้ี 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั ๕ ประการ ดงัน้ี 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหา
ความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้
วธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
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 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยูร่่วมกนัในสังคม
ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การ
ปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ และ                
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร  
การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงัน้ี 

๑. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
๒. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๓. มีวนิยั 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
๖. มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ่มเติมให้สอดคลอ้งตามบริบทและ

จุดเนน้ของตนเอง     
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี  
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๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. วทิยาศาสตร์  
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ท่ีพึงประสงคเ์ม่ือ
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไกส าคญั ในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษา
ทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบว่าตอ้งการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร 
รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดบัชาติ 
ระบบการตรวจสอบเพื่อประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาว่าสามารถ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

ตัวช้ีวดั 

ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีนกัเรียีนพึงรู้และปฏิบติัได ้รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น ซ่ึงสะทอ้น
ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  น าไปใช้ ในการก าหนดเน้ือหา  จดัท าหน่วย
การเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑส์ าคญัส าหรับการวดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน   

๑. ตัวช้ีวดัชั้ นปี   เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู ้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ          
(ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มธัยมศึกษาปีท่ี ๓)             

๒. ตวัช้ีวดัช่วงชั้น  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษา               
ปีท่ี ๔- ๖)  

 

 

 

DPU



๑๑ 

 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้   ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ ซ่ึงก าหนดให้ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ดงัน้ี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๒.๑  องค์ความรู้ ทักษะส าคัญและคุณลกัษณะในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ท่ีมา:กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๒). หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑.  
 

องค์ความรู้ ทักษะส าคัญ 
และคุณลักษณะ 

ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน 

วิทยาศาสตร์   :   การน าความรู้ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ไปใช้ในการศกึษา ค้นคว้าหาความรู้ 
และแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ การคิด
อยา่งเป็นเหตเุป็นผล  คิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์  และจิตวิทยาศาสตร์ 
 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    
การอยูร่่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลก
อยา่งสนัติสขุ  การเป็นพลเมืองดี  
ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา   
การเห็นคณุคา่ของทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม ความรักชาติ และภมูิใจใน
ความเป็นไทย 

 

ศิลปะ : ความรู้และทกัษะใน
การคิดริเร่ิม  จินตนาการ 
สร้างสรรค์งานศิลปะ  
สนุทรียภาพและการเห็น
คณุคา่ทางศิลปะ 
 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทกัษะ 
และวฒันธรรมการใช้ภาษา   
เพือ่ การสือ่สาร   ความช่ืนชม    
การเห็นคณุคา่ภมูิปัญญา ไทย     และ
ภมูิใจในภาษาประจ าชาต ิ

ภาษาต่างประเทศ   :    ความรู้
ทกัษะ  เจตคติ และวฒันธรรม 
การใช้ภาษาตา่งประเทศในการ
สือ่สาร  การแสวงหาความรู้ 
และการประกอบอาชีพ 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  :        
ความรู้  ทกัษะ และเจตคติ 
ในการท างาน  การจดัการ                   
การด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  
และการใช้เทคโนโลย ี

 

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ 
ทกัษะและเจตคติในการสร้างเสริม
สขุภาพพลานามยัของตนเองและ
ผู้อื่น  การป้องกนัและปฏิบตัิตอ่ 
สิง่ตา่ง ๆ  ท่ีมีผลตอ่สขุภาพอยา่ง 
ถกูวิธีและทกัษะในการด าเนินชีวติ 

คณิตศาสตร์  :   การน าความรู้
ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ใน                   
การแก้ปัญหา การด าเนินชีวติ  
และศกึษาตอ่ การมีเหตมุีผล            
มีเจตคติทีด่ีตอ่คณิตศาสตร์ 
พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ 
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๒.  การปรับหลักสูตรการศึกษาไทยสู่อาเซียน 
                
             นบัตั้งแต่ท่ี อาเซียน (ASEAN) หรือท่ีมีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations) ไดรั้บการสถาปนาข้ึนเป็นองคก์รความร่วมมือ
ระดบัภูมิภาคแบบหลวมๆ ในความสัมพนัธ์แบบรัฐต่อรัฐ ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เม่ือวนัท่ี ๕ 
สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๗  ไดใ้ห้ความส าคญักบับทบาทของการศึกษาในการส่งเสริมการพฒันาของประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาค โดยไดป้ระกาศไวใ้นวตัถุประสงค์ส าคญัประการหน่ึงของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ ว่า “เพื่อให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปของการฝึกอบรมและการวิจยัและส่งเสริม
การศึกษา”     ในขณะท่ีโลกพฒันาเขา้สู่ยคุโลกาภิวฒัน์อยา่งรวดเร็วในช่วง ๒-๓ ทศวรรษท่ีผา่นมา    ประเทศใน
กลุ่มอาเซียนมีการรวมตวักนัมากข้ึน และไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ภายใน ค.ศ. ๒๐๒๐ ของอาเซียนปรากฏในขอ้หน่ึง
ว่า “เพื่อพฒันาอาเซียนให้มีความเขม้แข็งในหลายๆ ด้าน รวมทั้งด้านการศึกษา โดยระบุให้มีการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นทุกๆ ส่วนของเศรษฐกิจโดยผา่นการพฒันาคุณภาพทางการศึกษา การพฒันาทกัษะ ศกัยภาพ 
และการฝึกอบรม”  
               ปัจจุบนั อาเซียนก าลงัปรับแนวทางให้กลุ่มประเทศสมาชิกกา้วสู่ทศวรรษท่ี ๔ ดว้ยศกัยภาพใหม่ ดว้ย
การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายใน ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยประกอบดว้ย ๓ เสาหลกั ท่ีเรียกวา่ 
ประชาคมการเมือง-ความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN 
Economic Community) กบัประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)             
โดยอาศยักฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) เป็นกลไกส าคญัในการปฏิรูปองคก์รสู่การเป็นสถาบนัท่ีมีสถานะ
ทางกฎหมาย และมีศกัยภาพในการรับมือกบัปัญหาต่างๆ อยา่งมีเอกภาพมากข้ึน บนกรอบกฎหมายและกติกา
มารยาทของการอยูร่่วมกนั ตลอดจนการท างานของอาเซียนสนองประโยชน์ต่อประชาชนมากข้ึน ซ่ึงอาจถือได้
วา่ เป็นการท าให้อาเซียนกา้วไปบนเส้นทางสายใหม่ซ่ึงมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง โดยร้อยรัดกบัความร่วมมือ
กบันอกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัประเทศคู่เจรจา ในลกัษณะหุ้นส่วนเพื่อการพฒันา (Partnership for 
Development) ในการอ านวยให้อาเซียนกา้วไปในแนวทางของวิสัยทศัน์อาเซียน ๒๐๒๐ อยา่งชดัเจนมากข้ึน
กว่าในอดีตท่ีผ่านมา ทั้งในการยกระดบัศกัยภาพทางเศรษฐกิจ และการจดัการกบัปัญหาใหม่ๆ ท่ีรุมเร้าอยู่
ร่วมกนั  
แผนงานการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) มี
การก าหนดคุณลกัษณะและองคป์ระกอบของแนวทางการด าเนินการ ประกอบดว้ย  
        ๑) การพฒันามนุษย ์(Human Development): ส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ให้
ประชาชนเขา้ถึงโอกาสอยา่งเท่ียงธรรมในการพฒันาดา้นต่างๆ  ส่งเสริมและลงทุนในดา้นการศึกษาและการ

ความสัมพนัธ์ของการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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เรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถ ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบการ 
ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีชิงประยุกต์ ในการด าเนินกิจกรรมดา้นสังคม
และเศรษฐกิจ  
       ๒) การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม (Social Welfare and Protection): ส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละคุณภาพ
ชีวติท่ีดีของประชาชน โดยลดความยากจน ส่งเสริมการคุม้ครองและสวสัดิการสังคม  การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ี
มัน่คงปลอดภยั และปลอดยาเสพติด การเตรียมความพร้อมเร่ืองภยัพิบติั  และการจดัการกบัขอ้กงัวลเก่ียวกบัการ
พฒันาสุขภาพ  
      ๓) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights): ส่งเสริมความยุติธรรมและสิทธิของ
ประชาชน ซ่ึงสะทอ้นอยูใ่นนโยบายและทุกวิถีของชีวิต ซ่ึงรวมถึงสิทธิและสวสัดิการส าหรับกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส
และอ่อนแอ เช่น สตรี เด็ก ผูสู้งวยั ผูพ้ิการ และแรงงานโยกยา้ยถ่ินฐาน  
       ๔) ความย ัง่ยืนด้านส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Sustainability):      มุ่งสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเขียวและสะอาดโดยการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
การบริหารจดัการและการอนุรักษดิ์น น ้ า แร่ธาตุ พลงังาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม ้ทรัพยากรชายฝ่ัง
และทรัพยากรทางทะเล การปรับปรุงคุณภาพน ้าและอากาศส าหรับภูมิภาคอาเซียน โดยอาเซียนจะมีส่วนร่วมใน
ความพยายามของโลก ในการจดัการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มโลก รวมทั้งการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและคุม้ครอง
ชั้นโอโซน เช่นเดียวกบัการพฒันาและการปรับใชเ้ทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
        ๕) การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity): อตัลกัษณ์อาเซียนเป็นพื้นฐานของ
ผลประโยชน์ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยจะสะทอ้นการรวมเอกลกัษณ์ ประเพณี ความเช่ือ และ
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง และความปรารถนาท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียน  อาเซียนจะส่งเสริมการตระหนกัรับรู้
เก่ียวกบัอาเซียน ซ่ึงเนน้ค่านิยมท่ีเหมือนกนัในการรวมตวักนัเป็นหน่ึงซ่ึงมีความแตกต่างกนั  
         ๖) การลดช่องว่างทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap): ลดช่องว่างระดบัการพฒันา 
โดยเฉพาะมิติทางสังคม ระหวา่งประเทศสมาชิกเก่า ๖ ประเทศ และประเทศสมาชิกใหม่ (กมัพชูา ลาว พม่า และ 
เวยีดนาม: CLMV)  
               องคป์ระกอบทั้ง ๖ ประการขา้งตน้ สะทอ้นถึงบทบาทอนัส าคญัของการศึกษา  และความร่วมมือดา้น
การศึกษาระหวา่งประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการพฒันามนุษย ์และการลดช่องวา่งทางการพฒันาเป็น
ประชาคมท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้น สร้างเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่ง
เสมอภาค บนเส้นทางซ่ึงเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนในฐานะศูนย์กลางของความร่วมมือในอาเซียน                 
โครงการปฏิบติัการเวยีงจนัทน์ยงัไดเ้นน้ในดา้นการส่งเสริม “ให้ประชาชนทุกคนไดรั้บการศึกษาดว้ยมาตรฐาน
สูง” โดยอาศยัความร่วมมือในลกัษณะเครือข่าย ตลอดจนร่วมมือกบัองคก์รดา้นการศึกษาในระดบัภูมิภาคอ่ืนๆ 
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และในระดบัสากล เพื่อให้เกิดเป็นความพยายามท่ีสอดรับกนัในการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชนในภูมิภาค 
ดงัน้ี  
     ๑) การพฒันาความร่วมมือดา้นระบบการศึกษาในภูมิภาคโดยอาศยัการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อท าให้การศึกษา
ในภูมิภาคมีคุณภาพ  
     ๒) การส่งเสริมเครือข่ายสารสนเทศดา้นการศึกษาในระดบัสถาบนัต่างๆ ในภูมิภาค  
     ๓) การพฒันาความร่วมมือกบัองคก์รดา้นการศึกษาอ่ืนในระดบัภูมิภาคและระดบัสากล เพื่อให้เป็นความ
พยายามท่ีสอดรับกนัในการจดัการศึกษาภายในภูมิภาค  
            จากวิสัยทศัน์ดงักล่าวยอ่มแสดงให้เห็นในเชิงหลกัการวา่ ประเทศในกลุ่มอาเซียนไดใ้ห้ความส าคญักบั
การศึกษา ซ่ึงรายงานการวิจยัของพชัราวลยัและคณะ (๒๐๐๕) ไดย้ืนยนัถึงการให้ความส าคญัดงักล่าวในเชิง
ปฏิบติังานเช่นกนั โดยไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศให้ความส าคญักบัการพฒันาการศึกษา
ของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการท่ีจะท าใหก้ารศึกษานั้นมีส่วนส าคญัในการท าให้ประเทศมีพฒันาการทาง
เศรษฐกิจท่ีกา้วหนา้มากข้ึน  กล่าวคือ หลายประเทศทั้งท่ีเป็นสมาชิกดั้งเดิมและสมาชิกใหม่ ให้ความส าคญักบั
บทบาทของการศึกษาในการขจดัความยากจน  และการก้าวพน้จากความด้อยพฒันาทางเศรษฐกิจ ใน
ขณะเดียวกนัได้มุ่งหวงัให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศในระดบั
สากล โดยมีบางประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนปรารถนาให้ตนมีศกัยภาพทดัเทียมกบัประเทศอ่ืนๆ ภายใน
อาเซียนดว้ยกนัเอง ทั้งน้ี ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีฐานการปรับปรุงและพฒันาการศึกษาของประเทศ ตั้งแต่
ระดบักฎหมายสูงสุดของประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีการจดัท ากฎหมายว่าดว้ย
การศึกษาใหส้อดคลอ้งรองรับ ยกตวัอยา่งเช่นในกรณีของประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ค.ศ. 
๑๙๙๗  ได้ก าหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วนท่ีเก่ียวกบัการศึกษาไวใ้นมาตรา ๕๑ ให้รัฐจดัการ
ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจดัให้มีกฎหมายเก่ียวกบั
การศึกษาแห่งชาติ จึงไดมี้การตราพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ค.ศ. ๑๙๙๙ เป็นกฎหมายแม่บท เช่ือมต่อกบั
บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  
ในท านองเดียวกนั การสร้างความแข็งแกร่งในดา้นการศึกษา เป็นภาระผกูพนัต่อรัฐบาลของประเทศฟิลิปปินส์
ตามท่ีระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญปี ๑๙๕๗   ซ่ึงในมาตรา ๑๗  วรรค ๑๑  ก าหนดเป็นหน้าท่ีของรัฐในการให้
ความส าคญัต่อการศึกษา  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ศิลปวฒันธรรม และกีฬา  เพื่อท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดความ
รักชาติ  และชาตินิยม   พร้อมกบัเร่งให้เกิดความกา้วหน้าทางสังคม  และส่งเสริมให้มนุษยมี์เสรีภาพและการ
พฒันา โดยในมาตรา ๑ วรรค ๑๔  ก าหนดให้รัฐมีหนา้ท่ีปกป้องและส่งเสริมสิทธิของพลเมืองทุกคน ให้ไดรั้บ
การศึกษาทุกระดบัอยา่งมีคุณภาพและเหมาะสม   นอกจากน้ี ในมาตราท่ี  ๕   ยงัก าหนดเป็นหนา้ท่ีของรัฐในการ
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จดังบประมาณสูงสุดให้กับงานด้านการศึกษา  โดยรัฐจะต้องติดตามการสอนว่าดึงดูดและรักษาไวซ่ึ้ง
ความสามารถพิเศษอยา่งเหมาะสมและเป็นประโยชน์  
ในขณะเดียวกนั แนวทางในการพฒันาการศึกษาของอินโดนีเซีย มีรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญ ปี ๑๙๔๕   ซ่ึงบท
ท่ี ๒ มาตรา  ๓๑ ระบุว่า “(๑) พลเมืองทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษา และ (๒) รัฐบาลจะตอ้งจดัตั้งและ
ด าเนินการระบบการศึกษาของชาติ ซ่ึงอยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติั” โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติปี 
๒๐๐๓ ไดก้ าหนดเป้าหมาย นโยบายและแผนการด าเนินงาน ซ่ึงครอบคลุมการขยายโอกาสทางการศึกษาและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งเสริมให้ประชากรทุกคนเขา้ถึงการศึกษาทุกระบบและทุกระดบั และปรับปรุง
คุณภาพเก่ียวกบัการศึกษาตลอดเวลา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม และเพื่อพฒันาการศึกษาท่ีใช้
ชุมชนเป็นพื้นฐาน    นอกจากน้ี ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ มีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
การศึกษาแห่งชาติ ถึงแม้ว่าจะมีเพียงไม่ก่ีประเทศท่ีให้แผนดงักล่าวอยู่ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติก็ตาม โดยแผนดงักล่าวมีความส าคญัในลกัษณะของแผนยุทธศาสตร์ช้ีน าในการจดัท าและด าเนินการ
แผนต่างๆอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกนัทั้งประเทศ ซ่ึงอาจแบ่งออกได้เป็น แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนพฒันาการอาชีวศึกษา แผนพฒันาการอุดมศึกษา ตลอดจนแผนปฏิบติัการในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ในระดับสถานศึกษา ในการพฒันาสังคมให้เป็นสังคมแห่งความรู้ น าพาไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้                  
ให้ประชาชนพลเมืองในแต่ละประเทศไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนัในการเรียนรู้ และมีปัญญาเป็นทุนไวส้ร้างงาน
สร้างรายได ้พาประเทศสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ 
            แนวทางการปรับตวัของประเทศสมาชิกอาเซียน  สอดรับกบักระแสสากลท่ีให้ความส าคญั กบัมิติของ
คุณภาพทรัพยากรมนุษย ์ ในลกัษณะท่ีควรไดรั้บการผลกัดนัให้ทวีบทบาทมากข้ึนต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้เจริญกา้วหน้าเป็นปึกแผ่น และแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
ปัจจุบนัซ่ึงประเทศต่างๆ ทัว่โลก   ลว้นเปล่ียนผา่นจากภาวะทนัสมยั ช่วงท่ี ๑ (1st Modernity) สู่ภาวะทนัสมยั
ช่วงท่ี ๒ (2nd Modernity) ซ่ึงมีความเคล่ือนไหวเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองในหลากหลายดา้น รวมทั้ง            
การพฒันาความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ (ICT - 
Information and Communication Technology) ท่ีส่งผลให้โลกเขา้สู่ยุคโลกาภิวฒัน์ อนัเป็นยุคของสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-based Society) ซ่ึงอดัแน่นอยูก่บัปัจจยัเส่ียงต่อความอยูร่อดต่างๆ มากมายท่ีมนุษยชาติ
ตอ้งเผชิญ  
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บทที ่๓ 

วธีิด าเนินงานการวจัิย 

 

๑. การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

(๑) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ครูและเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนและ 

นโยบายระดับมธัยมศึกษาระดับประเทศ  ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรวมกัน                   
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสังคม เป็นตน้ 

(๒) การวเิคราะห์ขอ้มูล  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ (๑) มาวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี  
๑)     การวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์    หลักสูตร   โครงการและกิจกรรมในการเตรียม              

ความพร้อมของสถาบนัการศึกษาในสังกดั สพฐ. ตามโครงการสปิริตออฟอาเซียน(Spirit of ASEAN) และ
หลกัสูตรกลาง สพฐ. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเด็กอาเซียน (โดย ดร.วริิยะ บุณยะนิวาสน์) 

๑.๑ เด็กอาเซียนตอ้งมีภาวะผูน้ า 
๑.๒ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย 
๑.๓ เห็นและรู้ปัญหาน ามาสู่การเปล่ียนแปลง 

๒)     คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน (หลกัสูตรกลาง สพฐ. ปี ๒๕๕๑) 
๑.   รักชาติ       ศาสน์      กษตัริย ์  ๒.  ซ่ือสัตย ์ สุจริต    ๓.  มีวนิยั 
๔.  ใฝ่เรียนรู้    ๕.  อยูอ่ยา่งพอเพียง  ๖.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย   ๘.  มีจิตสาธารณะ 

 

DPU



๑๗ 

 

 
ภาพท่ี ๓.๑ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเด็กไทยสปิริตออฟอาเซียน 

ท่ีมา : โครงการสปิริตออฟอาเซียน(Spirit of ASEAN) สพฐ. 
 

