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บทน ำ 
 องคก์ารรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (SEAMEO) ตระหนกัวา่ คุณภาพของการศึกษาเป็นกุญแจท่ีท าใหเ้อเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัคงกา้วทนักบั
โลกท่ีเปล่ียนแปลง   ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ินของตนอยา่งเขม้แขง็  ความตระหนกัดงักล่าวเป็นพลงัใหก้บัความมุ่งมัน่ขององคก์ารรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (SEAMEO) ใหส่้งเสริมเป้าหมายของการรวมตวักนัเป็นหน่ึงของประเทศสมาชิก  รวมถึงเพิ่มพนูความเขา้ใจและความร่วมมือใน
ภูมิภาค  
 ค่านิยมร่วมกนัน้ีส าหรับการร่วมมือทางการศึกษาระหวา่งประเทศใหใ้กลชิ้ดข้ึน เป็นส่ิงท่ีท าใหอ้งคก์ารรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAMEO) 
และอาเซียนใกลชิ้ดกนั  ดว้ยความมุ่งมัน่อยา่งจริงใจท่ีจะร่วมกนัเพื่อจุดมุ่งหมายของการเปล่ียนกรอบคิด และววิฒันพฤติกรรมของเยาวชนอาเซียนต่อการตระหนกัมาก
ข้ึนถึงประเพณีสืบทอดและอตัลกัษณ์ของตนเอง  องคก์ารรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (SEAMEO) และอาเซียนจึงไดร่้วมมือกนัด าเนินการพฒันาคู่มือ
หลกัสูตรอาเซียนน้ีข้ึน 

 คู่มือคู่มือหลกัสูตรอาเซียนหลกัสูตรอาเซียนน้ี คือ ส่ิงท่ีทั้งองคก์ารรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAMEO) และอาเซียนเรียกร้องใหมี้การใชส่ิ้ง
ท่ีเหมาะสมในการสอน ไม่วา่จะเป็นวธีิการสอนพื้นฐาน เน้ือหาและการประเมิน โดยใชห้ลกัการบูรณาการของการรับรู้ดา้นอตัลกัษณ์ของวฒันธรรม  ทั้งน้ี รวมถึงใชว้ธีิ
ปฏิบติัและค่านิยมท่ีเหมาะสมกบัส่ิงท่ีเรียน และขบวนการเรียนรู้    จากตน้แบบหลกัสูตรน้ี เราหวงัวา่จะช่วยใหค้รูและนกัเรียนพบกบัวธีิการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  
คน้หาวถีิทางท่ีประชาชนอาเซียนด ารงชีวติและปรับตวัเขา้กบัความเป็นจริง ณ ปัจจุบนั   และหาโอกาสท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรมภาษาและศาสนา  
ตน้แบบหลกัสูตรน้ีน่าจะเป็นเคร่ืองมือขององคก์ารรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAMEO) และอาเซียนในการกระตุน้ใหป้ระชาชนอาเซียนกลบัมาใช้
ประโยชน์ใหคุ้ณค่า คงไวซ่ึ้งมรดกตกทอดทางวฒันธรรมอาเซียน  
 ขา้พเจา้ขอขอบคุณคณะผูเ้ขียน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผูใ้หค้วามร่วมมือทั้งหลายในการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์
และทรัพยากรในการพฒันาคู่มือน้ี  โดยความเป็นจริงแลว้ การริเร่ิมน้ีเป็นส่ิงท่ีท าใหป้ระจกัษไ์ดดี้ท่ีสุดซ่ึงความร่วมมือในภูมิภาคอยา่งแทจ้ริง 

 
วทิยา จีระเดชากุล 

ผูอ้  านวยการส านกัเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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กติตกิรรมประกำศ  

เลขาธิการอาเซียนขอแสดงความขอบคุณต่อประเทศสมาชิกอาเซียน และการประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวุโสดา้นการศึกษา (SOM-ED) ส าหรับการใหข้อ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งมาก  และการสนบัสนุนการพฒันาตน้แบบหลกัสูตรอาเซียน (ASEAN Sourcebook) เพื่อใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงส าหรับโรงเรียนต่าง ๆ  
 ขอขอบคุณต่อองคก์ารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศของสหรัฐอเมริกา (U.S. Agency for International Development – USAID) และขอขอบคุณกระทรวง
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลือดา้นเทคนิค และส่ิงอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม ASEAN-US ภายใตโ้ครงการ 
ADVANCE  ทั้งความช่วยเหลือดา้นเทคนิคในการพฒันาและการผลิตคู่มือหลกัสูตรอาเซียนเล่มน้ี  เลขาธิการอาเซียนใคร่แสดงความขอบคุณต่อผูมี้ส่วนร่วมในการ
ท างานในการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการทบทวนคู่มือการจดัท าหลกัสูตรอาเซียน (จดัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2555  ณ กรุงเทพมหานคร) และการประชุมเชิงปฏิบติัการ
เพื่อการทบทวนการจดัท าคู่มือหลกัสูตรอาเซียนคร้ังสุดทา้ย (ระหวา่งวนัท่ี 30-31 พฤษภาคม 2555  ณ กรุงพนมเปญ)  รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือจากทุกท่านท่ีไดมี้
ส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในการพฒันาคู่มือหลกัสูตรอาเซียน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงส าหรับโรงเรียนต่าง ๆ 
 สุดทา้ยน้ี ส านกัเลขาธิการอาเซียนขอขอบคุณอยา่งยิง่ต่อเลขาธิการองคก์ารรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAMEO) และศูนยภ์ูมิภาคของ 
SEAMEO ทั้งสองแห่ง คือ ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาระดบัภูมิภาค (INNOTECH) และ ศูนยก์ารศึกษาเปิดระดบัภูมิภาค (SEAMOLEC)  ส าหรับการ
อนุเคราะห์ในการช่วยเหลือในการจดัท าคู่มือหลกัสูตรอาเซียน  และการช่วยก่อใหเ้กิดความร่วมมืออนัใกลชิ้ดยิง่ข้ึนระหวา่งอาเซียน และ SEAMEO  
 การพฒันาคู่มือหลกัสูตรอาเซียน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงส าหรับโรงเรียนต่าง ๆ ไดจ้ดัเตรียมข้ึนภายใตแ้นวทางและการประสานงานโดยรวมของเลขาธิการ
อาเซียน ฝ่ายการศึกษา เยาวชนและการฝึกอบรม  
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ข้อเรียกร้องสู่กำรปฏิบตัิ  

 ในยุคปัจจุบนั เทคโนโลยีต่าง ๆ และการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ประชากรส่งผลต่อการปฏิสัมพนัธ์ของประชาชนอย่างมาก   ทั้งการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นดว้ยกนั และการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม  จน
ท าให ้“โลกาภิวตัน์”  และ  “การเช่ือมโยงกนั”  กนัมีอิทธิพลต่อยคุสมยั 
ของเรา  
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) อยูภ่ายใน
ไดร้วมความเช่ือมโยงกนัของโลก และตระหนกัถึงการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั
และกนัของชาติต่าง ๆ ขา้งตน้ จึงไดส้นบัสนุนและการพฒันาความสนใจ
ร่วมกนัของประเทศสมาชิกทั้งสิบประเทศ  อนัไดแ้ก่ บรุไนดารุสซาลาม 
ราชอาณาจกัรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิไทย
ประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ประเทศ
สมาชิกมีอาณาเขตรวมกันถึง 4.4 ล้านตารางกิโลเมตร (2.8 ล้านตาราง
ไมล์)  ซ่ึงประกอบดว้ยจ านวนประชากรเกือบ 600 ลา้นคน (เกือบถึง 9% 
ของประชากรโลก)  ซ่ึงประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีก่อให้เกิดมูลค่า GDP 
รวมเกือบ 1.8 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี   
 การศึกษาเป็นกุญแจส าคญัส าหรับพลเมืองของอาเซียนเพื่อตระหนกั
รู้ถึงการเช่ือมโยงหลายดา้นท่ีเก่ียวพนักบัตน  และเพื่อสร้างทกัษะท่ีจ าเป็น 

 
ในการสร้างอนาคตท่ีดีกวา่ในทัว่ภูมิภาคอาเซียน   ดว้ยเป้าหมายดงักล่าวน้ี 
อาเซียนจึงเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกนัเพื่อให้มัน่ใจว่าพลเมือง
เยาวชนในชั้นเรียนทัว่ภูมิภาคเอเชียไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการโยงใยซ่ึงกนัและ
กนัทั้งทางด้านวฒันธรรม ประชาชน เศรษฐกิจ รัฐบาล และระบบนิเวศ 
และตระหนักว่าส่ิงเหล่าน้ีเช่ือมโยงกบัการด ารงชีวิตของพวกเขาอย่างไร 
นอกจากน้ี อาเซียนยงัเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสร้างความรู้และทกัษะ
ของศตวรรษท่ี 21 เช่น การแกไ้ขปัญหา การคิดวิเคราะห์ นวตักรรม การ
ส่ือสารต่างว ัฒนธรรม ความร่วมมือ ส่ือและความรู้เ ก่ียวกับข้อมูล
สารสนเทศใหก้บันกัเรียน 
 การศึกษาจะตอ้งเสริมพลงัให้เยาวชนเป็นผูท่ี้สามารถไม่เพียงแต่น าส่ิงท่ี
ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ แต่สามารถตอบสนองต่อโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เพื่อสร้างอนาคตท่ีดียิ่งข้ึนของตนเอง ของครอบครัว และของภูมิภาค
อาเซียนโดยรวม  เพื่อปฏิบติัตามท่ีว่าน้ี อาเซียนสนับสนุนแนวทางปฏิบติัท่ี
ร่วมแรงร่วมใจกนัมากยิ่งข้ึนในการท างานร่วมกนัของภูมิภาค ดา้นการศึกษา
ของประเทศสมาชิก ทั้งในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา เพื่อช่วยให้
ภูมิภาคตระหนักถึงเป้าหมายท่ีกว้างยิ่งข้ึนของอาเซียน  อันได้แก่ การมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมีความรับผิดชอบต่อสังคม การมีความเป็น
เอกภาพและ การปรองดองกนัของอาเซียน 

 หวัใจของการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายน้ี คือ การพฒันาส่ือการศึกษา  การมีวิสัยทศัน์ในการพฒันามนุษย ์ สวสัดิการและการปกป้อง รวมถึง
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ท่ีมุ่งเสริมสร้างการตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียน และสร้างอตัลกัษณ์ท่ี
ร่วมกันของอาเซียน ซ่ึงอธิบายไวอ้ย่างชัดเจนในคุณลักษณะและ
องค์ประกอบส าคญัของ “แผนงานการจดัตั้ งประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน (ASCC)” 

 สร้างสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ซ่ึงรวมกนัทุกหมู่เหล่าและมีความ
ปรองดองเพื่อส่งเสริมสภาพชีวิตความเป็นอยู่และสวสัดิการท่ีดีของ
ประชาชน  

 สร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งเพื่อความเขา้ใจอนัดียิ่งข้ึน การเป็นเพื่อน
บา้นท่ีดีต่อกนั และการแบ่งปันความรับผดิชอบร่วมกนั 

 ส่งเสริมการพฒันามนุษยแ์ละสังคม เคารพในหลกัการของเสรีภาพ 
ความเท่าเทียมกนัทางเพศ การส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน 
และการเสริมสร้างความยติุธรรทางสังคม 

 ส่งเสริมการเคารพในความแตกต่างทางวฒันธรรม ภาษา ศาสนาของ
ประชาชนอาเซียน และการมุ่งเนน้ค่านิยมร่วมกนัของประชาชน ท่ีมี
สปิริตของความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในความต่าง และน ามา
ประยุกต์เพื่อแสดงสภาพความเป็นจริงของความต่างให้เป็นโอกาส
และส่ิงทา้ทาย 

ความยติุธรรมและสิทธิทางสังคม และความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้ม 
 

      คู่มือหลกัสูตรอาเซียนเป็นการตอบสนองเร่ืองท่ีกล่าวมาโดยตรง  รวมถึง
เป็นกา้วท่ีส าคญัเพื่อบรรลุถึงส่ิงท่ีอาเซียนจะตอ้งด าเนินการ  ตน้แบบน้ีมุ่งท่ีจะ
ช่วยครูและนกัเรียนในการคน้ควา้เร่ืองราวต่าง ๆ ในทุก ๆ วิชา และระดบัชั้น
เรียนเก่ียวกบัอาเซียนโดยรวม เพื่อท่ีพวกเขาจะไดค้น้พบจุดยืนและอตัลกัษณ์
ของตนเอง ซ่ึงพวกเขารวมทั้งครอบครัว เพื่อนบา้น และประเทศ ต่างเป็นส่วน
ส าคญัของอาเซียนในขณะท่ีมุ่งพฒันาเพื่ออนาคตท่ีดีกวา่   ดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
ขา้พเจา้ประสงคท่ี์จะให้สมาชิกของอาเซียนถือวา่คู่มือน้ีเป็นคลงัขอ้มูลท่ีส าคญั 
เป็นคลงัขอ้มูลท่ีสามารถน าไปใชใ้นฐานะของเอกสารอา้งอิงท่ีส าคญั เม่ือมีการ
ทบทวนหลกัสูตรของประเทศในอนาคต 

 

 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

เลขาธิการอาเซียน 

 
 

 
 
   



9 
 

คู่มือหลักสูตรอำเซียน: แบบแผนเพือ่กำรตระหนักถึง
วสัิยทัศน์ 
คู่มือหลกัสูตรอาเซียน เป็นคลงัขอ้มูลท่ีครูทัว่ทั้งอาเซียนสามารถน าไปใช้
เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนไดส้ ารวจความเก่ียวพนัของตนเองหลายดา้น ๆ กบัผูอ่ื้น 
และเพื่อช่วยให้เขา้ใจตนเองทั้งในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคล และในฐานะท่ี
เป็นสมาชิกของชุมชน ประเทศ และภูมิภาคของตนเอง  ในขณะท่ีเรียนรู้ส่ิง
ต่าง ๆ เหล่าน้ี ผูเ้รียนจะไดเ้ขา้ใจความซบัซ้อนท่ีท าให้ประชาชนและอาณา
ประเทศทัว่ทั้งเอเชียนมีความเช่ือมโยงกนั สามารถแลกเปล่ียนและช่ืนชม
ทศันะท่ีต่างกนั และมองเห็นเส้นทางใหม่ซ่ึงประชาคมอาเซียนสามารถ
ท างานด้วยกันเพื่อท าให้เป้าหมายเดียวกันเป็นจริง และเพื่ออนาคตท่ี
รุ่งโรจน์ยิง่ข้ึนของอาเซียน 

 
คู่มือตลอดทั้งเล่มน้ี  ได้ให้กลยุทธ์ส าหรับการสอนแนวความคิดเก่ียวกบั
อาเซียนอันหลากหลาย และได้ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนและเสริม
หลกัสูตรปัจจุบนัของประเทศสมาชิกอาเซียน  การออกแบบและวิธีปฏิบติั
ต่าง ๆ ท่ีแนะน าในคู่มือน้ี ได้ขอ้สรุปกรอบแนวคิดจากการทบทวนและ
วิเคราะห์หลกัสูตร ประกอบกบัต าราและเอกสารประกอบการสอนอ่ืน ๆ 
อย่างกวา้งขวางท่ีประเทศในอาเซียนใช้ในโรงเรียน  การวิจัยน้ี จัดข้ึน
ระหวา่งปี  พ.ศ.  2551 - 2553  โดยไดต้รวจสอบถึงกระบวนการน า 

 เน้ือหาอาเซียนเขา้ไปอยูใ่นชั้นเรียนปีต่าง ๆ รวมถึงเขา้ไปอยูใ่นเน้ือหารายวิชา
ของแต่ละประเทศ และตรวจสอบว่ามีเน้ือหาอาเซียนในหลกัสูตรใดบา้งท่ีมี
ความแขง็แกร่ง  ผลการวจิยัยงัไดเ้นน้ถึงโอกาสส าหรับการพฒันาคุณภาพของ
หลกัสูตร และความร่วมมือในภูมิภาคดา้นการศึกษาเก่ียวกบัอาเซียน  ท่ีส าคญั 
ยงัได้ช้ีให้เห็นแนวทางในการเรียนการสอนท่ีเหนือกว่าการส ารวจด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกาย และวฒันธรรม  และไม่เพียงแต่ช่วย
เพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัประเทศชาติ ประชาชน   และวฒันธรรมของชาติต่าง ๆ 
ในภูมิภาคแต่ย ังช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างเ ช้ือชาติต่าง ๆ อีกด้วย  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานวจิยัน้ียงัไดค้น้พบความเป็นไปไดใ้หม่ ๆ ท่ีส ารวจความ
เหมือนและความต่าง ความสัมพนัธ์ระหว่างประชาคม ระหว่างภูมิภาค และ
ความสัมพันธ์กับโลก ความสนใจของกลุ่มและแต่ละประเทศในการ
สนับสนุนหลักการ และวิธีการมากมายท่ีประชาชนของอาเซียนสามารถ
ร่วมมือกนัในแต่ละสาขา และแต่ละระดบัของสังคมเพื่อพฒันาการฟ้ืนคืน
สภาพเดิมของชุมชน ประเทศชาติ และภูมิภาคของตน   
 
ทา้ยท่ีสุด จุดมุ่งหมายของคู่มือน้ี คือ การท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้น 

ของกลุ่มนานาประเทศ  ทศันคติ นวตักรรม ความร่วมมือท่ีแข็งขนั และความ
ส านึกร่วมกนัของประชาชนท่ีก าลงัปรับตวัให้เขา้กบัสังคมและเศรษฐกิจโลก
ซ่ึงเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  การท าเช่นน้ีจะช่วย 
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ท าให้บรรลุเป้าหมายท่ีกวา้งข้ึนของอาเซียนได้ดียิ่งข้ึน  ความสัมพนัธ์ท่ี
แน่นแฟ้นระหว่างประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ หรือการเมือง ในบางคร้ังจะไปในทิศทางเดียวกัน 
หรือบางคร้ังมีความขดัแยง้กัน อย่างไรก็ตาม การส ารวจอย่างใส่ใจใน
ความสัมพนัธ์เหล่าน้ี  ท่ีจะส่งผลให้หลักสูตรสามารถปลูกฝังความเป็น
เจ้าของร่วมกัน และความภาคภูมิใจร่วมกันในความหลากหลายของ
อาเซียน และช่วยใหน้กัเรียนในวนัน้ี ผูซ่ึ้งจะกลายเป็นผูน้ า เป็นแรงงานและ
เป็นพลเมืองในอนาคต สามารถนิยามและเห็นคุณค่าของการท่ีตนมีจุดยืน
เฉพาะของตนในอา เ ซียน และตระหนักว่า ส่ิ ง เห ล่า น้ีส ร้าง เส ริม
ประสบการณ์และส่งผลต่อวิถีชีวิตของตนในชุมชน ประเทศ ภูมิภาคและ
โลกอยา่งไร  
 

สำระส ำคญั 
สาระส าคญัของทั้งห้าหัวขอ้น้ี เกิดจากการส ารวจหลกัสูตร และประกอบ
เป็นเน้ือหาหา้บทในคู่มือเล่มน้ี 

 

1. ค ว า ม รู้ เ กี ่ย ว ก ับ อ า เ ซ ีย น : ก าร เ รี ยน รู้ เ ก่ี ย วกับอา เ ซี ยน 
(โครงสร้าง สมาชิกภาพ ความมุ่งประสงค์ และแนวทางปฏิบติั) 
และการส ารวจลักษณะท่ีส าคญั ความส าเร็จ และ ส่ิงท้าทายใน
อนาคต 

 2. การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย: การส ารวจ
ความสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อน และมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมและความเช่ือ 
การตระหนกัรู้และช่ืนชมในความแข็งแกร่งซ่ึงมีอยู่ในความเหมือน
ของประชาชน (ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือกลุ่ม) เช่นเดียวกับ
ลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั 

3. การ เ ชื่อมโยงโลกและ ท้องถิ ่น : การส ารวจประเด็นท้องถ่ินว่า
ได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาและกระแสของโลกอย่างไร และ
เหตุการณ์ในทอ้งถ่ินในอาเซียนส่งผลต่อสภาพการณ์ของโลกอยา่งไร 

4. การส่ง เสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม: การปลูกฝัง
หลกัการของความเสมอภาคและความยุติธรรม และมอบเคร่ืองมือ
และขอ้มูลใหผู้เ้รียน (ทางวิทยาศาสตร์และทางการเมือง เช่นเดียวกบั
หลักปรัชญา) เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีซับซ้อนและสามารถ
ตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. การท างานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง: การตระหนกั
ถึงความกดดันอันเกิดจากทรัพยากรท่ีจ ากัดและการเติบโตของ
ประชากร และผลกระทบต่อความย ัง่ยืน ในขณะเดียวกนัก็สร้างแรง
บนัดาลใจให้ผูเ้รียนท างานร่วมกนัภายในชุมชนของตน และนอก
ชุมชนเพื่อให้สามารถสร้างอนาคตอันมั่งคั่ง สันติสุขและย ัง่ยืน
ส าหรับอาเซียน 
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 สาระส าคญัแต่ละหัวขอ้ในแต่ละบทจะเกร่ินน าดว้ยภาพรวม ซ่ึง
ไดแ้ก่ “แนวคิดหลกัท่ีย ัง่ยนื” สองสามประเด็น  แนวคิดเหล่าน้ีไดผ้า่นความ
เห็นชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียน  และแนวคิดเหล่าน้ีสะทอ้นเป้าหมาย
ของประชาคมอาเซียน นอกจากน้ียงัสนบัสนุนวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
และช่วยให้ครูเห็นภาพประเด็นต่าง ๆ ท่ีส าคญัผูเ้รียนจ าเป็นต้องรู้ ต้อง
เขา้ใจ และสามารถน าไปปฏิบติัตามไดม้ากท่ีสุด   นอกจากน้ี สาระส าคญั
ยงัเป็นวางแนวทางหรือตีกรอบเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบั 
 

 เป้าหมายซ่ึงระบุไวใ้นแผนงานการจดัตั้ งประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน (ASCC)”   และรองรับแผนกลยุทธ์ส าหรับ (พ.ศ.2552-2558)  ดว้ย
เหตุน้ี จึงช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เป้าหมาย และพนัธกิจของอาเซียนผา่นเน้ือหา
รายวิชาต่าง ๆ และวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
 

ระดบัการเรียนรู้และรายวิชา 
สาระส าคญัของแต่ละหวัขอ้ไดแ้ยกออกเป็นระดบัการศึกษาสามระดบั ไดแ้ก่ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย   อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนแต่
ละประเทศไม่ไดบ้ญัญติัหลกัสูตรส าหรับโรงเรียน “ประถมศึกษาตอนปลาย” 
“มธัยมศึกษาตอนตน้” และ “มธัยมศึกษาตอนปลาย”  เหมือนกนั และไม่ไดมี้
การจัดระดับชั้ นเรียนท่ีเหมือนกัน  ดังนั้ น ระดับการศึกษาในคู่มือน้ีจึงมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางส าหรับนกัการศึกษาในการเลือกใชใ้ห้เหมาะสม
กบับทเรียน  ครูควรเลือกใชบ้ทเรียนท่ีเหมาะสมกบัการจดัระดบัชั้นปีและตาม
ความต้องการของหลักสูตรของตน  และสามารถปรับใช้ได้ตามความ
เหมาะสม 
 
 
 
 