         กิจกรรมในส่วนน้ีจะครอบคลุมการวิเคราะห์คุณลักษณะอนัพึงประสงค์    หลักสูตร   โครงการและ
กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมของสถาบนัการศึกษาในสังกัด สพฐ.ตามโครงการสปิริตออฟอาเซียน              
(Spirit of ASEAN) และหลักสูตรกลาง สพฐ. และโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการท่ีเหมาะสมจดัท า                     
ในประเทศไทย  โดยการประมวลข้อมูลจากรายงานสถิติและการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแผนการจัดการ
การศึกษา   ตลอดจนรายงานหรือบทความวิชาการ เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ประเด็นโอกาสในการเขา้ไปใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน ผลการศึกษาในแต่ละส่วนในบทท่ี ๔ 
 
๒.  ระเบียบวธีิวจัิยเชิงปริมาณ  

รายละเอียดของการวิเคราะห์การประเมินความพร้อมในความรู้และทกัษะและเจตคติของนักเรียน 
สถาบนัการศึกษาในสังกดั สพฐ.เพื่อพฒันานกัเรียนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนโรงเรียนตามโครงการสปิริตออฟอาเซียน (Spirit of ASEAN)                       
กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรียนโรงเรียนตามโครงการสปิริตออฟอาเซียน (Spirit of ASEAN) ซ่ึงแบ่งเป็น 

(๑.๑) Sister school หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและมี               
ศูนยอ์าเซียนศึกษา เนน้การเรียนการสอนภาษาองักฤษ เทคโนโลยี และภาษาอาเซียนอีก ๑ ภาษา (ภาษาประเทศ
อาเซียน ๙ ประเทศ คือ เวยีดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียสิงคโปร์ บรูไน ลาว พม่า กมัพชูา และมาเลเซีย) 

อาเซียน 

ASEAN 

 

 

ความรู้ 

ประเทศอาเซียน ดา้นการเมือง 
ความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคมฯ 

กฏบตัรอาเซียน 

 

 

 

ทักษะ 

ชีวติ  การเรียนรู้  พฒันาตนเอง 
รับผิดชอบต่อสงัคม การใชภ้าษา 

การส่ือสาร  เทคโนโลย ี
 

เจตคต ิ

ตระหนกั  ยดึมัน่ค  าสอน ภูมิใจ 
ความเป็นไทย  วถีิประชาธิปไตย 
สนัติวธีิ  เศรษฐกิจพอเพียง 
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๑๘ 

 

                (๑.๒) Buffer school หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและ                     
มีศูนยอ์าเซียนศึกษา เน้นการเรียนการสอนภาษาอาเซียน ๑ ภาษา (ภาษาประเทศท่ีมีชายแดนติดท่ีตั้งของ
โรงเรียน เช่น ลาว พม่าและมาเลเซีย) และเทคโนโลย ี (ตารางท่ี ๓.๑) 
 
ตารางท่ี  ๓.๑ นกัเรียน สถาบนัการศึกษาในโครงการสปิริตออฟอาเซียน (Spirit of ASEAN) 

        จ  านวน ๒๑๗ ตวัอยา่ง 

นกัเรียนโรงเรียน(SISTER SCHOOL) นกัเรียน( BUFFER SCHOOL) 

๑๒๗ ๑๐๐ 
 

(๒)  วธีิด าเนินงาน: ขั้นตอนการด าเนินงานประกอบดว้ย 

(๒.๑)  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

กิจกรรมในส่วนน้ีจะครอบคลุมกิจกรรมการประเมินความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและทกัษะทาง
ภาษาต่างประเทศในหลกัสูตร กิจกรรมและโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาตลอดจนความเก่ียวขอ้ง
ทางวิชาการกบัโรงเรียนเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน  Sister  School               
และกลุ่มโรงเรียน Buffer School จากโรงเรียนโดยนกัเรียนตอบแบบประเมินตนเอง 

(๒.๒)  เคร่ืองมือในการวจิยั แบบประเมินตนเอง  แบ่งเป็น ๕ ส่วนคือ 
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๑๙ 

 

ส่วนที ่๑  ความรู้และทกัษะภาษาต่างประเทศ        
 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
ระดับความรู้/ระดับทกัษะ 

ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ค่อยดี ไม่ดีเลย 
ค่า 
เฉลีย่ 

 ๑. นกัเรียน เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและ
อ่านจากส่ือภาษาองักฤษประเภทต่างๆ และ
แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล        
๒.นัก เ รียน /นัก ศึกษา  น า เสนอข้อมูล
ข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความ
คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ   โดยการพูดและการ
เขียน             
๓. นกัเรียน/นกัศึกษา ใชภ้าษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์ในสถานศึกษา        

ภาพรวม       
 
ส่วนที ่๒  ความรู้และทกัษะภาษาอาเซียน       
 

กลุ่มวชิาภาษาอาเซียน 
ระดับความรู้/ระดับทกัษะ 

ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ค่อยดี ไม่ดีเลย 
ค่า 
เฉลีย่ 

๑. นักเรียน/นักศึกษา มีทกัษะการส่ือสาร
ทางภาษาอาเซียนในการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ในสังคม       
๒. นักเรียน/นักศึกษา ใช้ภาษาประเทศ
อาเซียนในชุมชน        
๓. นักเรียน/นักศึกษา ใช้ภาษาประเทศ
อาเซียนในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสังคม       
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๒๐ 

 

ภาพรวม       

 
 
ส่วนที ่๓ ระดับความรู้และทกัษะด้านสังคม         
 

กลุ่มวชิาสังคม 
ระดับความรู้/ระดับทกัษะ 

ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ค่อยดี ไม่ดีเลย 
ค่า 
เฉลีย่ 

 ๑. นักเรียน/นักศึกษา เขา้ใจการอยู่ร่วมกนั
ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  
การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรม
ของศาสนา         
๒. นกัเรียน/นกัศึกษา เขา้ใจการเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ของอาเซียน       
๓. นักเรียน/นักศึกษา เขา้ใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมี
ดุลยภาพ       

ภาพรวม       
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๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที ่๔ ระดับความรู้และทกัษะด้านวฒันธรรม       
 

กลุ่มวชิาวฒันธรรม 
ระดับความรู้/ระดับทกัษะ 

ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ค่อยดี ไม่ดีเลย 
ค่า 
เฉลีย่ 

๑. นักเรียน/นักศึกษา เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ท่ี ก่ อ ให้ เ กิ ดก ารส ร้ า งสรรค์
วฒันธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื       
๒. นักเรียน/นักศึกษา เข้าใจความหมาย  
ความส าคัญของ เวลาและยุคสมัยทาง
ประวติัศาสตร์ของอาเซียนและสามารถใช้
วิ ธีการทางประวัติศาสตร์มาวิ เคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ       
๓. นกัเรียนเขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย 
วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก     
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย       

ภาพรวม       
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  ส่วนที ่๕  ระดับคุณสมบัติด้านเจตคติ  จิตพสัิย/พฤติกรรม. 
 

คุณสมบติัดา้นเจตคติ 
จิตพิสัย/พฤติกรรม 

ระดับการยอมรับ เจตคติ  จิตพสัิย/พฤติกรรม 

เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ 

ค่อน 
ข้างเห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

ค่า 
เฉลีย่ 

๑. เห็นคุณค่าและความส าคัญของ
ประเทศเพื่อนบา้น       
๒. เห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย ์       
๓. มีความรู้พฒันาการของโลกอย่าง
วเิคราะห์วจิารณ์       
๔. เห็นคุณค่าของวฒันธรรมไทยและ
เขา้ใจวฒันธรรมต่างประเทศ       

ภาพรวม       

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับทกัษะ/ ระดับความรู้ ความหมาย ระดับคุณสมบัติด้านเจตคต ิ
จิตพสัิย/พฤติกรรม 

ความหมาย 
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๑.๐๐ – ๑.๔๙ ไม่ดีเลย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
๑.๕๐ – ๒.๕๙ ไม่ดี ๑.๕๐ – ๒.๕๙ ไม่เห็นดว้ย 
๒.๖๐ – ๓.๓๙ ปานกลาง ๒.๖๐ – ๓.๓๙ เฉยๆ 
๓.๔๐ – ๔.๑๙ ดี ๓.๔๐ – ๔.๑๙ ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
๔.๒๐ – ๕.๐๐ ดีมาก ๔.๒๐ – ๕.๐๐ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
(๓)  การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีพิจารณาจากความเห็นของนกัเรียน ๒๑๗  ตวัอย่าง เป็นการแปรผล

ทางสถิติท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)             
ผลการวเิคราะห์ไดจ้ากโปรแกรม  LISREL   ผลการศึกษาในแต่ละส่วนเป็นองคป์ระกอบของความรู้ และทกัษะ
ทางภาษา ความรู้และทกัษะทางดา้นสังคมของประเทศในประชาคมอาเซียน เจตคติท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
อาเซียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเยาวชนไทยในโครงการของสปิริตออฟอาเซียน ดงัภาพท่ี๑.๑ กรอบ
แนวคิดในบทท่ี ๑ การแปลผล  กิจกรรมในส่วนน้ีจะครอบคลุมกิจกรรมการประเมินความรู้เก่ียวกับ               
ประชาคมอาเซียนและทกัษะทางภาษาต่างประเทศในหลักสูตรโรงเรียนเครือข่ายในกลุ่มโรงเรียน  Sister  
School   และกลุ่มโรงเรียน  Buffer School   แปรผลทางสถิติท่ีไดจ้ากความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิด
องค์ประกอบแห่งการเรียนรู้จากค่า  Standardized   Estimate ,   R2 -Value, t-value  ผลการศึกษาในแต่ละส่วน
ในบทท่ี ๔ 

๓)  การสังเคราะห์ขอ้เสนอแนะในการเตรียมความพร้อม หลกัสูตร  กิจกรรมและโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแผนการจดัการศึกษาตลอดจนความเก่ียวขอ้งทางวิชาการกบัโรงเรียนเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
ของสถาบนัการศึกษาในสังกดั สพฐ. ตามโครงการสปิริตออฟอาเซียน (Spirit of ASEAN) ในการพฒันา
นกัเรียนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมในส่วนน้ีจะครอบคลุมกิจกรรมสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนและนโยบายระดบัมธัยมศึกษาระดบัประเทศ    
ในการเต รียมความพร้อมของประเทศไทยในการรวมกัน เ ป็นประชาคมเศรษฐกิจอา เ ซียน อา ทิ                      
กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม เป็นตน้ 
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บทที ่๔ 

ผลการวจัิย 

 

๑. การวเิคราะห์คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของของนักเรียนตามหลักสูตร   โครงการและกิจกรรม ในการเตรียม
ความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสังกัด สพฐ.ตามโครงการสปิริตออฟอาเซียน  (Spirit of ASEAN) และ
หลกัสูตรกลาง สพฐ.  

            ในส่วนน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ครูและเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนและนโยบายระดบัมธัยมศึกษา
ระดบัประเทศ ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรวมกนัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ 
กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม เป็นตน้ 

๑.๑  การวเิคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของของนักเรียนตามหลักสูตร :  คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคม
อาเซียน  
            การพฒันาการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบผลส าเร็จ จ าเป็นตอ้งก าหนดเป้าหมาย
ได้แก่ คุณลกัษณะของเด็กไทยท่ีจะพฒันาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ชัดเจน ทั้งด้านความรู้ ทกัษะ/
กระบวนการ และเจตคติ ตามท่ีสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมี้การจดัประชุมโต๊ะกลมและ
ประชาพิจารณ์ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการเตรียมการและด าเนินการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ของมหาวิทยาลยัและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
สถานทูต มหาวทิยาลยัภาครัฐและเอกชนในการร่วมก าหนดคุณลกัษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน  

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นหนา้ท่ีของสถานศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กบั
นกัเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน/การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตลอดจนสอดแทรกในกิจวตัรประจ าวนั
ของนกัเรียนซ่ึงการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษาจะบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ  ตอ้งอาศยั
การบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ครูท่ีปรึกษา  ครูผูส้อน ผูป้กครองและชุมชน ท่ีตอ้งมุ่งขดัเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคใ์หเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน เพื่อใหส้ถานศึกษามีแนวทางในการด าเนินการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดนิยาม ตวัช้ีวดั 
พฤติกรรมบ่งช้ี และเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว ้แต่ทั้งน้ีสถานศึกษาสามารถ
ปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม ในการประเมินไดก้ าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นรายพฤติกรรมบ่งช้ีตาม
ระดบัการศึกษาดงัน้ี ๑) ระดบัประถมศึกษา (ป.๑-ป.๓)   ๒) ระดบัประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖) ๓) ระดบัมธัยมศึกษา
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(ม.๑-ม.๓) และ ๔) ระดับมธัยมศึกษา (ม.๔-ม.๖)   การพฒันาการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให ้          
ประสบผลส าเร็จจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมาย ได้แก่ คุณลักษณะของเด็กไทยท่ีจะพฒันาสู่การเป็น                   
ประชาคมอาเซียนใหช้ดัเจน ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคติ 
 
(๑)  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน  
คุณลกัษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนก าหนดเป็นลกัษณะ ๓ ดา้น ดงัน้ี  
๑. ด้านความรู้  

๑.๑ มีความรู้เก่ียวกบัประเทศอาเซียนในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  
๑.๒ มีความรู้เก่ียวกบักฎบตัรอาเซียน  

๒. ด้านทกัษะ/กระบวนการ  
๒.๑ ทกัษะ 

๒.๑.๑  ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย ๒ ภาษา (ภาษาองักฤษ และภาษาประเทศในอาเซียนอีก  
อยา่งนอ้ย ๑ ภาษา)  

๒.๑.๒  มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสร้างสรรค ์ 
๒.๑.๓  มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ  
๒.๑.๔  มีความสามารถในการท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  

๒.๒ ทกัษะ  /ความรับผดิชอบทางสังคม  
๒.๒.๑  เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม  
๒.๒.๒  มีภาวะผูน้ า 
๒.๒.๓  เห็นปัญหาสังคมและลงมือท าเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลง  

๒.๓ ทกัษะการเรียนรู้ และพฒันาตน  
๒.๓.๑  เห็นคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั  
๒.๓.๒ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้  
๒.๓.๓  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล มีวธีิคิดอยา่งถูกตอ้ง  
๒.๓.๔  มีความสามารถในการจดัการ/ ควบคุมตนเอง  

๓. ด้านเจตคติ  
๓.๑ มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ ความเป็นอาเซียน  
๓.๒ ร่วมกนัรับผดิชอบต่อประชาคมอาเซียน  
๓.๓ มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน  
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๓.๔ มีวถีิชีวติประชาธิปไตย ยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล สันติวธีิ/ สันติธรรม  
๓.๕ ยอมรับความแตกต่างในการนบัถือศาสนา  
๓.๖ ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๒)   ตัวช้ีวดัความส าเร็จ  
การพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนจะประสบผลส าเร็จหรือไม่เพียงใดตอ้งมีตวัช้ีวดัความส าเร็จทั้ง

คุณภาพเด็ก คุณภาพครู และคุณภาพผูบ้ริหาร เพื่อใชป้ระเมินความส าเร็จ  
 

๒.๑  ตัวช้ีวดัคุณภาพของนักเรียน 
๒.๑.๑ ดา้นความรู้ 

คุณลกัษณะของผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวดัระดับมัธยมศึกษา 

๑. มีความรู้เก่ียวกบัประเทศอาเซียน   
๑.๑ ดา้นการเมือง ไดแ้ก่  
- ระบอบการปกครอง  
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  
- สิทธิเด็ก / สิทธิมนุษยชน  
- กฎหมายระหวา่งประเทศ  
 
๑.๒ ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่  
- ระบบเงินตราของประเทศในกลุ่มอาเซียน  
- ระบบเศรษฐกิจ  
- ปัจจยัการผลิต  
- แรงงาน  
- การคา้เสรี ขอ้ตกลงทางการคา้ 
  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
 
 
 

๑.๑ ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวิเคราะห์และจ าแนก
ความเหมือน/ความแตกต่างเก่ียวกบัระบอบการปกครอง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก 
กฎหมายระหวา่งประเทศในดา้นการเมือง 
 
 
๑.๒ ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวเิคราะห์ 
และจ าแนกความเหมือน/ความแตกต่างเก่ียวกบั ระบบ
เงินตรา ระบบเศรษฐกิจ ปัจจยัการผลิต แรงงาน  
การคา้เสรี ขอ้ตกลงทางการคา้  
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
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๒๘ 

 

 
 
 
 

 
๑.๓ ดา้นสังคมและวฒันธรรม ไดแ้ก่  
- ชาติพนัธ์ุ - ภาษา 
- ศาสนา - การแต่งกาย  
- สาธารณสุข - สภาพทางภูมิศาสตร์  
- เอกลกัษณ์ – บุคคลส าคญั – ประวติัศาสตร์ 
 
๒. มีความรู้เก่ียวกบัอาเซียน ไดแ้ก่ 
 ๒.๑ จุดก าเนิดอาเซียน 
 
 ๒.๒ กฎบตัรอาเซียน 
    - ความหมาย 
    - ความส าคญั 
    - สาระส าคญั 
 
 ๒.๓ ประชาคมอาเซียน 
    - ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 
    - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    - ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 
๒.๔ ความสัมพนัธ์กบัภายนอกอาเซียน 
 

 
 
๑.๓ ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวิเคราะห์และจ าแนก
ความเหมือน/ความแตกต่างเก่ียวกับชาติพนัธ์ุ ภาษา 
ศาสนา การแต่งกาย สาธารณสุข สภาพทางภูมิศาสตร์ 
เอกลกัษณ์ บุคคลส าคญั ประวติัศาสตร์ 
 
 
๒.๑ ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวเิคราะห์ 
ความจ าเป็น ความส าคญัของกฎบตัรอาเซียน 
 
๒.๒ ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวเิคราะห์เป้าหมายและ
หลกัการ อตัลกัษณ์ สัญลกัษณ์ของกฎบตัรอาเซียน 
 
 
 
๒.๓ ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถอธิบายเก่ียวกบัองคก์ร
อาเซียน องคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาเซียน กระบวน 
การตดัสินใจ การระงบัข้อพิพาท ความสัมพนัธ์กับ
ภายนอก 
 
๒.๔ ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถ 
วเิคราะห์ประโยชน์ของกฎบตัรอาเซียน 
ท่ีมีต่อประชาคมอาเซียน 
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๒๙ 

 

 
 
 ๒.๑.๒ ดา้นทกัษะ 
 

คุณลกัษณะของผู้เรียน ตัวช้ีวดัระดับมัธยมศึกษา 

๑. ทกัษะพืน้ฐาน 
๑.๑ ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย ๒ ภาษา (ภาษาองักฤษ 
และภาษาประเทศในอาเซียนอีกอยา่งนอ้ย ๑ ภาษา) 
๑.๒ มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ง
สร้างสรรค ์
๑.๓ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ 
๑.๔ มีความสามารถในการท างานและอยู่ร่วมกบั
ผูอ่ื้น 
 
 
 
๒. ทกัษะพลเมือง/ความรับผดิชอบทางสังคม 
๒.๑ เคารพและยอมรับความหลากหลายทาง
วฒันธรรม 
๒.๒ มีภาวะผูน้ า 
๒.๓ เห็นปัญหาสังคมและลงมือท าเพื่อน า 
ไปสู่การเปล่ียนแปลง 
 

 
๑.๑ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถส่ือสารได ้
อยา่งน้อย ๒ ภาษา คือภาษาองักฤษ และภาษาของ
ประเทศในอาเซียนอีก อยา่งนอ้ย ๑ ภาษา 
๑.๒ ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
น าเสนอ เผยแพร่ แลกเปล่ียนผลงานในระดบัอาเซียน 
๑.๓ ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถในการแกปั้ญหาได้
อยา่งสันติวธีิ 
๑.๔ ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถท างานและอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
๒.๑ (ก) ร้อยละของนกัเรียนท่ีให้ความสนใจ ยอมรับ
และเห็นประโยชน์ในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
       (ข) ร้อยละของนกัเรียนท่ีเคารพในความแตกต่าง
หลากหลายทางวฒันธรรม 
๒.๒ ร้อยละของนักเ รียนท่ีปฏิบัติตนเป็นผู ้น า ท่ี
เ ก่ียวข้องกับกิจกรรมอาเซียนศึกษาและมีผลงาน
ปรากฏ 
๒.๓ ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถเสนอปัญหาสังคม
และแสดงความคิดเห็นเสนอทางเลือกในการแกปั้ญหา
ได ้
 

DPU



๓๐ 

 

 
 
 

๒.๑.๓ ทกัษะการเรียนรู้และพฒันาตน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลกัษณะของผู้เรียน ตัวช้ีวดัระดับมัธยมศึกษา 

๑. เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน                  
(สิทธิเด็ก/สิทธิมนุษยชน) 
๒. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
๓.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีวธีิคิดอยา่งถูกตอ้ง 
 
๔. มีความสามารถในการจดัการ/ควบคุมตนเอง 

๑. ร้อยละของนักเรียนท่ียอมรับและปฏิบติัต่อผูอ่ื้นด้วย
ความเท่าเทียมกนัและตระหนกัในคุณค่าของมนุษย ์
๒. ร้อยละของนักเรียนท่ีเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางสังคมและวฒันธรรม 
๓. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถจ าแนกแยกแยะเก่ียวกบั
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม สามารถ
แสดงออกไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีเหตุผล 
๔. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีสามารถควบคุมตนเองยืดหยุ่น 
ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
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๒.๑.๔ ดา้นเจตคติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณลกัษณะของผู้เรียน 

 

 
ตัวช้ีวดัระดับมัธยมศึกษา 

๑. มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน 
 
๒. มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ ความเป็น 
อาเซียน 
 
๓.ร่วมกนัรับผดิชอบต่อประชาคมอาเซียน 
 
 
๔. มีวถีิชีวติประชาธิปไตย ยดึมัน่ในหลกั 
ธรรมาภิบาล (คารวะธรรม ปัญญาธรรม 
สามคัคีธรรม) สันติวธีิ /สันติธรรม 

๑. ร้อยละของนกัเรียนท่ียอมรับ เห็นประโยชน์และ    
มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัอาเซียน 
๒. ร้อยละของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความ 
กระตือรือร้นและรู้คุณค่าของความเป็นไทยและความ
เป็นส่วนหน่ึงของ หน่ึงของอาเซียน 
๓. ร้อยละของนกัเรียนท่ีแสดงความ เอ้ืออาทร แบง่ปัน  
ค านึงถึงผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึนต่อสมาชิกในประเทศ 
อาเซียน 
๔.๑ ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคารวะธรรม ปัญญาธรรม 
สามคัคีธรรม และปฏิบติัตนเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
๔.๒ ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถแกปั้ญหาอยา่งสันติ
วธีิ /สันติธรรมเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
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๑.๒  แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
๑.๒.๑  ลกัษณะการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา  