. กำรเห็นคุณค่ำ
ของ อัตลักษณ์ และ
ควำมหลำกหลำย 

. ควำมรู้
เกี่ยวกับอำเซียน 

. กำรท ำงำน
ร่วมกันเพื่อ
อนำคตที่ยั่งยืน 

. กำร
ส่งเสริมควำม
เสมอภำคและ
ควำม
ยุติธรรม 

. กำร
เช่ือมโยงโลก
และท้องถิ่น 
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 เน้ือหาในแต่ละระดับของระดับการศึกษาทั้ งสามข้างต้นแบ่ง
ออกเป็น 7 สาขาวิชากวา้ง ๆ ได้แก่ สังคมศึกษาและประวติัศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองและจริยศึกษา ภาษาและ
วรรณกรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา   
เน่ืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศมีหลกัสูตรเป็นของตนเอง 
ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเสนอในคู่มือน้ีอาจไม่ตรงกบัหลกัสูตรหรือ
การจดัหมวดรายวิชาของประเทศใดประเทศหน่ึงเสียทั้งหมด  อย่างไรก็
ตาม แผนการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหารายวิชามีจุดมุ่งหมายสองประการ คือ
ให้รายละเอียดเฉพาะท่ีพอเพียงต่อการรองรับหลกัสูตรท่ีมีอยู่แลว้ และมี
ความยดืหยุน่พอเพียงต่อการน าไปประยกุตใ์ชต้ามวธีิการเรียนการสอนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 

 แนวทางเพ่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน  

 คู่ มือหลัก สูตรเล่มน้ี  เ กิดจากการน าแนวทางทั้ ง ส่ีหัวข้อและ
สาระส าคญัทั้งหา้ประเด็นมาเช่ือมโยงกนั  แนวทางหลกัทั้งส่ีหวัขอ้ ไดแ้ก่ 
 

 ประชาชน: รายบุคคล กลุ่มชาติพนัธ์ุ มรดกทางวฒันธรรม รัฐบาล
และพลเมือง สุขภาพ ความปลอดภยั บทบาททางเพศ และบทบาท
ระหวา่งชั้นอายภุายในครอบครัว และสังคม 

 สถานที่: ลกัษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ ระบบนิเวศ 
ภูมิอากาศ ผลกระทบจากพลงัธรรมชาติต่าง ๆ  

 ส่ือ:  ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น เคร่ืองอุปโภคบริโภค ส่ิงประดิษฐ์ งาน
หตัถกรรม งานศิลป์ และงานประดิษฐศิ์ลปะโบราณ 

 แนวคิด: ศาสนา ระบบความเช่ือ ปรัชญา ค่านิยม รูปแบบการ
ปกครอง แง่คิดเก่ียวกบัโลก เทคโนโลย ีการยอมรับและการปรับตวั  

 
 แนวทางทั้ งส่ีหัวข้อเป็นกระบวนการหรือแนวทางเพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ผ่านเน้ือหา   ในขณะท่ีวิเคราะห์ประเด็นท่ีซับซ้อนผ่าน        
พหุวสิัยทศัน์  ซ่ึงมีรายละเอียดของเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองกนัระหวา่งชั้นปี   
 
  
 

ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย 

ระดบัมธัยมศึกษำตอนต้น 

ระดบัประถมศึกษำปลำย 

ช้ันปีที ่10-12 

ช้ันปีที ่6-9 

ช้ันปีที ่3-5 
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 โดยหลักการเ น้ือหาของแนวทางหลักมุ่ งให้ความ รู้ ท่ี เ ป็น
ขอ้เท็จจริง แต่แนวทางแต่ละดา้นมีความคาบเก่ียวกนั และมีผลกระทบต่อ
กนั  ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือกล่าวถึงสถานท่ีและประชาชน นกัเรียนอาจเรียนรู้
เก่ียวกับอิทธิพลของภูมิศาสตร์และภูมิอากาศท่ีมีต่อวฒันธรรม  และยงั
สามารถเรียนรู้ว่าระบบนิเวศและลักษณะทางกายภาพ (สถานท่ี) เป็น
ตวัก าหนดแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ (ส่ือ) และทรัพยากรทางธรรมชาติ
ซ่ึงส่งผลต่อบทบาททางเพศ และบทบาทระหว่างรุ่นในแง่ของแรงงาน 
(ประชาชน)   
 
 ในท านองเดียวกนั เม่ือศึกษาหวัขอ้การยา้ยถ่ินฐาน นกัเรียนจะได้
เห็นว่าต าแหน่งของภูมิประเทศมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่และการ
แลกเปล่ียนของความเช่ือทางศาสนา (แนวคิด)   นอกจากน้ี เน่ืองจาก 
“ประชาชน สถานท่ี ส่ือและแนวคิด” เป็นแนวคิดท่ีอยู่บนพื้นฐาน
ประสบการณ์ของมนุษย ์จึงสามารถขบัเคล่ือนความสัมพนัธ์ระหวา่งนานา
ประเทศในอาเซียน    และเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นต่อ
กนัระหวา่งผูเ้รียนทุกวยั    
 
 

 ภาพรวมของกรอบเน้ือหาหลกัสูตรในตารางถดัไปแสดงให้เห็นว่า 
แนวทางทั้งส่ีดา้นปรากฏในสาระส าคญัทั้งหา้หวัขอ้อยา่งไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภำพรวมกรอบเนือ้หำหลักสูตร 
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           สาระส าคญั 
 แนวทาง 

ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน การเห็นคุณค่าอตัลกัษณ์
และความหลากหลาย 

การเช่ือมโยงโลกและ
ทอ้งถ่ิน 

การส่งเสริมความเสมอ
ภาคและความยติุธรรม 

การท างานร่วมกนัเพื่อ
อนาคตท่ีย ัง่ยนืและมัน่คง 

ประชำชน 
 

รับรู้วา่ประชาชนของ
อาเซียนต่างมีส่ิงท่ี
เหมือนกนัหรือ
คลา้ยคลึงกนัมาตั้งแต่
ในอดีต และรับรู้วา่
พวกเขาสามารถท างาน
ร่วมกนัเพื่อสันติภาพ
และความมัง่คัง่ 
 

ซาบซ้ึงในความเหมือน
ของประชาชน 
(รายบุคคลและกลุ่ม) และ
บุคลิกลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนั   และเห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ี
มีส่วนร่วมกนัและมี 
อตัลกัษณ์แต่ละบุคคล 

เขา้ใจถึงขอบเขตวา่
วฒันธรรม ชุมชน และ
ชาติของตนไดรั้บ
อิทธิพลจากวฒันธรรม
ชาติอ่ืน และในทาง
กลบักนั 

ใหจิ้ตส านึกท่ีจะ
ประเมินความเสมอ
ภาคและความยติุธรรม 
ผลลพัธ์ของการกระท า
หรือทางเลือกของ
บุคคลอ่ืน และความ
รับผดิชอบร่วมกนั
ระหวา่งบุคคลและ
กลุ่ม 

ตระหนกัถึงความส าคญั
ของการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นเพื่อเอาชนะส่ิงทา้
ทายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
และเพื่อใหเ้กิดความ
ย ัง่ยนืระยะยาวในระบบ
ต่าง  ๆเช่น สังคม 
การเมืองและส่ิงแวดลอ้ม 

สถำนที่ มองเห็นวา่ประเทศใน
อาเซียนเผชิญกบัส่ิงทา้
ทายและโอกาส  และ
เขา้ใจวา่อาเซียนให้
กลไกท่ีน าพาใหภู้มิภาค
เขา้ไวร่้วมกนั 

ตระหนกัวา่ความแตกต่าง
ทางภูมิศาสตร์และ
ทรัพยากรทอ้งถ่ินอาจ
สร้างทศันะและวถีิชีวติท่ี
ต่างกนั 

เขา้ใจวา่สถานท่ีต่าง ๆ
ถูกเช่ือมต่อกนัหรือแยก
ออกจากกนัได ้และส่ิงน้ี
ส่งผลกระทบต่อ
ประวติัศาสตร์และวถีิ
ชีวติของประชาชนใน
ปัจจุบนัในหลายๆดา้น 

ตระหนกัถึงการพึ่งพา
ซ่ึงกนัและกนัของ
สถานท่ีในเมืองและ
ชนบท เช่นเดียวกบัขอ้
ไดเ้ปรียบและขอ้เสีย
เปรียบของแต่ละ
ทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนั 

ตระหนกัวา่การ
ปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล
และกลุ่มต่อส่ิงแวดลอ้ม
สามารถมีผลกระทบ 
หรือเอ้ือประโยชน์ท่ี
ส าคญัต่อประชาชนท่ีอ่ืน 
และตระหนกัวา่การช่วย
ผูอ่ื้นเม่ือเขาตอ้งการ จะ
ช่วยสร้างความหยุน่ตวั
ในภูมิภาค 

 

          สาระส าคญั ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน การเห็นคุณค่าอตัลกัษณ์ การเช่ือมโยงโลกและ การส่งเสริมความเสมอ การท างานร่วมกนัเพื่อ
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 แนวทาง และความหลากหลาย ทอ้งถ่ิน ภาคและความยติุธรรม อนาคตท่ีย ัง่ยนืและมัน่คง 
ส่ือ เขา้ใจวา่นโยบายของ

ภูมิภาคอาเซียนดา้นการ
แลกเปล่ียนทาง
เทคโนโลย ีพลงังาน  
และความช่วยเหลือดา้น
สาธารณสุขจะน ามาซ่ึง
การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ วฒันธรรมและ
ผลประโยชน์ทาง
กายภาพ 

ตระหนกัวา่ทุกวฒันธรรม
พยายามท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการพื้นฐานของ
มนุษย ์และการเขา้ใจวา่
ทรัพยากรท่ีมีอยูน่ั้น
แตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี 

เกิดการตระหนกัรู้วา่มี 
หลายวธีิการท่ีทรัพยากร 
สินคา้ เงิน และการบริการ
จะโยกเปล่ียนจากสถานท่ี
หน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง  และ
กระบวนการเหล่าน้ี
เปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง
ในเวลาต่าง ๆ  กนั  และส่ิง
เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยูข่อง
ประชาชนอยา่งไร 

รับรู้วา่การเขา้ถึง
ทรัพยากร เทคโนโลย ี
และบริการส่งผลต่อ
การศึกษา และความ
เป็นอยูท่ี่ดีของพลเมือง
แต่ละคน เช่นเดียวกบั
ความย ัง่ยนืทาง
การเมืองและสังคม
ของชุมชน 

การเขา้ใจวา่นโยบาย
ทางเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร ตลอดจน
การปฏิบติัมีผลกระทบ
ต่อสวสัดิภาพของผูอ่ื้น 
และการเขา้ใจวา่ควรมี
การตรวจสอบทั้งผลดี
และผลเสียทั้งในระยะ
ยาวและระยะสั้น 

แนวคิด เขา้ใจวา่การแลกเปล่ียน
ทางความคิดในอาเซียน
ช่วยส่งเสริมความ
เป็นอยูท่ี่ดีของชาติ
อาเซียนและปัจเจกชน 

ตระหนกัวา่กลุ่มมนุษยจ์ะ
สร้างสรรความคิดใหม่
ส าหรับสร้างส่ิงต่าง ๆ และ
คิดคน้วธีิการแสดง
ความคิดตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัก็
อนุรักษแ์ละสืบทอด
วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และประวติัศาสตร์ 

เกิดการตระหนกัรู้วา่มีการ
แลกเปล่ียนแนวความคิด 
เทคโนโลย ีขอ้มูล การ
ปฏิบติั และ
สุนทรียศาสตร์ มีหลาย วธีิ
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
กิจวตัรประจ าวนัของ
ชุมชนในท่ีต่าง ๆ   

เขา้ใจวา่ความเสมอภาค
และความยติุธรรมไดรั้บ
การนิยามโดยกลุ่มต่าง ๆ
ในแต่ละช่วงเวลา และ
ส่ิงเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อ
วธีิคิดของประชาชน
และการปฏิบติัดา้น
ความเสมอภาคและ
ความยติุธรรมใน
ปัจจุบนั 

รับรู้วา่การจดัการกบั
ปัญหาท่ีซบัซอ้น การ
คน้หาความคิดและ
มุมมองใหม่ ๆ 
สามารถช่วยใหเ้กิดผล
ท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื 

 

 



16 
 

ค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้เป็นส่วนท่ีส าคญัของการออกแบบ
ตน้แบบเล่มน้ี  ค  าถามเหล่าน้ีช่วยขยายความแนวทางหลกั และเช่ือมโยง
สาระส าคญักบัความคิดและทศันะของผูเ้รียน  และแนะแนวการใช้วิธีคิด
แบบวิเคราะห์และทกัษะการแกไ้ขปัญหาขณะท่ีท ากิจกรรม  ต่อไปน้ี คือ  
ตวัอยา่ง     การน าแนวทางต่าง ๆ ไปใชใ้นค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
ประชาชนและสถานที่ 

 ดว้ยเหตุใดชาติต่าง ๆ จึงเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน 

 ลักษณะภูมิศาสตร์และสภาพอากาศเปล่ียนแปลงการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัอยา่งไรบา้ง 

สถานทีแ่ละส่ือ 

 ระบบนิเวศเกิดจากอะไร และองค์ประกอบในระบบนิเวศส่งผล
กระทบต่อกนัอยา่งไรบา้ง  

 ศิลปะเปล่ียนแปลงสถานท่ีอยา่งไรบา้ง 
ส่ือและแนวคิด 

 ศิลปะเก็บเก่ียวความงามและพลงัธรรมชาติอยา่งไร 
 เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องและเปล่ียนโฉมวฒันธรรม

อยา่งไร 
 

 แนวคิดและสถานที ่

 การบนัทึกความทรงจ ามีบทบาทต่อการเขา้ใจเหตุการณ์โลกอยา่งไร 
 เพราะเหตุใดความหลากหลายในกลุ่มจึงเป็นจุดแขง็อยา่งหน่ึง 
 

ตวัอย่ำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 

 หัวข้อเน้ือหา แนวทาง และค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้เป็นฐานของ
โครงสร้างหลกัสูตรในตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงพฒันาข้ึนส าหรับแต่ละบท
เพื่อแสดงให้เห็นวา่ เน้ือหาอาเซียนสามารถน าไปผสมผสานกบัเน้ือหารายวิชา และมี
ความต่อเน่ืองกนัในแต่ละชั้นปี  ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้เป็นบทเรียนอิสระ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

 ภาพรวม – บทเกร่ินน า อธิบายเก่ียวกบัหวัขอ้ 

 ความเขา้ใจท่ีคาดหวงั  – ส่ิงท่ีนกัเรียนจะเขา้ใจในตอนทา้ยบทเรียน 

 วตัถุประสงคข์องบทเรียน – ส่ิงท่ีนกัเรียนควรจะรู้และสามารถท าไดห้ลงัจบ
บทเรียน 

 ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ – ค  าถามท่ีใช้เพื่อตีกรอบเน้ือหาและช้ีแนะ
เพื่อใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 เอกสารประกอบการสอน –ส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียมไวเ้พื่อใชส้อนบทเรียน 
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 อภิธานศพัท์ - ค าจ ากดัความสั้น ๆ ของค าศพัท์ส าคญัเพื่อให้เขา้ใจ
หวัขอ้ 

 การเตรียมความพร้อม – กิจกรรมอุ่นเคร่ือง หรือกลยุทธ์ท่ีใช้เพื่อดึง
ความรู้หรือประสบการณ์ภูมิหลงัของผูเ้รียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ี
ก าลงัจะสอนเพื่อให้เขา้ใจเน้ือง่ายยิ่งข้ึน และ/หรือเป็นการสร้างแรง
บนัดาลใจ  เป็นการเกร่ินน าก่อนเขา้สู่บทเรียน 

 เน้ือหาก่อนเรียน – ความรู้ท่ีครูเตรียม 

 การสาธิตกิจกรรม – การใช้ส่ือเพื่อสาธิตให้นักเรียนเข้าใจส่ิงท่ี
คาดหวงัจากนกัเรียน 

 วธีิการสอน – แนะน าการสอนทีละขั้นตอน 

 การฝึกปฏิบติัโดยครูช้ีแนะ– นกัเรียนแสดงออกถึงการเรียนรู้ส่ิงใหม่
อยา่งไรภายใตก้ารช้ีแนะของครู 

 บทสรุป – การปฏิบติัหรือขอ้ความท่ีน าบทเรียนไปสู่การสรุปท่ี
เหมาะสมส าหรับนกัเรียน 

 การฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง –แผนการจดัการเรียนรู้บางบทมีส่วนน้ีดว้ย 
ส าหรับโครงงานของนกัเรียน 

 การประเมินผลท่ีแนะน า – กิจกรรมวดัผลการเรียนรู้หลักท่ีแสดง
ความเขา้ใจในแนวคิดและเน้ือหา 

 ค าถามทา้ยบท – ชุดค าถามเพื่อทบทวน ซ่ึงถามถึงประเด็นหลกั ๆ ใน
บทเรียน 

  แนวทางแผนการจดัการเรียนรู้น้ียงัแนะว่า ครูตอ้งใช้เวลาเท่าไรส าหรับการ
สอนบทเรียนนั้น ๆ และบทเรียนนั้นช่วยสนบัสนุนหรือสัมพนัธ์กบัเน้ือหาและหวัขอ้
รายวชิาต่าง ๆ ในหลกัสูตรอยา่งไรบา้ง 
 

หมำยเหตุเพิม่เตมิส ำหรับครู 

 ต้นแบบน้ีออกแบบมาให้เป็นเคร่ืองมือและข้อมูลอ้างอิงท่ียืดหยุ่น ซ่ึงครู
สามารถใช้เป็นขอ้มูลสนบัสนุนการสอน หรือขอ้มูลเสริมจากส่ิงท่ีครูสอนอยู่  กรอบ
เน้ือหาแต่ละหวัขอ้เช่ือมโยงกนั และสามารถน าไปอธิบายในเน้ือหารายวชิาต่าง ๆ ของ
แต่ละระดบัการเรียนรู้ และปรับใชก้บัระดบัท่ีสูงกวา่หรือต ่ากวา่ได ้ดงันั้น ตน้แบบเล่ม
น้ีจึงสามารถประยกุตใ์ชไ้ดดี้ตามความตอ้งการของประเทศสมาชิกอาเซียน   
 
 อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากหลกัสูตรของประเทศอาเซียนมีความหลากหลายหรือ
แตกต่างกนัอยา่งมาก  ดว้ยเหตุน้ี แมว้า่ครูอาจมีเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีเหมือนกนัในแต่
ละประเทศ หรือในแต่ละชุมชน แต่การใชคู้่มืออาจแตกต่างกนัออกไป และครูตอ้งหา
แนวทางการน าไปใชส้ าหรับชั้นเรียนของตนเอง  นอกจากน้ี ในบทเรียนแต่ละบทใช้
เวลาในชั้นเรียน ใช้ส่ือ และกิจกรรมท่ีแตกต่างกนั  จากกิจกรรมตรียมความพร้อมถึง
บทสรุป  คู่มือพยายามแจงรายละเอียดให้มากพอ เพื่อให้สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้
ตามค าแนะน าในคู่มือ หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้เองได้อย่างกวา้งขวาง  และ
เพื่อให้ครูสามารถปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนของ
ตนเองไดดี้ท่ีสุด  ดงันั้น ครูสามารถตดัสินใจไดเ้องวา่ น่าจะท าตามกลยทุธ์ในคู่มือน้ี 
 



18 
 

 
 
อย่างเถรตรง หรือปรับเน้ือหารูปแบบ หรือการน าไปใช้ตามแนวทางของ
มาตรฐานการศึกษาของประเทศตน ปรับใช้ตามแม่แบบหลักสูตรตาม
เน้ือหาท่ีครูได้สอนอยู่ตามนโยบายท้องถ่ิน ตามข้อมูลอา้งอิง และความ
ตอ้งการของนกัเรียน 
 ยกตัวอย่าง เ ช่น กิจกรรมเตรียมความพร้อมจะต้องมีความ
หลากหลายแตกต่างกันอย่างมากมายอย่างแน่นอนตามกลุ่มนักเรียนท่ี
ต่างกนั ซ่ึงจะมีความรู้ ทกัษะ ความสนใจส่วนตวัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงครูจะ
ทราบดี ท่ี สุดว่า  จะน าไปใช้อย่างไรให้ เหมาะสมกับก ลุ่มของตน   
เช่นเดียวกนั ในสรุปทา้ยบท ครูอาจตอ้งการดดัแปลงวิธีการสอนท่ีน าไปสู่
การสรุปท่ีมีความหมาย  ซ่ึงข้ึนอยู่กบัวิธีการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนได้
เรียนรู้บทเรียน  และส่ิงท่ีครูวางแผนจะสอนต่อไป  แมว้า่ ส่วนของอภิธาน
ศพัทจ์ะไม่ไดใ้หค้  าอธิบายอยา่งละเอียดก็ตาม แต่น่าจะเป็นรายการศพัทท่ี์ดี
ท่ีสุด ซ่ึงรวบรวมค าศัพท์ท่ีนักเรียนไม่คุ้นเคยเพื่อพัฒนาค าศัพท์ของ
นักเรียน  ค าอภิธานศพัท์ช่วยให้ครูประหยดัเวลาในการสร้างหรือหาค า
จ ากัดความสั้ น ๆ ท่ีเหมาะสม  ส าหรับค าศพัท์ท่ีมีความหมายคลุมเครือ
ส าหรับนักเรียน  เช่นเดียวกันกับเน้ือหา ครูอาจให้นักเรียนตอบค าถาม
เก่ียวกับเน้ือหา ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนก่อนท่ีจะ
มอบหมายงานใหน้กัเรียนท าเพื่อคน้หาเน้ือหาใหม่จากการวจิยั  หรือครู 

 

   
อาจมอบหมายงานหัวข้อวิจัยท่ีตีกรอบแคบลงมากกว่าหัวข้อท่ีให้ไวใ้นแผนการ
จดัการเรียนรู้ หรืออาจตอ้งการอา้งอิงเอกสารประกอบการสอนเฉพาะตวัอย่างของ
เน้ือหาท่ีเป็นไปได ้หรือใช้ตวัอย่างของเพลง บทกวี บทความ หรืออ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน
น ามาเสริมบทเรียน 
 
 การประเมินผลท่ีแนะน าสามารถปรับเปล่ียนได้เช่นกัน  การประเมินผล
ออกแบบให้สนับสนุนแนวคิดท่ีคงอยู่ตลอดส าหรับสาระส าคญัแต่ละหัวข้อ และ
เช่ือมโยงกบัการด าเนินชีวิตของนกัเรียน รวมถึง ประชาชน สถานท่ี วตัถุและแนวคิด
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และยงัสามารถปรับใช้ได้กบัระดบัการศึกษาท่ีสูงกว่า
หรือต ่ากวา่ และใหเ้ขา้กบัเน้ือหารายวชิาต่าง ๆ  การประเมินผลอยูบ่นพื้นฐานของการ
วดัความเข้าใจ 6 ด้าน ซ่ึงพฒันาโดย Grant Wiggins และ Jay McTighe 
(Understanding by Design, 2005)  ดงัต่อไปน้ี 

1. การอธิบาย : ให้ทฏษฎีท่ีชัดเจน และเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือส าหรับอธิบาย
ขอ้เทจ็จริง ขอ้เรียกร้องและการกระท า 

2. การตีความ : ขยายความหมายและความเขา้ใจในเชิงลึกให้กบัการอธิบายดว้ย
อุปมาอุปมยั เร่ืองเล่า การเปรียบเทียบ 

3. การประยุกตใ์ช้ :  สาธิตและน าความเขา้ใจไปใชใ้นสถานการณ์หรือบริบท
ใหม่ 
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4. มุมมอง :  การถ่ายทอดมุมมองท่ีลึกซ้ึง และเชิงวิเคราะห์ ซ่ึง

ตรวจสอบขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และสมมติฐานท่ีอยู่เบ้ืองหลงัการกระท า
และแนวคิด  พร้อมทั้งตระหนกัและประมวลกบัพหุวสิัยทศัน์ 

5. การร่วมรู้สึก : การสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของผูอ่ื้น และ
การสังเกต หรือรับรู้วิถีชีวิตส่วนตัวของบุคคลหรือผู ้เขียนท่ี
สะทอ้นในงานเขียน 

6. การรู้จกัตนเอง :  ความรู้และประเมินตนเองทั้งการไม่รู้ขอ้เท็จจริง  
การมีอคติ  ความเขา้ใจ และค่านิยมของตน   
 