สถานศึกษาจ าเป็นจะตอ้งจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกั เห็นความส าคญั มีเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน 
และมีทกัษะพร้อมท่ีจะเขา้สู่การรวมกลุ่มเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสามารถจดัการ
เรียนรู้ไดห้ลากหลายลกัษณะ แต่ท่ีสอดคล้องมากท่ีสุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ การจดัการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนท่ี
สามารถจดัไดใ้นหลากหลายลกัษณะมีดงัน้ี  
(๑). จดัการเรียนรู้โดยตรงในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ซ่ึงมีมาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตวัช้ีวดั/ สาระการเรียนรู้ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัอาเซียน ในชั้น ป.๖   ดงัน้ี  
มาตรฐาน ส ๔.๒ ข้อ ๒ บอกความสัมพนัธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  
 
(๑) สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

- ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  
- สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบนั  
- ความสัมพนัธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัโดยสังเขป  

๒) จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยอาจบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หรือบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้เขา้ดว้ยกนั โดยใหก้ลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นแกน  
๓) จดัการเรียนรู้โดยจดัท าเป็นรายวชิาเพิ่มเติม  
๔) จดัการเรียนรู้ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
๕) จดัเป็นกิจกรรมเสริมท่ีเป็นกิจกรรมในสถานศึกษา  
(๒) กระบวนการก่อนจัดการเรียนรู้ ก่อนท่ีสถานศึกษาจะด าเนินการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียน เพื่อเตรียมสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนในลกัษณะต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น จ าเป็นจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี  
๑. วเิคราะห์ ประเด็นส าคัญต่าง ๆ เกีย่วกบัอาเซียน  
๒. วเิคราะห์ความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวช้ีวดั/ สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ฐานฯ การด าเนินการ ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด และตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี  

๒.๑) วิเคราะห์ ประเด็นส าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียน ท่ีปรากฏในเอกสารส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ว่า                 
กฎบตัรอาเซียน แผนการจดัตั้งประชาคมอาเซียน สาระส าคญัการประชุมสุดยอดอาเซียน ฯลฯ เพื่อน าไป
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วิเคราะห์ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ ตวัช้ีวดั/ สาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ดงัตวัอยา่ง 

         ๒.๒) วิเคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวช้ีวัด/ สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐานฯ สถานศึกษาควรจะไดว้ิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็นส าคญัเก่ียวกบัอาเซียน 
กบัมาตรฐานการเรียนรู้/ ตวัช้ีวดั/ สาระการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทุกชั้นปี เพื่อน าไปพิจาณา
จดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาต่อไป  

ตัวอย่าง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานฯ  กลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ                              
สาระประวตัิศาสตร์ ก าหนดให้เรียนรู้เร่ืองอาเซียน ในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ดังนี ้ 
มาตรฐาน ส ๔.๒ ข้อ ๒ บอกความสัมพนัธ์ ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  

สาระที ่๑ การเรียนรู้แกนกลาง 

- ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  
- สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบนั  
- ความสัมพนัธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัโดยสังเขป  

นอกจากน้ี สาระประวติัศาสตร์ ยงัก าหนดให้เรียนรู้เก่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้น และประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ในชั้น ป.๕ ป.๖ และ ม.๑ ดว้ย  

ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอย่างการวิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นอาเซียนกบัมาตรฐาน การเรียนรู้/ 
ตวัช้ีวดั/ สาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ๒ ตวัอยา่ง คือ  
๑. ตวัอยา่งการวิเคราะห์หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ระดบัประถมศึกษา              
ท่ีสอดคลอ้งกบั ประเด็นส าคญัของอาเซียน  
๒. ตวัอย่างการวิเคราะห์หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นปีท่ี ๔                           
ท่ีสอดคลอ้งกบั ประเด็นส าคญัของอาเซียน 

  สาระที ่๒ หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม  
มาตรฐาน ส ๒.๑ เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองท่ีดี มีค านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษา
ประเพณีและวฒันธรรมไทย ด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่งสันติสุข  

มาตรฐาน ส ๒.๒ เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมัน่ ศรัทธา ธ ารงรักษาไว ้                          
ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

สาระที ่๓ เศรษฐศาสตร์  
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มาตรฐาน ส ๓.๑ เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอยา่ง
มีดุลยภาพ 

       สาระที ่๔ ประวตัิศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๒ เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติ  จากอดีตจนถึงปัจจุบนัในด้านความสัมพนัธ์ และ                        
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส ๔.๓ เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 

      สาระที ่๕ ภูมิศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๕.๑ เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนัและกนั              
ในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วิเคราะห์ สรุป และใช้ขอ้มูลภูมิ
สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส ๕.๒ เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วฒันธรรม มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

การจัดการเรียนรู้เร่ือง อาเซียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

            เม่ือไดมี้การวเิคราะห์ ประเด็น ส าคญัเก่ียวกบัอาเซียน และวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของประเด็นเก่ียวกบั
อาเซียน กบัมาตรฐานการเรียนรู้/ ตวัช้ีวดั/ สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ แลว้น า
ผลการวเิคราะห์เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  มาด าเนินการต่อไป ดงัน้ี  
๑. จดัทาหน่วยการเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน บูรณาการในโครงสร้างรายวชิาท่ีมีอยูแ่ลว้  
๒. จดัทาผงัมโนทศัน์หน่วยการเรียนรู้ 
๓. ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
๔. จดัทาแผนการจดัการเรียนรู้  
 
๑. จัดท าหน่วยการเรียนรู้เกีย่วกบัอาเซียน บูรนาการในโครงสร้างรายวชิาทีม่ีอยู่แล้ว  

การบูรณาการ ประเด็นส าคญัเก่ียวกบัอาเซียน สามารถสอดแทรกไดใ้นแต่ละสาระของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นั้นๆ หรือบูรณาการทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยนาผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของประเด็นอาเซียน 
กบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั/สาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานฯ ในขอ้ ๒ มาจดัท าโครงสร้างรายวิชา ท่ีประกอบดว้ย ค าอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา ซ่ึง
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สามารถน าประเด็นเก่ียวกบัอาเซียนมาสร้างเป็นหน่วยการเรียนรู้ ให้เป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างรายวิชาไดด้งั
จะยกตวัอยา่งหน่วยการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียน ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ดงัน้ี 

(ตัวอย่าง) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ เร่ือง อารยธรรมท่ียิง่ใหญ่ รหสัวชิา ส ๑๕๑๐๑ รายวชิาประวติัศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ เวลา ๒ ชัว่โมง  
............................................................................................................................................................  
สาระส าคัญ  
วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมต่างชาติ มีผลต่อการด าเนินชีวติในสังคม  
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวดั  
ส ๒.๑ ป.๕/๓ , ส ๔.๒ ป. ๕/๒ ศ ๑.๑ ป. ๕/๓ ศ ๒.๑ ป. ๕/๕  
ท ๒.๑ ป. ๕/๓ ต ๓.๑ ป. ๕/๑ ต ๔.๒ ป. ๕/๒  
ค ๕.๑ ป. ๕/๑ , ค ๕.๑ ป. ๕/๒ ง ๓.๑ ป. ๕/๑  
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สาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 
๑. วฒันธรรมไทยท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติของคนไทย  
๒. คุณค่าของวฒันธรรมกบัการด าเนินชีวติ  
๓. การเขา้มาของวฒันธรรมต่างชาติในสังคมไทย เช่น อาหาร ภาษา การแต่งกาย ดนตรี  
๔. อิทธิพลท่ีหลากหลายของกระแสวฒันธรรมต่างชาติท่ีมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบนั  
 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ีการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ การสร้างงานเอกสาร  
ศิลปะ การวาดภาพโดยใชแ้สงและเงา  
ภาษาไทย การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นโดยใชภ้าษาไทย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
คณติศาสตร์ การท าแผนภูมิแท่ง  
 

กจิกรรมการเรียนรู้   

๑. นกัเรียนเล่นเกมจบัคู ่“ วฒันธรรมไทย” แลว้แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น สรุปผลการเล่นเกม  

๒. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัความหมาย และประเภทของวฒันธรรมไทย  

๓. แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเร่ืองต่อไปน้ี  

                  ๓.๑ วฒันธรรมไทยท่ีมีผลต่อการด ารงชีวติ  
                  ๓.๒ คุณค่าของวฒันธรรมไทยกบัการด ารงชีวติ  
๔. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาต่อกลุ่มใหญ่ และสรุปผล  
๕. ครูและนกัเรียนสนทนาและทบทวนถึงสมาชิกของกลุ่มอาเซียน วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของอาเซียน            
ท่ีแตกต่างกนั เช่น วฒันธรรมดา้นภาษาไทย  ใชค้  าว่า ขอบคุณ (Kopkhun) ลาว ใช้ ค  าว่าขอบใจ (KopJai) 
เวียดนามใช ้ค าวา่ แคมออล (com on) เป็นตน้ แต่ละประเทศอยูใ่กลก้นัมีการติดต่อซ่ึงกนัและกนั จึงเกิดการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั ยอ่มมีผลกระทบต่อวฒันธรรมของอีกประเทศหน่ึง จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ 
ท่ีจะศึกษาผลกระทบต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในสังคมไทยเพื่อการด ารงชีวติในสังคมท่ีมีความสุข  
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๖. แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม  ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษา จากเอกสาร และอินเทอร์เน็ต เร่ือง ท่ีก าหนดใหด้งัน้ี  

เร่ืองท่ี ๑ การเขา้มาและอิทธิพลของวฒันธรรมดา้นศาสนาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ท่ีมีต่อสังคมไทย  
เร่ืองท่ี ๒ การเขา้มาและอิทธิพลของวฒันธรรมดา้นอาหาร จากประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีต่อสังคมไทย  
เร่ืองท่ี ๓ การเขา้มาและอิทธิพลของวฒันธรรมดา้นภาษา ประเทศสมาชิกอาเซียน ท่ีมีต่อสังคมไทย  
เร่ืองท่ี ๔ การเขา้มาและอิทธิพลของวฒันธรรมดา้นการแต่งกายจากประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีต่อ   
             สังคมไทย  
เร่ืองท่ี ๕ การเขา้มาและอิทธิพลของวฒันธรรมดา้นดนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน  ท่ีมีต่อสังคมไทย  

๗. ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการศึกษาเป็นองคค์วามรู้และให้วาดภาพโดยเนน้การใชแ้สงเงาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองท่ีศึกษาจดัท าในรูปแบบเอกสาร/ แผน่พบั/ เพาเวอร์พอยท/์ ใบความรู้ 
๘. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอขอ้มูล ท่ีศึกษาต่อกลุ่มใหญ่ 
๙. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้มูลท่ีน าเสนอ  
๑๐. ให้นกัเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนวา่ วฒันธรรมดา้นใด            
มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากท่ีสุด  แลว้สรุปร่วมกนั  
๑๑. ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปจดัท าแผนภูมิแท่ง เร่ือง วฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนดา้น
ต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย น าเสนอต่อกลุ่มใหญ่เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ แลว้สรุป  
 
ส่ือ /แหล่งเรียนรู้  
๑. เกมจบัคู ่“ วฒันธรรมไทย”  
๒. เอกสาร และอินเทอร์เน็ต  
๓. หอ้งสมุด  
๔. หอ้งสืบคน้อินเทอร์เน็ต  
 
การวดัและประเมินผล ช้ินงาน /ภาระงาน      
๑. เอกสาร / แผน่พบั /เพาเวอร์พอยท ์/ใบความรู้  ท่ีแต่ละกลุ่มจดัท า 
๒. แผนภูมิแท่ง ภาพวาด  
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๓.  การจัดการเรียนรู้โดยการจัดท ารายวชิาเพิม่เติม  
การจดัท ารายวิชาเพิ่มเติม โดยการก าหนดผลการเรียนรู้ แลว้น ามาเขียนคาอธิบายรายวิชา และน าไปจดัท า            
หน่วยการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้และเขียนแผนจดัการเรียนรู้ เพื่อน าไปใชจ้ดัการเรียนรู้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
        ตัวอย่าง การจัดท ารายวชิาเพิม่เติม  
            รายวชิา อาเซียนศึกษา  ส ๑๕๑๐๑ อาเซียนศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  

……………………………………………………………………………………..……………… 
ค าอธิบายรายวชิา  

ศึกษาความเป็นมา เป้าหมาย วตัถุประสงค์  การก่อตั้งอาเซียน จ านวนประเทศสมาชิกอาเซียน                      
๑๐ ประเทศ ช่ือเป็นทางการของประเทศสมาชิกอาเซียน สัญลกัษณ์และธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ความหมายของสัญลกัษณ์  อาเซียน ธงอาเซียน เพลงอาเซียน กฎบตัรอาเซียน ขอ้มูลพื้นฐาน สภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ผลของการเป็น
ประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อประเทศไทย และความส าคญัของการอยูร่่วมกนัเป็นประชาคมอาเซียน โดยใชท้กัษะ 
กระบวนการทางสังคม การมีส่วนร่วมหรืออธิบายความแตกต่าง วิเคราะห์ความส าคญัในการใช้ทกัษะ                     
ในการแสวงหาความรู้การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์   การน าเสนออาเซียนศึกษาของโรงเรียนให้ชุมชน
ทราบเพื่อการตระหนักและเห็นความส าคัญของความร่วมมือกันในภูมิภาคในการยกระดับคุณภาพชีวิต                    
ของประชาชน การแกปั้ญหา และอยูร่่วมกนัโดยสันติวิธี การช่ืนชมการด าเนินชีวิตท่ีหลากหลายของประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
ผลการเรียนรู้  
๑. อธิบายความเป็นมา เป้าหมาย วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งอาเซียน ความส าคญัของ กฎบตัรอาเซียน และ
ความส าคญัของประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อประเทศไทย  
๒. บอกช่ือท่ีเป็นทางการของอาเซียน จ านวนและรายช่ือประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
อธิบายลกัษณะและความหมายของธงประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และธงอาเซียน และอธิบาย
ความหมายของสัญลกัษณ์และเพลงอาเซียน  
๓. วิเคราะห์ความแตกต่างของประเทศสมาชิกอาเซียนในดา้นขอ้มูลพื้นฐาน สภาพภูมิศาสตร์ การเมืองการ
ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน  
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๔. แสดงออกถึงความตระหนกัในความส าคญัของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน เคารพในคุณค่าของ             
ความหลากหลายในวิถีการด าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรมประจ าชาติ              
ของประเทศไทย และของประเทศสมาชิกอาเซียน  และการแกไ้ขปัญหาดว้ยสันติวธีิ  
๕.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ท่ีสร้างสรรคแ์ละการน าเสนอขอ้มูลประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา
และชุมชนรอบสถานศึกษา  
 
(ตัวอย่าง) หน่วยการเรียนรู้ที ่๑  
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ความส าคัญของอาเซียน รหัสวชิา ส ๑๕๑๐๑ รายวชิา อาเซียนศึกษา  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ เวลาเรียน ๘ ช่ัวโมง  
.....................................……………………………………  
ผลการเรียนรู้  
๑. อธิบายความเป็นมา เป้าหมาย วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งอาเซียน  
๒. อธิบายความส าคญัของกฎบตัรอาเซียน และความส าคญัของประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อประเทศไทย  
๓. บอกช่ือท่ีเป็นทางการของอาเซียน จ านวนและรายช่ือประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
๔. อธิบายลกัษณะและความหมายของธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและธงอาเซียน และอธิบายความหมายของ
สัญลกัษณ์และเพลงอาเซียน  
สาระการเรียนรู้  
ความรู้  
๑. ความเป็นมา เป้าหมาย วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งอาเซียน  
๒. กฎบตัรอาเซียน และความส าคญัของประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อประเทศไทย  
๓. ช่ือประเทศสมาชิกอาเซียน ช่ือเมืองหลวง ช่ือผูน้ าประเทศ  
๔. ธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและธงอาเซียน  
๕. สัญลกัษณ์อาเซียนและเพลงอาเซียน  
ทกัษะ/กระบวนการ  ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
คุณลกัษณะ มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  
กจิกรรมการเรียนรู้  
๑. แบ่งกลุ่มนกัเรียนเล่นเกมทายธงชาติ (นกัเรียนร่วมกนัจดัหา/จดัท า มาล่วงหนา้) ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
และร่วมกนัหาความหมายของ ธงชาติ แต่ละประเทศและธงอาเซียน  
๒. นกัเรียน อ่านแผนภูมิเพลงอาเซียน อภิปรายความหมาย ฝึกร้องเพลงอาเซียน และคิดท่าทางประกอบ  
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๓. แบ่งกลุ่มนกัเรียน ๔ กลุ่ม  ศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองต่อไปน้ี  
๓.๑ ก าเนิดอาเซียน สัญลกัษณ์อาเซียนและความหมาย กฎบตัรอาเซียน  
๓.๒ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน  
๓.๓ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
๓.๔ ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน  

๔.  แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ แลว้รวบรวมเอกสารรายงาน  ผลการศึกษาคน้ควา้ของทุกกลุ่มไว้
ศึกษาในชั้นเรียน  
๕.  นกัเรียนร่วมกนัคน้หาข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งประเทศไทยกบัประชาคมอาเซียน แลว้ร่วมกนัวิเคราะห์
ความส าคญัของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อประเทศไทย  
 
ส่ือการเรียนรู้  
๑. ธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน ธงอาเซียน(ธง/ ของจ าลอง)  
๒. ภาพสัญลกัษณ์อาเซียน  
๓. แผนภูมิเพลงอาเซียน  
๔. ซีดีเพลงอาเซียน  
๕. หนงัสือ เอกสารเก่ียวกบัอาเซียน  
๖. เวบ็ไซต ์ 
การประเมินผล  
๑. ท าแบบทดสอบ     ๒. ช้ินงาน  
 

(๒) การจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

๑.  โครงการและกจิกรรม ในการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสังกดั สพฐ.ตามโครงการสปิริตออฟ
อาเซียน (Spirit of ASEAN) : จนัทรา  ตนัติพงศานุรักษ์ ชยัพร  กระต่ายทอง  ส านกัวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สพฐ. 
       กิจกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
ส าหรับสถานศึกษาน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนตามบริบทและความพร้อม
ของสถานศึกษา  ซ่ึงกิจกรรมเสนอแนะน้ีไดป้รับปรุงจากผลงานการปฏิบติักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจและ
ความตระหนกัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยอ์าเซียนศึกษา โรงเรียน Sister School และ 
Buffer School จ  านวน ๕๔ ศูนย ์ในโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN  
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ตารางท่ี ๔.๒ กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสังกัด สพฐ.ตามโครงการสปิริตออฟ
อาเซียน (Spirit of ASEAN) 
 

กจิกรรม จุดประสงค์ วธีิด าเนินการ ส่ือและอุปกรณ์ 

กจิกรรมที ่๑  

ภาษาอาเซียนน่า
รู้ 
 

เพื่อให้นกัเรียนพูด และ
ใช้ภาษาอาเซียน และ
ภ า ษ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สมาชิกอาเซียนได ้

๑. นกัเรียนบอกค าศพัทภ์าษาไทย 
๑ ค า 
๒.  นัก เ รี ยน สืบค้นค าศัพท์ ท่ี
เหมือนกนัในภาษาองักฤษ และ
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
เช่น ลาว  เวยีดนาม เขมร ฯลฯ 
๓ .  จัด ท า ป้ า ย นิ เ ท ศ  ASEAN 
TODAY  แสดงค าศัพท์และ
ความหมายของแต่ละภาษา   
๔. นกัเรียนพดูน าเสนอหนา้เสาธง 
หรือพูดน าเสนอเป็นเสียงตาม
สายในโรงเรียน 

๑ .  พ จน า นุ ก รมภ าษ า ไท ย 
ภาษาอังกฤษ เวียดนาม เขมร 
ฯลฯ 
๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทาง
อาเซียน” 
๓. เวบ็ไซต ์
๔. ป้ายนิเทศ 
 

กจิกรรมที ่๒ 

อาเซียน ทูเดย์ 
 

เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
๑ ๐  ป ร ะ เ ท ศ   แ ล ะ
นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอข่าว 
 

๑. จัดท า Script ข่าว เก่ียวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  
๒. จดัท าเน้ือหาอาเซียน การแต่ง
กาย ดอกไม้ อาหาร ประจ าชาติ 
ฯลฯ 
๓. จดัเตรียมรูปภาพ 
๔.  เต รียมบทพูด เ ร่ิมรายการ  
เ น้ื อหาของข่ า ว  และก ารจบ
รายการ 
๕. ออกอากาศตามวันเวลา ท่ี

๑.  แผน่พบัอาเซียน 
๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทาง
อาเซียน” 
๓. วดิีทศัน์ ประชาคมอาเซีย 
๔. ข่าว 
๕. รูปภาพ  
๖. ห้องออกอากาศ  โทรทศัน์ 
หรือสถานการณ์จ าลอง 
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ก าหนด 

กจิกรรมที ่๓ 

ชุ ม ช น ค น รั ก
อาเซียน 

๑.  เพื่ อ ให้นัก เ รี ยน มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เก่ียวกบัอาเซียน 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้
เ รี ยน รู้ประ เพณี  และ
วฒันธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
๓. ส่งเสริมและปลูกฝัง
จิตส านึกของนักเรียน
เก่ียวกบัอาเซียน 
 

๑.  ให้ความ รู้พื้ นฐานเ ก่ียวกับ
อาเซียนจากอดีต  ปัจจุบัน และ
อนาคต 
๒. นักเรียนชมวีดิทศัน์ ก าเนิด
อาเซียน 
๓. กล่าวค าทกัทายภาษาอาเซียน 
๔. นักเรียนจัดท าส่ือการเรียนรู้ 
เช่น ตุก๊ตาประเทศสมาชิกอาเซียน 
และธงอาเซียน 
๕. นักเรียนระบายสีธงชาติ ๑๐ 
ประเทศอาเซียน 
๖.นกัเรียนร้องเพลงอาเซียน 

๑. แผน่พบัอาเซียน 
๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทาง
อาเซียน” 
๓. วดิีทศัน์ ประชาคมอาเซียน 
๔. ธงชาติ ธงอาเซียน 
๕. ตุก๊ตาอาเซียน 
๖. เพลงอาเซียน 
 

กจิกรรม จุดประสงค์ วธีิด าเนินการ ส่ือและอุปกรณ์ 

กจิกรรมที ่๔  
An  Awareness 
of ASEAN 
Campaign   
 

เพื่อสร้างความตระหนกั
และความกระตือรือร้น
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
อาเซียน 

๑. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการจดั
กิจกรรมอาเซียน  
๒. ให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ
อาเซียน โดยปฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 
๓.  บอกช่ือประเทศสมาชิก
อาเซียน เมืองหลวง ธงชาติ 
๔. ร้องเพลง ASEAN Song 
๕. รู้จ ักวนัและสถานท่ีก่อตั้ ง
อาเซียน และสมาชิกผูก่้อตั้ ง ค  า
ขวญั 
๖. จดัท าของท่ีระลึก เช่น ท่ีคัน่
หนังสือ ตุ๊กตากระดาษประเทศ
อาเซียน  ฯลฯ 
๗. รู้จกัและกล่าวค าทกัทายของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

๑. แผน่พบัอาเซียน 
๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทาง
อาเซียน” 
๓. วดิีทศัน์ ประชาคมอาเซียน 
๔. การ์ตูนอาเซียน 
๕. ธงชาติ กระดาษ สี  
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กจิกรรมที ่๕ 

ASEAN Song 
 

๑ . เ พื่ อ ให้ นั ก เ รี ยน มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เก่ียวกบัอาเซียน 
๒ . เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
สามารถถ่ายทอดความ
เข้าใจเก่ียวกับอาเซียน
ผา่นทางบทเพลง 
๓.เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความตระหนักในการ
เป็นประชาคมอาเซียน 

๑.ให้ความ รู้พื้ นฐานเ ก่ี ยวกับ
อาเซียนแก่นกัเรียนทั้งโรงเรียน 
๒.จดัประกวดแต่งเพลงอาเซียน 
๓.เพลงท่ีชนะเลิศ  น าไปเขา้ห้อง
อัด  บันทึกลงแผ่นโดยนักเรียน
เป็นผูร้้อง 
๔ .น า เ พ ล ง ท่ี อัด แ ล้ ว ไป เ ปิ ด
ประชาสัมพนัธ์ตามสถานท่ีต่างๆ 
 

๑. แผน่พบัอาเซียน 
๒. หนงัสือ “มารู้จกัอาเซียนกนั
เถอะ” 
๓. การ์ตูนอาเซียน 
๔. ห้องเทคโนโลยี หรือห้อง
คอมพิวเตอร์ 
 

กจิกรรมที ่๖ 

ASEAN 
Festival 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 

เพื่อสร้างความตระหนกั
เก่ียวกบัอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์ 

๑.จดันิทรรศการ “สามเสาหลกั
ประชาคมอาเซียน” 
๒.จดัซุม้จ  าลองวฒันธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
๓.ประกวดวาดภาพวฒันธรรม
อาเซียน 
๔.ประกวดสุนทรพจน์ 
๕.ประกวดโครงงานอาเซียน 
๖.ประกวดการแต่งกายชุดประจ า
ชาติอาเซียน 
 

วธีิด าเนินการ 

๑. แผน่พบัอาเซียน 
๒. หนงัสือ “มารู้จกัอาเซียนกนั
เถอะ” 
๓. วดิีทศัน์ ประชาคมอาเซียน 
๔. เคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ 
๕. กระดาษ สี 
 
 
 
 

ส่ือและอุปกรณ์ 

กจิกรรมที ่๗      

เ ผ ย ค ว า ม รู้
อาเซียน 
 

๑.ส ร้างความ รู้ความ
เข้า ใจ  ว ัต ถุประสงค ์
ความเป็นมาอาเซียน 
๒.สร้างความตระหนัก
เก่ียวกบัอาเซียน 
 

๑ . จัด กิ จ ก รรมทัก ท า ย ภ าษ า
อาเซียน “Hello in ๔ Languages” 
๒.จัดเทศกาลอาหารอาเซียน “I 
love ASEAN food” 
๓.ประกวดการแต่งกายประจ า
ชาติ “Costume  Introduce” 
๔.สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับอาเซียน 

๑. แผน่พบัอาเซียน 
๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทาง
อาเซียน” 
๓. วดิีทศัน์ ประชาคมอาเซียน 
๔. ธงชาติ 
๕. เคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ 
๖. อาหารประจ าชาติอาเซียน 
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๔๔ 

 

“ASEAN  Discovery” 
๕.ร้องเพลงอาเซียน “ASEAN  
Anthem” 
 

 

กจิกรรมที ่๘  

เปิดโลกอาเซียน 
 

๑.ส ร้างความ รู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน 
๒.สร้างความตระหนัก
ในการเป็นสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียน   
 

๑.จดัประกวดสุนทรพจน์ 
๒.วาดภาพระบายสีเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน “My dream for 
ASEAN Community in 2015” 
๓.จดัซุม้อาหารอาเซียน 
๔.ประกวดการแต่งกายชุดประจ า
ชาติ 
๕.การแสดงประจ าชา ติ  จาก
ชุมนุม/ชมรม/อาสา อาเซียน เช่น 
เตน้บดัสโลป  ระบ าแกว้ 
๖.ร้องเพลง  ASEAN Song   

๑. แผน่พบัอาเซียน 
๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทาง
อาเซียน” 
๓. วดิีทศัน์ ประชาคมอาเซียน 
๔. ธงชาติ 
๕. เคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ 
๖. อาหารประจ าชาติอาเซียน 
 

กจิกรรมที ่๙ 
อาสาอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ . เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
ตระหนักในการ เ ป็น
สมาชิกอาเซียน 
๒.เผยแพร่ความรู้และ
น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.รับสมคัรนกัเรียนกลุ่มสนใจ  
๒.กิจกรรมสร้างความตระหนัก
และให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ
อาเซียน เช่น เพลง เกม นิทาน 
ฯลฯ 
๓.ฝึกทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
และภาษาของประเทศสมาชิก
อ า เ ซี ย น  เ ช่ น  ม ล า ยู   พ ม่ า 
อินโดนีเซีย ฯลฯ  
๔.น าเสนอข้อมูลอาเซียนและ
ขอ้มูลโรงเรียนเป็นภาษาองักฤษ 
และภาษาสมาชิกอาเซียนหรือน า
ความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  
 

๑ . พ จน า นุ ก รม ภ า ษ า ไท ย 
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ม ล า ยู  พ ม่ า 
อินโดนีเซีย ฯลฯ 
๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทาง
อาเซียน” 
๓. เวบ็ไซต ์
๔. ป้ายนิเทศ 
๕. แผน่พบั 
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๔๕ 

 

กจิกรรม  
จุดประสงค์ 

 
วธีิด าเนินการ 

ส่ือและอุปกรณ์ 

กิจกรรมที่  ๑ ๐
อาเซียนสัญจร 
 

 
เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพนัธ์ความรู้
เ ก่ี ย ว กั บ ป ร ะ ช า ค ม
อาเซียน 

 
๑.จดัท าป้ายไวนิล หรือป้ายนิเทศ
เคล่ือนท่ีแนะน าประเทศ  ก าเนิด 
สัญลกัษณ์ประชาคมอาเซียน  
๒.ให้นกัเรียนชมการ์ตูนท่องโลก
อา เ ซี ยน  แล ะ ศึกษ าแผ่นพับ
อาเซียน ความรู้อาเซียน  ประเทศ
อาเซียน ก าเนิดอาเซียน   
๓.ครูอ ธิบาย เ ร่ือง  ประชาคม
อาเซียน  เล่นเกม หรือตอบปัญหา
อาเซียน และมอบของรางวลั   
๔ . นัก เ รี ย นป ร ะ เ มิ น ก า ร จัด
กิจกรรมอาเซียนสัญจร   
 

 
๑. ป้ายไวนิล หรือป้ายนิเทศ 
๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทาง
อาเซียน” 
๓. การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 
๔. แผน่พบัอาเซียน 
๕. เกม   
๖. รางวลั 
 

กิจกรรมที่  ๑ ๑
หน้าต่างอาเซียน 

๑.เพื่อให้ความรู้ และ
ขอ้มูลเก่ียวกบัอาเซียน 
๒ . เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนักในการก้าวสู่
ก า ร เ ป็ น ป ร ะ ช า ค ม
อาเซียน 

๑.แบ่งนกัเรียนเป็น ๑๐ กลุ่ม ตาม
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒.นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานของแต่ละประเทศ ตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
๓.นกัเรียนวางแผนและเตรียมการ
จดัแสดงผลงาน 
๔.นกัเรียนจดันิทรรศการประเทศ
สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ 
๕.นักเรียนจัดการแสดงแต่ละ
ประ เทศ  และการ เ ดินขบวน
พาเหรด ๑๐ ประเทศ 
 

๑. ป้ายนิเทศ 
๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทาง
อาเซียน” 
๓. การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 
๔. แผน่พบัอาเซียน 
๕. กระดาษ สี   
๖. เวบ็ไซต ์
๗. เคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ 
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๔๖ 

 

กจิกรรมที ่๑๒ 

ASEAN Web 
Community 
 
 
 
 

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์
ความ เ ป็นประชาคม
อาเซียนในโรงเรียน 
๒. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และแลกเปล่ียนข้อมูล
เก่ียวกบัอาเซียน 
 

๑.ศึกษา ส ารวจฐานข้อมูลเพื่อ
จดัท าเวบ็ไซต ์หรือ Facebook 
๒.จัดท าและอัพโหลดข้อมูล
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
๓.ประชาสัมพันธ์ ช่ือเว็บไซต ์
หรือ Facebook  
๓.ใช้เว็บไซต์ หรือ Facebook ใน
การแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน ในเร่ือง ความรู้ 
ความสนใจ วฒันธรรม วิถีชีวิต 
การแต่งกาย การละเล่นต่างๆ 
เพลง เกม เป็นตน้ 
 

๑. เวบ็ไซต ์อินเตอร์เน็ต 
๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทาง
อาเซียน” 
๓. การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 
๔. แผน่พบัอาเซียน 
๕. ห้องสมุด หรือศูนยอ์าเซียน
ศึกษา 
 

กจิกรรมที ่๑๓  

เ ปิ ด ป ร ะ ตู สู่
อาเซียน 
 

เพื่อสร้างความตระหนกั
เ ก่ียวกับภาษาอังกฤษ
และความ รู้ เ ก่ี ย วกับ
อาเซียน 
 

๑.แข่งขันตอบค าถามเก่ียวกับ
อาเซียน “ASEAN  QUIZ”   
๒.แข่งขนั Food  Project  พร้อม
น าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 
๓ . ก า ร แ ส ด ง ร้ อ ง เ พ ล ง  The 
ASEAN  Way ของนกัเรียน 
๔.การแสดงร้องเพลงภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน   
๕.ก ารแสดงวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
๖.ระบ าธง ๑๐ ชาติ 
๗.แต่งกายชุดประจ าชาติอาเซียน 
๘.ประกวดโครงงานอาเซียน 
๙.ประกวดเรียงความ  “ASEAN  
ร่วมใจ กา้วไกลเป็นหน่ึง” 
 

๑. ค  าถามเก่ียวกบัอาเซียน เพลง
อาเซียน 
๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทาง
อาเซียน” 
๓. ธงชาติ ธงอาเซียน 
๔. แผน่พบัอาเซียน 
๕. กระดาษ สี   
๖. เวบ็ไซต ์
๗. เคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ 
๘. อาหารประจ าชาติ 
๙. ห้องสมุด หรือศูนยอ์าเซียน
ศึกษา 
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๔๗ 

 

กจิกรรมที ่๑๔ 

อั ต ลั ก ษ ณ์
อาเซียน 
 

๑.จดัท าขอ้ตกลงร่วมกนั
ในการตระหนัก รู้ใน
เร่ืองของอาเซียน 
๒.ท าสัญลักษณ์  และ               
อตัลกัษณ์เฉพาะกลุ่มได ้
เข้าใจเหตุผลของการ
สร้างสัญลกัษณ์ และอตั
ลกัษณ์อาเซียน และกฎ
บตัรอาเซียน 

๑. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม และให้
แต่ละกลุ่มสร้างอัตลักษณ์และ
สัญลกัษณ์เฉพาะของกลุ่มตนเอง 
๒. นกัเรียนใหเ้หตุผลในการสร้าง            
อตัลักษณ์และสัญลักษณ์ของแต่
ละกลุ่ม   
๓. ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มผลดักนั
ออกมาน ากิจกรรมนันทนาการ 
โดยใชส้ัญลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ท่ี
สร้างข้ึนของแต่ละกลุ่ม แทนการ
เรียกช่ือกลุ่ม 
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มก าหนด
ข้อตกลงในการศึกษาความ รู้
พื้ น ฐ า น เ ก่ี ย ว กั บ อ า เ ซี ย น 
สัญลกัษณ์และอตัลกัษณ์อาเซียน  
๕. ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ
อาเซียน สัญลกัษณ์และอตัลกัษณ์
อาเซียนจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
๕.นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ขอ้มูลท่ีได ้พร้อมทั้งระบุขอ้ตกลง
ท่ีท าไดแ้ละท าไม่ไดใ้นการปฏิบติั
กิจกรรม 
๖.นักเรียนอธิบายเหตุผลในการ
จดัท ากฎบตัรอาเซียน 
๗.ร้องเพลงอาเซียน 
 

๑. วดิีทศัน์ ประชาคมอาเซียน 
๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทาง
อาเซียน” 
๓ . ธงชาติ  ธงอา เ ซียน 
สัญลกัษณ์อาเซียน 
๔. แผน่พบัอาเซียน 
๕. กฎบตัรอาเซียน 
๖. เวบ็ไซต ์
๗. ห้องสมุด หรือศูนยอ์าเซียน
ศึกษา 
 

กิจกรรมที่  ๑๕ 
พลเมืองอาเซียน 
 

สร้างความรู้ความเขา้ใจ 
แ ล ะ ค ว า มตระหนัก
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เ ป็ น

๑.จดัการแสดงชุด  “อาเซียนร่วม
ใจ” 
๒.ร้องเพลง ASEAN  Way   

๑. เพลง เกม  
๒. วดีีทศัน์ ประชาคมอาเซียน 
๓ . ธงชาติ  ธงอา เ ซียน 
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๔๘ 

 

พลเมืองอาเซียนในปี 
๒๕๕๕ 
 

๓.ชมวี ดีทัศ น์ความ รู้พื้ นฐาน
เก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
๔.แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มปฏิบัติ
กิจกรรม “ทัว ร์อาเซียน” และ
บนัทึกการเรียนรู้ ๑๐ ฐาน ดงัน้ี 
   -ฐานบิงโกอาเซียน 
   -ฐานสอยดาวอาเซียน 
   -ฐานบนัไดงูวบิาก 
   -ฐานปาเป้าอาเซียน 
   -ฐานจบัคู่อาเซียน 
   -ฐานจ๊ิกซอร์อาเซียน 
-ฐานจับคู่ภาษาประเทศสมาชิก
อาเซียน 
๕.การแสดงจากประเทศสมาชิก
อาเซียน 
-ร้องเพลงประสานเสียงอาเซียน 
-ฐานหอ้งเรียนอาเซียน 
๖.นกัเรียนแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกท่ีได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรม “ทวัร์อาเซียน” 

สัญลกัษณ์อาเซียน 
๔. จ๊ีกซอร์เก่ียวกบัอาเซียน เช่น 
รูปดอกไม้ประจ าชาติ ธงชาติ 
สถานท่ีส าคญั 
๕. บตัรค า วสัดุ อุปกรณ์ในแต่
ละฐาน 
๖. เวบ็ไซต ์
๗. ห้องสมุด หรือศูนยอ์าเซียน
ศึกษา 

 

 

กจิกรรมเสนอแนะเกี่ยวกบัอาเซียนจากตาราง 

 กิจกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
ส าหรับสถานศึกษาน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนตามบริบทและความพร้อม
ของสถานศึกษา  ซ่ึงกิจกรรมเสนอแนะน้ีไดป้รับปรุงจากผลงานการปฏิบติักิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจและ
ความตระหนกัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยอ์าเซียนศึกษา โรงเรียน Sister School และ 
Buffer School จ  านวน ๕๔ ศูนย ์ในโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN  

กจิกรรมที ่๑ ภาษาอาเซียนน่ารู้ 
จุดประสงค์   
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๔๙ 

 

  เพื่อใหน้กัเรียนพดูและใชภ้าษาอาเซียน และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนได ้

วธีิด าเนินการ 
๑. นกัเรียนบอกค าศพัทภ์าษาไทย ๑ ค า 
๒. นกัเรียนสืบคน้ค าศพัทท่ี์เหมือนกนัในภาษาองักฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

เช่น ลาว  เวยีดนาม เขมร ฯลฯ 
๓. จดัท าป้ายนิเทศ ASEAN TODAY  แสดงค าศพัทแ์ละความหมายของแต่ละภาษา   
๔. นกัเรียนพดูน าเสนอหนา้เสาธง หรือพดูน าเสนอเป็นเสียงตามสายในโรงเรียน 

ส่ือและอุปกรณ์ 
   ๑. พจนานุกรมภาษาไทย ภาษาองักฤษ เวยีดนาม เขมร ฯลฯ 
  ๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทางอาเซียน” 
  ๓. เวบ็ไซต ์
  ๔. ป้ายนิเทศ 

กจิกรรมที ่๒ อาเซียน ทูเดย์ 

จุดประสงค์  
  เพื่อให้ความรู้เก่ียวประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ  และนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอข่าว 

วธีิด าเนินการ 
๑. จดัท า Script ข่าว เก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน  
๒. จดัท าเน้ือหาอาเซียน การแต่งกาย ดอกไม ้อาหาร ประจ าชาติ ฯลฯ 
๓. จดัเตรียมรูปภาพ 
๔. เตรียมบทพดูเร่ิมรายการ  เน้ือหาของข่าว และการจบรายการ 
๕. ออกอากาศตามวนัเวลาท่ีก าหนด 

ส่ือและอุปกรณ์ 
   ๑. แผน่พบัอาเซียน 
  ๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทางอาเซียน” 
  ๓. วดิีทศัน์ ประชาคมอาเซียน 
  ๔. ข่าว 
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๕๐ 

 

  ๕. รูปภาพ  
  ๖. หอ้งออกอากาศ  โทรทศัน์ หรือสถานการณ์จ าลอง 

กจิกรรมที ่๓ ชุมชนคนรักอาเซียน 

จุดประสงค์ 
๑. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๓. ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกของนกัเรียนเก่ียวกบัอาเซียน 

วธีิด าเนินการ 
๑. ใหค้วามรู้พื้นฐานเก่ียวกบัอาเซียนจากอดีต  ปัจจุบนั และอนาคต 
๒. นกัเรียนชมวดิีทศัน์ ก าเนิดอาเซียน 
๓. กล่าวค าทกัทายภาษาอาเซียน 
๔. นกัเรียนจดัท าส่ือการเรียนรู้ เช่น ตุก๊ตาประเทศสมาชิกอาเซียน และธงอาเซียน 
๕. นกัเรียนระบายสีธงชาติ ๑๐ ประเทศอาเซียน 
๖. นกัเรียนร้องเพลงอาเซียน 

ส่ือและอุปกรณ์ 
   ๑. แผน่พบัอาเซียน 
  ๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทางอาเซียน” 
  ๓.  วดีีทศัน์ ประชาคมอาเซียน 
  ๔. ธงชาติ ธงอาเซียน 
  ๕. ตุก๊ตาอาเซียน 
  ๖. เพลงอาเซียน 
 

กจิกรรมที ่๔   An  Awareness of ASEAN Campaign   

จุดประสงค์ 
  เพื่อสร้างความตระหนกัและความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรมอาเซียน  
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๕๑ 

 

วธีิด าเนินการ 
๑. ช้ีแจงจุดประสงคข์องการจดักิจกรรมอาเซียน  
๒. ใหค้วามรู้พื้นฐานเก่ียวกบัอาเซียน โดยปฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 

(๑)  บอกช่ือประเทศสมาชิกอาเซียน เมืองหลวง ธงชาติ 
                     (๒) ร้องเพลง ASEAN Song 