 การประเมินผลท่ีแนะน าไดร้วมเอา “การประเมินผลระหวา่งเรียน” 
(การตรวจสอบเป็นระยะตลอดบทเรียนเพื่อวดัความเข้าใจ)  และ “การ
ประเมินผลรวบยอด” (การรวมองค์ประกอบทุกอย่างด้วยกนั)   กิจกรรม 
(ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการสอน การอภิปรายกลุ่ม และโครงงาน)  จะอยู่
ใน ส่ วนของขั้ นตอนการสอน  ซ่ึ ง ใช้ เ ป็น เค ร่ื อ ง มือประ เ มินผล 
(นอกเหนือจากความพยายามในการเรียนรู้)  วธีิการประเมินเหล่าน้ีไดอ้ยูใ่น
ทั้งสองหัวข้อ คือ “ขั้นตอนการสอน” และ”การประเมินผลท่ีแนะน า”  
ตามแต่จะเหมาะสม  ขอให้ครูปรับใช้วิธีการวดัผลตามเป้าหมายของ
หลกัสูตร และมาตรฐานของประเทศตน   
 

  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแนะน าในคู่มือน้ี อยูบ่นหลกัการการเรียนรู้โดย
ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และการเรียนรู้บนพื้นฐานความตอ้งการ ซ่ึงจะเสริมสร้างและ
ฝึกทกัษะนกัเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21  กิจกรรมเหล่าน้ี อาจตอ้งใชท้กัษะบางอยา่งซ่ึง
อาจไม่ถนดัส าหรับครูบางคน  แต่ในคู่มือไดอ้ธิบายอยา่งละเอียด  หวงัวา่จะช่วยให้ครู
เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะพฒันาทกัษะของตน  และสามารถสอน หรือน าวิธีการเรียนการ
สอนแบบใหม่ท่ีดีท่ีสุดเหล่าน้ีไปประยุกต์ใชใ้นชั้นเรียนของตน พร้อมกบัสนบัสนุน
ให้เพื่อครูท่ีสอนในระดับชั้นเรียนอ่ืน ๆ   หรือ วิชาอ่ืน ๆ ได้น าไปปฏิบติัด้วย
เช่นเดียวกนั  
 
 ครูทัว่โลกต่างเผชิญส่ิงทา้ทายในการเช่ือมต่อระหวา่งโลกอดีตกบัอนาคต  ใน
ขณะเดียวกันกับการสร้างสรรสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ และช่วยให้
นักเรียนได้ค้นพบและมีความรู้ความเข้าใจเพื่อท่ีจะสามารถพฒันาเป็นบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพในชุมชนหรือสังคมของตน  ครูท่ีมีประสิทธิภาพรู้จักหลักสูตร 
มาตรฐาน เป้าหมายและคลงัขอ้มูล และท่ีส าคญัท่ีสุดรู้จกันกัเรียนของตน  คู่มือน้ีมุ่ง
หมายให้ใช้เป็นคลงัขอ้มูลส าหรับการน าไปใช้ในทุกประเทศในอาเซียน  เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายวิธี โดยมีเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน นั่นคือ การเช่ือม
สัมพนัธ์ระหวา่งเยาวชนในอาเซียน และเช่ือมโยงพวกเขากบัภูมิภาคดว้ยกนั  เพื่อให้
พวกเขาสามารถท างานร่วมกนัเพื่ออนาคตท่ีดียิง่ข้ึนของอาเซียน 
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บทที่ 1  ควำมรู้เกีย่วกบัอำเซียน 
 ในบทน้ี ผูเ้รียนจะไดศึ้กษาเก่ียวกบัโครงสร้าง สมาชิกภาพ เป้าหมาย 
และวิธีการแกไ้ขปัญหาต่อสถานการณ์โลกต่าง ๆ  ในบทน้ีให้ขอ้มูลทัว่ๆไป
เก่ียวกับแนวคิดหลัก แรงบันดาลใจ ประเทศสมาชิกหลัก แผนและ
กระบวนการ นอกจากน้ียงัวิเคราะห์ความส าคญัของอาเซียน ความส าเร็จ และ 
ส่ิงทา้ทายในอนาคตโดยการศึกษา จาก ความคิดรวบยอดเหล่าน้ี 
o อาเซียนไดจ้ดัตั้งข้ึนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก 

และค ามัน่สัญญาของประเทศผูจ้ดัตั้ง  เพื่อกระชับความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสันติภาพ ความมัน่คง และความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจของชุมชนอาเซียนและประชาชนของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน 

o การส ร้ า งและ รักษาสถานภาพองค์กรระดับภู มิ ภ าค ท่ี มี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นท่ีสมาชิกขององค์กรจะตอ้งท างานร่วมกนั 
เพื่อสร้างความเห็นชอบร่วมกนั   ความยุ่งยากซับซ้อน เกิดข้ึนได ้ 
แต่สมาชิกสามารถท างานร่วมกนัไดเ้พื่อให้น ้ าหนกัและหารือใน 
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อลดความยุง่ยากซอัน 

o เม่ือประชาชนและประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกนั พวกเขาสามารถกา้ว
ผ่านอุปสรรค และสร้างโอกาสส าหรับตนเอง  ความร่วมมือใน
ภูมิภาคท าไดห้ลายวิธี และสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในอาเซียน 

  
 ความคิดรวบยอดทั้งสามประการน้ี สามารถน าพาใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดด้ว้ยวิธี
ท่ีแตกต่างกนัออกไปในหลายรายวิชา ยกตวัอย่างเช่น ไม่ว่าจะโดยการตรวจสอบ
วิธีการของอาเซียนในการปกป้องพลังงานในวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิชาสุขศึกษา  
หรือการศึกษานโยบายการไม่แทรกแซงกิจการภายใน  และดว้ยเหตุใดเร่ืองน้ีจึงส าคญั
ต่อองค์กรอาเซียนในวิชาหน้าท่ีพลเมืองและจริยศึกษา  เพื่อให้นักเรียนไม่เพียงแต่
เขา้ใจแนวคิดหลกัท่ีส าคญั คือเขา้ใจอาเซียนในฐานะองค์กร หรือ ความร่วมมือใน
ภูมิภาค ในฐานะท่ีเป็นความคิดรวบยอดท่ีเป็นรูปธรรมแต่ยงัเข้าใจอีกว่า แนวคิด
เก่ียวกบัอาเซียนน้ีเป็นส่ิงท่ีองค์ประกอบอนัหลากหลายของการเรียนรู้ และมีอิทธิพล
ต่อชีวติความเป็นอยูข่องตนในหลาย ๆ ดา้น 
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ระดับประถมศึกษำตอนปลำย: ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน 
 

รำยวชิำ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ  

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
  ประชำชน  สถำนที ่ ส่ือ  แนวคิด  

ประวตัิศำสตร์
และสังคมศึกษำ   

อาเซียนน าประเทศต่าง ๆ 
ในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตม้ารวมตวักนั 
 
 
 
 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เช่ือมต่อกนัดว้ย
ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 
การคา้ วฒันธรรมมาชา้
นาน ก่อนท่ีจะก่อตั้ง
อาเซียน 
 
 
 
 

ประเทศ จะเขม้แขง็ข้ึนอยา่งไร เม่ือร่วมมือกนั
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั(สถานท่ี 
ประชาชนส่ือ) 
 
 
 
 
ลกัษณะทางภูมิศาสตร์และวฒันธรรม
อะไรบา้งท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนมี
เหมือนกนั  (สถานท่ี ประชาชน แนวคิด) 
 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียนดึงความรู้เดิมของตนเก่ียวกบัอาเซียน  และแยกแยะประเทศ
ต่าง ๆ ในอาเซียน โดยท างานเป็นกลุ่ม เพื่อคน้ควา้แยกประเภท และ
จดักลุ่มลกัษณะต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน  และตอนทา้ยบท 
นกัเรียนจะน าส่ิงท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอมาประกอบกนับนผนงัดว้ย
โมเสก เพื่ออธิบายประเทศอาเซียน   
 
แบ่งกลุ่มยอ่ย นกัเรียนช่วยกนัท าเกมปริศนาท่ีมีส่วนต่าง ๆ มา
ประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นอาเซียนบนพื้น  แต่ละกลุ่มไดรั้บมอบหมาย
ใหท้ าช้ินส่วนของประเทศอาเซียน  ใหเ้ขียนขอ้สนเทศดา้น
ภูมิศาสตร์ และวฒันธรรม และทั้งชั้นร่วมกนัท ารายการลกัษณะทาง
ภูมิประเทศ และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละประเทศ และ
รายการลกัษณะท่ีเหมือนกนัของประเทศในอาเซียน 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน  สถำนที ่ ส่ือ  แนวคิด  
วทิยำศำสตร์และ
คณติศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
หน้ำทีพ่ลเมือง
และจริยศึกษำ 

การแลกเปล่ียน
สารสนเทศสามารถ
น าไปสู่การคน้พบท่ี
ส าคญั 
 
 
 
 
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ปฏิบติัต่อกนั อยา่งเสมอ
ภาคกนั 
 

ดว้ยเหตุใดการแลกเปล่ียนสารสนเทศดา้น
วทิยาศาสตร์และแนวคิดส่งเสริมการคน้พบ 
(ส่ือ  แนวคิด) 
 
 
 
 
 
ประเทศสมาชิกท่ีมีความเสมอภาคกนั    
ท างานร่วมกนัอยา่งไร (ประชาชน แนวคิด) 
 

นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มเป็นตวัแทนชาติต่าง ๆ ในอาเซียน  
นกัเรียนจะไดรั้บบตัรซ่ึงมีขอ้มูลของหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัสุขอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยแต่ละกลุ่มหาขอ้สรุปของตนเอง  หลงัจากนั้น
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกลุ่ม  และร่วมกนัวเิคราะห์อีกคร้ังโดย
เปรียบเทียบขอ้สรุปและแนวทางปฏิบติัท่ีกลุ่มแนะน า   
 
 
แบ่งกลุ่มยอ่ย นกัเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแนวทางการส่งเสริมใหเ้กิด
ความแสมอภาค   เพื่อน าไปใชใ้นการประชุมชั้นเรียนของตน    ให้
แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวทาง  และทั้งชั้นเรียนช่วยกนัคดัเลือก
แนวทางท่ีคิดวา่ส าคญัท่ีสุดโดยการลงคะแนนเสียง  และเขียน
แนวทางใหมข้ึ่นมาชุดเดียว ร่วมกนั 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน  สถำนที ่ ส่ือ  แนวคิด  
ภำษำและ
วรรณกรรม  
 

ประชาชนสามารถท างาน
ร่วมกนัโดยขา้มพน้
อุปสรรคเร่ืองภาษา 
 
 
ประชาชนในอาเซียน
แลกเปล่ียนเร่ืองราวขนบ
ธรรมเนียบประเพณีอยา่ง
มากมาย 
 
 

ประชาชนท่ีพดูภาษาต่างกนั ท างานร่วมกนั
อยา่งไร (ประชาชน สถานท่ี แนวคิด) 
 
 
 
ดว้ยเหตุใด การแลกเปล่ียนเร่ืองราวกนั ท าให้
ประชาชนมารวมตวักนั (ประชาชน สถานท่ี 
แนวคิด)  
 
 
 
 
 

นกัเรียนช่วยกนัระดมความคิดถึงภาษาพดูในชุมชนของตน และ
เปรียบเทียบกบัภาษาพดูในอาเซียนโดยดูแผนท่ี   ให้ร่วมกนัตดัสิน
เลือกวธีิง่ายในการส่ือสาร ประชาชนเพื่อกา้วขา้วอุปสรรคดา้นภาษา
ซ่ึงใชภ้าษาแตกต่างกนั 
 
อ่านต านาน และเร่ืองท่ีเป็นท่ีนิยม ท่ีมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรม เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง และเลือกเร่ืองมา
เร่ืองหน่ึงเพื่อน ามาแสดงตวัอยา่ง  
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน  สถำนที ่ ส่ือ  แนวคิด  
ศิลปะ  
 
 
 
 
สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ  
 
 
 
เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 
 

เด็ก ๆ สามารถส่ือสาร
โดยใชศิ้ลปะ 
 
 
 
ประเทศสมาชิกอาเซียนมี
ส่ิงทา้ทาย ดา้นสุขอนามยั
ท่ีเหมือนกนั 
 
 
เทคโนโลยช่ีวยให้
ประชาชนในชุมชน
อาเซียนส่ือสารและ
ร่วมมือกนัท างาน 

 นกัเรียนสามารถท าความรู้จกักบัเพื่อน ๆ ท่ีมา
จากต่างวฒันธรรม และเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั
ผา่นศิลปะอยา่งไร (ประชาชน สถานท่ี 
แนวคิด)  
 
ส่ิงทา้ทาย ดา้นสุขอนามยัใดบา้งท่ีเป็นปัญหา
เหมือนกนัของภูมิภาคอาเซียน? (สถานท่ี 
ประชาชน ส่ือ)  
 
 
เทคโนโลยช่ีวยใหป้ระชาชนในอาเซียนท างาน
ร่วมกนัอยา่งไรบา้ง ( ส่ือ แนวคิด)  
 
 
 
 
 

นกัเรียน สร้างงานศิลปะ และใชอิ้นเตอร์เนต หรือจดหมาย
อิเลคทรอนิกแลกเปล่ียนงานศิลป์กบันกัเรียนจากประเทศสมาชิก
อาเซียน   
 
 
นกัเรียนใชแ้ผนท่ีและขอ้มูล  เขียนตารางส่ิงทา้ยทายดา้น สุขอนามยั
หลกัของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีก าลงัเผชิญ และ
เช่ือมโยงปัญหากบัสาเหตุ เช่น ส่ิงแวดลอ้ม วถีิการด าเนินชีวติ เป็น
ตน้ 
 
ศึกษา คน้ควา้ เทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีมีอยูใ่นอาเซียนและจดัท า
นิทรรศการภาพ เพื่ออธิบายสถานการณ์ท่ีเทคโนโลยแีต่ละประเภท
เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการส่ือสาร และการท างานร่วมกนั 
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น: ควำมรู้เกีย่วกบัอำเซียน 
 

รำยวชิำ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ  

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  

ประวตัิศำสตร์
และสังคมศึกษำ   

ประเทศเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้10 ประเทศเขา้
เป็นสมาชิกอาเซียน
เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย
เดียวกนั 
 
 
 
อาเซียนท างานเพื่อให้
บรรลุแผนงานปี พ.ศ. 
2552-2558 

ดว้ยเหตุใดประเทศต่าง ๆ จึงจดัตั้งและร่วม
เป็นสมาชิกอาเซียน และประเทศสมาชิกมี
เป้าหมายร่วมกนัอยา่งไร (สถานท่ี ประชาชน 
แนวคิด)  
 
 
 
 
ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ในอาเซียน เม่ือรวมตวั
กนัจะบรรลุเป้าหมายไดง่้ายกวา่ การแยกตวั
กนัอยา่งไรบา้ง (แนวคิด สถานท่ี) 

นกัเรียนอ่านบทความหนงัสือพิมพ ์และบทสัมภาษณ์นกัแสดง
เร่ืองราวประวติัศาสตร์ เพื่อศึกษา แรง จูงใจในการจดัตั้งอาเซียน 
และเหตุผลของชาติต่าง ๆ ท่ีเขา้ร่วมอาเซียน นกัเรียนจะเปรียบเทียบ 
นานาทศันะ และเร่ิมเช่ือมโยงความตอ้งการในชุมชนของตนกบั
ปฏิญญาอาเซียนดา้นเป้าหมายและความมุ่งประสงค ์7 ประการ  สรุป
บทเรียนดว้ยการสร้างรูปเพื่ออธิบายความเขา้ใจของนกัเรียน และ
น าไปจดัแสดงใน เวบ็ไซตเ์ยาวชนอาเซียน 
 
นกัเรียนท างานเป็นกลุ่ม เลือกเป้าหมายหน่ึงขอ้จากแผนงานปี 2552-
2558 และศึกษาวา่ ชุมชนของตนไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง หรือ
ก าลงัเปล่ียนแปลงอยา่งไร ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดจากความพยายามของ
อาเซียน 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  
วทิยำศำสตร์และ
คณติศำสตร์  
 
 
 
 

อาเซียนสนบัสนุน
ประเทศสมาชิกก่อตั้ง
แหล่งพลงังานท่ีพึ่งพาได ้
 
 
 
 

องคก์รภูมิภาคอยา่งอาเซียนสามารถส่งเสริม
ความมัน่คงทางพลงังานซ่ึงอาจเป็นการยาก
กวา่ส าหรับประเทศสมาชิกประเทศใด
ประเทศหน่ึงท่ีจะพยายามท าเองโดยล าพงั 
(สถานท่ี ส่ือ) 
 
 

นกัเรียนท างานกลุ่ม แต่ละกลุ่มคน้ควา้เก่ียวกบัแหล่งพลงังานของ
ประเทศสมาชิกหน่ึงประเทศ และหาขอ้มูลวา่ ประเทศนั้นจดัหา
พลงังานอยา่งไร  แลว้น าขอ้มูลของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเทศมา
รวมกนั  และหาขอ้สรุปโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน และการ
อ่านภูมิหลงัสั้น ๆ ของบทคดัยอ่ของนโยบายพลงังานอาเซียน 
ความส าเร็จและเป้าหมายระยะยาว  

หน้ำทีพ่ลเมือง
และจริยศึกษำ  
 

บางคร้ังอาจมีความตึง
เครียดระหวา่ง ส่ิงท่ีเป็น
ความสนใจของประเทศ
ใดประเทศหน่ึงกบัส่ิงท่ี
เป็นผลประโยชน์ของ
ภูมิภาคโดยรวม 
 

จะใหค้วามส าคญัระหวา่งเป้าหมายประเทศ 
และเป้าหมายอาเซียนอยา่งไร และจะจดัการ
อยา่งไรกบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของทั้ง
สองฝ่าย (ประชาชน แนวคิด สถานท่ี) 
 

ใชส้าระของเน้ือหาเป็นเคร่ืองมือในการอภิปราย คน้หามุมมองต่าง ๆ 
ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์  หาเน้ือเร่ือง (จากสารคดี 
นิยาย เร่ืองแต่งเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ บนัทึกเหตุการณ์) ท่ีให้
นกัเรียนวิเคราะห์ท่ีมาหรือตน้ก าเนิด ความส านึกตน ผลระยะสั้นและ
ผลระยะยาวท่ีเกิดข้ึนจากความขดัแยง้ในประวติัศาสตร์ และใชชุ้ด
คลงัขอ้มูลของระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาจดัการกบัความ
ขดัแยง้ ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบทศันะ มุมมองท่ีพบจากการอ่านเน้ือ
เร่ืองน้ีกบัทศันะต่าง ๆ ในคลงัขอ้มูล นกัเรียนแสดงความเห็นวา่ 
ประวติัศาสตร์และวสิัยทศัน์ท่ีตนพบ  เป็นตวัก าหนดนโยบาย
อาเซียนต่าง ๆ หรือไม่อยา่งไรบา้ง 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  
 

ภำษำและ
วรรณกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาษาราชการช่วยใหก้าร
ส่ือสารง่ายข้ึนระหวา่ง
ประชาชนชาติต่าง ๆ แต่ก็
ท าใหป้ระชาชนบาง
ประเทศไดเ้ปรียบมากกวา่
ประชาชนในบางประเทศ 
 
ภาษาท่ีไม่ใช่ภาษา
ราชการ หรือภาษาหลกัมี
ขนบธรรมเนียบประเพณี
ท่ีมัง่คัง่กวา่ 

 
ดว้ยเหตุใดภาษาองักฤษจึงถูกเลือกเป็นภาษา
ราชการของอาเซียน (ประชาชน แนวคิด) 
 
 
 
 
 
บทบาทของภาษาชนกลุ่มนอ้ยมีบทบาทในแง่
ของเป็นมรดกทางวรรณกรรมท่ี    สืบทอดกนั
มาชา้นานอยา่งไรในประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียน (ประชาชน แนวคิด สถานท่ี) 

 
นกัเรียนพิจารณาแผนท่ีการกระจายทางภาษาและการเมือง และเขียน
รายการเกณฑท่ี์ตดัสินส าหรับภาษาท่ีทุกประเทศใชไ้ดร่้วมกนั และ
ตดัสินภาษาต่าง ๆ รวมถึงภาษาองักฤษ   นกัเรียนเปรียบเทียบผลกบั
เหตุผลของอาเซียนในการใชภ้าษาองักฤษ 

 
 
 

นกัเรียนเปรียบเทียบและวเิคราะห์บทท่ีตดัตอนมา 3 บทจาก
วรรณกรรม “ภาษาชนกลุ่มนอ้ย” จากประเทศอาเซียนต่าง ๆ  
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ 
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่ ส่ือ  แนวคิด  
 
ศิลปะ  
 
 
 
 
 
 
สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ  
 
 
 
 

 
เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์
อาเซียนแสดงถึงความคิด
รวบยอดท่ีส าคญั 
 
 
 
 
อาเซียนตั้งเป้าหมายและ
สร้างนโยบายเพื่อพฒันา
มาตรฐานดา้นสุขอนามยั
ของภูมิภาค 

 
ความหมายของ สี หมายเลข และรูปทรงท่ีอยู่
ในเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์อาเซียนมีความหมาย
อยา่งไร   ขา้วมีความส าคญัอยา่งไรในแง่ของ
ขนบธรรมเนียบประเพณีและศิลปวฒันธรรม
ของอาเซียน  (ส่ือ แนวคิด สถานท่ี) 
 
 
ล าดบัความเร่งด่วนของปัญหาดา้นสุขอนามยั
ของอาเซียนวา่มีอะไรบา้ง และดว้ยเหตุใดจึง
ส าคญัต่อประเทศสมาชิก (ส่ือ ประชาชน)  

 

 
นกัเรียนท าเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์อาเซียน โดยเทคนิคการเอาเศษ
หนงัสือพิมพม์าต่อกนั และเขียนประโยคสั้น ๆ อธิบายความหมาย
ของสัญลกัษณ์ นกัเรียนเลือกตวัอยา่งจากหลาย ๆ ตวัอยา่ง ท่ีแสดงวา่
ขา้งมีความส าคญัต่อการเฉลิมฉลองทางวฒันธรรม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียน
ต่าง ๆ อยา่งไร และสร้างงานศิลปะของตนเองเพื่อจดัแสดง 
 
นกัเรียนจดัล าดบัความส าคญัสุขอนามยัเป็นหมวดหมู่ โดยค านึงถึง
สาเหตุ (วถีิการด าเนินชีวติ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความยากจน 
โรคติดต่อ ฯลฯ)  และคิดนโยบายเพื่อพฒันาสุขอนามยัของ
ประชาชน (โครงการวคัซีน โครงสร้างพื้นฐานท่ีส่งเสริมการออก
ก าลงักาย ฯลฯ)  นกัเรียนเปรียบเทียบความคิดของตนกบัการริเร่ิม
ต่าง ๆ ของอาเซียน 
 

 
 

  แนวทำง  สำระส ำคัญ   
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รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  

 
เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 
 

 
แมว้า่เทคโนโลยจีะช่วย
อ านวยความสะดวกใน
การส่ือสารแลกเปล่ียนใน
อาเซียน แต่ยงัมี ความ
เหล่ือมล ้าทางดา้น
เทคโนโลยเีฉพาะ
ภายในประเทศสมาชิกแต่
ละชาติ  และระหวา่ง
ประเทศสมาชิกดว้ย  
 

 
ความเหล่ือมล ้าทางดา้นเทคโนโลยคืีออะไร  
และการส่ือสารน้ีไดก้นัใครออกไปจากการ
ส่ือสารบา้ง   ดว้ยเหตุใดการปิดการส่ือสาร
ดิจิทลัจึงส าคญัต่อความส าเร็จของอาเซียน  
(ส่ือ ประชาชน สถานท่ี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
นกัเรียนคน้ควา้ใครเป็นผูจ้ดัเตรียมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั และมีใช้
ท่ีใดบา้ง นกัเรียนอ่านเขียนเร่ืองเก่ียวกบัประชาชนในชุมชนต่าง ๆ  
ซ่ึงชีวติความเป็นอยูเ่ปล่ียนไปเพราะการเขา้ถึงดิจิทลั จากนั้นใหเ้ขียน
วา่ การเขา้ถึงดิจิทลัเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคอาเซียนอยา่งไรบา้ง (ยิง่
เขา้ถึงขอ้มูลไดม้ากเท่าไร ยิง่ส่งเสริมการสร้างสรรคท์างวฒันธรรมท่ี
มีสีสันยิง่ข้ึน  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน ส่งเสริมการมี
สุขภาพท่ีดีข้ึนของประชากรหรือความมัง่คงทางสังคมดว้ยการ
ยกระดบัทางสังคม เป็นตน้)   
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย: ควำมรู้เกีย่วกบัอำเซียน 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  
ประวตัิศำสตร์
และสังคมศึกษำ   
 
 
 
 
 
 
 

ในยคุโลกาภิวตัน์ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มี
ความจ าเป็นอยา่งเร่งด่วน
ของการร่วมมือทางการเมือง
และเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศต่าง ๆ  เพื่อร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาโลกท่ีไดรั้บ
ผลกระทบเหมือนกนัและ
เพื่อบรรลุความส าเร็จของ
เป้าหมาย 
 
อาเซียนพยายามช่วยเหลือ
ชาติและชุมชนต่าง ๆ  ตลอด
ทั้งภูมิภาคในการรับมือกบั
ส่ิงทา้ทายในอนาคต 

มีผลประโยชน์ร่วมกนัท่ีประเทศสมาชิก
อาเซียนไดรั้บจากการรวมตวัทางสังคมและ
เศรษฐกิจอนัเกิดจากโลกาภิวตัน์อะไรบา้ง   
ดว้ยเหตุใดความจ าเป็นของการรวมตวัของ
อาเซียนในปัจจุบนัจึงมีมากกวา่ในหลาย
ทศวรรษก่อน  (ประชาชน  ส่ือแนวคิด)  
 
 
 
 
 
อาเซียนท าอะไรบา้งเพื่อเตรียมการรับส่ิงทา้
ทายในอนาคต (ประชาชน สถานท่ี  ส่ือ)  
 
 

นกัเรียนคิดหาวธีิการบรรลุขอ้ตกลง และในขณะเดียวกนัพิจารณาความ
ซบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนเม่ือประชาชน หรือกลุ่มชนพยายามแกปั้ญหาความเห็น
ท่ีต่างกนัอยา่งยติุธรรม หรือร่วมมือกนัเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั  นกัเรียน
จะไดศึ้กษาวธีิการต่าง ๆ  ท่ีอาเซียนใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ  กนั   เหตุผลท่ี
อยูเ่บ้ืองหลงัการใชว้ธีิการเหล่าน้ี  และผลประโยชน์ของการท างาน
ร่วมกนั  แมว้า่อาจก่อใหเ้กิดปัญหา     
 
 
 
 
 
นกัเรียนศึกษาแผนอาเซียนส าหรับ ส่ิงทา้ทายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  ไม่วา่
จะเป็นดา้นความมัน่คง สุขภาพ การลดปัญหาความยากจน ความย ัง่ยนืทาง
ส่ิงแวดลอ้ม หรือความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ฯลฯ  และน าเสนอวา่อาเซียนให้
ค  าจ  ากดัความค าวา่ ทา้ทายอยา่งไร  และตดัสินท่ีจะเผชิญกบั ส่ิงทา้ทาย
อยา่งไร และไดเ้ตรียมการอะไรบา้งเพื่อรับมือกบั ส่ิงทา้ทาย 
 

 



31 
 

 
รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่ ส่ือ  แนวคิด  
วทิยำศำสตร์และ
คณติศำสตร์  
 
 
 
 

ความร่วมมือดา้น
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยช่ีวยเร่งการ
พฒันาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
 

ความร่วมมือดา้นวทิยาศาสตร์ของภูมิภาคช่วย
ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการพฒันาอยา่งไร
บา้ง (ประชาชน แนวคิด)   
 
 
 

นกัเรียนเล่นเกม  โดยใชต้วัอยา่งจริงของการท างานร่วมมือกนัดา้น
วทิยาศาสตร์ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน  แต่ละกลุ่มเป็นตวัแทน
แต่ละประเทศ  แจกบตัรซ่ึงระบุทรัพยสิ์นทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี นกัเรียนตอ้งหาวา่ประเทศตนจะร่วมมือท างานกบั
ประเทศใด (ซ่ึงสามารถใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูกนัได)้ โดยใช้
ขอ้มูลในบตัรเป็นตวัตดัสิน  สรุปดว้ยการอภิปรายกลุ่มเก่ียวกบัผล
ของความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือ 

ภำษำและ
วรรณกรรม  
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศสมาชิกอาเซียน
เผชิญกบัส่ิงทา้ทายในทาง
ปฏิบติัและส่ิงทา้ทายทาง
ความคิด เก่ียวกบัการ
ส่ือสารใหเ้ป็นหน่ึงเดียว  
 
อาเซียนส่งเสริม
วรรณกรรมและ
วฒันธรรมของ
วรรณกรรม 

มีส่ิงทา้ทายอะไรบา้งท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน เม่ือ
กลุ่มท่ีแตกต่างกนัร่วมกนัร่างนโยบาย หรือวธีิ
แกปั้ญหา และจะจดัการกบัปัญหาเหล่าน้ี
อยา่งไร 
 
 
อาเซียนใหสิ้ทธิแก่นกัเรียนอยา่งไร 
(ประชาชน แนวคิด)  

กรณีศึกษาสองตวัอยา่งท่ีแสดงถึงความซบัซอ้นส าหรับอาเซียนท่ีจะ
ส่ือสารใหเ้ป็นหน่ึงเดียว  นกัเรียนวเิคราะห์ปัญหา  หาแนวทางแกไ้ข 
และเปรียบเทียบกบัการแกไ้ขปัญหาของอาเซียน 
 
 
 
พิจารณาการประชุม หรือนโยบายของอาเซียนท่ีช่วยนกัประพนัธ์ 
หรือสนบัสนุนการท างานของนกัเขียน  ใหน้กัเรียนเขียนเก่ียวกบั
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  
หน้ำทีพ่ลเมือง
และจริยศึกษำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
ศิลปะ  
 
 
 
 
 

นโยบายอาเซียนเก่ียวกบั
การ ไม่แทรกแซง
นโยบายของประเทศ
สมาชิก ซ่ึงบางคร้ังอาจ
ขดัแยง้กบันโยบายของ
องคก์รในการส่งเสริม
ความเสมอภาค  ความ
ยติุธรรมและขอ้กฎหมาย 
 
 
ศิลปะสามารถขยาย
ขอบเขตของอตัลกัษณ์
ของประชาชน 
 

อะไรคือหลกัเหตุผลส าหรับการยดึ
นโยบายการไม่แทรกแซงกิจการภายใน 
แมว้า่การท าเช่นนั้นจะขดัแยง้กบัหลกัการ
อ่ืน ๆ ของอาเซียน  (แนวคิด ประชาชน)  
 
 
 
 

 
 

ดว้ยเหตุใดประชาชนจึงเก่ียวขอ้งกบั
ภาพยนตร์ ดนตรี เตน้ร า และงานศิลป์ 
และส่ิงเหล่าน้ีช่วยก่อร่างอตัลกัษณ์ร่วมกนั
ของอาเซียนอยา่งไร  (ประชาชน แนวคิด 
ส่ือ) 

อ่านนโยบายและกรณีศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการยดึถือนโยบาย  และ
เปรียบเทียบสภาพแวดลอ้มและส่ิงทา้ทายของประเทศต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
ตลอดจนผลท่ีเกิดข้ึนทนัทีและผลในระยะยาว  แบ่งชั้นเรียนออกเป็น
สองกลุ่ม  จดัการโตว้าทีสถานการณ์จ าลอง เม่ือหลกัการอ่ืน ๆ ขดัแยง้กบั
นโยบายการไม่แทรกแซงกิจการภายใน  ฝ่ายหน่ึงหาเหตุผลสนบัสนุน
หลกัการอ่ืน ๆ และอีกฝ่ายหาเหตุผลสนบัสนุนนโยบายไม่แทรกแซง
กิจการภายใน  ทั้งสองฝ่ายสลบัหวัขอ้โตว้าทีกนั และทา้ยท่ีสุด
เปรียบเทียบหลกัเหตุผล 
 
 
ฟังดนตรีอาเซียนท่ีมีช่ือเสียงสามเพลงจากประเทศต่าง ๆ กนั  นกัเรียน
วเิคราะห์แนวเพลงก่อน  ต่อจากนั้นศึกษาบทเพลง (บทแปล)  แลว้จึง
เขียนเรียงความ หรือสร้างผลงานท่ีมองเห็น เพื่อแสดงส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่น้ี 
และส่ิงท่ีแสดงออกถึงชีวติหรือทศันะของตนเองดว้ย  (กิจกรรมการสอน
อาจใชภ้าพยนตร์แทน)   
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  
สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ  
 
 
 
 
 
 
 
เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 
 
 
 
 
 

อาเซียนไดส่้งเสริมดา้น
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตในภูมิภาคน้ี 
 
 
 
 
 
 
การพฒันาทาง
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีป็นพนัธกิจท่ี
ส าคญัอยา่งหน่ึงของ
อาเซียน 

สุขภาพของประชากรสัมพนัธ์กบัการ
พฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งไร   (ประชาชน 
ส่ือ)   
 
อาเซียนไดริ้เร่ิมกิจกรรมเก่ียวกบัสุขภาพ
แบบใดบา้ง และมีผลกระทบอยา่งไร 
(ประชาชน แนวคิด ส่ือ)  
 
 
อาเซียนส่งเสริมวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีั้งภาคเอกชนและรัฐบาล
อยา่งไร    (ประชาชน แนวคิด) 

เปรียบเทียบสถิติดา้นเศรษฐกิจและสุขภาพจากประเทศสมาชิกหลาย ๆ 
ประเทศ เพื่อหาขอ้สรุปเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของสุขภาพและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ  เปรียบเทียบการริเร่ิมดา้นสุขภาพของอาเซียน และ
เปรียบเทียบกบัขอ้เสนอแนะท่ีวา่ การส่งเสริมสุขภาพจะส่งผลต่อการ
เติบโตยิง่ข้ึนทางเศรษฐกิจอยา่งไร 
 
 
 
 
ตรวจสอบนโยบายอาเซียนในการส่งเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลค าและการคน้หาเอกสาร 
 
 
 

 
ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้:  เรามารวมอาเซียนใหเ้ป็นหน่ึง   
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ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / สังคมศึกษา  

ภาพรวม: ใหน้กัเรียนช่วยกนัระดมความรู้ หาความหมายของอาเซียนวา่มาจากอกัษรยอ่ของค าอะไร ซ่ึงจะน าไปสู่การเขา้ใจความหมายของค าวา่สมาคมประชาชาติ 
สถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิกในทวปีเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ความเป็นเอกเทศและการรวมตวักนัของประเทศสมาชิก  มอบหมายใหน้กัเรียนท างาน
เป็นกลุ่ม เพื่อศึกษา จดัเรียง และรวบรวมลกัษณะเฉพาะของประเทศสมาชิก และแสดงบทบาทสมมติในขณะท่ีแต่ละประเทศเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน  ตอนทา้ยของ
บทเรียน นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าภาพมาประกอบเป็นผนงัโมเสคอาเซียน  อาจแสดงโมเสคน้ีในหอ้งเรียน หรือในบริเวณโรงเรียน  

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: อาเซียนน าประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ารวมตวักนั  

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน:  
 นกัเรียนสามารถบอกวา่ อาเซียนมาจากอกัษรยอ่ของค าอะไร และสามารถบอกความหมายของค าแต่ละค านั้น 
 นกัเรียนสามารถระบุลกัษณะเฉพาะของประเทศสมาชิก อาเซียนแต่ละประเทศ  
 นกัเรียนสามารถระบุวา่ประเทศสมาชิกอาเซียนอยูส่่วนไหนของแผนท่ี และสามารถอธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ 
 นกัเรียนสามารถอธิบายโดยการใชภ้าพวา่ อาเซียนน าประเทศต่างๆ มารวมกนัอยา่งไร   

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้  
 ประเทศอาเซียนจะเขม้แขง็ข้ึนอยา่งไรเม่ือรวมตวักนั (สถานท่ี ประชาชน ส่ือ) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้  
 เอกสารประกอบการสอน อาเซียนบอกอะไร? 
 แผนท่ีทวปีเอเซีย  
 ใบงานประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 
 รูปประเทศอาเซียน เคร่ืองฉายภาพ กระดาษส าหรับตกแต่งภาพ และกระดาษส าหรับวาดภาพ 
 ภาพท่ีตดัออกมาจากหนงัสือนิตยสารต่าง ๆ หรือพิมพจ์ากอินเทอร์เนต 
 กระดาษโปสเตอร์ ปากกาเมจิก  กระดาษแขง็ 

เวลาท่ีใช้ : กิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมกลุ่มใชเ้วลา 3 คาบ  ส าหรับการศึกษาเพิ่มเติมของกลุ่มและโครงงานศิลปะมอบหมายเป็นการบา้น 
อภิธานศัพท์ :  
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 สมาคมประชาชาติ  หมายถึง การรวมตวักนัเพื่อความร่วมมือใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนัของประชาชนหรือกลุ่มประชาชน 
 ชาติ หมายถึง ชุมชนท่ีมีอาณาเขตและมีรัฐบาลเป็นของตวัเอง  
 หลกั  หมายถึง ท่ีส าคญั ท่ีเป็นหลกัพื้นฐาน 
 แผนท่ีแสดงภูมิประเทศ  หมายถึง แผนท่ีแสดงลกัษณะทางกายภาพของดินแดนและน่านน ้า 

การเตรียมความพร้อม : ใหค้รูเขียนค าวา่ อาเซียน บนไวทบ์อร์ด กระดาษด า หรือกระดาษโปสเตอร์ ใหน้กัเรียนระดมความคิดเก่ียวกบัความรู้เร่ือง อาเซียน ซ่ึงนกัเรียน
อาจตอบวา่ คือ ทวปีเอเซีย หรือ เอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือประเทศใดประเทศหน่ึง เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ขอ้เทจ็จริงหรือแนวคิดต่าง ๆ  

เนือ้หาก่อนเรียน : นกัเรียนควรรู้ท่ีตั้งประเทศของตวัเองท่ีแสดงบนลูกโลกท่ีเก่ียวขอ้งกบัทวปีเอเซีย ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ วฒันธรรม และเศรษฐกิจ 

การสาธิตกิจกรรม : ครูสาธิตการระดมความคิด หาความหมายของอกัษรหนา้ของแต่ละค าของค าวา่อาเซียน กระตุน้ใหน้กัเรียนถามค าถามและหาขอ้มูลจากใบงาน
ประเทศต่างๆ  

ขั้นตอนการสอน  

คาบท่ี 1  
อาเซียนคืออะไร? 

 แจกเอกสารประกอบการสอน อาเซียนบอกอะไร?  อธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ ค  าวา่อาเซียน เกิดจากการน าตวัอกัษรแรกของค าหา้ค าในภาษาองักฤษมาประกอบ
กนัเป็นค าวา่ อาเซียน ใหน้กัเรียนช่วยกนัทายค าศพัทเ์หล่านั้นจากตวัอกัษรแรก  อาจช่วยใบบ้างค าถา้จ าเป็น โดยเขียนตวัอยา่งบนกระดาน  ส่วนนกัเรียนให้เติม
ค าท่ีไดจ้ากการระดมความคิดในหอ้งเรียน ในใบงานของตน   

 ในขณะท่ีนกัเรียนเติมค าต่อจากตวัอกัษรตวัแรกของค าวา่อาเซียน ใหค้รูถามความหมายของค าแต่ละค า และใหน้กัเรียนช่วยอธิบายลกัษณะพื้นฐานของ 
อาเซียน เช่น  
o A – Association  สมาคมประชาชาติ หมายถึง ความรู้สึกร่วมในการเขา้มารวมกนัเพื่อท างานใหบ้รรลุจุดประสงค ์หรือความพยายามในการร่วมมือกนั 

แมค้  าวา่ สมาคมประชาชาติ จะหมายรวมถึง ส่วนต่าง ๆ ท่ีรักษาบรูณาภาพ และความเป็นเอกเทศของตน 
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o S- South ทิศใต ้ หมายถึง ทิศใตข้องอะไร 
o E-East    ทิศตะวนัออก หมายถึง ทิศตะวนัออกของอะไร  และต าแหน่งของอาเซียนคือ ทิศใต ้และทิศตะวนัออกของทวปีเอเซีย 
o A-Asian แห่งเอเชีย  หมายถึง ต าแหน่งจริง ท่ีเปล่ียนแปลงไม่ไดข้อง อาเซียน บนแผนท่ีโลก  
o N-Nations ชาติ  หมายถึง ชาติต่าง ๆ  ชุมชนท่ีมีอาณาเขตและมีรัฐบาลเป็นของตวัเอง 

 
อาเซียนอยู่ ท่ีไหน? 

 แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย และแจกแผนท่ีแสดงสภาพภูมิศาสตร์ของทวปีเอเซีย ใหน้กัเรียนหาต าแหน่งของทวปีเอเซีย ระบุทิศใตแ้ละทิศตะวนัออก โดยใช้
ดินสอสี วงกลมบริเวณท่ีคิดวา่เป็นอาเซียน  

 ใหน้กัเรียนทายช่ือประเทศท่ีคิดวา่เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน ตอบผดิก็ไม่เป็นไร แต่ใหเ้ขียนช่ือประเทศท่ีตอบผดิไวบ้นขา้ง ๆ และท าเคร่ืองหมายแสดง
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีถูกตอ้งบนแผนท่ี ถามนกัเรียนวา่สมาชิกอาเซียนมีก่ีประเทศ  

 ใหน้กัเรียนออกมาหนา้ชั้น และใหห้าตนเองในแผนท่ี  
 ใหน้กัเรียนออกมาหนา้ชั้น ช้ีประเทศเพื่อนบา้นอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของอาเซียน  

 

อาเซียนคือใคร?  
 แจกใบงานประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ใหน้กัเรียนกลุ่มละหน่ึงประเทศ  บตัรของแต่ละประเทศมีสีแตกต่างกนั ซ่ึงสีเป็นตวับ่งช้ีวา่แต่ละประเทศเขา้ร่วมเป็น

สมาชิกอาเซียนเม่ือไร 

 ส าหรับการบา้น ให้นกัเรียนศึกษาเก่ียวกบัประเทศท่ีกลุ่มตนไดรั้บมอบหมาย โดยอาจถามเพื่อนนกัเรียนดว้ยกนั สมาชิกในครอบครัว คน้ควา้จากหอ้งสมุดหรือ
อินเตอร์เนต หาลกัษณะต่าง ๆ ของประเทศน้ี และเติมขอ้มูลใน ใบงาน 

 
คาบท่ี 2  
อาเซียนพบกัน และทักทายกัน 
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 สมมติวา่นกัเรียนก าลงัเดินทาง  ใหเ้ดินทางไปกบักลุ่มตวัเองพร้อมกบั ใบงานประเทศสมาชิกของตน (ซ่ึงบนัทึก ขอ้มูลท่ีศึกษามาแลว้)  ไปพบปะกลุ่มผูเ้ดินทาง
ของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศอ่ืน ๆ ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัประเทศต่าง ๆ  และจดบนัทึกขอ้มูล  

  มาเข้าร่วม ASEAN กันเถอะครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ ทุกกลุ่มท่ีถือ ใบงานของแต่ละประเทศจะมาเขา้ร่วมเป็นอาเซียน  เรียกกลุ่มนกัเรียนท่ีมี ใบงานสีฟ้าท่ี
เป็นตวัแทนของประเทศท่ีร่วมกนัก่อตั้งอาเซียน (ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโ์ปร์ และประเทศไทย) ใหก้ลุ่มนกัเรียนประเทศเหล่าน้ีออกมาหนา้
ชั้น แต่ละกลุ่มกล่าวค า ทกัทาย   ดว้ยภาษาของประเทศใน ใบงานของตน  

 ครูน าการอภิปรายสั้น ๆ วา่ประเทศเหล่าน้ีมีอะไรท่ีเหมือนกนับา้ง จาก ใบงานประเทศ (ของนกัเรียน) ซ่ึงติดไวบ้นกระดาน  และอธิบายวา่ อาเซียนก่อตั้งเม่ือ
วนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยประเทศผูริ้เร่ิมก่อตั้ง อาเซียน มีจุดประสงคเ์พื่อใหป้ระเทศต่างๆ ในเอเซียตะวนัออกเฉียงใตม้ารวมกนัเพื่อสร้างสันติสุข ความ
มัน่คง และการพฒันาร่วมกนัในภูมิภาค แมใ้นช่วงนั้น บางประเทศในทวปีเอเซียตะวนัออกเฉียงใตอ้าจจะยงัต่อสู้เพื่อเอกราช หรืออยูใ่นสภาวะสงครามกลาง
เมือง 

 เรียกนกัเรียนตวัแทนประเทศอ่ืน ๆ ออกมาตามสี (สีข้ึนอยูก่บัวา่ประเทศเหล่าน้ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเม่ือใด ดงัต่อไปน้ี  สีเขียว ไดแ้ก่ ประเทศบรูไนดารุส
ซาลาม เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ  7 มกราคม พ.ศ. 2527  ใหถ้ามนกัเรียนวา่บรูไนเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนมาก่ีปี หลงัการก่อตั้งอาเซียน ตั้งขอ้สังเกตวา่บรูไนเขา้
ร่วมเป็นสมาชิกหลงัจากท่ีบรูไนเป็นเอกราชได ้6 วนั ถามเหตุผลวา่ท าไมบรูไนถึงอยากเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน สีเหลือง คือ สาธารณรัฐสังคมเวยีดนามเขา้
ร่วมเป็นสมาชิก อาเซียน เม่ือวนัท่ี 28 กรกฏาคม พ.ศ.2538 ถามวา่หลงัจากอาเซียนก่อตั้งมาแลว้ก่ีปี หลงัจากท่ีสงครามเวยีดนามส้ินสุดใช่หรือไม่ สีม่วง ไดแ้ก่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพพม่า ท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2540 (ถามนกัเรียนวา่ก่ีปีหลงัจากเวียดนามเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกอาเซียน  และลาวและพม่าเขา้เป็นสมาชิกตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งอาเซียนหรือไม่)   สีชมพ ูคือ ราชอาณาจกัรกมัพชูา เขา้ร่วมเป็นสมาชิก อาเซียน เม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน พ.ศ.2542 (ใหถ้ามวา่ก่ีปีมาแลว้) ปัจจุบนั ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเป็นจุดประสงคห์ลกัของ อาเซียน นอกเหนือจากการส่งเสริม
สันติภาพในภูมิภาค  

 ส าหรับการบา้น หรือการมอบหมายงาน นหอ้งเรียน ใหก้ลุ่มศึกษาวา่  มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนกบัประเทศท่ีกลุ่มตวัเองเป็นตวัแทนก่อนเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
อาเซียน  ตวัอยา่งเช่น  ประเทศนั้นเพิ่งไดรั้บเอกราช  หรือมีผูน้ าคนใหม่ใช่หรือไม่  ให้ตวัแทนกลุ่มน าเสนอสั้นเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีคิดวา่เป็นเหตุการณ์ส าคญั  
 

 การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า:  การท ากิจกรรม ใบงานประเทศสมาชิกอาเซียน  มาขา้ร่วมอาเซียนกนัเถอะ  การรวมตวักนัเป็นอาเซียน จะตอ้งท าโดยมีครูคอยช้ีแนะ 
  
คาบท่ี 3   
 การรวมตัวกันเป็นอาเซียน 
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 งานกลุ่ม ใหช่้วยกนัตดัรูปประเทศท่ีตนไดรั้บมอบหมาย (วาดโครงเส้นรูปประเทศ) ตกแต่งเพื่อแสดงลกัษณะของประเทศนั้น โดยการตดักระดาษจากนิตยสาร 
รูปภาพจากอินเทอร์เน็ต หรือใชภ้าพท่ีวาดเอง 