(๓) รู้จกัวนัและสถานท่ีก่อตั้งอาเซียน และสมาชิกผูก่้อตั้ง ค  าขวญั 
  (๔) จดัท าของท่ีระลึก เช่น ท่ีคัน่หนงัสือ ตุก๊ตากระดาษประเทศอาเซียน  ฯลฯ 

         (๕) รู้จกัและกล่าวค าทกัทายของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ส่ือและอุปกรณ์ 
   ๑. แผน่พบัอาเซียน 
  ๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทางอาเซียน” 
  ๓. วดิีทศัน์ ประชาคมอาเซียน 
  ๔. การ์ตูนอาเซียน 
  ๕. ธงชาติ กระดาษ สี  

กจิกรรมที ่๕  ASEAN Song 

จุดประสงค์ 
๑. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถถ่ายทอดความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียนผา่นทางบทเพลง 
๓. เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัในการเป็นประชาคมอาเซียน 

วธีิด าเนินการ 
๑. ใหค้วามรู้พื้นฐานเก่ียวกบัอาเซียนแก่นกัเรียนทั้งโรงเรียน 
๒. จดัประกวดแต่งเพลงอาเซียน 
๓. เพลงท่ีชนะเลิศ  น าไปเขา้หอ้งอดั  บนัทึกลงแผน่โดยนกัเรียนเป็นผูร้้อง 
๔. น าเพลงท่ีอดัแลว้ไปเปิดประชาสัมพนัธ์ตามสถานท่ีต่างๆ 

 

ส่ือและอุปกรณ์ 
  ๑. แผน่พบัอาเซียน 
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๕๒ 

 

  ๒. หนงัสือ “มารู้จกัอาเซียนกนัเถอะ” 
  ๓. การ์ตูนอาเซียน 
  ๔. หอ้งเทคโนโลย ีหรือหอ้งคอมพิวเตอร์ 

กจิกรรมที ่๖    ASEAN Festival  

จุดประสงค์  
   เพื่อสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียน 

วธีิด าเนินการ 
๑. จดันิทรรศการ “สามเสาหลกัประชาคมอาเซียน” 
๒. จดัซุม้จ  าลองวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๓. ประกวดวาดภาพวฒันธรรมอาเซียน 
๔. ประกวดสุนทรพจน์ 
๕. ประกวดโครงงานอาเซียน 
๖. ประกวดการแต่งกายชุดประจ าชาติอาเซียน 

ส่ือและอุปกรณ์ 
   ๑. แผน่พบัอาเซียน 
  ๒. หนงัสือ “มารู้จกัอาเซียนกนัเถอะ” 
  ๓. วดิีทศัน์ ประชาคมอาเซียน 
  ๔. เคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ 
  ๕. กระดาษ สี 

กจิกรรมที ่๗  เผยความรู้อาเซียน 

จุดประสงค์ 
๑. สร้างความรู้ความเขา้ใจ วตัถุประสงค ์ความเป็นมาอาเซียน 
๒. สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียน 

วธีิด าเนินการ 
๑. จดักิจกรรมทกัทายภาษาอาเซียน “Hello in ๔ Languages” 
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๕๓ 

 

๒. จดัเทศกาลอาหารอาเซียน “I love ASEAN food” 
๓. ประกวดการแต่งกายประจ าชาติ “Costume  Introduce” 
๔. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาเซียน “ASEAN  Discovery” 
๕. ร้องเพลงอาเซียน “ASEAN  Anthem” 

ส่ือและอุปกรณ์ 
   ๑. แผน่พบัอาเซียน 
  ๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทางอาเซียน” 
  ๓. วดิีทศัน์ ประชาคมอาเซียน 
  ๔. ธงชาติ 
  ๕. เคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ 
  ๖. อาหารประจ าชาติอาเซียน 

กจิกรรมที ่๘ เปิดโลกอาเซียน 

จุดประสงค์ 
๑. สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
๒. สร้างความตระหนกัในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน   

วธีิด าเนินการ 
๑. จดัประกวดสุนทรพจน์ 
๒. วาดภาพระบายสีเก่ียวกับประชาคมอาเซียน “My dream for ASEAN Community  

in ๒๐๑๕ ” 
๓. จดัซุม้อาหารอาเซียน 
๔. ประกวดการแต่งกายชุดประจ าชาติ 
๕. การแสดงประจ าชาติ จากชุมนุม/ชมรม/อาสา อาเซียน เช่น เตน้บดัสโลป  ระบ าแกว้ 
๖. ร้องเพลง  ASEAN Song   

ส่ือและอุปกรณ์ 
   ๑. แผน่พบัอาเซียน 
  ๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทางอาเซียน” 
  ๓. วดิีทศัน์ ประชาคมอาเซียน 
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๕๔ 

 

  ๔. ธงชาติ 
  ๕. เคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ 
  ๖. อาหารประจ าชาติอาเซียน 

กจิกรรมที ่๙ อาสาอาเซียน 

จุดประสงค์ 
๑ . เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัในการเป็นสมาชิกอาเซียน 
๒.เผยแพร่ความรู้และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัอาเซียน 

วธีิด าเนินการ 
๑. รับสมคัรนกัเรียนกลุ่มสนใจ  
๒. กิจกรรมสร้างความตระหนกัและให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัอาเซียน เช่น เพลง เกม นิทาน 

ฯลฯ 
๓.  ฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น มลาย ู พม่า  
     อินโดนีเซีย ฯลฯ  
๔. น าเสนอขอ้มูลอาเซียนและขอ้มูลโรงเรียนเป็นภาษาองักฤษ และภาษาสมาชิกอาเซียนหรือ 
     น าความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  

ส่ือและอุปกรณ์ 
   ๑. พจนานุกรมภาษาไทย ภาษาองักฤษ มลาย ูพม่า อินโดนีเซีย ฯลฯ 
  ๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทางอาเซียน” 
  ๓. เวบ็ไซต ์
  ๔. ป้ายนิเทศ 
  ๕. แผน่พบั 

กจิกรรมที ่๑๐ อาเซียนสัญจร 

จุดประสงค์ 
  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

วธีิด าเนินการ 
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๕๕ 

 

๑. จดัท าป้ายไวนิล หรือป้ายนิเทศเคล่ือนท่ีแนะน าประเทศ  ก าเนิด สัญลกัษณ์ประชาคม
อาเซียน  

๒. ใหน้กัเรียนชมการ์ตูนท่องโลกอาเซียน และศึกษาแผน่พบัอาเซียน ความรู้อาเซียน  ประเทศ 
  อาเซียน ก าเนิดอาเซียน   

๓. ครูอธิบายเร่ือง ประชาคมอาเซียน  เล่นเกม หรือตอบปัญหาอาเซียน และมอบของรางวลั   
๔. นกัเรียนประเมินการจดักิจกรรมอาเซียนสัญจร   

ส่ือและอุปกรณ์ 
   ๑. ป้ายไวนิล หรือป้ายนิเทศ 
  ๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทางอาเซียน” 
  ๓. การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 
  ๔. แผน่พบัอาเซียน 
  ๕. เกม   
  ๖. รางวลั 

กจิกรรมที ่๑๑ หน้าต่างอาเซียน 

จุดประสงค์ 
๑. เพื่อใหค้วามรู้ และขอ้มูลเก่ียวกบัอาเซียน 
๒. เพื่อสร้างความตระหนกัในการกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

วธีิด าเนินการ 
๑. แบ่งนกัเรียนเป็น ๑๐ กลุ่ม ตามประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของแต่ละประเทศ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
๓. นกัเรียนวางแผนและเตรียมการจดัแสดงผลงาน 
๔. นกัเรียนจดันิทรรศการประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ 
๕. นกัเรียนจดัการแสดงแต่ละประเทศ และการเดินขบวนพาเหรด ๑๐ ประเทศ 

ส่ือและอุปกรณ์ 
   ๑. ป้ายนิเทศ 
  ๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทางอาเซียน” 
  ๓. การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 
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๕๖ 

 

  ๔. แผน่พบัอาเซียน 
  ๕. กระดาษ สี   
  ๖. เวบ็ไซต ์
 ๗. เคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ 

กจิกรรมที ่๑๒ ASEAN Web Community 

วตัถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อประชาสัมพนัธ์ความเป็นประชาคมอาเซียนในโรงเรียน 
  ๒. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัอาเซียน 

วธีิด าเนินการ 
๑. ศึกษา ส ารวจฐานขอ้มูลเพื่อจดัท าเวบ็ไซต ์หรือ Facebook 
๒. จดัท าและอพัโหลดขอ้มูลเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
๓. ประชาสัมพนัธ์ช่ือเวบ็ไซต ์หรือ Facebook  
๔. ใช้เวบ็ไซต์ หรือ Facebook ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ในเร่ือง 

ความรู้ ความสนใจ วฒันธรรม วถีิชีวติ การแต่งกาย การละเล่นต่างๆ เพลง เกม เป็นตน้ 

ส่ือและอุปกรณ์ 
   ๑. เวบ็ไซต ์อินเตอร์เน็ต 
  ๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทางอาเซียน” 
  ๓. การ์ตูนท่องโลกอาเซียน 
  ๔. แผน่พบัอาเซียน 
 ๕. หอ้งสมุด หรือศูนยอ์าเซียนศึกษา 

กจิกรรมที ่๑๓   เปิดประตูสู่อาเซียน 

จุดประสงค์ 
  เพื่อสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัภาษาองักฤษและความรู้เก่ียวกบัอาเซียน 

วธีิด าเนินการ 
๑. แข่งขนัตอบค าถามเก่ียวกบัอาเซียน “ASEAN  QUIZ”   
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๕๗ 

 

๒. แข่งขนั Food  Project  พร้อมน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 
๓. การแสดงร้องเพลง The ASEAN  Way ของนกัเรียน 
๔. การแสดงร้องเพลงภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน   
๕. การแสดงวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๖. ระบ าธง ๑๐ ชาติ 
๗. แต่งกายชุดประจ าชาติอาเซียน 
๘. ประกวดโครงงานอาเซียน 
๙. ประกวดเรียงความ  “ASEAN  ร่วมใจ กา้วไกลเป็นหน่ึง” 

ส่ือและอุปกรณ์ 
   ๑. ค  าถามเก่ียวกบัอาเซียน เพลงอาเซียน 
  ๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทางอาเซียน” 
  ๓. ธงชาติ ธงอาเซียน 
  ๔. แผน่พบัอาเซียน 
  ๕. กระดาษ สี   
  ๖. เวบ็ไซต ์
 ๗. เคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ 
 ๘. อาหารประจ าชาติ 
 ๙. หอ้งสมุด หรือศูนยอ์าเซียนศึกษา 

กจิกรรมที ่๑๔ อตัลกัษณ์อาเซียน 

จุดประสงค์ 
๑. จดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัในการตระหนกัรู้ในเร่ืองของอาเซียน 
๒. ท าสัญลกัษณ์และอตัลกัษณ์เฉพาะกลุ่มได ้
๓. เขา้ใจเหตุผลของการสร้างสัญลกัษณ์และอตัลกัษณ์อาเซียน และกฎบตัรอาเซียน 

วธีิด าเนินการ 
๑. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มสร้างอตัลกัษณ์และสัญลกัษณ์เฉพาะของกลุ่ม

ตนเอง 
๒. นกัเรียนใหเ้หตุผลในการสร้างอตัลกัษณ์และสัญลกัษณ์ของแต่ละกลุ่ม   
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๕๘ 

 

๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาน ากิจกรรมนันทนาการ โดยใช้สัญลักษณ์และ 
                              อตัลกัษณ์ท่ีสร้างข้ึนของแต่ละกลุ่ม แทนการเรียกช่ือกลุ่ม 

๔. นกัเรียนแต่ละกลุ่มก าหนดขอ้ตกลงในการศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัอาเซียน สัญลกัษณ์   
      และอตัลกัษณ์อาเซียน  
๕. ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับอาเซียน สัญลักษณ์และอัตลักษณ์อาเซียนจากแหล่ง 

                                การเรียนรู้ต่างๆ  
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลท่ีได้ พร้อมทั้ งระบุข้อตกลงท่ีท าได้และท าไม่ได ้

                              ในการปฏิบติักิจกรรม 
๗. นกัเรียนอธิบายเหตุผลในการจดัท ากฎบตัรอาเซียน 
๘. ร้องเพลงอาเซียน 

ส่ือและอุปกรณ์ 
   ๑. วดิีทศัน์ ประชาคมอาเซียน 
  ๒. หนงัสือ “บนัทึกการเดินทางอาเซียน” 
  ๓. ธงชาติ ธงอาเซียน สัญลกัษณ์อาเซียน 
  ๔. แผน่พบัอาเซียน 
  ๕. กฎบตัรอาเซียน 
  ๖. เวบ็ไซต ์
 ๗. หอ้งสมุด หรือศูนยอ์าเซียนศึกษา 

กจิกรรมที ่๑๕  พลเมืองอาเซียน 

จุดประสงค์ 
  สร้างความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนกัเก่ียวกบัการเป็นพลเมืองอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

 

วธีิด าเนินการ 
๑. จดัการแสดงชุด  “อาเซียนร่วมใจ” 
๒. ร้องเพลง ASEAN  Way   
๓. ชมวดีีทศัน์ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
๔. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มปฏิบติักิจกรรม “ทวัร์อาเซียน” และบนัทึกการเรียนรู้ ๑๐ ฐาน ดงัน้ี 
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๕๙ 

 

- ฐานบิงโกอาเซียน 
- ฐานสอยดาวอาเซียน 
- ฐานบนัไดงูวบิาก 
- ฐานปาเป้าอาเซียน 
- ฐานจบัคู่อาเซียน 
- ฐานจ๊ิกซอร์อาเซียน 
- ฐานจบัคู่ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน 
- การแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
- ร้องเพลงประสานเสียงอาเซียน 
- ฐานหอ้งเรียนอาเซียน 

๕. นกัเรียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกท่ีไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรม “ทวัร์อาเซียน” 

ส่ือและอุปกรณ์ 
   ๑. เพลง เกม  

๒. วดีีทศัน์ ประชาคมอาเซียน 
๓. ธงชาติ ธงอาเซียน สัญลกัษณ์อาเซียน 
๔. จ๊ีกซอร์เก่ียวกบัอาเซียน เช่น รูปดอกไมป้ระจ าชาติ ธงชาติ สถานท่ีส าคญั 
๕. บตัรค า วสัดุ อุปกรณ์ในแต่ละฐาน 
๖. เวบ็ไซต ์
๗. หอ้งสมุด หรือศูนยอ์าเซียนศึกษา 
 
 
 
 

             จากกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในลกัษณะกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งจดักิจกรรมท่ีมุ่ง             
ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันารอบดา้น เพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝัง เสริมสร้างจิตสานึกของการ
ทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข สามารถพฒันาผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ประกอบดว้ยกิจกรรม ๓ ลกัษณะ ไดแ้ก่กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยมุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนในดา้นองค์
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๖๐ 

 

ความรู้ และเสริมสร้างคุณลกัษณะของผูเ้รียนในการอยู่ร่วมกนัในฐานะสมาชิกของอาเซียน ซ่ึงมีแนวการจดั
กิจกรรม ดงัน้ี  
 

๒.  การประเมินความความรู้ และทักษะทางภาษาต่างประเทศ และความรู้ทางสังคม และวัฒนธรรม 
เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน   และเจตคติ  ของนักเรียน 

กิจกรรมในส่วนน้ีจะครอบคลุมกิจกรรมการประเมินความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนและทกัษะ            
ทางภาษาต่างประเทศในหลกัสูตร กิจกรรมและโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาตลอดจนความ
เก่ียวข้องทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน                   
Sister  School   และกลุ่มโรงเรียน  Buffer School จากโรงเรียนโดยนกัเรียนตอบแบบประเมินตนเอง ในการวิจยั 
แบ่งเป็น ๕ ส่วนคือ 

๒.๑ ผลการส ารวจโรงเรียน SISTER SCHOOL  
 

 ลักษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

เพศ  
ชาย ๓๗.๑๕ 
หญิง ๖๒.๕๒ 

อาย ุ  
ต ่ากวา่ถึง ๑๕ ปี ๑๓.๐๗ 
๑๕ - ๑๙ ปี ๕๕.๕๕ 

ระดับการศึกษา  
มธัยมศึกษาตอนตน้ ๑๓.๒๕ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย ๕๓..๐๓ 

 
 

จังหวัด  
สมุทรสาคร ๑๓.๕๕ 
สงขลา ๒๔.๐๒ 
พิษณุโลก ๑๔.๒๓ 
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๖๑ 

 

เกณฑ์การประเมินระดับทกัษะ/ ระดับความรู้ ความหมาย 
๑.๐๐ – ๑.๔๙ ไม่ดีเลย 
๑.๕๐ – ๒.๕๙ ไม่ดี 
๒.๖๐ – ๓.๓๙ ปานกลาง 
๓.๔๐ – ๔.๑๙ ดี 
๔.๒๐ – ๕.๐๐ ดีมาก 
 
 

 

กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
ระดับความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ 

ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ค่อยดี ไม่ดีเลย 
ค่า 
เฉลีย่ 

๑. นกัเรียน เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือ
ประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  

๒๐.๔๔ ๕๔.๗๔ ๒๔.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๙๖ 

๒.นกัเรียน/นกัศึกษา น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิด
รวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ   โดยการพูด
และการเขียน       

๕.๑๕ ๓๐.๑๕ ๕๕.๕๑ ๘.๐๙ ๑.๑๐ ๓.๓๐ 

๓ .นั ก เ รี ย น /นั ก ศึ ก ษ า  ใ ช้ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ                          
ในสถานการณ์ในสถานศึกษา  

๙.๕๖ ๓๗.๑๓ ๔๕.๒๒ ๖.๙๘ ๑.๑๐ ๓.๔๗ 

ภาพรวม ๑๓.๒๖ ๔๓.๑๐ ๓๘.๔๓ ๔.๕๑ ๐.๗๐ ๓.๖๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ ร้อยละ ความรู้และทกัษะภาษาองักฤษกลุ่มโรงเรียน Sister School 
มีความรู้และทกัษะภาษาองักฤษเป็นอย่างดีในเร่ืองของความเขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจาก               

ส่ือประเภทต่างๆ และในการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆในสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นอย่าง                 
มีเหตุผล  และนกัเรียนมีความรู้และทกัษะภาษาองักฤษระดบัพอใช้ในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารความคิด               

อุดรธานี ๒๒.๙๕ 
เพชรบุรี ๑๕.๕๔ 
สุรินทร์ ๙.๐๕ 

กลุ่มตัวอย่าง ๑๒๗ 
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๖๒ 

 

รวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียนซ่ึงในภาพรวมนักเรียนในโรงเรียน                
SISTER SCHOOL มีทกัษะความรู้ทางภาษาองักฤษเป็นอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ ๕๖.๓๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ ความรู้และทกัษะภาษาอาเซียนกลุ่มโรงเรียน Sister School 
 

 
ความรู้และทกัษะภาษาของประเทศในอาเซียนอนัไดแ้ก่ ภาษา ไทย  ลาว  พม่า กมัพูชา  เวียดนาม               

บาฮาซา และภาษาจีน เม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียพบว่า นกัเรียนมีความรู้และทกัษะภาษาอาเซียนเป็นอย่างดี               
ในเร่ืองของความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับว ัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได ้                      
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ การใช้ภาษาอาเซียนในชุมชน และการใช้ภาษาอาเซียนในสถานการณ์ต่างๆ                        
ทั้งในสังคมซ่ึงภาพรวมมีนกัเรียนในโรงเรียน SISTER SCHOOL ท่ีมีทกัษะทางภาษาอาเซียนดีร้อยละ ๕๑.๒๔ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวชิาภาษาอาเซียน 
ระดับความรู้และทกัษะภาษาอาเซียน 

ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ค่อยดี ไม่ดีเลย 
ค่า 
เฉลีย่ 

๑. นกัเรียน /นกัศึกษา เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษา
กบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกบักาลเทศะ 

๒๐.๑๕ ๔๗.๙๘ 
๒๘.๙
๔ 

๒.๕๖ ๐.๓๗ ๓.๘๕ 

๒. นกัเรียน/นกัศึกษา ใชภ้าษาอาเซียนในชุมชน  ๑๗.๒
๑ ๔๖.๘๙ ๓๑.๕๐ ๓.๓๐ ๑.๑๐ ๓.๗๖ 

๓. นกัเรียน/นกัศึกษา ใช้ภาษาอาเซียนในสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในสังคม 

๘.๔๕ ๓๗.๕๐ 
๔๘.๕

๓ 
๔.๗๘ ๐.๗๔ ๓.๔๘ 

ภาพรวม ๑๑.๙๕ ๓๙.๒๙ ๔๑.๗๔ ๖.๖๒ ๐.๓๕ ๓.๕๖ 
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๖๓ 

 

 
 
 

ตารางท่ี ๔.๓ ความรู้ ทางสังคมอาเซียนกลุ่มโรงเรียน Sister School 
 
 

ระดบัความรู้และทกัษะกลุ่มวิชาสังคม เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า นักเรียนเขา้ใจการอยู่ร่วมกัน               
ในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา  และนกัเรียนเขา้ใจ
การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของอาเซียนระดบัดี และนักเรียนเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในระดบัพอใช้ ในภาพรวมนักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในสังคม
อาเซียนในระดบัดีร้อยละ ๘๓.๖๒ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวชิาสังคม 
ระดับความรู้และทกัษะกลุ่มวิชาสังคม 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ไม่ค่อย
ดี 