 ใหน้กัเรียนทั้งชั้น น าภาพของกลุ่ม มาประกอบกนัโดยวางบนต าแหน่งท่ีตั้งของแต่ละประเทศ ท่ีผนงัห้องเรียน 
บทสรุป:  มองท่ีผนงัโมเสคซ่ึงประกอบเป็นแผนท่ีอาเซียน ครูน าการอภิปราย ใหแ้ต่ละกลุ่มอภิปรายถึงสิทธิประโยชน์ท่ีประเทศตนไดรั้บจากการเขา้มาร่วมเป็นสมาชิก
อาเซียน นกัเรียนช้ีแจงเหตุผลส าคญั แลว้ท าป้ายดว้ยกระดาษแขง็ และระบายสี ใส่เหตุผล  แลว้น าป้ายเหล่าน้ีจะน ามาประดบับนผนงัโมเสค  
การประเมินผลท่ีแนะน า 

 ใหก้ลุ่มนกัเรียนใชข้อ้มูล ใบงานประเทศสมาชิกเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของประเทศสมาชิก ช่วยกนัหาความหมายของค าวา่ สมาคม
ประชาชาติ  และชาติ  (การประเมินผลระหวา่งเรียน - ดา้นท่ี 1  การอธิบาย และ ดา้นท่ี 2 การตีความ) 

 ใหน้กัเรียนทั้งชั้นช่วยสร้างตารางหรือแผนภาพในห้องเรียน ใส่ขอ้มูลของประเทศอาเซียนเรียงตามเวลาท่ีแต่ละประเทศเขา้ร่วมเป็นสมาชิก โดยตารางหรือ
แผนภาพน้ีแสดงขอ้มูลการรวมตวัของประเทศท่ีกลุ่มตนไดรั้บมอบหมาย โดยนกัเรียนทั้งหอ้งช่วยกนัค านวนวา่แต่ละประเทศเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเม่ือใด 
นกัเรียนสามารถระบุเหตุการณ์ส าคญัต่อชั้นเรียน (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 1  การอธิบาย และ ดา้นท่ี 2 การตีความ) 

 ใหน้กัเรียนน าตารางหรือแผนภาพน้ีไปติดรวมกบัรูปประเทศสมาชิกอาเซียนบนผนงัห้องเรียน พร้อมดว้ยภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละประเทศ           
อภิปรายทั้งชั้นเรียนหรือทั้งชั้นช่วยกนัสร้างตารางแสดงความคลา้ยหรือความแตกต่างของแต่ละประเทศ   (การประเมินผลรวบยอด - ดา้นท่ี 2 การตีความ และ 
ดา้นท่ี 4 มุมมอง) 

 ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีประเทศของกลุ่มตนไดรั้บจากการเป็นสมาชิกอาเซียน       การช่วยกนัสร้างโมเสคอาเซียน
ของนกัเรียนแต่ละคนช่วยใหค้  าตอบวา่  ดว้ยเหตุใดตนจึงคิดวา่การเป็นส่วนหน่ึงของอาเซียนนั้นมีความส าคญั ( การประเมินรวบยอด - ดา้นท่ี 1  การอธิบาย 
และดา้นท่ี 4 มุมมอง) 

ค าถามท้ายบท  
 ความหมายของตวัอกัษรน าแต่ละตวัท่ีประกอบกนัข้ึนมาเป็นค าวา่ อาเซียน คืออะไร และท าไมจึงมีความส าคญั  
 ประเทศอาเซียน 10 ประเทศมีอะไรบา้ง ประเทศผูริ้เร่ิมก่อตั้ง 5 ประเทศไดแ้ก่ประเทศอะไร 
 ประเทศสมาชิกมีความคลา้ยคลึงและมีความแตกต่างกนัอยา่งไร  
 ประเทศของเราหรือชุมชนของเราไดรั้บประโยชน์อยา่งไรบา้งในการเป็นส่วนหน่ึงของอาเซียน  

การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร: บทเรียนน้ีสามารถเช่ือมโยงกบัการศึกษาดา้นอ่ืนๆ เช่นสภาพทางภูมิศาสตร์ วฒันธรรม และเศรษฐกิจท่ีมุ่งใหช้าติต่างๆ และ
ประชาชนมีปฏิสัมพนัธ์กนัมากยิง่ข้ึนเพื่อบรรลุความมุ่งประสงคข์องแต่ละประเทศ และในฐานะส่วนหน่ึงขององคก์รท่ีใหญ่กวา่ 
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เอกสารประกอบการสอน: อาเซียน บอกอะไร?  
จากการอภิปรายในชั้นเรียน ใหน้กัเรียนหาค าจากอกัษรน า ซ่ึงรวมกนัเป็นค าวา่ อาเซียน พร้อมทั้งกรอกความหมายของแต่ละค า 
A 
S 
E 
A 
N  
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เอกสารประกอบการสอน: แผนท่ีภูมิประเทศของทวีปเอเซีย  
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เอกสารประกอบการสอน:  ใบงานประเทศสมาชิกอาเซียน  

 ใบงานประเทศต่างๆ จะมีสีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัวา่ประเทศเหล่าน้ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเม่ือใด  

สีฟ้า: อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย (ประเทศผูก้่อตั้งอาเซียน เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510) 

สีเขียว: บรูไนเขา้เป็นสมาชิกอาเซียนเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2527  

สีเหลือง: เวยีดนาม เขา้เป็นสมาชิกอาเซียนเม่ือวนัท่ี 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2538 

สีม่วง: ลาว และพม่า เขา้เป็นสมาชิกอาเซียนเม่ือวนัท่ี 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2540  

สีชมพ:ู กมัพชูา เขา้เป็นสมาชิกอาเซียนเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2542 

ดา้นหนา้ ใบงานของแต่ละประเทศ: ใหก้รอกขอ้มูลท่ีแต่ละกลุ่มไดศึ้กษา คน้ควา้ และออกมาแสดงความเห็นสั้น ๆ เก่ียวกบัประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ โดยควร

น าเสนอขอ้เท็จจริงท่ีน่าสนใจ  และข าขนับางเร่ือง เช่นเร่ืองอาหารประจ าชาติ เกร็ดประวติัศาสตร์ท่ีน่าประหลาดใจ ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม หรือส่ิงท่ีกลุ่มไดม้าจาก

จินตนาการของกลุ่มนกัเรียน  
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 ใบงานประเทศสมาชิก: อินโดนีเซีย 
 

ภาษาราชการ : 

ค าพดูท่ีใชส้ าหรับ: 

สวสัดี (หรือประโยคทกัทาย รวมทั้งภาษากายอ่ืนๆ เช่น การกม้ศรีษะ)  
ขอบคุณ  
ใช่ครับ ค่ะ /ไมใ่ช่ 

การนบัเลข 1-5 

นกัเรียน ครู โรงเรียน  
พืชผลหลกั  
ผลไมท่ี้พบมาก  
หน่วยเงินตรา  
ศาสนาหลกัมีอะไรบา้ง  
  จ านวนร้อยละของประชากรท่ีนบัถือศาสนาเหล่าน้ี  
วนัหยดุราชการ (ให้ระบุวนัท่ี)  
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ด้ำนหลงั 
 
ประเทศท่ีมีพรมแดน และ/หรือน่านน ้าติดกนั: 
 
ขนาดดินแดน: 
 
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู): 
 
พลเมือง: 
 
ระบอบการปกครอง: 
 
ขอ้เทจ็จริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ:                 
 

ระบายสีประเทศอินโดนีเซียในแผนท่ีดา้นล่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga),  

 School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied 
 
 

http://geoalliance.la.asu.edu/azga
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ใบงานประเทศสมาชิก: มาเลเซีย 
ภาษาราชการ : 

ค าพดูท่ีใชส้ าหรับ: 

สวสัดี (หรือประโยคทกัทาย รวมทั้งภาษากายอ่ืนๆ เช่น การกม้ศรีษะ)  
ขอบคุณ  
ใช่ครับ ค่ะ /ไม่ใช่ 

การนบัเลข 1-5 

นกัเรียน ครู โรงเรียน  
พืชผลหลกั  
ผลไมท่ี้พบมาก  
หน่วยเงินตรา  
ศาสนาหลกัมีอะไรบา้ง  
  จ านวนร้อยละของประชากรท่ีนบัถือศาสนาเหล่าน้ี  
วนัหยดุราชการ (ให้ระบุวนัท่ี)  
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ด้ำนหลงั 
 
 

ประเทศท่ีมีพรมแดน และ/หรือน่านน ้าติดกนั: 
 
ขนาดดินแดน:  
 
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):  
 
พลเมือง: 
 
ระบอบการปกครอง: 
 
ขอ้เทจ็จริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ:                 
 

ระบายสีประเทศมาเลเซียในแผนท่ีดา้นล่าง 

 
Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga), 

              School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied 
 

http://geoalliance.la.asu.edu/azga
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ใบงานประเทศสมาชิก: ฟิลิปปินส์ 
ภาษาราชการ : 

ค าพดูท่ีใชส้ าหรับ: 

สวสัดี (หรือประโยคทกัทาย รวมทั้งภาษากายอ่ืนๆ เช่น การกม้ศรีษะ)  
ขอบคุณ  
ใช่ครับ ค่ะ /ไมใ่ช่ 

การนบัเลข 1-5 

นกัเรียน ครู โรงเรียน  
พืชผลหลกั  
ผลไมท่ี้พบมาก  
หน่วยเงินตรา  
ศาสนาหลกัมีอะไรบา้ง  
  จ านวนร้อยละของประชากรท่ีนบัถือศาสนาเหล่าน้ี  
วนัหยดุราชการ (ให้ระบุวนัท่ี) 
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ด้ำนหลงั 
 
 

ประเทศท่ีมีพรมแดน และ/หรือน่านน ้าติดกนั: 
 
ขนาดดินแดน:  
 
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):  
 
พลเมือง: 
 
ระบอบการปกครอง: 
 
ขอ้เทจ็จริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ:                 
 

ระบายสีประเทศฟิลิปปินส์ในแผนท่ีดา้นล่าง 

 
Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga), 

              School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied 
 

http://geoalliance.la.asu.edu/azga
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 ใบงานประเทศสมาชิก: สิงคโปร์ 
 

ภาษาราชการ : 
ค าพดูท่ีใชส้ าหรับ: 

 สวสัดี (หรือประโยคทกัทาย รวมทั้งภาษากายอ่ืนๆ เช่น การกม้ศรีษะ)  
 ขอบคุณ  
 ใช่ครับ ค่ะ /ไมใ่ช่ 

 การนบัเลข 1-5 

 นกัเรียน ครู โรงเรียน  
พืชผลหลกั  
ผลไมท่ี้พบมาก  
หน่วยเงินตรา  
ศาสนาหลกัมีอะไรบา้ง  
  จ านวนร้อยละของประชากรท่ีนบัถือศาสนาเหล่าน้ี 

 วนัหยดุราชการ (ใหร้ะบุวนัท่ี)  
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ด้ำนหลงั 
 
 

ประเทศท่ีมีพรมแดน และ/หรือน่านน ้าติดกนั: 
 
ขนาดดินแดน:  
 
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):  
 
พลเมือง: 
 
ระบอบการปกครอง: 
 
ขอ้เทจ็จริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ:                 
 

ระบายสีประเทศสิงคโปร์ในแผนท่ีดา้นล่าง 

 
Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga), 

              School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied 
 

http://geoalliance.la.asu.edu/azga
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 ใบงานประเทศสมาชิก: ไทย 
 

ภาษาราชการ : 

ค าพดูท่ีใชส้ าหรับ: 

 สวสัดี (หรือประโยคทกัทาย รวมทั้งภาษากายอ่ืนๆ เช่น การกม้ศรีษะ)  
 ขอบคุณ  
 ใช่ครับ ค่ะ /ไม่ใช่ 

 การนบัเลข 1-5 

 นกัเรียน ครู โรงเรียน  
พืชผลหลกั  
ผลไมท่ี้พบมาก  
หน่วยเงินตรา  
ศาสนาหลกัมีอะไรบา้ง  
  จ านวนร้อยละของประชากรท่ีนบัถือศาสนาเหล่าน้ี  
วนัหยดุราชการ (ให้ระบุวนัท่ี)  
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ด้ำนหลงั 
 
 

ประเทศท่ีมีพรมแดน และ/หรือน่านน ้าติดกนั: 
 
ขนาดดินแดน:  
 
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):  
 
พลเมือง: 
 
ระบอบการปกครอง: 
 
ขอ้เทจ็จริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ:                 
 

ระบายสีประเทศไทยในแผนท่ีดา้นล่าง 

 
Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga), 

              School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied 
 

http://geoalliance.la.asu.edu/azga
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 ใบงานประเทศสมาชิก: บรูไน 
 

ภาษาราชการ : 

ค าพดูท่ีใชส้ าหรับ: 

 สวสัดี (หรือประโยคทกัทาย รวมทั้งภาษากายอ่ืนๆ เช่น การกม้ศรีษะ)  
 ขอบคุณ  
 ใช่ครับ ค่ะ /ไมใ่ช่ 

 การนบัเลข 1-5 

 นกัเรียน ครู โรงเรียน  
พืชผลหลกั  
ผลไมท่ี้พบมาก  
หน่วยเงินตรา  
ศาสนาหลกัมีอะไรบา้ง  
  จ านวนร้อยละของประชากรท่ีนบัถือศาสนาเหล่าน้ี  
วนัหยดุราชการ (ให้ระบุวนัท่ี)  
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ด้ำนหลงั 
 
 

ประเทศท่ีมีพรมแดน และ/หรือน่านน ้าติดกนั: 
 
ขนาดดินแดน:  
 
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):  
 
พลเมือง: 
 
ระบอบการปกครอง: 
 
ขอ้เทจ็จริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ:                 
 

ระบายสีประเทศบรูไนในแผนท่ีดา้นล่าง 

 
Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga), 

              School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied 
 

http://geoalliance.la.asu.edu/azga
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 ใบงานประเทศสมาชิก: เวยีดนาม 
 

ภาษาราชการ : 

ค าพดูท่ีใชส้ าหรับ: 

 สวสัดี (หรือประโยคทกัทาย รวมทั้งภาษากายอ่ืนๆ เช่น การกม้ศรีษะ)  
 ขอบคุณ  
 ใช่ครับ ค่ะ /ไมใ่ช่ 

 การนบัเลข 1-5 

 นกัเรียน ครู โรงเรียน  
พืชผลหลกั  
ผลไมท่ี้พบมาก  
หน่วยเงินตรา  
ศาสนาหลกัมีอะไรบา้ง  
  จ านวนร้อยละของประชากรท่ีนบัถือศาสนาเหล่าน้ี  
วนัหยดุราชการ (ให้ระบุวนัท่ี)  
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ด้ำนหลงั 
 
 

ประเทศท่ีมีพรมแดน และ/หรือน่านน ้าติดกนั: 
 
ขนาดดินแดน:  
 
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):  
 
พลเมือง: 
 
ระบอบการปกครอง: 
 
ขอ้เทจ็จริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ:                 
 

ระบายสีประเทศเวยีดนามในแผนท่ีดา้นล่าง 

 
Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga), 

              School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied 
 

http://geoalliance.la.asu.edu/azga
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 ใบงานประเทศสมาชิก: ลาว 
 

ภาษาราชการ : 

ค าพดูท่ีใชส้ าหรับ: 

 สวสัดี (หรือประโยคทกัทาย รวมทั้งภาษากายอ่ืนๆ เช่น การกม้ศรีษะ)  
 ขอบคุณ  
 ใช่ครับ ค่ะ /ไม่ใช่ 

 การนบัเลข 1-5 

 นกัเรียน ครู โรงเรียน  
พืชผลหลกั  
ผลไมท่ี้พบมาก  
หน่วยเงินตรา  
ศาสนาหลกัมีอะไรบา้ง  
  จ านวนร้อยละของประชากรท่ีนบัถือศาสนาเหล่าน้ี  
วนัหยดุราชการ (ให้ระบุวนัท่ี)  
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ด้ำนหลงั 
 
 

ประเทศท่ีมีพรมแดน และ/หรือน่านน ้าติดกนั: 
 
ขนาดดินแดน:  
 
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):  
 
พลเมือง: 
 
ระบอบการปกครอง: 
 
ขอ้เทจ็จริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ:                 
 

ระบายสีประเทศลาวในแผนท่ีดา้นล่าง 

 
Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga), 

              School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied 
 

http://geoalliance.la.asu.edu/azga
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 ใบงานประเทศสมาชิก: พม่า 
 

ภาษาราชการ : 

ค าพดูท่ีใชส้ าหรับ: 

 สวสัดี (หรือประโยคทกัทาย รวมทั้งภาษากายอ่ืนๆ เช่น การกม้ศรีษะ)  
 ขอบคุณ  
 ใช่ครับ ค่ะ /ไมใ่ช่ 

 การนบัเลข 1-5 

 นกัเรียน ครู โรงเรียน  
พืชผลหลกั  
ผลไมท่ี้พบมาก  
หน่วยเงินตรา  
ศาสนาหลกัมีอะไรบา้ง  
  จ านวนร้อยละของประชากรท่ีนบัถือศาสนาเหล่าน้ี  
วนัหยดุราชการ (ให้ระบุวนัท่ี)  
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ด้ำนหลงั 
 
 

ประเทศท่ีมีพรมแดน และ/หรือน่านน ้าติดกนั: 
 
ขนาดดินแดน:  
 
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):  
 
พลเมือง: 
 
ระบอบการปกครอง: 
 
ขอ้เทจ็จริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ:                 
 

ระบายสีประเทศพม่าในแผนท่ีดา้นล่าง 

 
Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga), 

              School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied 
 

http://geoalliance.la.asu.edu/azga
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 ใบงานประเทศสมาชิก: กมัพชูา 
 

ภาษาราชการ : 

ค าพดูท่ีใชส้ าหรับ: 

 สวสัดี (หรือประโยคทกัทาย รวมทั้งภาษากายอ่ืนๆ เช่น การกม้ศรีษะ)  
 ขอบคุณ  
 ใช่ครับ ค่ะ /ไมใ่ช่ 

 การนบัเลข 1-5 

 นกัเรียน ครู โรงเรียน  
พืชผลหลกั  
ผลไมท่ี้พบมาก  
หน่วยเงินตรา  
ศาสนาหลกัมีอะไรบา้ง  
  จ านวนร้อยละของประชากรท่ีนบัถือศาสนาเหล่าน้ี  
วนัหยดุราชการ (ให้ระบุวนัท่ี)  
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ด้ำนหลงั 
 
 

ประเทศท่ีมีพรมแดน และ/หรือน่านน ้าติดกนั: 
 
ขนาดดินแดน:  
 
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):  
 
พลเมือง: 
 
ระบอบการปกครอง: 
 
ขอ้เทจ็จริงสนุก ๆ หรือน่าสนใจ:                 
 

ระบายสีประเทศกมัพชูาในแผนท่ีดา้นล่าง 

 
Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga), 

              School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied 
 

http://geoalliance.la.asu.edu/azga
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เอกสารประกอบการสอน: รูปประเทศสมาชิกอาเซียน  
วาดแผนท่ีบนแผน่โปสเตอร์ขนาดใหญ่ หรือครูอาจฉายแผนท่ีอาเซียนบนกระดาษขนาดใหญ่ แลว้ให้นกัเรียนลากเส้นแผนท่ีดว้ยปากกา  จากนั้นจึงตดัภาพออกมาเป็น
รูปแต่ละประเทศ 
 บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
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 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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มาเลเซีย 

 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
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ราชอาณาจกัรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีตนาม 
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ตวัอยา่ง แผนการจดัการเรียนรู้: บอกเล่าเร่ืองราวอาเซียน  
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา  : มธัยมศึกษาตอนตน้/สังคมศึกษา  
ภาพรวม: ใหน้กัเรียนใชบ้ทความจากหนงัสือพิมพแ์ละจากการสัมภาษณ์คนในชุมชน เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียนในขณะท่ีศึกษาแรงบนัดาลใจการก่อตั้งอาเซียน และ
เหตุผลของแต่ละประเทศในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก   นอกจากน้ี นกัเรียนยงัไดพ้ิจารณาและเปรียบเทียบ นานาทศันะ และเช่ือมโยงความตอ้งการในชุมชนประเทศตน
กบัเป้าหมายและจุดประสงค ์7 ขอ้ ของปฏิญญาอาเซียน    บทสรุป ใหน้กัเรียนท าโครงงานเล่าเร่ืองดว้ยภาพ ซ่ึงจะน าไปแสดงใน เวบ็ไซตเ์ยาวชนอาเซียน เพื่อแบ่งปัน
ขอ้มูลกบัเยาวชนอาเซียน และเรียนรู้เก่ียวกบัชุมชนของประเทศอ่ืนจาก เวบ็ไซต ์ 
 
ความเข้าใจท่ีคาดหวัง :   ประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้10 ประเทศมารวมตวักนัเป็นอาเซียนเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกนั   
 
วัตถุประสงค์ของบทเรียน   
o นกัเรียนสามารถอธิบายเหตุผลวา่ ดว้ยเหตุใดจึงก่อตั้งอาเซียน  
o นกัเรียนสามารถอธิบายไดว้า่ อาเซียน ท างานอยา่งไร ระบุหลกัการเฉพาะ และการน าหลกัการไปใช ้ 
o นกัเรียนสามารถพิจารณาประโยชน์ของการเป็นสมาชิกอาเซียนท่ีมีต่อประเทศและชุมชนของตน  
o นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงชุมชนของตนเขา้กบัชุมชนของนกัเรียนในประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
o ดว้ยเหตุใดชาติต่าง ๆ จึงก่อตั้งและรวมตวักนัเป็นอาเซียน (สถานท่ี  ประชาชน) 
o ประเทศสมาชิกมีเป้าหมายร่วมกนัอยา่งไร  (ประชาชน แนวคิด) 
o ประเทศสมาชิกเม่ือรวมตวักนัจะบรรลุเป้าหมายไดง่้ายกวา่การแยกกนัอยา่งไร (ประชาชน สถานท่ี แนวคิด)  
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 เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้  
o  ใบงานข่าวอาเซียน และ ใบงานอาเซียนของเรา 
o บทสัมภาษณ์  ตอนนั้นคุณอยูไ่หน?   
o เป้าหมายและจุดประสงค ์7 ขอ้ของปฏิญญาอาเซียน 
o ค าแนะน าการหาภาพ  (สามารถปรับเปล่ียนไดก้รณีนกัเรียนไม่มีกลอ้งถ่ายรูป)   
o เอกสารประกอบการสอน วธีิการเล่าเร่ืองดว้ยภาพ  (สามารถปรับเปล่ียนไดก้รณีนกัเรียนไม่มีกลอ้งถ่ายรูป)    
o กลอ้งถ่ายรูป หรือ การพิมพภ์าพจากอินเตอร์เนต 
o เวบ๊ไซท ์ASEAN Youth  กบัโปรแกรม Story Crafting (ถา้มี)  

เวลาท่ีใช้ : บทเรียนน้ีใชเ้วลา 3 คาบ หลงัจบคาบท่ี 1   ใหง้านสัมภาษณ์เป็นการบา้น และรวบรวมหาภาพประกอบ ซ่ึงอาจใชเ้วลาประมาณ 1 อาทิตย ์ ส่วนคาบท่ี 3 ให้
นกัเรียนรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบกนัเป็นเร่ืองเล่า เช่ือมโยงเป้าหมายของอาเซียนกบัประเด็นต่าง ๆ ในชุมชนของตนเอง  
อภิธานศัพท์  

 ปฏิญญา หมายถึง ถอ้ยแถลง หรือ การประกาศอยา่งเป็นทางการ  
การเตรียมความพร้อม: ใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดวา่จะถ่ายทอดเร่ืองราว และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงอยา่งไร (อาจเป็นการเล่า เขียน หรือการใชภ้าพ) ถามนกัเรียน บทบาท
ของมุมมองในเร่ืองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  
 เนือ้หาก่อนเรียน: ครูควรอธิบายการวเิคราะห์เร่ืองราวของเหตุการณ์จากหนงัสือพิมพ ์และช่วยสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอภิปรายเร่ืองแรงบนัดาลใจในการก่อตั้ง
อาเซียน  
การสาธิตกิจกรรม:  สาธิตการวเิคราะห์เร่ืองราวจากหนงัสือพิมพ ์ การเขา้ใจมุมมอง และสรุปความ 
 
 
 
ขัน้ตอนการสอน  
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คาบท่ี 1   
o แบ่งนกัเรียนในชั้นเป็น 5 กลุ่ม และแจก ใบงานข่าวอาเซียน ใหแ้ต่ละกลุ่ม 
o แต่ละกลุ่มอ่านบทความกลุ่มละ 2 เร่ือง อภิปราย และกรอกขอ้มูลใน ใบงานของตน 
o ส าหรับการบา้น แจกเอกสารประกอบการสอน: บทสัมภาษณ์ ตอนนั้นคุณอยูไ่หน? 

คาบท่ี 2    
o กิจกรรมในหอ้งเรียน  คละกลุ่มเปรียบเทียบส่ิงท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ครูน าอภิปรายเร่ืองแรงบนัดาลใจในการก่อตั้งอาเซียน ตามขอ้มูลท่ีนกัเรียนไดจ้ากการ

สะทอ้นคิดการอ่านข่าว และจากการสัมภาษณ์ ครูเขียนเหตุผลหรือแรงจูงใจบนกระดาน 
o  แจกเอกสารประกอบการสอน: เป้าหมายและจุดประสงค์ 7 ขอ้ของปฏิญญาอาเซียน  ทั้งชั้นอภิปรายเหตุผลท่ีตนคิด  เปรียบเทียบวา่เหมือนกบัจุดประสงคท์ั้ง 7 

ขอ้ดงักล่าวหรือไม่ 
o ทั้งชั้นอภิปรายเร่ือง ส่ิงทา้ทายต่าง ๆ ของชุมชนในประเด็นท่ีนกัเรียนไปสัมภาษณ์มา พิจารณาดูวา่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายหรือจุดประสงค ์7 ขอ้หรือไม่  เร่ืองใด

ท่ีสอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งมาก และเร่ืองใดท่ีพิจารณาแลว้ไม่สอดคลอ้ง 
o ใหแ้ต่ละกลุ่มใช ้ใบงานอาเซียนของเรา เพื่อเลือกและตีกรอบ ส่ิงทา้ทายหรือปัญหาในชุมชน 
o แจกเอกสารประกอบการสอน ค าแนะน าการหาภาพ  เพื่อใหก้ลุ่มใชใ้นการรวบรวมภาพถ่าย 

คาบท่ี 3 
o ใหน้กัเรียนใชภ้าพถ่ายมาประกอบกนัเพื่อเล่าเร่ือง (พิมพจ์ากอินเทอร์เน็ต หรือมลัติมีเดีย )  

 การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า :  ครูช่วยนิเทศและแนะน าในระหว่างท่ีนักเรียนสร้างเร่ืองด้วยภาพถ่าย  
 
บทสรุป:   น าเร่ืองอาเซียนท่ีสร้างข้ึนไปอพัโหลดบนเวบ๊ไซทใ์หม่ของอาเซียน เวบ็ไซต ์ASEAN Youth หรือส่งไปท่ีส านักเลขาธิการอาเซียน หรือศูนย์อีสท์เวสท์ 
(East West Center) การอัพโหลดบนเว็บไซต์จะท าให้เยาวชนนักเรียนอาเซียนประเทศอ่ืน  ๆ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
 
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง : ให้นักเรียนติดต่อกับเยาวชนกลุ่มอ่ืนๆในอาเซียนทางอินเทอร์เน็ต  และร่วมโครงการประชาคมร่วมกันเพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นปัญหาในอาเซียน  
การประเมินผลท่ีแนะน า  
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o ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มกรอกขอ้มูลในใบงานข่าวอาเซียน เพื่อแสดงความเขา้ใจและวเิคราะห์แรงบนัดาลใจ (ของแต่ละประเทศทั้ง 10 ประเทศ) ในการ
ก่อตั้งอาเซียน (การประเมินระหวา่งเรียน :  ดา้นท่ี 1-การอธิบาย และ ดา้นท่ี 2-การตีความ) 

o ใหน้กัเรียนแต่ละคนกรอกขอ้มูลการสัมภาษณ์ ตอนนั้นคุณอยูไ่หน? ใหค้รบถว้น รวบรวมมุมมองความประทบัใจท่ีมีต่ออาเซียน เหตุผลท่ีแต่ละ
ประเทศเขา้ร่วมเป็นสมาชิก และประโยชน์ท่ีไดรั้บ (การประเมินระหวา่งเรียน:  ดา้นท่ี 4 -มุมมอง) 

o จดัการอภิปรายในชั้นเรียนเร่ืองเป้าหมายของอาเซียน เปรียบเทียบส่ิงท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างของเป้าหมายและจุดประสงค ์7 ขอ้ในปฏิญญาอาเซียน
กบัมุมมองท่ีหลากหลาย (ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์สมาชิกชุมชน)  หาประเด็นทา้ทายต่าง ๆ ท่ีเป็นประเด็นส าคญัในชุมชนร่วมกนั   และแต่ละกลุ่มเลือก
ประเด็นท่ีทา้ทายมากลุ่มละ 1 ประเด็น น าไปเป็นใชเ้ป็นหวัขอ้ในใบงานอาเซียนของเรา  (การประเมินรวบยอด:  ดา้นท่ี 2-การตีความ และดา้นท่ี 4-
มุมมอง) 

o ใหก้ลุ่มนกัเรียนคดัเลือกภาพมาสิบถึงยีสิ่บภาพ เพื่อส่ือความคิดและถ่ายทอดมุมมองต่อประเด็นต่างๆ ดงัน้ีคือ (1) ความส าคญัของประเด็น/ส่ิงทา้ทาย
ต่อชุมชนของนกัเรียน (2) ความสัมพนัธ์ต่อชุมชุมอาเซียนอ่ืนๆ (3) อาเซียนสามารถช่วยจดัการกบัประเด็นหรือส่ิงทา้ทายน้ีไดอ้ยา่งไร ให้อพัโหลด
เร่ืองราวเก่ียวกบัอาเซียนบนเวบ็ไซต ์ASEAN Youth ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในส่ือสารและวพิากยว์จิารยก์นัอยา่งสร้างสรรค ์(การประเมินรวบยอด: 
ดา้นท่ี 2-การตีความ และดา้นท่ี 4 มุมมอง) 

ค าถามท้ายบท  
o แรงบนัดาลใจในการริเร่ิมก่อตั้ง อาเซียน มีอะไรบา้ง  
o เพราะเหตุใด ต่อมาชาติอ่ืน ๆ จึงเขา้มาร่วมกนัเป็นสมาชิกอาเซียน  
o เป้าหมายและจุดประสงค ์7 ขอ้ ของปฏิญญาอาเซียนสามารถสนองตอบความตอ้งการในชุมชนของนกัเรียนอยา่งไร 
o ทศันคติหรือมุมมองต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประเทศสมาชิก อาเซียน อยา่งไร  

 
การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร : เช่ือมโยงต่อการศึกษามุมมองต่าง ๆ ในวิชาสังคมศึกษาและวชิาประวติัศาสตร์ การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
ชุมชน ประเทศ และภูมิภาค ตลอดจนความพยายามในทางสร้างสรรคท่ี์รวบรวมขอ้มูลมาสร้างเร่ือง แต่งเร่ืองใหม่ หรือเล่าเร่ืองราวโดยใชภ้าพ หรือคลิปวดีีโอ 
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เอกสารประกอบการสอน:  ใบงานข่าวอาเซียน  
ในแต่ละชั้นเรียนจะแบ่งกลุ่ม มอบหมายใหศึ้กษาข่าวแตกต่างกนั 5 ชุด แต่ละกลุ่มจะตอ้งอ่านบทความ 2 บทความจากหนงัสือพิมพ ์(ซ่ึงตอ้งเฟ้นหาและคดัเลือกก่อน) 
เก่ียวกบัการก่อตั้งอาเซียนในปี พ.ศ. 2510 บทความแรกเป็นบทความท่ีมาจากประเทศผูก่้อตั้ง  บทความท่ีสองเป็นบทความจากประเทศท่ีไม่ไดก่้อตั้งอาเซียน แต่เขา้ร่วม
ภายหลงั   ใบงานดา้นล่างเป็นการเปรียบเทียบเหตุผลของแต่ละประเทศในการก่อตั้งอาเซียนซ่ึงอธิบายในบทความ 

บทความจาก 
ประเทศผูร่้วมก่อตั้งอาเซียน 

ส่ิงท่ี ประเทศเหล่าน้ีกล่าว ถึงเหตุผลในการก่อตั้งอาเซียน 

อินโดนีเซีย  

มาเลเซีย  

ฟิลิปปินส์  

สิงคโปร์  

ไทย  
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บทความปี พ.ศ. 2510 จาก
ประเทศผูไ้ม่ไดร่้วมก่อตั้ง 

อาเซียน 

 
ส่ิงท่ีประเทศเหล่าน้ีกล่าวถึงเหตุผลในการก่อตั้งอาเซียน 

บรูไน  
 
 

เวยีดนาม  
 
 

ลาว  
 
 

เมียนมาร์  
 
 

กมัพชูา   
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เอกสารประกอบการสอน: บทสมัภาษณ์  ตอนนั้นคุณอยูท่ี่ไหน?  
ค าช้ีแจง : ใหส้ัมภาษณ์ผูใ้หญ่ในครอบครัว หรือเพื่อนของสมาชิกครอบครัว  2 คน เก่ียวกบัอาเซียน โดยถามค าถามต่อไปน้ี และบนัทึกค าตอบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 

o คุณจดจ าเร่ืองการก่อตั้งอาเซียน เม่ือปี พ.ศ. 2510 ไดห้รือไม่  และมีความประทบัใจอยา่งไร  
o หากจ าเร่ืองการก่อตั้งอาเซียนไม่ได ้(เน่ืองจากเกิดไม่ทนั หรือขณะนั้นอยูใ่นวยัท่ียงัจ  าความไม่ได)้  คุณจ าไดห้รือไม่วา่ ไดย้นิเก่ียวกบัอาเซียนเป็นคร้ังแรก

เม่ือไร  และไดย้นิจากท่ีไหนหรือในบริบทใด   
o คุณคิดวา่จุดประสงคข์องประเทศคุณท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนคืออะไร 
o ประโยชนท่ี์ไดรั้บทนัทีจากการเขา้เป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศหรือชุมชนของคุณคืออะไร 
o อะไรคือ ส่ิงทา้ทาย ท่ีส าคญัท่ีสุด 2 เร่ืองท่ีชุมชนของคุณก าลงัเผชิญอยูใ่นขณะน้ี 
 

 เอกสารประกอบการสอน: เป้าหมายและจุดประสงค ์7 ขอ้ ของปฏิญญาอาเซียน  
o ส่งเสริมความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ทางสังคมและการพฒันาการทางดา้นวฒันธรรมส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค 
o ความร่วมมือกนัและความช่วยเหลือกนัและกนัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ และการบริหารในภูมิภาค 
o ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในรูปของการฝึกอบรมและการวจิยั  
o ใหค้วามร่วมมืออยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา้ ตลอดจนการศึกษาปัญหาการคา้ระหวา่ง

ประเทศ การปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคมตลอดจนการพฒันามาตรฐานความเป็นอยูข่องประชาชน 
o ส่งเสริมการศึกษาดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
o เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกบัองคก์ารระหวา่งประเทศและระดบัภูมิภาค 
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานอาเซียนของเรา     
ช่ือสมาชิกในกลุ่ม :  
เคา้โครงเร่ือง:  

o อะไรคือประเด็นหรือส่ิงทา้ทายในชุมชนของนกัเรียน 
o ท าไมประเด็นหรือส่ิงทา้ทายดงักล่าวจึงมีความส าคญัต่อชุมชน 
o นกัเรียนคิดวา่ประเด็นของนกัเรียนเก่ียวขอ้งกบัชุมชนอาเซียนอ่ืน ๆ หรือไม่ พร้อมบอกเหตุผลของการเก่ียวขอ้ง หรือไม่เก่ียวขอ้งเพราะอะไร 
o ประเด็นหรือ ส่ิงทา้ทายดงักล่าวอยูใ่นเป้าหมายและจุดประสงคข์องปฏิญญาอาเซียนหรือไม่ อยา่งไร  
o ใหถ่้ายภาพชุมชนของนกัเรียน เพื่อใชภ้าพในการเล่าเร่ืองหวัขอ้ดงัน้ี  

o ความส าคญัของประเด็นน้ีต่อชุมชน 
o ความสัมพนัธ์ของประเด็นน้ีกบัชุมชนอ่ืนๆ  
o อาเซียนสามารถใหค้วามส าคญักบัประเด็นน้ีไดอ้ยา่งไร
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เอกสารประกอบการสอน:  ค  าช้ีแจงการคน้หาและรวบรวมภาพ 
นกัเรียนจะเล่าเร่ืองผา่นภาพอยา่งไร  อนัดบัแรกใหค้รูคิดวา่นกัเรียนตอ้งการจะบอกเล่าอะไร โดยใชค้  าตอบท่ีไดจ้าก “ เคา้โครงเร่ือง”  และอา้งอิงถึงค าตอบเหล่าน้ีใน
ขณะท่ีถ่ายภาพ   ในขณะท่ีก าลงัรวบรวมภาพ  นกัเรียนอาจเกิดความคิดใหม่ๆ ท่ีน่าประหลาดใจ  ใหป้รับเปล่ียนการถ่ายทอดเร่ืองราวใหม่ไดใ้นการถ่ายภาพ โดยใช้
ค  าแนะน าไดด้งัต่อไปน้ี  

o จบักลอ้งใหม้ัน่ดว้ยสองมือขณะถ่ายภาพ 
o พิงผนงั หรือทางเดินเขา้ประตูเพื่อให้ร่างกายไม่เคล่ือนไหวขณะถ่ายรูป  
o เลือกส่ิงท่ีจะถ่าย  (เช่น คน ส่ิงของ สถานท่ี) ท่ีนกัเรียนตอ้งการส่ือความ  
o มุมกลอ้งของนกัเรียนเป็นอยา่งไร  ลองคิดวา่ภาพท่ีออกมาจะแตกต่างอยา่งไร หากยอ่เข่าถ่ายรูป หรือข้ึนไปยนืถ่ายรูปบนเกา้อ้ีแลว้ถ่ายโดยลดมุมกลอ้งลง  

หรือภาพจะเป็นอยา่งไร หากเปล่ียนไปยนืถ่ายรูปจากดา้นขา้ง ดา้นหนา้ หรือดา้นหลงัวตัถุท่ีนกัเรียนตอ้งการถ่าย    
เทคนิคกำรถ่ำยรูป 
o กฎแห่งสาม ลองจินตนาการแบ่งภาพ ตีเส้นแบ่งภาพท่ีตอ้งการถ่ายออกเป็นช่อง  แนวราบ 3 ช่อง และแนวตั้ง 3 ช่อง  
o ช่างภาพหลายคนพบวา่ หากโฟกสัจุดสนใจไปท่ีจุดตดักนัของเส้นท่ีแบ่งภาพ หรือตามแนวเส้น ภาพท่ีออกมาจะดูน่าสนใจมากข้ึน  
o ดูท่ีขอบภายในกรอบภาพวา่มีส่ิงอ่ืนมาดึงความสนใจไปจากส่ิงท่ีนกัเรียนก าลงัถ่ายหรือไม่  หากมีใหเ้ดินเขา้ไปใกลจุ้ดโฟกสัมากข้ึน หรือยนืในมุมท่ีแตกต่าง

ออกไปจะไดไ้ม่เห็นส่ิงท่ีมาบิดเบือนความสนใจ   ใหแ้น่ใจวา่ ภายในกรอบภาพ มีส่ิงท่ีเราตอ้งการจะถ่าย ถา้เก็บภาพไดไ้ม่หมดใหถ้อยหลงัเพื่อขยายมุมกลอ้ง 
หรืออาจขยบัต าแหน่งท่ียนืถ่ายภาพ  

o วธีิตรวจสอบวา่นกัเรียนถือกลอ้งตรงหรือไม่  ใหส้ังเกตุท่ีเส้นขอบประตู ขอบหนา้ต่าง เส้นแนวนอน หรือก่ิงไมท่ี้เห็นในเฟรมถ่ายภาพ 
o ใหเ้ตรียมเอกสารใบขออนุญาตเผยแพร่ภาพไปดว้ย กรณีท่ีถ่ายภาพเยาวชนหรือภาพของนกัเรียนเอง จะตอ้งแนบใบยนิยอมท่ีผูป้กครองลงนาม เม่ือน าไป

เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต  
o ไปถ่ายภาพ ช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์  ใหก้ลุ่มรวบรวมภาพถ่ายใหไ้ด ้10-20 ภาพท่ีจะน ามาเล่าเร่ืองของชุมชนนกัเรียน  นกัเรียนอาจนดักลุ่มเพื่อไปถ่ายภาพ

ดว้ยกนั หรือแบ่งใหแ้ต่ละคนถ่ายภาพแต่ละส่วนแลว้น ามารวมกนั    
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เอกสารแจกประกอบการสอน: ค าแนะน าการหาภาพ (กรณีท่ีไม่มีกลอ้งถ่ายรูป)  
เรำจะใช้ภำพเล่ำเร่ืองจำกภำพอย่ำงไร  
ส่ิงแรก คือ ครูตอ้งรู้ก่อนวา่จะส่ืออะไร   นกัเรียนเร่ิมตน้จากใชใ้บงานอาเซียนของเรา  น าใบงานน้ีไปดว้ย ใหดู้ใบงานไปดว้ยขณะท่ีรวบรวมภาพเก่ียวกบัประเด็นท่ี
นกัเรียนเลือก  อาจมีความคิดใหม่ ๆ เกิดข้ึนขณะท่ีถ่ายภาพอยา่งน่าประหลาดใจ  นกัเรียนสามารถปรับเปล่ียนการถ่ายทอดเร่ืองราวใหม่ได ้
รวบรวมภาพจากแหล่งต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจเป็นภาพจากหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ใบปลิว ภาพโปสเตอร์ หรือภาพถ่ายในอินเทอร์เน็ต 
ในขณะเลือกภาพ ใหน้กัเรียนถามตวัเองวา่  
o ส่ิงท่ีอยูใ่นภาพน้ีคืออะไร และรูปน้ีถ่ายทอดเร่ืองราวอะไร   
o ภาพน้ีสะทอ้นมุมมองของใคร 

แต่ละทีมควรรวบรวมภาพใหไ้ด ้10-20 ภาพ เพื่อน ามาแสดงในชั้นเรียน  
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เอกสารแจกประกอบการสอน: วิธีการเล่าเร่ืองดว้ยภาพ หรือการใชโ้ปรแกรม Story Crafting   
ช่ือสมาชิกในกลุ่ม :  
o ท างานดว้ยกนัในทีม และอพัโหลดรูปภาพบนหนา้เวบ็ Story Crafting บน เวบ็ไซต ์ASEAN Youth (ในกรณีท่ีมีอินเทอร์เน็ต) หรือวางรูปท่ีพิมพจ์าก

อินเทอร์เน็ตบนโตะ๊  หากใชโ้ปรแกรม Story Crafting ใหท้  าตามขั้นตอนท่ีระบุ  หรือใชภ้าพท่ีพิมพจ์ากอินเทอร์เน็ต หรือภาพถ่าย (แนะน าวา่วธีิน้ีง่ายกวา่) ให้
ท าตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

o ทบทวนค าตอบใน ใบงานอาเซียนของกลุ่ม  ทดลองสลบัสับเปล่ียนการล าดบัภาพ เพื่อเล่าเร่ืองตามประเด็นค าตอบใน ใบงาน (หากขณะถ่ายภาพ เกิดความคิด
ใหม่ อาจมาปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม)  

o พิจารณาเป้าหมายของเร่ืองท่ีจะถ่ายทอด   นกัเรียนตอ้งการใหค้วามรู้แก่สาธารณชน ตอ้งการใหป้ระชาชนต่ืนตวั หรือตอ้งการแนะน าวธีิการแกไ้ขปัญหา  
o ในขณะท่ีจดัล าดบัรูปภาพ ใหเ้ลือกภาพท่ีไม่สนบัสนุนเร่ืองราวของนกัเรียนออกไป ถึงแมว้า่เป็นภาพท่ีดูดี การคดัภาพท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกไป จะท าใหก้ารเล่า

เร่ืองมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน  แต่ละเร่ืองจะใชภ้าพอยา่งมาก 8 ภาพ  
o เม่ือคดัเลือกรูปท่ีจะใชท้ั้งหมดไดแ้ลว้ ใหเ้ขียนขอ้มูลต่อไปน้ีดา้นหลงัรูปแต่ละรูป (หรือพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์กรณีท่ีใชโ้ปรแกรมบนหนา้เวบ็ Story Crafting  

o ช่ือเมือง จงัหวดั หรือบริเวณท่ีถ่ายรูป  
o ฉากของรูปภาพ เช่น ครัวในบา้นของนกัเรียน ห้องทดลองวทิยาศาสตร์ หรือสนามเด็กเล่นในโรงเรียน หรือสวนสาธารณะ 
o บรรยายภาพ 1 ประโยค  

o ใหคิ้ดช่ือเร่ือง และเขียนช่ือเร่ืองบน ใบงานน้ี              
o เรียงภาพใหเ้ป็นระเบียบ แนบ ใบงานน้ี พร้อมกบั ใบงานอาเซียนของเรา และส่งมอบใหค้รู  เร่ืองราวของนกัเรียนพร้อมท่ีน าไปเผยแพร่ 
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ : ทุกคนเห็นพอ้งตอ้งกนั 
ระดับช้ันเรียน  / รายวิชา : มธัยมศึกษาตอปลาย/สังคมศึกษา  
ภาพรวม: นกัเรียนคิดหาวธีิการบรรลุขอ้ตกลง และในขณะเดียวกนัพิจารณาความซบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนเม่ือประชาชนหรือกลุ่มชนพยายามแกปั้ญหาความเห็นท่ีต่างกนัอยา่ง
ยติุธรรม หรือร่วมมือกนัเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั นกัเรียนจะไดศึ้กษาวธีิการต่าง ๆ ท่ีอาเซียนใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ กนั  เหตุผลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการใชว้ธีิการเหล่าน้ี 
และผลประโยชน์ของการท างานร่วมกนั แมว้า่อาจก่อใหเ้กิดปัญหา  
 
ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: ในยคุโลกาภิวตัน์ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีความจ าเป็นอยา่งเร่งด่วนในการร่วมมือทางการเมือง และเศรษฐกิจระหวา่งประเทศต่าง ๆ 
เพื่อร่วมกนัแกไ้ขท่ีไดรั้บผลกระทบเหมือนกนั และเพื่อบรรลุความส าเร็จของเป้าหมาย 
 
วัตถุประสงค์ของบทเรียน  
o นกัเรียนสามารถช้ีให้เห็น ความส าเร็จหลกัของ อาเซียน และอธิบายนยัความส าคญัของ ASEAN 
o นกัเรียนสามารถอา้งถึง และอธิบายการพิจารณาต่าง ๆ ร่วมกนัในการออกกฎบตัรอาเซียน   
o นกัเรียนสามารถวิเคราะห์เป้าหมายปี ค.ศ. 2015 ของอาเซียน ประเมินวา่การรวมตวัทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถท าใหเ้ป้าหมาย