ไม่ดีเลย 
ค่า 
เฉลีย่ 

 ๑. นักเรียน เข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอยา่งสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาใน
หลกัธรรมของศาสนา   

๑๑.๗๙ ๔๗.๙๑ ๓๕.๔๐ ๑.๙๐ ๐.๐๐ ๓.๗๐ 

๒. นกัเรียน เขา้ใจการเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของอาเซียน 

๑๐.๖๑ ๔๒.๐๔ ๔๓.๙๔ ๓.๔๑ ๐.๐๐ ๓.๖๐ 

๓. นักเรียน เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 

๕.๔๓ ๓๒.๕๖ ๔๖.๓๖ ๑๑.๕๕ ๐.๗๗ ๓.๓๐ 

ภาพรวม ๓๑.๑๒ ๕๒.๕๐ ๑๓.๗๗ ๑.๕๑ ๐.๓๖ ๔.๑๑ 
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๖๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๔ ความรู้ และทกัษะทางวฒันธรรมอาเซียนกลุ่มโรงเรียน Sister School 
 

กลุ่มวชิาดา้นวฒันธรรม 
ระดับความรู้และทกัษะด้านวัฒนธรรม 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ไม่ค่อย
ดี 

ไม่ดีเลย 
ค่า 
เฉลีย่ 

๑. นักเรียนเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางก ายภาพ ท่ี ก่ อ ให้ เ กิ ดก าร
สร้างสรรคว์ฒันธรรม   

๙.๑๒ ๓๖.๕๕ ๔๔.๔๙ ๕.๓๗ ๑.๑๔ ๓.๔๐ 

๒.นกัเรียน เขา้ใจวฒันธรรม และการร่วมมือกนัทาง
สังคมอาเซียน 

๙.๑๓ ๓๔.๒๒ ๔๙.๔๓ ๖.๕๔ ๐.๓๕ ๓.๔๒ DPU



๖๕ 

 

นกัเรียนมีความรู้และทกัษะด้านวฒันธรรมเป็นอย่างดีในเร่ืองของนกัเรียนเขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม และมีความเขา้ใจวฒันธรรม และ                     
การร่วมมือกนัทางสังคมอาเซียนและนกัเรียนเขา้ใจความเป็นมาของวฒันธรรมอาเซียนและภูมิใจความเป็นไทย
ซ่ึงในภาพรวมนกัเรียนมีความรู้มีความเขา้ใจในวฒันธรรมของประเทศในอาเซียนดีร้อยละ ๘๓.๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติด้านเจตคติ  จิตพสัิย/พฤติกรรม 

ระดับการยอมรับ เจตคติ  จิตพสัิย/พฤติกรรม 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค่อน 
ข้างเห็น

ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่ 
เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิง่ 

ค่า 
เฉลี่ย 

 ๑.  นัก เ รียนเ ห็นคุณค่ าและความส าคัญของการ                 
เป็นอาเซียน 

๓๓.๙๔ ๔๙.๒๗ ๑๖.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๑๘ 

 ๒. นกัเรียนเห็นคุณค่าและความส าคญัของเพื่อนมนุษย ์ ๓๔.๙๑ ๔๖.๕๕ ๑๗.๔๕ ๑.๐๙ ๐.๐๐ ๔.๑๑ 

๓. นักเรียน เข้าใจความเป็นมา  ของวัฒนธรรม
อาเซียนและภูมิใจความเป็นไทย 

๑๕.๒๑ ๔๔.๑๑ ๓๔.๒๒ ๖.๔๖ ๐.๐๐ ๓.๗๕ 

ภาพรวม ๓๓.๙๐ ๔๙.๒๒ ๑๖.๘๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๑๕ DPU



๖๖ 

 

 ๓. นกัเรียนตอ้งมีความรู้ดา้นพฒันาการของโลกอย่าง
วเิคราะห์วจิารณ์ 

๒๔.๐๐ ๕๕.๕๔ ๑๖.๗๓ ๐.๗๓ ๐.๐๐ ๔.๐๔ 

 ๔. นักเรียนต้องเห็นคุณค่าของวฒันธรรมไทยและ
เขา้ใจวฒันธรรมต่างประเทศ 

๓๑.๕๒ ๕๒.๕๔ ๑๓.๗๗ ๑.๕๑ ๐.๓๖ ๔.๑๔ 

 ภาพรวม ๒๙.๙๒ ๕๐.๒๔ ๑๕.๗๗ ๑.๐๐ ๐.๐๖ ๔.๑๑ 

ตารางท่ี ๔.๕ ความรู้ และทกัษะทางวฒันธรรมอาเซียนกลุ่มโรงเรียน Sister School 
 

 
ด้านเจตคติ เป็นส่ิงท่ีนักเรียนค่อนข้างเห็นด้วย  คือ  การเห็นคุณค่าของการเป็นอาเซียน กับการ                      

เห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย ์ รวมทั้งการมีความรู้ดา้นพฒันาการของโลกอยา่งวเิคราะห์วจิารณ์ และเห็นคุณค่าของ
วฒันธรรมไทยและเขา้ใจวฒันธรรมต่างประเทศ   
 
 
 
 

 

 

๒.๒ รายงานผลการส ารวจโรงเรียน BUFFER SCHOOL  
 
 

ระดับการยอมรับ ความหมาย 
๑.๐๐ – ๑.๔๙ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
๑.๕๐ – ๒.๕๙ ไม่เห็นดว้ย 
๒.๖๐ – ๓.๓๙ เฉยๆ 
๓.๔๐ – ๔.๑๙ ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
๔.๒๐ – ๕.๐๐ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ลักษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

DPU



๖๗ 

 

 

กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
ระดับความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ 

ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ค่อยดี ไม่ดีเลย 
ค่า 
เฉลีย่ 

เพศ  
ชาย ๔๐.๐๑ 
หญิง ๕๙.๙๙ 
  

อาย ุ  
ต ่ากวา่ถึง ๑๕ ปี ๔.๑๕ 
๑๕ - ๑๙ ปี ๙๕.๕๕ 

ระดับการศึกษา  
มธัยมศึกษาตอนตน้ ๔.๑๕ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย ๙๕.๕๕ 

จังหวัด  
สระแกว้ ๑๓.๕๕ 
มุกดาหาร ๒๔.๐๒ 
เชียงราย ๙.๐๕ 
อุบลราชธานี ๒๒.๙๕ 
ราชบุรี ๑๕.๕๔ 
ระนอง ๑๔.๒๓ 

กลุ่มตัวอย่าง ๑๐๐ 

เกณฑ์การประเมินระดับทกัษะ/ ระดับความรู้ ความหมาย 
๑.๐๐ – ๑.๗๙ ไม่ดีเลย 
๑.๕๐ – ๒.๕๙ ไม่ดี 
๒.๖๐ – ๓.๓๙ พอใช ้
๓.๔๐ – ๔.๑๙ ดี 
๔.๒๐ – ๕.๐๐ ดีมาก 

DPU



๖๘ 

 

๑. นักเรียน เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือ
ประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  

๑๑.๗๙ ๔๗.๙๑ 
๓๕.๔
๐ 

๑.๙๐ ๐.๐๐ ๓.๗๐ 

๒.นกัเรียน น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  
และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ   โดยการพูดและการ
เขียน       

๑๐.๖๑ ๔๒.๐๔ ๔๓.๙๔ ๓.๔๑ ๐.๐๐ ๓.๖๐ 

๓.นกัเรียนใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆใน
สถานศึกษา  

๕.๔๓ ๓๒.๕๖ ๔๖.๓๖ ๑๑.๕๕ ๐.๗๗ ๓.๓๖ 

ภาพรวม ๙.๑๒ ๓๖.๕๕ ๔๔.๔๙ ๕.๓๗ ๑.๑๔ ๓.๔๔ 
ตารางท่ี ๔.๖ ความรู้ และทกัษะภาษาองักฤษกลุ่มโรงเรียน Buffer School 

 
นกัเรียนมีความรู้และทกัษะภาษาองักฤษเป็นอย่างดีในเร่ืองของความเขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟัง และอ่าน

จากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล และนกัเรียนน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  
และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียน และนกัเรียนมีความรู้และทกัษะภาษาองักฤษระดบั
พอใชใ้นการใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวชิาภาษาอาเซียน 
ระดับความรู้และทกัษะภาษาอาเซียน 

ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ค่อยดี ไม่ดีเลย 
ค่า 
เฉลีย่ 

DPU



๖๙ 

 

๑.นัก เ รียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วฒันธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกบักาลเทศะ 

๑๕.๒๑ ๔๔.๑๑ 
๓๔.๒
๒ 

๖.๔๖ ๐.๐๐ ๓.๖๕ 

๒.นกัเรียน ใชภ้าษาอาเซียนในชุมชน  ๑๕.๒๑ ๓๙.๙๒ ๓๖.๑๒ ๕.๓๗ ๐.๓๕ ๓.๖๑ 
๓.นกัเรียนใช้ภาษาอาเซียนในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
สังคม 

๑๑.๒๔ ๓๗.๒๑ ๔๔.๙๖ ๖.๒๐ ๐.๓๙ ๓.๕๓ 

ภาพรวม ๒๙.๕
๒ 

๔๖.๑๕ 
๒๓.๖
๔ 

๐.๓๖ ๐.๐๐ ๔.๐๕ 

ตารางท่ี ๔.๗ ความรู้และทกัษะภาษาอาเซียนกลุ่มโรงเรียน Buffer School 
 

ความรู้และทกัษะภาษาของประเทศในอาเซียนอนัได้ แก่ภาษา ไทย  ลาว  พม่า กัมพูชา  เวียดนาม           
บาฮาซาและภาษาจีน เม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียพบว่า นกัเรียนมีความรู้และทกัษะภาษาอาเซียนเป็นอย่างดีใน  
เร่ืองของความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม
กบักาลเทศะ การใช้ภาษาอาเซียนในชุมชน และการใช้ภาษาอาเซียนในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสังคมซ่ึง         
ในภาพรวมมีนกัเรียนในโรงเรียน BUFFER SCHOOL ท่ีมีทกัษะทางภาษาอาเซียนดีร้อยละ ๗๕.๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



๗๐ 

 

 
 

ตารางท่ี ๔.๘ ความรู้ทางสังคมอาเซียนกลุ่มโรงเรียน Buffer School 
 
 

ระดบัความรู้และทกัษะกลุ่มวชิาสังคมพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบวา่ นกัเรียนเขา้ใจการอยูร่่วมกนัในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา  และนักเรียนเขา้ใจการเห็น
คุณค่าของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของอาเซียนระดบัดี และนักเรียนเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง               
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในระดบัพอใช้ ในภาพรวมนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในสังคมอาเซียนใน
ระดบัดีร้อยละ ๘๔.๐๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวชิาสังคม 
ระดับความรู้และทกัษะกลุ่มวิชาสังคม 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ไม่ค่อย
ดี 

ไม่ดีเลย 
ค่า 
เฉลีย่ 

 ๑.นกัเรียนเขา้ใจการอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติ สุข   การเป็นพลเมืองดี   ศ รัทธา                  
ในหลกัธรรมของศาสนา   

๑๑.๗๙ ๔๗.๙๑ ๓๕.๔๐ ๑.๙๐ ๐.๐๐ ๓.๗๐ 

๒.นักเรียน เขา้ใจการเห็นคุณค่าของทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอ้มของอาเซียน 

๑๐.๖๑ ๔๒.๐๔ ๔๓.๙๔ ๓.๔๑ ๐.๐๐ ๓.๖๐ 

๓.นักเรียน เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 

๕.๔๓ ๓๒.๕๖ ๔๖.๓๖ ๑๑.๕๕ ๐.๗๗ ๓.๓๖ 

ภาพรวม ๓๑.๕๒ ๕๒.๕๔ ๑๓.๗๗ ๑.๕๑ ๐.๓๖ ๔.๑๓ 

DPU



๗๑ 

 

 

 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๙ ความรู้ และทกัษะทางวฒันธรรมอาเซียนกลุ่มโรงเรียน Buffer School 
 
 

นกัเรียนมีความรู้และทกัษะด้านวฒันธรรมเป็นอย่างดีในเร่ืองของนกัเรียนเขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม และมีความเขา้ใจวฒันธรรม และ     
การร่วมมือกนัทางสังคมอาเซียนและนกัเรียนเขา้ใจความเป็นมาของวฒันธรรมอาเซียนและภูมิใจความเป็นไทย
ในภาพรวมนกัเรียนมีความรู้มีความเขา้ใจในวฒันธรรมของประเทศในอาเซียนดีร้อยละ ๘๓.๒๑ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวชิาด้านวฒันธรรม 
ระดับความรู้และทกัษะด้านวัฒนธรรม 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ไม่ค่อย
ดี 

ไม่ดีเลย 
ค่า 
เฉลีย่ 

 ๑.นกัเรียนเขา้ใจการอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติ สุข   การเป็นพลเมืองดี   ศ รัทธา                  
ในหลกัธรรมของศาสนา   

๑๑.๗๙ ๔๗.๙๑ ๓๕.๔๐ ๑.๙๐ ๐.๐๐ ๓.๗๐ 

๒.นักเรียน เขา้ใจการเห็นคุณค่าของทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอ้มของอาเซียน 

๑๐.๖๑ ๔๒.๐๔ ๔๓.๙๔ ๓.๔๑ ๐.๐๐ ๓.๖๐ 

๓.นักเรียน เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 

๕.๔๓ ๓๒.๕๖ ๔๖.๓๖ ๑๑.๕๕ ๐.๗๗ ๓.๓๖ 

ภาพรวม ๓๑.๕๒ ๕๒.๕๔ ๑๓.๗๗ ๑.๕๑ ๐.๓๖ ๔.๑๓ 

DPU



๗๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติด้านเจตคติ  จิตพสัิย/พฤติกรรม 

ระดับการยอมรับ เจตคติ  จิตพสัิย/พฤติกรรม 

เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่อน 
ข้าง
เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่ 
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิง่ 

ค่า 
เฉลีย่ 

๑.  นักเ รียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการเป็น
อาเซียน 

๓ ๓ .๙
๔ 

๔ ๙ .๒

๗ ๑๖.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๑๗ 
๒. 

นกัเรียนเห็นคุณค่าและความส าคญัของเพื่อนมนุษย ์
๓๔.๙๑ ๔๖.๕๕ 

๑ ๗ .๔
๕ ๑.๐๙ ๐.๐๐ ๔.๑๕ 

๓. นักเรียนต้องมีความรู้ด้านพัฒนาการของโลกอย่าง
วเิคราะห์วจิารณ์ ๒๔.๐๐ 

๕ ๕ .๕
๔ ๑๖.๗๓ ๐.๗๓ ๐.๐๐ ๔.๐๖ 

๔. นกัเรียนตอ้งเห็นคุณค่าของวฒันธรรมไทยและเขา้ใจ
วฒันธรรมต่างประเทศ 

๓ ๑ .๕
๒ 

๕ ๒ .๕

๔ 
๑ ๓ .๗
๗ ๑.๕๑ ๐.๓๖ ๔.๑๓ 

 
ภาพรวม ๒๙.๙๒ 

๕ ๐ .๒
๔ ๑๕.๗๗ ๑.๐๐ ๐.๐๖ 

๔.๐๙ 

ระดับการยอมรับ ความหมาย 

DPU



๗๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ระดบัคุณสมบติัดา้นเจตคติ จิตพิสัย/พฤติกรรมกลุ่มโรงเรียน Buffer School 
 
ด้านเจตคติ เป็นส่ิงท่ีนักเรียนค่อนข้างเห็นด้วย  คือ  การเห็นคุณค่าของการเป็นอาเซียนกับการเห็นคุณค่า               
ของเพื่อนมนุษย์  รวมทั้ งการมีความรู้ด้านพฒันาการของโลกอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ และเห็นคุณค่าของ
วฒันธรรมไทยและเขา้ใจวฒันธรรมต่างประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ผลการศึกษาความสอดคล้องความรู้และทกัษะและเจตคติกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
การวเิคราะห์ในส่วนน้ี  พิจารณาจากความเห็นของนกัเรียน ๒๑๗  ตวัอยา่ง เป็นการแปรผลทางสถิติท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้มเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิเคราะห์ไดจ้าก
โปรแกรม  LISREL   ผลการศึกษาในแต่ละส่วนเป็นดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  ๔.๑๑   ค่าสถิติและผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ตาม    องคป์ระกอบดา้น     

ความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษ 
ดชันีช้ีวดั ค่าท่ีค  านวณได ้ เง่ือนไขความสอดคลอ้ง ผลการทดสอบ 

CMIN 
         CMIN 
         DF 

 
๐ 
๐ 

 
 
 

 
 
 

๑.๐๐ – ๑.๔๙ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
๑.๕๐ – ๒.๕๙ ไม่เห็นดว้ย 
๒.๖๐ – ๓.๓๙ เฉยๆ 
๓.๔๐ – ๔.๑๙ ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
๔.๒๐ – ๕.๐๐ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ DPU



๗๔ 

 

         P 
         Ratio 
RMR 
GFI 
RMSEA 

๑.๐ 
- 
- 
- 
- 

๐.๐๕ 
๒ 
๐.๐๘ 
๐.๙๕ 
๐.๐๘ 

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

  
จากตารางท่ี  ๔.๑๑  เป็นการศึกษาในดา้นความรู้และทกัษะทางภาษาภายใตก้รอบแนวคิดความสอดคลอ้งความรู้
และทกัษะกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจาก
ภาษาองักฤษ ค่าCMIN = ๐ , P = ๑.๐  แสดงปริมาณความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายไดด้ว้ย
โมเดล เน่ืองจากโมเดลน้ีมีลกัษณะเป็น Perfect fit จึงไม่มีการค านวณค่า RMR , RMSEA และ GFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒   ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตวัแปรสังเกตไดต้ามองคป์ระกอบ ดา้นความรู้ และทกัษะ  

ทางภาษาองักฤษกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Standardized 
Estimate (SE) 

R๒-Value t-value 

ความรู้และทกัษะ
ทางภาษา 

เข้าใจและตีความ
เร่ืองท่ีฟังและอ่านจาก
ภาษาองักฤษ 

๐.๘๓ ๐.๖๙ ๐.๙๒ 

ใชภ้าษาต่างประเทศ
ในสถานก าร ณ์ ใน
สถานศึกษา 

๐.๐๗ ๐.๐๑ ๐.๗๓ 

DPU



๗๕ 

 

 

น า เ ส น อ ข้ อ มู ล
ข่ า วส า ร  ค ว าม คิ ด
ภาษาองักฤษ 
 
 

๐.๓๗ ๐.๑๓ ๐.๙๑ 

   
จากตารางท่ี  ๔.๑๒  ผลการศึกษาในองค์ประกอบดา้นความรู้และทกัษะทางภาษา สรุปไดว้่า การท่ีนกัเรียน                
มีความเข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากภาษาอังกฤษ  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด                       
(SE = ๐.๘๓) รองลงมาไดแ้ก่ การน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดภาษาองักฤษ (SE = ๐.๓๗) และการใช้
ภาษาต่างประเทศ  (SE = ๐.๐๗) โดยท่ีตวัแปรสังเกตไดเ้หล่าน้ี สามารถอธิบายในเร่ืองของความรู้และทกัษะทาง
ภาษาไดร้้อยละ ๖๙, ๑๓ และ   ๑ เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั            
   
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  ๔.๑๓ ค่าสถิติและผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามองคป์ระกอบดา้น 

ความรู้และทกัษะทางภาษาอาเซียน 

ดชันีช้ีวดั ค่าท่ีค  านวณได ้
เง่ือนไขความ

สอดคลอ้งของโมเดล 
ผลการทดสอบ 

CMIN 
         CMIN 
         DF 
         P 
         Ratio 
RMR 
GFI 

 
0 
0 
๑ 
 
- 
- 

 
 
 
0.0๕ 
๒ 
0.0๘ 
0.๙๕ 

 
 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

DPU



๗๖ 

 

RMSEA - 0.0๘ สอดคลอ้ง 
 
จากตารางท่ี  ๔.๑๓  เป็นการศึกษาในด้านความรู้และทกัษะทางภาษาอาเซียนภายใต้กรอบแนวคิดความ
สอดคลอ้งความรู้และทกัษะกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟัง
และอ่านจากภาษา ค่า CMIN = ๐ , P = ๑.๐  แสดงปริมาณความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายได้
ดว้ยโมเดล เน่ืองจากโมเดลน้ีมีลกัษณะเป็น Perfect fit จึงไม่มีการค านวณค่า RMR , RMSEA และ GFI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔   ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตวัแปรสังเกตไดต้ามองคป์ระกอบ ดา้นความรู้และทกัษะทาง 
ภาษาอาเซียนกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Standardized 
Estimate 

R๒-Value t-value 

ความรู้และ
ทกัษะทางภาษา
อาเซียน 

ทกัษะการใช้
ภาษาต่างประเทศใน
สังคม 

0.๘๕ 0.๗๒ ๘.๕๙ 

ทักษะการใช้ภาษา
อาเซียนในชุมชน 

0.๓๔ 0.๑๑ ๕.0๗ 

มีทักษะการส่ือสาร
ทางภาษาประเทศใน
อาเซียน 

0.๖๘ 0.๔๗ ๗.๘๗ 

DPU



๗๗ 

 