เหล่าน้ีส าเร็จไดอ้ยา่งไร  
o นกัเรียนสามารถติดต่อกบันกัเรียนประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน ซ่ึงมีความตอ้งการของชุมชนท่ีคลา้ยคลึงกนั และสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์ 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้  
o ประโยชน์ร่วมกนัท่ีประเทศสมาชิกไดรั้บจากรวมตวัทางสังคมและเศรษฐกิจอนัเกิดจากโลกาภิวตัน์มีอะไรบา้ง ( ส่ือประชาชน สถานท่ี)  
o ดว้ยเหตุใดความจ าเป็นในการรวมตวัของอาเซียนการในปัจจุบนัจึงมีมากกวา่ในหลายทศวรรษก่อน (ประชาชน แนวคิด)  
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เอกสารประกอบการสอนและข้อมลูท่ีต้องใช้  
o ใบงานรายการความส าเร็จอาเซียน 
o ใบงานอาเซียนเห็นชอบ (แจกรายบุคคล) 
o ใบงานร่างกฎบตัร (แจกรายกลุ่ม) 
o ใบงานหลกัการและเป้าหมายของอาเซียน 
o หลกัการและวตัถุประสงคข์องกฎบตัรอาเซียน (ขอ้มูลจริง)  
o กลยทุธ์แนวทางการน าไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน  
o ขอ้มูลจากหอ้งสมุดหรืออินเทอร์เน็ต  
o ขอ้มูลเพื่อน ามาท าโปสเตอร์หรือส่ือผสม  
o เวบ็ไซต ์ASEAN Youth  

 
เวลาท่ีใช้: 3 คาบ และเวลาส าหรับงานท่ีมอบหมายในชั้นเรียน หรือการบา้นเพื่อหาขอ้มูลจากหอ้งสมุดหรืออินเทอร์เน็ต 
 
อภิธานศัพท์  
o กฎบตัร หมายถึง เอกสารท่ีเขียนข้ึนมาเพื่อการสร้างองคก์ร สถาบนั โดยอธิบายบทบาทหนา้ท่ี สิทธิ และสิทธิพิเศษ 
o โลกาภิวตัน์ หมายถึง  สภาพการณ์ท่ีเป็นผลจากการคา้เสรี การไหลเขา้ออกโดยเสรีของเงินทุน และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอยา่งมากมาย  
o การเห็นชอบร่วมกนั หมายถึง ขอ้ตกลงทัว่ไป  
o ใหส้ัตยาบนั หมายถึง ลงนามหรือตกลงอยา่งเป็นทางการ  
o ผลลพัธ์ หมายถึง  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมา อนัเป็นผลกระทบหรือผล 
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การเตรียมความพร้อม :  ใหน้กัเรียนเขียนขอ้ความหน่ึงยอ่หนา้เก่ียวกบัการบรรลุ การเห็นชอบร่วมกนั หรือการจดัการกบัความขดัแยง้กบัเพื่อนของตน (อาจเป็นญาติ 
หรือเพื่อน)  นกัเรียนใชก้ลวธีิอะไร  และจะเกิดอะไรข้ึนถา้นกัเรียนไม่ใชก้ลวธีิน้ี    
เนื้อหาก่อนเรียน :  ถา้จ  าเป็น  อธิบายเหตุผล ท าไมจึงตอ้งมีการก่อตั้งอาเซียน และยกตวัอยา่งหลกัการท างานของอาเซียน 
การสาธิตกิจกรรม : ควรสาธิตการเปรียบเทียบจาก ใบงานของนกัเรียนกบัขอ้มูลจริงของอาเซียน  
ขัน้ตอนการสอน  
คาบท่ี 1 
o กลุ่มยอ่ย ท าโครงงาน โดยมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มคน้ควา้หน่ึงหวัขอ้จากรายการความส าเร็จของอาเซียน นกัเรียนอาจใชส่ิ้งพิมพห์รืออินเตอร์เนต เพื่อศึกษา

ตวัอยา่งของขอ้ตกลงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของอาเซียน  อาจคน้หาขอ้ตกลงบางขอ้จากระบบฉนัทามติของอาเซียน (ASEAN Consensus System) หรือ 
จากหวัขอ้อ่ืน ๆ เช่น สนธิสัญญาเขตปลอดอาวธุนิวเคลียร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยมีการใหส้ัตยาบนั 7 ขอ้  ขอ้ตกลงอาเซียนวา่ดว้ยมลพิษจากหมอกควนั
ขา้มแดนซ่ึงมีการใหส้ัตยาบนั 6 ขอ้  บางโครงการของอาเซียนด าเนินการตามสูตรอาเซียนลบX หรือXบวกสอง หมายถึงสองหรือสามประเทศท่ีมีความพร้อม
อาจเขา้ร่วมโครงการ  และประเทศอ่ืน ๆ เขา้ร่วมเม่ือมีความพร้อม 

o การบา้นหรืองานในชั้นเรียน ใหก้ลุ่มคน้ควา้ปัญหาของประเทศสมาชิกในขณะนั้น  วธีิการแกปั้ญหา ผลลพัธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
 

คาบท่ี 2  
o ใหก้ลุ่มน าเสนอโครงงานของตนหนา้ชั้น แต่ใหน้กัเรียนแต่ละคนใช ้ใบงานอาเซียนเห็นชอบของตวัเองในการติดตามวา่มีการบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัไดอ้ยา่งไร 

และประโยชน์มีอะไรบา้ง  
 

การร่างกฎบัตร 
o ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มใหม่ แต่ละกลุ่มเป็นตวัแทนของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ในบริบทท่ีสมมุติววา่เดือนน้ีคือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2548 วนัท่ีผูน้  าประเทศ

สมาชิกอาเซียน ในขณะนั้นตดัสินใจตั้งกฎบตัร 
o ใหน้กัเรียนใช ้ใบงาน เร่ืองอาเซียนเห็นชอบเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการกรอก ใบงานร่างกฎบตัร ช่วยกนัหาขอ้ดีและขอ้เสียของโครงสร้างขอ้ตกลงจาก ใบงาน

อาเซียนเห็นชอบ และเขียนขอ้ดีของกฎบตัร  วงกลมขอ้ดีท่ีทุกคนคิดวา่ส าคญัท่ีสุด  
o ใหก้ลุ่มนกัเรียนแลกเปล่ียนในชั้นเรียนถึงขอ้ดีท่ีกลุ่มตนคิดวา่เป็นขอ้ดีท่ีสุด  และเขียนบนกระดาน 

 
คาบท่ี 3  
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การ ประชุมรัฐมนตรี  
o สมมุติใหต้วัแทนแต่ละกลุ่ม เป็นรัฐมนตรีของประเทศ แยกยา้ยกนัเขา้ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน (จ านวนกลุ่มข้ึนอยูก่บัขนาดของชั้นเรียน บางชั้นเรียนอาจ

แบ่งได ้2 กลุ่ม บางชั้นเรียนอาจแบ่งไดม้ากกวา่นั้น)  ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มหารือกบัตวัแทนของประเทศอ่ืนๆ ช่วยกนัระดมความคิดหาหลกัการและ
วตัถุประสงคข์องอาเซียน โดยใชเ้อกสารประกอบการสอนหลกัการและวตัถุประสงคอ์าเซียน ใหก้ลุ่มอภิปรายและเห็นชอบตั้งหลกัการและวตัถุประสงคอ์ยา่ง
ละ 5 ขอ้  แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างโปสเตอร์หรือส่ือผสม  

o แจกหลกัการและวตัถุประสงคก์ฎบตัรอาเซียน ปี พ.ศ. 2551 ใหทุ้กกลุ่ม แลว้ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบขอ้มูลของตวัเองกบัขอ้มูลจริง  
o ใหก้ลุ่มต่าง ๆ ส ารวจเป้าหมายในแผนกลยทุธประชาคมอาเซียน เลือกเป้าหมาย 1 อยา่งท่ีคิดวา่ส าคญัต่อชุมชน   ก่อนอ่ืน ให้นกัเรียนประเมินวา่เป้าหมาย

สอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงคข์องกฎบตัรอยา่งไร  ต่อมาใหน้กัเรียนเช่ือมโยงขอ้มูลน้ีกบัประเด็นในชุมชนของตน  แลว้เตรียมน าเสนอดว้ยภาพ
โปสเตอร์หรือส่ือผสมเก่ียวกบัเป้าหมายมีผลต่อประเด็นในชุมชนของตนอยา่งไร  และความคืบหนา้หลงัจากมีการก าหนดเป้าหมายในปี พ.ศ. 2552 และผลท่ี
คาดหวงัในปี พ.ศ.2558  ใหก้ลุ่มก าหนดส่ิงท่ียงัจ าเป็นตอ้งใหค้วามใส่ใจในประเด็นน้ี    ใชก้ารน าเสนอน้ีจดัเตรียมค าร้อง หรือจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล และ
ส านกัเลขาธิการอาเซียน  
 

การฝึกปฏิบัติโดยการช้ีแนะของครู: การ ร่างกฎบตัร และการประชุมรัฐมนตรี จะตอ้งมีครูคอยใหค้  าแนะน า   
บทสรุป :  น าการน าเสนอ ค าร้อง จดหมายเปิดผนึกลงบนเวบ็ไซต ์ASEAN Youth  และใหน้กัเรียนไดติ้ดต่อกบัเยาวชนอาเซียนประเทศอ่ืน ๆ ทางอินเทอร์เน็ต 
 
การประเมินผลท่ีแนะน า  
o ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลในแผน่อาเซียนเห็นชอบ และใบงานท่ีแต่ละกลุ่มจดัท าข้ึนจากการคน้ควา้ความส าเร็จของอาเซียน ขอ้มูลท่ีไดค้วรครอบคลุมถึง ประเทศ

สมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงท่ีมีขอ้ขดัแยง้ มีการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร ผลลพัธ์ระยะสั้นและระยะยาวจากขอ้ตกลงอาเซียน  จากนั้นน าเสนอต่อชั้นเรียน ใหน้กัเรียน
แสดงมุมมองท่ีปราศจากอคติของประเทศท่ีแต่ละกลุ่มเป็นตวัแทน แสดงขอ้วพิากยเ์ร่ืองผลลพัธ์จากขอ้ตกลงอาเซียน (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 1-
การอธิบาย ดา้นท่ี 2-การตีความ ดา้นท่ี 4-มุมมอง) 

o กระตุน้ใหน้กัเรียนเปิดใจกวา้ง และมีส่วนร่วมในกลุ่มใหม่ในฐานะตวัแทนประเทศสมาชิกแสดงบทบาทสมมติเขา้ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อร่างกฎบตัร  ใช้
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกิจกรรมอาเซียนเห็นชอบเพื่อแสดงจุดยนืจากมุมมองของประเทศท่ีตนเองเป็นตวัแทน และมีส่วนร่วมในท่ีประชุมรัฐมนตรี และแสดงความ
คิดเห็นเพื่อใหไ้ดห้ลกัการ 5 ขอ้ และวตัถุประสงค ์5 ประการท่ีประชุมเห็นชอบร่วมกนั   (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 2-การตีความ ดา้นท่ี 4-มุมมอง) 
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o ใหก้ลุ่มสร้างการน าเสนอดว้ยภาพหรือส่ือผสม หรือเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล หรือส านกัเลขาธิการอาเซียน           นกัเรียนควรมุ่งเนน้ท่ีเป้าหมาย (แผน
กลยทุธ์ประชาคมอาเซียน) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัประเด็นของชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงคข์องกฎบตัรอาเซียน  งานสุดทา้ยนกัเรียนควรตอบ
ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ 
 1) ประโยชน์ร่วมกนัท่ีประเทศสมาชิกไดรั้บจากรวมตวัทางสังคมและเศรษฐกิจอนัเกิดจากโลกาภิวฒัน์มีอะไรบา้ง  
2) ผลประโยชน์ของภูมิภาคอาเซียนอาจทา้ทายต่อประเทศสมาชิกอยา่งไร  
3) ดว้ยเหตุใดอาเซียนจึงจ าเป็นตอ้งรวมตวักนัมากกวา่ในทศวรรษท่ีผา่นมา (การประเมินรวมยอด  ดา้นท่ี 2-การตีความ ดา้นท่ี 4-มุมมอง) 
 

ค าถามท้ายบท  
o เพราะอะไรการบรรลุขอ้ตกลงจึงมีความยุง่ยากซบัซอ้น  
o ประเด็นปัญหาอะไรบา้งท่ีไดรั้บการแกไ้ขจากการตั้งกฎบตัรของอาเซียน 
o  การประกาศเป้าหมายอยา่งชดัเจนของอาเซียนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งไร 

 
การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร 
บทเรียนน้ีสามารถเช่ือมโยงกบัรายวชิาอ่ืนๆ ในหลกัสูตรทางดา้นเศรษฐกิจ ประวติัศาสตร์ หนา้ท่ีพลเมือง โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายเร่ืองสนธิสัญญา ขอ้ตกลง 
ปรัชญาและเหตุผลต่าง ๆ นอกจากนั้นสามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัวชิาวทิยาศาสตร์และสุขศึกษาโดยการเปรียบเทียบเป้าหมายและผลลพัธ์ 
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เอกสารประกอบการสอน:  รายการความส าเร็จอาเซียน 
ความส าเร็จโดยรวมของอาเซียน มีดงัต่อไปน้ี   
 
o การสถาปนาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศต่าง ๆ  
o การสร้างเครือข่ายระหวา่งผูก้  าหนดนโยบายเพื่อให้เกิดความร่วมมือกนั 
o การพฒันาความรู้สึกร่วมกนัในระดบัภูมิภาค  
o การบูรณาเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาค 
o การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม  
o การปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติ 
o การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
o การลดช่องวา่งทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศสมาชิกเก่าและประเทศสมาชิกใหม่  
o การส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาค  
o การเตรียมการป้องกนัและจดัการกบัภยัพิบติัธรรมชาติ  
o การสนบัสนุนสถานภาพของผูห้ญิงใหเ้ท่าเทียมกนักบัผูช้าย  
o การป้องกนัความขดัแยง้ระหวา่งประเทศหรือในหมู่ประเทศสมาชิก   
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานอาเซียนเห็นชอบ (รายบุคคล)  
 
ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดดว้ยกนั แต่แจกเอกสารใหน้กัเรียนแต่ละคนเพื่อท ากิจกรรมเวลาแห่งกฎบตัรและ กิจกรรมรัฐมนตรีประชุม 
ศึกษาขอ้ตกลงเฉพาะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของอาเซียนขอ้ใดขอ้หน่ึง โดยคน้หาจากเวบ็ไซตข์อง อาเซียน http://www.aseansec.org. โดยเฉพาะหนา้ 
http://www.aseansec.org/19573.htm  เพ่ือหาข้อมูล และตอบค าถามดังต่อไปน้ี  
 

o ปัญหาหรือส่ิงทา้ทายมีอะไรบา้ง  
o ผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหน่ึงหรือต่อหลายๆ ประเทศมีอะไรบา้ง 

o รูปแบบหรือวิธีการท่ีหลายๆ ประเทศใชเ้พ่ือใหบ้รรลุขอ้ตกลงมีอะไรบา้ง 

o ในตอนแรกมีก่ีประเทศท่ีเห็นดว้ยกบัการก่อตั้งอาเซียน  
o มีประเทศอ่ืนๆ เขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนภายหลงัหรือไม่ (ถา้มีใหร้ะบุวา่ประเทศอะไรบา้ง)  
o ขอ้ตกลงมีอะไรบา้ง 

o ผลกระทบระยะสั้นมีอะไรบา้ง  
o ผลลพัธ์ระยะยาวคืออะไร 

o ประเทศท่ีร่วมท าขอ้ตกลงไดป้ระโยชนอ์ยา่งไรบา้ง  
o ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ไดป้ระโยชนด์ว้ยหรือไม่ (ถา้มี ไดป้ระโยชนอ์ยา่งไร) 
o ประเทศอ่ืนๆ นอกอาเซียนไดป้ระโยชนด์ว้ยหรือไม่  

http://www.aseansec.org/
http://www.aseansec.org/19573.htm
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานร่างกฎบตัร (รายกลุ่ม)  
ใหส้มมุติวา่ตวัแทนของแต่ละกลุ่มเป็นรัฐมนตรีประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ น าเสนอขอ้ตกลงท่ีคน้ควา้จากใบงานอาเซียนเห็นชอบ  โดยกรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
 

จุดประสงคข์อ้ตกลง ประเภทขอ้ตกลง ปีท่ีประกาศใช ้ ประเทศท่ีเห็นดว้ย ขอ้ดีของลกัษณะท่ีเป็น 
แบบอยา่งของขอ้ตกลง 

ขเ้อเสียของลกัษณะท่ีเป็น
แบบอยา่งของขอ้ตกลง 

 
 
 

    
 
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 
 
 

 

หลงัจากท่ีอาเซียนไดด้ าเนินการมาร่วมส่ีสิบปีโดยยึดขอ้ตกลงท่ีไม่เป็นทางการ ความสมัพนัธ์ส่วนตวั และความเขา้ใจโดยปริยาย   
ดว้ยเหตุใดอาเซียนจึงตดัสินร่างกฎบตัรในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2548  
ระดมความคิดขอ้ดีของกฎบตัร:  

ประโยชนท่ี์ส าคญัท่ีสุดคือ:  
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เอกสารประกอบการสอน:  ใบงานหลกัการและวตัถุประสงคอ์าเซียน 
 ใหก้ลุ่มปรึกษาหารือ (อนุญาตใหเ้ปิดพจนานุกรมหรือเอกสารอา้งอิงอ่ืนๆประกอบ) จะอธิบายความหมายของหลกัการและวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 

เขียนค าจ ากดัความดว้ยดินสอเพ่ือจะไดป้รับแกไ้ด ้   
 

หลักการ  
 
 
 

วัตถุประสงค์  
 
 
 

วงค าตอบท่ีดีท่ีสุด 5 ค าตอบของหลักการและวัตถุประสงค์ข้างต้น  

 
 

 

เอกสารประกอบการสอน: แผนกลยุทธ์ประชาคมอาเซียน  พ.ศ. 2552-2558  
ใหเ้ลือกเป้าหมายโดยรวมหนา้ 7-19  จาก  http://www.asean.org/publications/RoadmapASEANCommunity.pdf 

 
 
 
 

http://www.asean.org/publications/RoadmapASEANCommunity.pdf
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เอกสารประกอบการสอน: หลกัการและวตัถุประสงคก์ฎบตัรอาเซียน ปี พ.ศ. 2551 
กำรก่อตั้ง  
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดว้ยการลงนามใน
ปฏิญญาอาเซียน (ปฏิญญากรุงเทพฯ) โดยประเทศผูริ้เร่ิมก่อตั้งอาเซียน ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ต่อมาบรูไน ดารุสซาลามเขา้
เป็นสมาชิกเม่ือ พ.ศ. 2527    เวยีดนามเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเม่ือวนัท่ี 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2538    ขณะท่ีลาวและพม่าเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี 23 กรกฏาคม 
พ.ศ. 2540  และประเทศสุดทา้ย คือ กมัพชูาท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2542  ปัจจุบนัอาเซียนมาประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ  
   
เป้ำหมำยและวตัถุประสงค์  
ตามท่ีไดร้ะบุในปฏิญญาอาเซียนเป้าหมายและจุดประสงคข์องอาเซียน มีดงัต่อไปน้ี  
o เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ทางสังคมและการพฒันาดา้นวฒันธรรมในภูมิภาค  
o ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลกัความยติุธรรมและ หลกัแห่งนิติธรรมในการด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในภูมิภาค 

ตลอดจนยดึมัน่ในหลกัการแห่งกฎบตัรสหประชาชาติ 
o ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์และการบริหารจดัใหมี้ความช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนั ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจยัในดา้นการศึกษา วชิาชีพ เทคนิคและการบริหาร  
o ร่วมมืออยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา้ ตลอดจนการศึกษาปัญหาการคา้ระหวา่งประเทศ การ

ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคมตลอดจนการพฒันามาตรฐานความเป็นอยูข่องประชาชน 
o ส่งเสริมการศึกษาดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และ 
o ธ ารงความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดระหวา่งอาเซียนกบัองคก์รระหวา่งประเทศ หรือองคก์รภูมิภาคซ่ึงมีหลกัการและจุดประสงคท่ี์คลา้ยกนั และศึกษาหาแนวทาง

เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหวา่งประเทศมากยิง่ข้ึน 
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หลักกำรพื้นฐำน  
ความสัมพนัธ์ของประเทศสมาชิก ไดน้ ามาสู่หลกัการพื้นฐานดงัน้ี ซ่ึงอยูใ่นสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พ.ศ. 2519 (Treaty of 
Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 หรือ TAC)  

o เคารพในเอกราช  อ านาจอธิปไตย  ความเสมอภาค  บูรณภาพแห่งดินแดนและอตัลกัษณ์แห่งชาติในทุกประเทศ 
o ทุกประเทศมีสิทธิในปกครองตนเองโดยปราศจากการแทรกแซง  การโค่นลม้หรือการบีบบงัคบัจากภายนอก 
o การไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกนัและกนั 
o การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
o การประกาศเลิกการคุกคามและการใชก้ าลงั และ 
o การร่วมมืออยา่งมีประสิทธิภาพต่อกนั 
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บทที่ 2  กำรเห็นคุณของค่ำอตัลกัษณ์และควำมหลำกหลำย 

 
 ในบทน้ี ผูเ้รียนจะไดค้น้หาความหลากหลายในอาเซียน และคน้หา
วา่ความหลากหลายเหล่าน้ีช่วยสร้างชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และระบบ
การเมืองให้มีความหยุน่ตวัยิ่งข้ึนอยา่งไรบา้ง  และท่ีส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นกวา่
กนั บทน้ีช่วยให้ผูเ้รียนไดต้รวจสอบชุมชน ความเป็นอยู่ และความเช่ือใน
ชุมชนของตนเองเก่ียวกบัความแตกต่างเฉพาะตวัท่ีมีคุณค่า ในบทน้ีเกิดจาก
ความคิดรวบยอดท่ีคงทนดงัต่อไปน้ี 

o ประชาชนในอาเซียนมีอตัลกัษณ์ท่ีหลากหลายในด้านต่าง ๆ ซ่ึง
อาจได้รับอิทธิพลจากหลายส่ิง  ได้แก่  ภูมิศาสตร์ ชาติ ภาษา    
ชาติพนัธ์ุ สภาพสังคมเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา อายุ เพศ และ
ความสนใจในการประกอบอาชีพ  

o การเห็นคุณค่าในความหลากหลายก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซ้ึงและ
รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของอตัลักษณ์ตนเองมากข้ึน  และมีบทบาท
ส าคญัต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของแต่ละบุคคล สังคม และระบบนิเวศ
ทัว่ภูมิภาค 

o ประวติัศาสตร์ และวิธีการท่ีประวติัศาสตร์ได้รับการร าลึก จดจ า 
และตีความ ส่งผลต่ออตัลกัษณ์ของแต่ละบุคคล และอตัลกัษณ์ของ
ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน 

  
 
 ในการศึกษาประวติัศาสตร์และสังคม นกัเรียนอาจคน้ควา้การเฉลิมฉลอง
อนัหลากหลายทัว่ภูมิภาคอาเซียน และพิจารณาแนวปฏบัติัท่ีเหมือนกนั เช่น การ
น าผู ้คนมารวมตัวกัน และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี   ส าหรับวิชา
วิทยาศาสตร์ นกัเรียนอาจเรียนเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดบัท่ี
เล็ก หรือระดบัใหญ่  และความส าคญัในการรักษาระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์   ในวิชา
หนา้ท่ีพลเมือง อาจใหน้กัเรียนศึกษาวา่กลุ่มชนสามารถแยกตวัออกไป หรืออยูร่วม
กบัคนอ่ืน ๆ อยา่งไร  ในขณะเดียวกนั    วชิาภาษาและวรรณกรรมอาจพิจารณาวา่
วฒันธรรมต่าง ๆ ประยุกต์ระบบการเขียนให้สอดคลอ้งกบัภาษาพูดอยา่งไร  วิชา
ศิลปะ นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ว่า ศิลปะช่วยในดา้นการถ่ายทอดและท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางวตันธรรมอย่างไรบา้ง  ด้วยกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เหล่าน้ี 
นกัเรียนจะไดรู้้คุณค่าของความหลากหลายท่ีส่งผลต่อบุคลิกลกัษณะท่ีมีร่วมกนัทั้ง
ของตน ชุมชน วฒันธรรม ประเทศชาติ และภูมิภาค  กรอบแนวคิดหลกัสูตรท่ีท า
ใหเ้ห็นภาพของสาระส าคญัน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
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ระดับประถมศึกษำตอนปลำย: กำรเห็นคุณค่ำของอตัลกัษณ์และควำมหลำกหลำย 
  