 

 
จากตารางท่ี  ๔.๑๔  ผลการศึกษาในองคป์ระกอบดา้นความรู้และทกัษะทางภาษา สรุปไดว้่า การท่ีนกัเรียน                
มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศในสังคม  เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด (SE = ๐.๘๕) รองลงมา
ไดแ้ก่ การมีทกัษะการส่ือสารทางภาษาประเทศในอาเซียน (SE = ๐.๖๘) และทกัษะการใช้ภาษาอาเซียน                  
ใน ชุมชน (SE = ๐.๓๔) โดยท่ีตวัแปรสังเกตไดเ้หล่าน้ี สามารถอธิบายในเร่ืองของความรู้และทกัษะทางภาษาได้
ร้อยละ ๗๒, ๔๗ และ   ๐.๑๑ เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๑๕ ค่าสถิติและผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์าม    องคป์ระกอบดา้น 

ความรู้และทกัษะทางสังคม 
 

ดชันีช้ีวดั ค่าท่ีค  านวณได ้
เง่ือนไขความ

สอดคลอ้งของโมเดล 
ผลการทดสอบ 

CMIN 
         CMIN 
         DF 
         P 
         Ratio 
RMR 

 
๐ 
๐ 
๑ 
 
- 

 
 
 
๐.๐๕ 
๒ 
๐.๐๘ 

 
 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

DPU



๗๘ 

 

GFI 
RMSEA 

- 
- 

๐.๙๕ 
๐.๐๘ 

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

 
จากตาราง   ๔.๑๕ ผลการศึกษาใน ภายใตก้รอบแนวคิดความสอดคล้องความรู้และทกัษะกบัคุณลกัษณะ                 
อนัพึงประสงค ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบดา้นความรู้และทกัษะทางสังคม CMIN = ๐ , P = ๑.๐              
แสดงปริมาณความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายได้ด้วยโมเดล เน่ืองจากโมเดลน้ีมีลกัษณะ             
เป็น Perfect fit จึงไม่มีการค านวณค่า RMR , RMSEA และ GFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  ๔.๑๖    ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตวัแปรสังเกตไดต้ามองค์ประกอบดา้นความรู้และทกัษะ

ทางสังคม 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Standardized 
Estimate 

R๒-Value t-value 

ดา้นความรู้และ
ทกัษะทางสังคม 

  เขา้ใจการอยูร่่วมกนั
ในสังคมไทยและสังคม
โลก   

๐.๕๐ ๐.๒๕ ๗.๑๑ 

เขา้ใจหลกัการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การด ารงชีวติ 
 

๐.๕๕ ๐.๑๖ ๗.๕๘ 

DPU



๗๙ 

 

 การเห็นคุณค่า
ส่ิงแวดลอ้ม ของ
อาเซียน 
  
 

๐.๘๔ ๐.๗๐ ๙.๕๕ 

 
จากตาราง  ๔.๑๖ ผลการศึกษาในองค์ประกอบด้านความรู้ และทกัษะทางสังคม    สรุปไดว้่าการเห็นคุณค่า
ส่ิงแวดลอ้ม ของอาเซียน   เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด (SE = ๐.๘๔) รองลงมาไดแ้ก่เขา้ใจ
หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิต (SE = ๐.๕๕)  และการท่ีเขา้ใจการอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและ
สังคมโลก  (SE = ๐.๕๐) โดยท่ีตวัแปรสังเกตไดเ้หล่าน้ี สามารถอธิบายในเร่ืองของดา้นความรู้และทกัษะทาง
สังคมไดร้้อยละ ๗๐, ๑๖ และ ๒๕  ตามล าดบั   
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๑๗ ค่าสถิติและผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ตาม    องค์ประกอบด้าน

ความรู้และทกัษะทางวฒันธรรม 
 

ดชันีช้ีวดั ค่าท่ีค  านวณได ้
เง่ือนไขความ

สอดคลอ้งของโมเดล 
ผลการทดสอบ 

CMIN 
         CMIN 
         DF 
         P 
         Ratio 
RMR 
GFI 

 
๐ 
๐ 
๑ 
 
- 
- 

 
 
 
๐.๐๕ 
๒ 
๐.๐๘ 
๐.๙๕ 

 
 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

DPU



๘๐ 

 

RMSEA - ๐.๐๘ สอดคลอ้ง 
 
 
จากตาราง   ๔.๑๗ ผลการศึกษาในภายใตก้รอบแนวคิดความสอดคล้องความรู้และทกัษะกับคุณลักษณะ               
อนัพึงประสงค ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบดา้นความรู้และทกัษะทางวฒันธรรม CMIN = ๐ , P = ๑.๐               
แสดงปริมาณความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายไดด้ว้ยโมเดล เน่ืองจากโมเดลน้ีมีลกัษณะเป็น 
Perfect fit จึงไม่มีการค านวณค่า RMR , RMSEA และ GFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  ๔.๑๘ ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตวัแปรสังเกตไดต้ามองคป์ระกอบดา้นความรู้และทกัษะทาง

วฒันธรรม 
 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Standardized 
Estimate 

R๒-Value t-value 

ดา้นความรู้และ
ทกัษะทาง
วฒันธรรม 

  เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งวฒันธรรม 
และ มีจิตส านึก  
 

๐.๗๐ ๐.๔๙ ๑๒.๕๓ 

เขา้ใจความเป็นมา 
ของวฒันธรรม
อาเซียน 

๐.๙๒ ๐.๘๔ ๑๗.๑๒ 
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๘๑ 

 

 เขา้ใจความเป็นมา  
ของวฒันธรรมและ
ภูมิใจความเป็นไทย 

๐.๗๕ ๐.๕๖ ๑๓.๔๘ 

 
 
จากตาราง  ๔.๑๘ ผลการศึกษาในองค์ประกอบดา้นความรู้ และทกัษะทางวฒันธรรม  สรุปไดว้า่ ความเขา้ใจ                    
ความเป็นมาของวฒันธรรมอาเซียน   เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด (SE = ๐.๙๒) รองลงมา                    
ไดแ้ก่ เขา้ใจความเป็นมาของวฒันธรรมและภูมิใจความเป็นไทย (SE = ๐.๗๕)  และการเขา้ใจปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งวฒันธรรม และ มีจิตส านึก  (SE = ๐.๗๐) โดยท่ีตวัแปรสังเกตไดเ้หล่าน้ี สามารถอธิบายในเร่ืองของ         
ดา้นความรู้และทกัษะทางวฒันธรรมไดร้้อยละ ๘๔, ๕๖ และ ๔๙  ตามล าดบั   
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๑๙   ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามองคป์ระกอบดา้นเจตคติ    
 

ดชันีช้ีวดั ค่าท่ีค  านวณได ้
เง่ือนไขความ

สอดคลอ้งของโมเดล 
ผลการทดสอบ 

CMIN 
         CMIN 
         DF 
         P 
         Ratio 
RMR 
GFI 
RMSEA 

 
 
๐ 
๑ 
 
๐.๐๐๒๐ 
๑.๐๐ 
๐.๐ 

 
 
 
๐.๐๕ 
๒ 
๐.๐๘ 
๐.๙๕ 
๐.๐๘ 

 
 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
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๘๒ 

 

 
 
จากตาราง  ๔.๑๙ เป็นการศึกษาภายใตก้รอบแนวคิดความสอดคลอ้งดา้นเจตคติกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นเจตคติ   ค่า CMIN = ๐ , P = ๑.๐  แสดงปริมาณความแปรปรวน และความแปรปรวน
ร่วมท่ีอธิบายไดด้ว้ยโมเดล เน่ืองจากโมเดลน้ีมีลกัษณะเป็น Perfect fit จึงไม่มีการค านวณค่า RMR , RMSEA 
และ GFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๒๐ ค่าอิทธิพล (Effect Size) ของตวัแปรสังเกตไดต้ามองคป์ระกอบดา้นเจตคติ 
 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Standardized 
Estimate(SE) 

R๒-Value t-value 

เจตคติ           มีความรู้พฒันาการ
ของโลกอยา่ง
วเิคราะห์วิจารณ์ 
 

๐.๙๖ ๐.๙๓ ๑๑.๑๕ 

เห็นคุณค่าของ
วฒันธรรมไทยและ
เขา้ใจต่างประเทศ 
 

๐.๙๔ ๐.๘๘ ๑๐.๘๘ 
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๘๓ 

 

เห็นคุณค่าของเพื่อน
มนุษย ์
 

๐.๗๐ ๐.๔๙ ๙.๕๘ 

เห็นคุณค่าของการ
เป็นอาเซียน 
 

๐.๓๖ ๐.๑๓ ๕.๗๓ 

 
จากตาราง ๔.๒๐ ผลการศึกษาในองค์ประกอบด้านเจตคติสรุปได้ว่า การมีความรู้พฒันาการของโลกอย่าง
วิเคราะห์วิจารณ์ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด (SE = ๐.๙๖) รองลงมาไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าของ
วฒันธรรมไทยและเขา้ใจต่างประเทศ (SE = ๐.๙๔) การเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย ์(SE = ๐.๗๐) และการเห็น
คุณค่าของการเป็นอาเซียน (SE = ๐.๓๖) โดยท่ีตวัแปรสังเกตไดเ้หล่าน้ี สามารถอธิบายในดา้นเจตคติไดร้้อยละ 
๙๓ ๘๘ ๔๙ และ ๑๓ ตามล าดบั 
  
 
 
 
 
 
 
๔.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและความเช่ือมโยงขององค์ประกอบของหลักความสอดคล้อง
ความรู้และทกัษะ  และเจตคติ กบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  

 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 

น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดภาษาองักฤษ 
 

เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากภาษาองักฤษ 
 
ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ในสถานศึกษา 

 
 

ทักษะ/ความรู้ 
ภาษาองักฤษ 

 
 

มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาประเทศในอาเซียน 
 

น าภาษาไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
 

ทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศในสงัคม 
 

ทักษะ/ความรู้ 
ภาษาอาเซียน 

๐.๔๐ 

๐.๘๕ 
    ๐.๓๔ 

๐.๖๘ 

 ๐.๘๓ 
       ๐.๐๗ 

๐.๓๗ 

๐.๕๕ 
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๘๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๔.๑  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างและความเช่ือมโยงขององคป์ระกอบของหลกัความ

สอดคลอ้งความรู้และทกัษะกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ตารางท่ี ๔.๒๑ ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตวัแปรสังเกตไดต้ามขององคป์ระกอบของหลกัความ 
สอดคลอ้งความรู้และทกัษะ  และเจตคติ กบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Standardized 
Estimate(SE) 

R๒-Value t-value 

ภาษาองักฤษ 
 

เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและ
อ่านจากภาษาองักฤษ 
ใ ช้ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น
สถานการณ์ในสถานศึกษา 
น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิด
ภาษาองักฤษ 

๐.๘๓ 
 
๐.๐๗ 
 
๐.๓๗ 

๐.๖๙ 
 
๐.๐๑ 
 
๐.๑๓ 
 

๐.๙๒ 
 
๐.๗๓ 
 
๐.๙๑ 

ลกัษณะเดก็ไทยหัวใจ
อาเซียน            

เขา้ใจความร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมอาเซียน 
 

เขา้ใจการอยูร่่วมกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลก   
 
 เขา้ใจการเห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม ของอาเซียน 

 

ทักษะ/ความรู้ 
ด้านสังคม 

เห็นคุณค่าของวฒันธรรมไทยและเขา้ใจต่างประเทศ 
 

เห็นคุณค่าของเพ่ือนมนุษย ์
 
มีความรู้พฒันาการของโลกอยา่งวิเคราะห์วิจารณ์ 

 

เจตคติ 
 

  ๑.๐๘ 

  ๐.๙๖ 

     ๐.๙๒ 

๐.๙๔ 

๐.๗๕ 

   ๐.๗๐ 

๐.๘๔ 

๐.๓๖ 

๐.๗๕ 

   ๐.๕๕ 
๐.๕๐ 

เขา้ใจความเป็นมาของวฒัณธรรมละ มีความภูมิใจความเป็น
ไทย 
 

เขา้ใจปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรม และ มีจิตส านึก  
 
เขา้ใจความเป็นมา ของวฒันธรรมอาเซียน 
 

เห็นคุณค่าและความส าคญัของการเป็นอาเซียน 
 

ทักษะ/ความรู้ 
ด้านวฒันธรรม 

    ๐.๗๐ 
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๘๕ 

 

ภาษาอาเซียน 
 

น าภาษาไปใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม
กบักาลเทศะ 
ทักษะการใช้ภาษาอาเซียนใน
ชุมชน 
มีทักษะการส่ือสารทางภาษา
ประเทศในอาเซียน 
 

๐.๘๕ 
๐.๓๔ 
 
๐.๖๘ 

๐.๗๒ 
๐.๑๑ 
 
๐.๔๗ 

๘.๕๙ 
๕.๐๗ 
 
๗.๘๗ 

ทกัษะ/ความรู้ 
ด้านสังคม 
 

เขา้ใจการอยู่ร่วมกนัในสังคมไทย
และสังคมโลก   
เ ข้ า ใ จ ก า ร เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
ส่ิงแวดลอ้ม ของอาเซียน 
เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการด ารงชีวติ 
 

๐.๕๐ 
 
 
๐.๕๕ 
 
๐.๘๔ 

๐.๒๕ 
 
 
๐.๑๖ 
 
๐.๗๐ 

๗.๑๑ 
 
 
๗.๕๘ 
 
๙.๕๕ 

ทกัษะ/ความรู้ 
ด้านวฒันธรรม 
 

เ ข้ า ใ จป ฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะ หว่ า ง
วฒันธรรม และ มีจิตส านึก        
เ ข้ า ใ จ ค ว า ม เ ป็ น ม า  ข อ ง
วฒันธรรมอาเซียน 
เข้าใจความเป็นมาและ มีความ
ภูมิใจความเป็นไทย 

๐.๗๐ 
 
๐.๙๒ 
๐.๗๕ 
 

๐.๔๙ 
 
๐.๘๘ 
๐.๕๖ 
 

๑๒.๕๓ 
   
๑๗.๑๒ 
๑๓.๔๘ 
 

เจตคติ 
 

เห็นคุณค่าและความส าคญัของ
การเป็นอาเซียน 
เห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย ์
มีความรู้พฒันาการของโลกอยา่ง
วเิคราะห์วจิารณ์ 
เห็นคุณค่าของวฒันธรรมไทย
และเขา้ใจต่างประเทศ 
 

๐.๓๖ 
 
๐.๗๐ 
 
๐.๙๖ 
 
๐.๙๔ 

๐.๑๓ 
 
๐.๔๙ 
 
๐.๙๓ 
 
๐.๘๘ 

๕.๗๓ 
 
๙.๕๘ 
 
๑๑.๑๕ 
 
๑๐.๘๘ 

DPU



๘๖ 

 

จากตารางท่ี ๔.๒๑ พิจารณาองค์ประกอบโดยรวมตามแนวความสอดคลอ้งความรู้และทกัษะกบัคุณลกัษณะ               
อันพึ งป ระส งค์   เ รี ย งต ามล า ดั บขนาด อิท ธิพลของ ปั จ จัย สั ง เ ก ตได้  ๕  ล า ดับ  ป ระกอบด้ว ย                                      
ทกัษะ/ความรู้ภาษาองักฤษ  ทกัษะ/ความรู้ภาษาอาเซียน  ทกัษะ/ความรู้ด้านสังคม ทกัษะ/ความรู้ด้านวฒันธรรม 
และเจตคติกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
ตารางท่ี ๔.๒๒ ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตวัแปรสังเกตไดต้ามองคป์ระกอบทกัษะ/ความรู้ 

ภาษาอังกฤษ  ทักษะ/ความรู้ภาษาอาเซียน  ทักษะ/ความรู้ด้านสังคม ทักษะ/ความรู้ด้าน
วฒันธรรม และเจตคติกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Standardized 
Estimate(SE) 

R๒-Value t-value 

คุณลกัษณะอนั
พงึประสงค์ 

-ทกัษะ/ความรู้
ภาษาองักฤษ 
 

๐.๔๐ ๐.๑๖ ๗.๕๙ 

-ทกัษะ/ความรู้ภาษา
อาเซียน 

๐.๕๕ ๐.๓๑ ๑๐.๕๙ 

-ทกัษะ/ความรู้ด้าน
สังคม 
 

๑.๐๘ ๑.๑๗ ๒๖.๓๒ 

-ทกัษะ/ความรู้ด้าน
วฒันธรรม 
 

๐.๖๗ ๐.๔๕ ๑๒.๙๒ 

-เจตคติ 
 

๐.๗๕ ๐.๕๖ ๑๔.๘๑ 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๒  พิจารณาตามองค์ประกอบทักษะ/ความรู้ภาษาอังกฤษ  ทักษะ/ความรู้ภาษาอาเซียน              
ทักษะ/ความรู้ด้านสังคม ทักษะ/ความรู้ด้านวัฒนธรรมและเจตคติกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยพิจารณา
เฉพาะโมเดลทักษะ/ความรู้ภาษาอังกฤษ  ทักษะ/ความรู้ภาษาอาเซียน  ทักษะ/ความรู้ด้านสังคม ทักษะ/ความรู้
ด้านวัฒนธรรมและเจตคติกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์   ปัจจยัท่ีมีขนาดอิทธิพลมากท่ีสุดคือองคป์ระกอบ
ด้าน ทักษะ/ความรู้ด้านสังคม (SE = ๑.๐๘) รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบด้านเจตคติ (SE = ๐.๗๕)  

DPU



๘๗ 

 

องคป์ระกอบดา้นทกัษะ/ความรู้ด้านวัฒนธรรม    (SE = ๐.๖๗)   องคป์ระกอบดา้นทักษะ/ความรู้ภาษาอาเซียน   
(SE = ๐.๕๕) และองคป์ระกอบดา้นทกัษะ/ความรู้ภาษาองักฤษ  ณ (SE = ๐.๔๐) ตามล าดบั  โดยท่ีตวัแปรสังเกต
ไดต้ามองคป์ระกอบทั้ง ๕ ดา้นน้ี  สามารถอธิบายองคป์ระกอบตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดร้้อยละ ๑๑๗ ,  
๕๖ ,  ๔๕ ,  ๓๑  และ  ๑๖  ตามล าดบั 
 
๕. การประเมินการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

๕.๑ การด าเนินงานจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ                          
การจดัการศึกษาทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา มีการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้                  
สู่ประชาคมอาเซียน ดงันั้น กระบวนการจดัการเรียนรู้ในการสร้างให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ                
เจตคติ จึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดก้  าหนดนโยบาย แนวทาง                  
การด าเนินงาน พฒันาผูเ้รียน รวมทั้งการส่งเสริมสนบัสนุนในทุกภาคส่วน ท่ีเก่ียวขอ้งให้ด าเนินงานบรรลุ              
ตามวตัถุประสงค์ โดยจดัท าแนวทางการปฏิบติั กระบวนการจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการท่ีชดัเจนเป็น
รูปธรรม และเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย  ได้มีการประเมินการด าเนินงาน                      
จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อศึกษาขอ้มูลดา้นบริบท ปัจจยั กระบวนการ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน                    
อนัจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจดั                    
ท าการประเมินกระบวนการท างาน คุณภาพการบริหารจดัการ พฤติกรรมจดัการเรียนรู้ ความรู้ คุณลักษณะ 
ทกัษะพืน้ฐาน เจตคติ และผลกระทบ  
       ๕.๒. ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

การประเมินการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับสถานศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
วธีิการประเมินให้ท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัคะแนนการประเมิน ๕ ระดบัตามสภาพการปฏิบติังานจริง
ดงัน้ี 

๕  หมายถึงมีปฏิบติังานในระดบั มากท่ีสุด 
           ๔   หมายถึงมีปฏิบติังานในระดบั มาก 
           ๓  หมายถึงมีปฏิบติังานในระดบั ปานกลาง 
           ๒ หมายถึงมีปฏิบติังานในระดบั นอ้ย 
           ๑ หมายถึงมีปฏิบติังานในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
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๘๘ 

 

 

 

การพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้ น สามารถพัฒนาได้โดยผ่านการจัดกิจกรรม                     
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โครงการต่าง ๆ และกิจวตัรประจ าวนัของผูเ้รียน                      
ซ่ึงเกิดข้ึนตลอดเวลา มีพัฒนาการและการสั่งสมพฤติกรรม ผ่านการขัดเกลาผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว                      
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้น าคุณลักษณะและตวัช้ีวดัมาวิเคราะห์แล้วเห็นว่าคุณลักษณะทั้ง ๘ 
ประการสามารถสังเกตได้ในทุกกระบวนการพัฒนา  ทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่กับระบบการจัดการเรียนการสอน                               
ของแต่ละสถานศึกษาวา่มีจุดเนน้ในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

สถานศึกษาด าเนินการโดยคณะกรรมการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษาด าเนินการ
โดยเร่ิมจากการศึกษานิยาม ความหมาย  และพฤติกรรมบ่งช้ีของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการ  วิเคราะห์
ตวัช้ีวดั และพฤติกรรมบ่งช้ี  เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะ                   
ทั้งน้ีการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้รียนรายบุคคลก่อนการพฒันา  เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาให้สอดคลอ้ง และ
เหมาะสมกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน   พร้อมสร้างหรือเลือกเคร่ืองมือในการวดัและประเมิน  ก าหนดวตัถุประสงค์
และวิธีการพฒันา ด าเนินการพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้ และประเมินผูเ้รียนเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง                
เพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ และด าเนินการประเมินผูเ้รียนหลงัการพฒันา  สรุปและรายงานผลการประเมิน และ
พฒันาต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินระดับการเตรียมความพร้อม ความหมาย 
๑.๐๐ – ๑.๔๙ ปฏิบติังานในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
๑.๕๐ – ๒.๕๙ ปฏิบติังานในระดบั นอ้ย 
๒.๖๐ – ๓.๓๙ ปฏิบติังานในระดบั ปานกลาง 
๓.๔๐ – ๔.๑๙ ปฏิบติังานในระดบั มาก 
๔.๒๐ – ๕.๐๐ ปฏิบติังานในระดบั มากท่ีสุด DPU



๘๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๓ ร้อยละ คาเฉล่ียผลการประเมินการเตรียมความการด าเนินงานจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติงานจริง 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ค่า 
เฉลีย่ 

๑ มีการก าหนดแนวทางในการขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาสู่ 
ประชาคมอาเซียนตามนโยบายของ สพฐ. และสพท. 

 

๓๓.๙
๔ 

๔๙.๒
๗ 

๑๖.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๑๗ 

๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูรั้บผดิชอบ ไดรั้บการ
พฒันาและปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

๓๔.๙๑ 
๔๖.๕
๕ 

๑๗.๔
๕ 

๑.๐๙ ๐.๐๐ ๔.๑๕ 

๓ มีการใชท้รัพยากรท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากหลายภาคส่วน เพื่อ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานตรงตามวตัถุประสงคแ์ละคุม้ค่า  

๓๐.๙๑ ๔๕.๐๐ ๑๙.๖๔ ๑.๐๙ ๐.๓๖ ๔.๐๕ 

๔ มีการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้เก่ียว 
กบัอาเซียน  

๒๙.๕
๒ 

๔๖.๑๕ 
๒๓.๖
๔ 

๐.๓๖ ๐.๐๐ ๔.๐๕ 

๕ มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัอาเซียน เช่น 
การแทรกเน้ือหาในหลกัสูตร ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดสอน 
รายวชิาเพิ่มเติม และการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีคุณภาพ 
สอดคลอ้งกบันโยบายและความตอ้งการทอ้งถ่ิน 

 

๑๕.๕
๕ 

๕๕.๒
๗ 

๒๖.๑
๕ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๙๒ 

๖ มีการจดักิจกรรมของสถานศึกษาเก่ียวกบัอาเซียน เช่น การจดัเ 
งาน ASEAN Day การจดันิทรรศการเก่ียวกบัอาเซียนใหผู้เ้รียน 
ไดเ้รียนอยา่งหลากหลาย  

๒๔.๐๐ 
๕๕.๕
๔ 

๑๖.๗๓ ๐.๗๓ ๐.๐๐ ๔.๐๖ 

๗ มีการจดัห้อง/ มุมอาเซียนศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่ง 
สืบคน้ขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 

 

๑๙.๔๙ 
๕๕.๕
๕ 

๒๒.๗
๙ 

๑.๔๗ ๐.๓๗ ๓.๙๓ 

๘ มีการใชร้ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการบริหารจดัการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลทุกดา้นของอาเซียนใหเ้ป็นปัจจุบนั และ
อยู ่
ในสภาพพร้อมใช ้ 

๑๕.๔
๕ 

๕๓.๙๙ ๒๕.๐๐ ๒.๑๗ ๐.๓๖ ๓.๕๕ 

๙ มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งประเทศสมาชิกใน 
อาเซียนอยา่งหลากหลายวธีิการและสามารถนาไปใชป้ระโยชน์ 
ไดจ้ริง  

๓๑.๕
๒ 

๕๒.๕
๔ 

๑๓.๗
๗ 

๑.๕๑ ๐.๓๖ ๔.๑๓ 
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๙๐ 

 

๑๐ มีการวจิยัและพฒันากระบวนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
และน าผลไปพฒันาการด าเนินงาน  

๒๙.๗
๑ 

๕๐.๐๐ 
๑๕.๕
๔ 

๑.๔๕ ๐.๐๐ ๔.๐๕ 

๑๑ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากบัและประเมินผลพร้อมสรุปรายงานและ
ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานการจดัการศึกษาสู่ประชาคม  
อาเซียนสู่สาธารณชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

๓๔.๙๑ 
๔๖.๕
๕ 

๑๗.๔
๕ 

๑.๐๙ ๐.๐๐ ๔.๑๕ 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติงานจริง 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ค่า 
เฉลีย่ 

๑
๒ 

มีการจดัตั้งสมาคม/ ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดบัสถาน 
ศึกษาอนัแสดงใหเ้ห็นความร่วมมือด าเนินการ  

๓0.
๓๒ 

๔๑.๕๙ 
๒๓.๘
๔ 

๒.๕๙ ๑.๖๖ ๓.๙๖ 

 
ภาพรวม 

๒๙.๙๒ 
๕๐.๒
๔ 

๑๕.๗๗ ๑.๐๐ ๐.๐๖ ๔.๐๙ 

ท่ีมา :  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ในการเตรียมความพร้อมเยาวชนของโรงเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพิจารณาจากค่าเฉล่ีย 
โรงเรียนได้ปฏิบัติงานในระดับมากในเร่ืองมีการก าหนดแนวทางในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา                             
สู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายของสพฐ. และสพท. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูรั้บผิดชอบ  ได้รับ                  
การพฒันาและปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ   มีการใช้ทรัพยากรท่ีได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน              
เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงานตรงตามวตัถุประสงค์และคุม้ค่า  มีการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน   มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัอาเซียน เช่น การแทรกเน้ือหา                    
ในหลกัสูตร ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติม และการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีคุณภาพ
สอดคลอ้งกบันโยบายและความตอ้งการทอ้งถ่ิน   มีการจดักิจกรรมของสถานศึกษาเก่ียวกบัอาเซียน เช่น การจดั 
งาน ASEAN Day การจดันิทรรศการเก่ียวกบัอาเซียนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนอยา่งหลากหลาย   มีการจดัห้อง/ มุม
อาเซียนศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบคน้ขอ้มูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ                  
มีการใชร้ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการบริหารจดัการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุกดา้นของอาเซียนให้เป็นปัจจุบนั
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้  มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียนอย่าง
หลากหลายวิธีการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  มีการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่                 
ประชาคมอาเซียน และน าผลไปพฒันาการด าเนินงาน  มีการนิเทศ ติดตาม ก ากบัและประเมินผลพร้อมสรุป
รายงานและประชาสัมพนัธ์การดาเนินงานการจัดการศึกษาสู่ประชาคม อาเซียนสู่สาธรณชนในรูปแบบ                        
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ท่ีหลากหลาย  และมีการจดัตั้งสมาคม/ ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดบัสถานศึกษาอนัแสดงให้เห็นความ
ร่วมมือด าเนินการ 

  สรุปภาพรวมของการปฏิบติัการเตรียมความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือข่าย
สปิริตออฟอาเซียน ในทางปฏิบติัอยู่ในระดับมากท่ีสุดร้อยละ ๒๙.๙๒ ระดับมากร้อยละ  ๕๐.๒๔  ระดับ                  
ปานกลางร้อยละ ๑๕.๗๗ ระดับน้อยร้อยละ  ๑.๐๐ และระดับน้อยทีสุ่ดร้อยละ ๐.๐๖ 
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บทที ่๕ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

              
๑.ขอ้สรุปการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
ใหบ้รรลุเป้าหมายในการพฒันาเด็กไทยใหมี้ศกัยภาพและคุณลกัษณะท่ีจะด ารงชีวิตในประชาคมอาเซียน

ไดอ้ย่างมีความสุข หน่วยงานดา้นการศึกษาทุกระดบั ตลอดจนทุกภาคส่วนในสังคมจะตอ้งร่วมมือกนัในการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้สามารถด าเนินชีวิตดว้ยดีในประชาคมอาเซียน ซ่ึงตอ้งด าเนินงานทั้ง
ระบบในสถานศึกษาในทุก ๆ ดา้น ดงัไดก้ล่าวมาแลว้นั้น งานวิชาการหรืองานจดัการเรียนรู้ถือเป็นงานหลกั เป็น
งานท่ีจะส่งผลโดยตรงใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี ควรจะตอ้งมีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง 
ระหว่างหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ แผนยุทธศาสตร์อาเซียนของชาติ/ 
กระทรวงศึกษาธิการ และเป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อก าหนดเป็นหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณา
การทุกกิจกรรมทั้งระบบโรงเรียน ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรม ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน นอกจากน้ีจะตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ียึดผลการเรียนรู้ เนน้กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
และเป็นกิจกรรมท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน/ ชุมชน 

๒.  ขอ้สรุปปัจจยัท่ีมีขนาดอิทธิพลมากท่ีสุดของการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเด็กไทยหวัใจ
อาเซียน  

 คือองคป์ระกอบดา้น ทักษะ/ความรู้ด้านสังคม ( ซ่ึงประกอบดว้ย การเขา้ใจการอยู่ร่วมกนัในสังคมไทย
และสังคมโลก  เขา้ใจการเห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มของอาเซียน เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ด ารงชีวิต )รองลงมาไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นเจตคติ  (  ซ่ึงประกอบดว้ย การเห็นคุณค่าและความส าคญัของการ
เป็นอาเซียน      การเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย ์  การมีความรู้พฒันาการของโลกอย่างวิเคราะห์วิจารณ์  การเห็น
คุณค่าของวฒันธรรมไทยและเขา้ใจต่างประเทศ)  และในล าดบัท่ีสามไดแ้ก่องคป์ระกอบดา้นทกัษะ/ความรู้ด้าน
วัฒนธรรม     ( ซ่ึงประกอบด้วย  มีความเขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม และ มีจิตส านึก     มีความเขา้
ใจความเป็นมา ของวฒันธรรมอาเซียนและมีความเข้าใจความเป็นมาและ มีความภูมิใจความเป็นไทย) 
ความส าคญัอนัดบัท่ีส่ีคือองค์ประกอบดา้นทักษะ/ความรู้ภาษาอาเซียน   (ซ่ึงประกอบดว้ยการน าภาษาไปใชไ้ด้
อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ  การมีทกัษะการใช้ภาษาอาเซียนในชุมชน และการมีทกัษะการส่ือสารทางภาษา
ประเทศในอาเซียน) และอนัดับท่ีห้าองค์ประกอบด้านทักษะ/ความรู้ภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษาราชการของ
อาเซียน (ประกอบดว้ย  มีความเขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากภาษาองักฤษ  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์ในสถานศึกษาและสามารถน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดภาษาองักฤษ) 
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๓.  การสังเคราะห์ขอ้เสนอแนะในการเตรียมความพร้อมหลกัสูตร  
กิจกรรมและโครงการท่ีเก่ียวข้องกับแผนการจดัการศึกษาตลอดจนความเก่ียวข้องทางวิชาการกับ

โรงเรียนเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศของสถาบนัการศึกษาในสังกดั สพฐ.ตามโครงการสปิริตออฟ
อาเซียน (Spirit of ASEAN) ในการพฒันานกัเรียนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 
 (๑) ด้านการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

            การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญัในการส่งเสริมสนบัสนุนและ
ช่วยเหลือครู โดยเนน้ให้ครูเร่ิมจากการวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา จดัท าหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาผูเ้รียนให้มีความตระหนกั ความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียน และ
เตรียมตวัรับความเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัอาเซียนท่ีจะตอ้งเผชิญในอนาคตแนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน มีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 
ขั้นที ่๑ วเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางเพือ่จัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรมจะมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียนโดยตรง 
 
ขั้นที่ ๒ จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการประชาคมอาเซียนโดยท าตารางระบุช่ือหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัช้ีวดั สาระส าคญั เวลา และน ้าหนกัคะแนน 
(๑) ท าหน่วยการเรียนรู้เพิ่ม   ยดึมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
(๒) พฒันารายวชิาใหม ่       ยดึมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั (เพื่อพฒันานกัเรียนตามมาตรฐาน) 
 
ขั้นที ่๓  จัดท าแผนผงัความคิดหน่วยการเรียนรู้  
ขั้นตอนน้ีเป็นการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  บูรณาการ กบัสาระการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั เพื่อให้เห็น
ความสัมพนัธ์ร่วมกนั ซ่ึงการวางแผนการจดักิจกรรมน้ี  จะก าหนดหวัขอ้เร่ืองไวต้รงกลาง แยกเป็นหน่วยยอ่ย เพื่อ
แสดงความสัมพนัธ์ของการจดัท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
ขั้นที่ ๔ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบยอ้นกลบั (Backward Design) โดยท าเป็นเป้าหมาย ไดแ้ก่ การก าหนด 
สาระส าคัญ จากมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  การวัดและประเมินผล ก าหนดช้ินงาน/ภาระงานของผูเ้รียน ตามสาระส าคญั 
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และ ค าถามส าคัญ  เป็นค าถามทา้ทาย จากการน าความรู้               
ท่ีเรียนไปประยกุตใ์ช ้

DPU



๙๔ 

 

 
ขั้นที ่๕ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการน าส่ิงท่ีออกแบบการเรียนรู้ไวม้าเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
 
 

๔. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
             การศึกษามีบทบาทส าคญัในการสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงจะเป็นก าลงัส าคญัในการสร้างสังคมท่ี             
มีคุณภาพสืบไป การสร้างประชาคมอาเซียนก็เช่นเดียวกนัหากเราตอ้งการเห็นประชาคมท่ีเขม้แข็ง บุคลากรของ
แต่ละประเทศในอาเซียนก็จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และจิตส านึกของความเป็นอาเซียน ดงันั้น การผลกัดนั
ให้แต่ละโรงเรียนมีการศึกษาเร่ืองอาเซียนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีไม่ควรมองขา้ม นบัวา่โครงการ Spirit of ASEAN 
เป็นกา้วแรกท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการเพาะบ่มเยาวชนซ่ึงเป็นเมล็ดพนัธ์ุของอาเซียนให้เติบโตเป็นก าลงัส าคญัของ
ประชาคมอาเซียนในอนาคตผูว้จิยัขอเสนอกรอบแนวคิดการพฒันาความพร้อมดงัต่อไปน้ี 
 (๑)  การใชก้ลไกความร่วมมือดา้นการศึกษาน าพาอาเซียนสู่การเป็นประชาคมท่ีมีความมัน่คงทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่คง และสังคมและวฒันธรรม เพื่อสร้างอนาคตท่ีรุ่งเรืองของอาเซียน 

(๒)  พฒันาการบริหาร  
สถานศึกษาควรด าเนินการโดยคณะกรรมการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา  การจดั

ความพร้อมด้านการเรียนและการสร้างเครือข่าย ควรด าเนินการโดยเร่ิมจากการศึกษานิยาม ความหมาย  และ
พฤติกรรมบ่งช้ีของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ทั้ ง ๘ ประการ  วิเคราะห์ตวัช้ีวดั และพฤติกรรมบ่งช้ี  เพื่อก าหนด                
แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ต่ละคุณลกัษณะ   ทั้งน้ีควรศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้รียนรายบุคคล
ก่อนการพฒันา  เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน   พร้อมสร้าง
หรือเลือกเคร่ืองมือในการวดัและประเมิน  ก าหนดวตัถุประสงค์และวิธีการพฒันา ด าเนินการพฒันาผูเ้รียนตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว ้ และประเมินผูเ้รียนเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ืองเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า และด าเนินการ
ประเมินผูเ้รียนหลงัการพฒันา   

(๓) การพฒันาครูผูส้อนโรงเรียนรัฐบาลระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ภายใตก้ารร่วมเป็นภูมิภาคเดียวกนัของอาเซียน ผูมี้หนา้ท่ีทุกคนในองคก์รการพฒันาวิชาชีพครู หรือ 

ผูบ้ริหารการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา หรือครูท่ีสามารถพฒันาตนเองได้ ควรตระหนกัถึง
ความจ าเป็นของส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงในอนาคตตามก าหนดของประชาคมอาเซียนเสร็จในปี ๒๕๕๘ ถา้ประเทศ
อ่ืนในกลุ่มอาเซียนไดด้ าเนินการตามมติท่ีตกลง แต่ถา้การจดัการศึกษาของประเทศไทยยงัไม่มีการเตรียมให้
พร้อม ผลกระทบท่ีไดรั้บตามมามากมายโดยเฉพาะเยาวชนไทยท่ีจะเป็นพลเมืองท่ีเป็นก าลงัของชาติในอนาคต 
การพฒันาครูระดบัขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นครูผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ จึงเป็นบทบาท
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ส าคญัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นครูท่ีมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการพฒันาผูเ้รียนส่วนมากของประเทศ และ                     
มีเป้าหมายท่ีส าคญัของการจดัการเรียนรู้ต่อผูเ้รียน คือการอยูร่่วมกนัในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในอนาคต
อนัใกลโ้ดยมีวถีิการด าเนินชีวติท่ีมีความสุข อยูร่่วมเพื่อนโลกเดียวกนัต่อไป 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๕.๑ แนวคิดการพฒันาความพร้อมของนกัเรียน 
 

โครงการสปิริต
อาเซียน 

สพฐ 

ภาษา                               สงัคม 

/วฒันธรรม 

 

 

 

                      เจตคติ 

นักเรียน 
 

การใชก้ลไกความร่วมมือดา้น
การศึกษาน าพาคนไทยและ อาเซียน
สู่การเป็นประชาคมท่ีมีความมัน่คง
ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและ
ความมัน่คง และสังคม 

พฒันาการบริหาร 
 การมีส่วนร่วมในโครงการ 
 - การจดักิจกรรมใหก้ารศึกษาอาเซียน 

- การพฒันาความพร้อมครู 
-การจดัความพร้อมดา้นการเรียน 

- การสร้างเครือข่าย 
 

พฒันาครู 
- ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  
- พฒันาทกัษะทางภาษาและเจตคติของ
เยาวชนในการเขา้เป็นประชาคมอาเซียน 

- การมีส่วนร่วมในจดักิจกรรมในโรงเรียน
เพ่ือเผยแพร่การเป็นประชาคมอาเซียน 

หลกัสูตร 

กจิกรรม 
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จากภาพท่ี ๕.๑ การใชโ้รงเรียนเป็นกลไกสนบัสนุนกระบวนการท่ีให้ประชาชน หน่วยงานของรัฐและเอกชนทุก
ภาคส่วนไดร่้วมแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ และเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ
ดา้นการศึกษาประชาคมอาเซียน รวมทั้งการผลกัดนั และการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะดา้นการศึกษาสู่การ
ปฏิบติัในทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ คือ 

๑. การสร้างประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษา ใหป้ระเทศไทยเป็น Education Hub มีการเตรียมความพร้อม 
ในดา้นกรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแห่งชาติท่ีจะมุ่งสร้างความตระหนกัรู้ของคนไทยในการจดัการศึกษา
เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนของประชาคมอาเซียน พฒันาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกนัและส่งเสริมความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา โดยให้มีความร่วมมือกนัใน ๓ ดา้น คือ ดา้นพฒันาคุณภาพการศึกษา การ
ขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการ และจดัการศึกษา 

๒. ขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษาดว้ยการสร้างความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัเพื่อนบา้นในกลุ่ม 
ประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางดา้นชาติพนัธ์ุ หลกัสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาทาง
ประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อส่ือสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน มีการเพิ่มครูท่ีจบการศึกษาด้าน
ภาษาองักฤษเขา้ไปในทุกระดบัชั้นการศึกษา เพื่อใหน้กัเรียนไทยสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
นอกจากน้ียงัมีการร่วมมือกบัภาคเอกชนในการรับอาสาสมคัรเขา้มาสอนภาษาต่างประเทศ รวมถึงวฒันธรรมของ
ประเทศต่างๆ เพื่อการอยูร่่วมกนัดว้ยความเขา้ใจกนัของประเทศในประชาคมอาเซียน 

๓. ดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศึกษานั้น จะพฒันาตามหลกั 3N ไดแ้ก่ Ned Net โครงข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
NEIS ศูนยก์ลางรวบรวมจดัเก็บ และเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารสนเทศดา้นการศึกษา NLC ศูนยก์ารเรียนรู้แหง่ชาติ 
เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้การเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดเวลา มีการพฒันาผูเ้รียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน การอยูร่่วมกนั
อย่างสันติสุข ความเอ้ืออาทร โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการสร้างวฒันธรรมใหม่ นักศึกษาท่ีจบจาก
อาชีวศึกษาจะตอ้งเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ มีทกัษะการท างานร่วมกนัในประชาคมอาเซียน นอกจากน้ียงัตอ้ง
ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนยก์ลางดา้นอาเซียนศึกษา เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นศาสนาและวฒันธรรม ซ่ึงทั้งหมดน้ี
จ าด าเนินงานภายใตน้โยบายเชิงยทุธศาสตร์เพื่อพฒันาไปสู่ประชาคมอาเซียนและสากลต่อไป 
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ท่ีมาจาก Website  

• www.oceansmile.com 
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• www.ubmthai.com 
• www.dtn.moc.go.th  
• www.thaifta.com  
• www.moe.go.th 
• www. secondary. obec.go.th/ 
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