รำยวชิำ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ  

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
  ประชำชน   สถำนที ่   ส่ือ  แนวคิด  

ประวตัิศำสตร์
และสังคม
ศึกษำ   

การเฉลิมฉลองและ
พิธีกรรมน าพาผูค้นมา
รวมตวักนั 
 
 
ประชาชนปรับตวัใหเ้ขา้
กบัส่ิงแวดลอ้มผา่น
วฒันธรรมและวถีิการ
ด าเนินชีวติ 

ดว้ยเหตุใดประเพณีจึงมีความมีส าคญัเม่ือมี
การเฉลิมฉลอง  (ประชาชน สถานท่ี 
แนวคิด) 
 
 
ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อ
ชีวติประจ าวนัอยา่งไร (ประชาชน 
สถานท่ี) 

ใหน้กัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมต่าง ๆ (งานแต่งงาน งานศพ งาน
อุปสมบทหรือพิธีรับศีล)  และเทศกาลวนัหยดุในอาเซียน และหาความ
คลา้ยคลึงท่ีพิธีกรรมต่าง ๆ น าพาผูค้นใหม้ารวมตวักนั และเสริมแรง
ดว้ยวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีเหมือนกนั 
 
ใชรู้ปแผนท่ี และแผนท่ีวา่งสร้างแผนท่ีแสดงสภาพภูมิอากาศ และ
สภาพแวดลอ้มของอาเซียน  และใหน้กัเรียนหา และท าเคร่ืองหมายส่ิงท่ี
เหมือนกนั (เช่น ชายฝ่ัง ภูเขา ป่า เกาะ และแผน่ดินใหญ่)  และเช่ือมโยง
ส่ิงเหล่าน้ีกบัความแตกต่างกนัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

วทิยำศำสตร์
และ
คณติศำสตร์ 
 

ระบบนิเวศของอาเซียน
ประกอบดว้ยความ
หลากหลายอยา่งมากมาย
ของส่ิงท่ีมีชีวติและส่ิงท่ี
ไม่มีชีวติในทุกระดบั 
 

ระบบนิเวศเกิดจากอะไร และองคป์ระกอบ
ในระบบนิเวศมีปฏิสัมพนัธ์ กนัอยา่งไร
บา้ง  (สถานท่ี  ส่ือ) 
 

กิจกรรม “หน่ึงตารางเมตร”  พานกัเรียนไปสถานท่ีธรรมชาติ (เช่น แอ่ง
น ้าบนชายหาด หรือวนอุทยาน หรือสวนสาธารณะ)  นกัเรียนวดัพื้นท่ี
หน่ึงตารางเมตร และวาด หรือเขียนรายการพนัธ์ุพืช แมลง หรือสัตว ์
(หรือส่ิงท่ีบ่งช้ีวา่มีแมลงหรือสัตวช์นิดนั้นอยู ่เช่น ใยแมงมุม รังนก)  ท่ี
นกัเรียนเห็น   จากนั้นใหพ้ิจารณาพื้นท่ีสิบตารางเซนติเมตร  โดยท า
กิจกรรมเหมือนเดิมอีกคร้ัง แต่ใหส้ังเกตในรายละเอียดมากข้ึน 
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 รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่   ส่ือ  แนวคิด  
หน้ำทีพ่ลเมือง
และจริยศึกษำ 

ทุกวฒันธรรมต่างมีความ
แตกต่างของ
ขนบธรรมเนียม รวมถึงมี
วธีิการในการปฏิสัมพนัธ์
ท่ีต่างกนั 

วตัถุประสงคข์องมารยาททางสังคมและ
ขนบธรรมเนียมทอ้งถ่ิน คืออะไร
(ประชาชน แนวคิด) 

เรียนรู้เก่ียวกบัตน้ก าเนิดของมารยาทท่ีดี และอะไรท่ีถือเป็นการผดิ
มารยาทในวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน  ดูส่ือทอ้งถ่ิน
ส าหรับการแลกเปล่ียนทางสินคา้ (เช่น โทรศพัทมื์อถือ แฟชัน่ การ
ขนส่ง) ท าใหค้่านิยมและขนบธรรมเนียมเปล่ียน  และใหน้กัเรียนแสดง
ดว้ยการปะติดเป็นรูป หรือถ่ายคลิป 
 

ภำษำและ
วรรณกรรม  
 

มีกลุ่มภาษาหลายกลุ่มใน
เอเซียน 
 
เร่ืองราวในวรรณกรรมมี
อิทธิพลต่ออตัลกัษณ์ของ
ประชาชน 
 

อะไรมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของ
ภาษา  (ประชาชน สถานท่ี) 
 
เร่ืองราวในวรรณกรรมสร้างอตัลกัษณ์ได้
อยา่งไรบา้ง  (ประชาชน แนวคิด) 
 

ใชแ้ผนท่ีเพื่อคน้หา เช่ือมต่อ และเปรียบเทียบวา่ภาษาแพร่กระจายได้
อยา่งไรในภูมิภาคอาเซียน   
 
เปรียบเทียบเร่ืองราวท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของกลุ่ม เช่น พวกเขาขา้มพน้
ความยากล าบากอยา่งไร หรือมีชยัชนะไดอ้ยา่งไร และเช่ือมโยงเร่ืองน้ี
กบัอตัลกัษณ์ 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง สำระส ำคัญ 
 และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่   ส่ือ  แนวคิด  
ศิลปะ  
 

วฒันธรรมสามารถ
อนุรักษแ์ละสืบทอด
ผา่นศิลปะ 
 
 
งานศิลปะบางอยา่ง
เปล่ียนแปลงสถานท่ี 
 
 

ประชาชนสืบทอดวฒันธรรมผา่นศิลปะ
อยา่งไร  ( ส่ือประชาชน แนวคิด) 
 
 
 
ศิลปะเปล่ียนแปลงสถานท่ีไดอ้ยา่งไร 
( ส่ือ ประชาชน) 

ใหน้กัเรียนศึกษาประวติัศาสตร์จากการบอกเล่า/บนัทึกเร่ืองราว
ประวติัศาสตร์ท่ีมองเห็นได ้และจากเพลงวา่ น่ีเป็นวธีิรักษาไวซ่ึ้ง
วฒันธรรมและเป็นการถ่ายทอดประวติัศาสตร์และเร่ืองราวจากชนรุ่น
หน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง  และคงความส าคญัมาจวบจนปัจจุบนัน้ี 
 
ดูตวัอยา่งของวดั อนุสาวรีย ์และงานศิลปะอ่ืน ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงสถานท่ี 
และใหค้วามหมายทางวฒันธรรม   และความหมายน้ีส่งผลต่ออตัลกัษณ์
ในปัจจุบนัของประชาชนอยา่งไร  นกัเรียนท างานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างงาน
ศิลปท่ีเปล่ียนแปลงสถานท่ีในโรงเรียน 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่   ส่ือ  แนวคิด  
สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 
 

อาหารท่ีอุดมสมบูรณ์
นั้นข้ึนอยูก่บัความ
หลากหลายท่ีหาไดใ้น
อาเซียน  
 
 
 
 
 
 
 
เทคโนโลยช่ีวยให้
ประชาชนต่างวฒัธรรม
ส่ือสารกนัไดใ้น
ชีวติประจ าวนั 

อาหารท่ีหลากหลายช่วยใหสุ้ขภาพดีได้
อยา่งไร (ส่ือประชาชน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีวธีิอะไรบา้งท่ีประชาชนต่างวฒันธรรม
สามารถติดต่อกนัไดผ้า่นเทคโนโลยเีพื่อท า
หนา้ท่ีในชีวติประจ าวนั ( ส่ือประชาชน 
แนวคิด) 

ส่วนท่ี 1:  นกัเรียนจดัท ารายการและถ่ายภาพ (ถา้ท าได)้ อาหารท่ี
ครอบครัวรับประทานในหน่ึงสัปดาห์  อ่านฉลากเคร่ืองปรุงและคุณค่า
ทางอาหาร ให้นกัเรียนบอกแหล่งของอาหารท่ีตวัเองรับประทาน  
นกัเรียนประหลาดใจหรือไม่ในความหลากหลายหรือไม่หลากหลายเลย
ของอาหารท่ีตนเองรับประทาน 
ส่วนท่ี 2:  อาเซียน/โลกบนจานของฉนั – ใหน้กัเรียนหาท่ีมาของ
เคร่ืองปรุงหรืออาหารท่ีครอบครัวตนเองรับประทาน และคน้หาวา่
อาหารเหล่าน้ีผลิตท่ีไหน และโดยใคร (ถา้หากมีขอ้มูล) และศึกษาต่อไป
วา่เป็นผลิตผลทางการเกษตรท่ีปลูกอยา่งไร และขนส่งอยา่งไร 
 
 
ป่าเทคโนโลย:ี นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพื่อส ารวจเก่ียวกบัอาเซียนในดา้น
ต่าง ๆ เช่น ดนตรี รูปภาพ และขอ้มูลเก่ียวกบัวนัหยดุ หรือความแตกต่าง
ทางภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิก  นกัเรียนสร้างรูปตดัปะแสดงขอ้มูล
หรือการแลกเปล่ียนท่ีตนเองไดรั้บ 
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น: กำรเห็นคุณค่ำของอตัลกัษณ์และควำมหลำกหลำย 
 

 รำยวชิำ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ  

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  
ประวตัิศำสตร์
และสังคมศึกษำ   

การผลิดและการบริโภค
สินคา้ส่งผลต่อความ
หลากหลาย 
 
กลุ่มต่าง ๆ จะเขม้แขง็ข้ึน
ได ้เม่ือประชาชนเคารพ
ในความต่างของกนัและ
กนั 

การแลกเปล่ียนสินคา้มีอิทธิพลต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในอาเซียน
อยา่งไร ( ส่ือประชาชน แนวคิด) 
 
ดว้ยเหตุใดความหลากหลายในกลุ่ม
ก่อใหเ้กิดจุดแขง็หรือความไดเ้ปรียบของ
กลุ่ม (ประชาชน แนวคิด) 

ใชส่ื้อทอ้งถ่ินเพื่อศึกษาวธีิการแลกเปล่ียนสินคา้ (เช่นโทรศพัทมื์อถือ 
แฟชัน่ และการขนส่งวา่ไดเ้ปล่ียนแปลงค่านิยมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอยา่งไรบา้ง และแสดงดว้ยรูปตดัปะ หรือสร้างคลิป 
 
ใหน้กัเรียนท าผงัแสดงความแตกต่างในบทบาท ความสนใจและจุด
แขง็ของครอบครัว ชั้นเรียน หรือชุมชนของตน  เขียนเรียงความ หรือ
ใชรู้ปแสดงจุดแขง็ของแต่ละคน หรือกลุ่มของตน   

 
วทิยำศำสตร์และ
คณติศำสตร์  
 

 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเป็นพื้นฐานของ
ความสมบูรณ์ทางระบบ
นิเวศของอาเซียน 

 
จะรักษาดุลยภาพใหค้งไวใ้นระบบนิเวศ
ในอาเซียนอยา่งไร และมีอะไรบา้งท่ี
ท าลายระบบนิเวศ (สถานท่ี  ส่ือ
ประชาชน) 

 
ใหน้กัเรียนคิดและอภิปรายเหตุผลหรือขอ้คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในการ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  และใหน้ าเสนอขอ้คิดเห็นในการ
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีหน่ึง และอธิบายเหตุผลวา่
เร่ืองน้ีส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  
หน้ำทีพ่ลเมือง
และจริยศึกษำ  
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลและกลุ่มต่างมี
ความต่างและสัมพนัธ์กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชน ประเทศ และวฒันธรรมแตกต่างกนั
ไดอ้ยา่งไร (ประชาชน แนวคิด สถานท่ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงานประวติัศาสตร์จากการเล่าขาน ช่วยใหน้กัเรียนทราบวา่ชุมชน 
ประเทศ ภูมิภาคเกิดความแตกต่างกนัทางวฒันธรรม และชาติพนัธ์ุ
อยา่งมากมายไดอ้ยา่งไร   นกัเรียนจะไดเ้ขา้ใจวา่หลายวฒันธรรมใช้
ประวติัศาสตร์จากการบอกเล่าเพื่อถ่ายทอดความรู้จากชนรุ่นหน่ึงไปยงั
อีกรุ่นหน่ึง  ใหน้กัเรียนเล่าเร่ืองราวส่วนบุคคลของผูท่ี้มีช่ือเสียงใน
ชุมชน หรือเป็นบุคคลส าคญัของนกัเรียนผูท่ี้ก่อให้เกิดความแตกต่าง 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  
ภำษำและ
วรรณกรรม  
 

ภาษาทุกภาษาไดร้วม
รูปแบบของความสุภาพ
ซ่ึงเช่ือมสัมพนัธภาพของ
ประชาชนเขา้ดว้ยกนั 
 
 
 
เร่ืองและนิยายปรัมปรา
สามารถบอกเล่าดว้ยวธีิท่ี
หลากหลาย 
 
 

จะเกิดอะไรข้ึนถา้ใครบางคนรู้ภาษา แต่ไม่
เขา้ใจมารยาททางสังคม  (ประชาชน 
แนวคิด) 
 
 
 
 
ผูค้นปรับเปล่ียนเร่ืองราวใหเ้ขา้กบั
วฒันธรรมของตนอยา่งไร (ประชาชน 
แนวคิด) 
 

สถานการณ์จ าลอง: นกัเรียนจบัฉลาก “สถานการณ์” (เช่น การมาถึง
บา้นใครบางคนในฐานะแขก  การรับรองแขก การกล่าวขอโทษ การ
ตดัสินวา่ใครจะเป็นผูจ่้ายค่าอาหาร  การแสดงการช่ืนชมหรือรับค าชม)  
และเล่นบทบาทสมมติ ในการปฏิสัมพนัธ์อยา่งสุภาพดว้ยภาษาแม่ 
และดว้ยภาษาเป้าหมาย (หรือดดัแปลง เรียนรู้วธีิการพดูใหม่อยา่ง
สุภาพโดยใชภ้าษาแม่  แต่รูปแบบของความสุภาพท่ีใชใ้นภาษาอ่ืน)  
 
วเิคราะห์เร่ืองเล่าหรือนิยายปรัมปราท่ีเป็นท่ีนิยม ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
ของวฒันธรรมหลาย ๆ เร่ือง สืบคน้ถึงตน้ตอของความแตกต่างและ
คลา้ยคลึงกนั  เลือกเร่ืองหน่ึงเร่ือง (เป็นงานกลุ่ม) เพื่อศึกษาถึงท่ีมา 
และน าเสนอในชั้นเรียน  และสร้างเร่ืองเล่าข้ึนใหม่อีกหน่ึงเร่ือง โดยใช้
วฒันธรรมยคุปัจจุบนัของตน 

ศิลปะ  
 

ศิลปะช่วยส่ือสัมพนัธ์
ระหวา่งผูค้น 
 
 
ศิลปะยงัช่วยให้
ประชาชนช่ืนชมใน
มุมมองต่าง ๆ และวถีิชีวติ
ท่ีแตกต่างกนั 
 

ศิลปะเก็บรักษาความทรงจ า และอตัลกัษณ์
ร่วมกนัของประชาชนอยา่งไร (ส่ือแนวคิด 
และประชาชน)   
 
ดว้ยเหตุใด การจ าลองรูปแบบตาม
ธรรมชาติในงานศิลปจึงส่งผลต่อ           
อตัลกัษณ์ของกลุ่มชน (สถานท่ี แนวคิด) 
 

ใหน้กัเรียนพิจารณาวา่ อนุสาวรียข์องสงคราม และศาสนสถานเป็นท่ี
รวมตวักนัของประชาชนทุกยคุสมยัไดอ้ยา่งไร? 
 
 
พิจารณาตวัอยา่งงานศิลปะท่ีจ าลองธรรมชาติวา่ไดส่้งเสริมหรือมีอิทธิพล
ต่ออตัลกัษณ์กลุ่มชนอยา่งไร ไม่วา่จะเป็นการแสดงรูปทิวทศัน์ รูปสัตว ์หรือ
ปรากฎการณ์   และดว้ยเหตุใดจึงมีความส าคญัต่อกลุ่มชน และท าใหม้รดก
ทางอตัลกัษณ์ไม่สูญหายไปไดอ้ยา่งไร 
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รำยวชิำ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ  

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่ ส่ือ  แนวคิด  
สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ  
 
 
 
 

ร่างกายมนุษยไ์ดรั้บ
ประโยชน์จากกิจกรรม
ทางกายภาพอนั
หลากหลาย 

กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย
อยา่งไรบา้ง (ประชาชน สถานท่ี) 
 

ใหน้กัเรียนฝึกการออกก าลงักายต่าง ๆ  ท่ีมีอยูก่นัในหลาย ๆ  พื้นท่ีในภูมิภาค
อาเซียน (ศิลปะการต่อสู้หรือการร ามวยจีน  การเตน้ร า กีฬาต่าง )ๆ  หลงัจากท่ี
ไดอ้อกก าลงักายแต่ละประเภท ใหน้กัเรียนอภิปรายวา่แต่ละประเภทช่วย
ส่งเสริมความแข็งแกร่ง ความทรหด และความยดืหยุน่หรือสมาธิในรูปแบบท่ี
แตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง  ใหท้ั้งชั้นช่วยกนัคิดโครงการออกก าลงักาย ในสอง
สัปดาห์ท่ีรวมการออกก าลงักายต่าง ๆ  ดว้ยกนัเพื่อส่งเสริมสุขภาพมากท่ีสุด 
 

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 
 

เทคโนโลยสีามารถท าให้
เห็นความแตกต่างทาง
วฒันธรรมอยา่งชดัเจน 
หรือกลบัท าใหม้องไม่
เห็นความหลากลาย 

ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ ต่อ 

อตัลกัษณ์ของประชาชนมีอะไรบา้ง (ส่ือ
ประชาชน) 

หาตวัอยา่งในชุนชนเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าใหศิ้ลปะทอ้งถ่ิน งาน
หตัถกรรม และรูปแบบงานศิลป์อ่ืน ๆ ไดถู้กกลืนไปกบัวฒันธรรมโลก 
และน าไปแสดงในเวบ็ไซตอ์าเซียน  ใหน้กัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีพื่อมอง
หาอิทธิพลใหม่ ๆ เพื่อทดลองกบัวถีิชีวติของตน เช่น งานศิลป์ 
โครงงานของโรงเรียน การเตรียมอาหาร หรือกิจกรรมสันทนาการ 
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ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย: กำรเห็นคุณค่ำของอตัลกัษณ์และควำมหลำกหลำย 
 

 รำยวชิำ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ  

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  
ประวตัิศำสตร์
และสังคมศึกษำ   
 
 
 
 
 
 

วธีิท่ีประวติัศาสตร์ไดรั้บ
การสอนหรือจดจ ามี
บทบาทอยา่งมากต่อการ
สร้างอตัลกัษณ์ของ
ประชาชน 
 
 
 
 
เยาวชนในอาเซียนมีวธีิใน
การอนุรักษป์ระเพณี
แตกต่างกนั ในขณะท่ี
สร้างอตัลกัษณ์ใหม่ของ
ตน 

ดว้ยเหตุใดจึงมีมุมมองต่อเหตุการณ์ใน
ประวติัศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั (ประชาชน 
แนวคิด)( 
 
 
 
 
 
 
เยาวชนมีบทบาทอยา่งไรในการรักษา
ความส าคญัของขนบธรรมเนียมประเพณี  
แมใ้นขณะท่ีหาแนวทางใหม่เพื่อลอกเลียน
ขนบธรรมเนียมเดิม (ประชาชน แนวคิด)
ารเห็นคุณค่าอตัลกัษณ์แ 

ศึกษาเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์จากพหุวสิัยทศัน์ ไดแ้ก่ จากบทสรุป
ในต ารา  หรือจาก การอธิบายของพยานบุคคล หรือบนัทึกเหตุการณ์
ของผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอิทธิพลและอ านาจในระดบัต่าง ๆ  สร้าง
แผนภาพเวนน์ เพื่อแสดง การอธิบายส่ิงท่ีเหมือนกนั และมีวสิัยทศัน์
ใดบา้งท่ีต่างกนั  ใหน้กัเรียนส่งรายงานวา่เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีสะทอ้น
มุมมองท่ีแตกต่างกนัไดถู้กเก็บรักษาใหย้งัมีชีวติในสถานท่ีต่าง ๆ หรือ
โดยประชาชนแต่ละพื้นท่ีอยา่งไร 
 
 
ใหน้กัเรียนศึกษาการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชนอาเซียน 
และศึกษาวา่เยาชนจะมองยอ้นกลบัไปยงัชนรุ่นหลงัเพื่อหาแรงบนัดาล
ใจในขณะท่ีตนสร้างอตัลกัษณ์ของตนอยา่งไร  อะไรคือส่ิงท่ีอนุรักษไ์ว ้ 
และอะไรคือส่ิงใหม่  จะตดัสินเร่ืองน้ีอยา่งไร 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  
วทิยำศำสตร์และ
คณติศำสตร์  
 
 
 
 

ประชาชนสามารถวดั
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และ ผลกระทบ
ของการสูญเสียความ
หลากหลาย 

อะไรคือผลกระทบต่อชุมชน หากดชันี
ชีวภาพลดลง หรือหายไป (สถานท่ี  
ส่ือ) 

ใหน้กัเรียนคน้หาดชันีชีวภาพในส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ในชุมชน  
นอกจากน้ี ให้เรียนรู้เก่ียวกบับทบาทของส่ิงมีชีวตินั้น ๆ ต่อระบบนิเวศ
ดว้ย  การสาบสูญไปของดชันีชีวภาพของส่ิงมีชีวิตหน่ึงในพื้นท่ีหน่ึง
อาจเป็นการเตือนวา่ การสูญพนัธ์ุน้ีอาจขยายตวั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อทุกประเทศในอาเซียนดว้ยเช่นกนั 
 

หน้ำทีพ่ลเมือง
และจริยศึกษำ  
 

เม่ือประชาชนท่ีมี
ทรรศนะต่างกนัและ
วฒันธรรมท างานร่วมกนั 
ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดซ่ึง
ส่งผลต่อการช่วยแกไ้ข
ปัญหา 

การเขา้ใจในอตัลกัษณ์ (ของตนและของ
ผูอ่ื้น) ช่วยใหป้ระชาชนแกไ้ขความขดัแยง้
และปัญหาไดอ้ยา่งไร (ประชาชน แนวคิด) 

ศึกษาความขดัแยง้ระหวา่งสองกลุ่ม (ทางชาติพนัธ์ุ ศาสนา 
ประเทศชาติ ชั้นอาย)ุ  และเขียนรายงานสองเร่ืองจากทั้งสองฝ่าย  ท า
รายการของวสิัยทศัน์ท่ีเหมือนกนัและขอ้พิพาท และเขียนมุมมองอ่ืนท่ี
ควรน ามาพิจารณามากวา่น้ี และเสนอแนวทางใหม่เพื่อแกไ้ข  ช้ีใหเ้ห็น
วา่ความเขา้ใจมากข้ึนในทรรศนะของฝ่ายตรงขา้มจะช่วยแกปั้ญหาเร็ว
ข้ึนอยา่งไร   
เพิ่มเติม  คน้หาปัญหาในโรงเรียนหรือในละแวกใกลเ้คียง  ตีกรอบ
ปัญหา และติดต่อผูค้นท่ีอาจมีมุมมองท่ีต่างกนัเพื่อขอความเห็นหรือส่ิง
ท่ีเขาวติกกงัวล   เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา พร้อมกบัอธิบายวา่ การ
พิจารณามุมมองท่ีแตกต่างกนัช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในปัญหาและช่วย
หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีตนเสนออยา่งไรบา้ง 
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รำยวชิำ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ  

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  
ภำษำและ
วรรณกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหลากหลายของ
ภาษาทอ้งถ่ินบางคร้ังท า
ใหก้ารรับรู้ในความ
แตกต่างชดัเจนข้ึน 
 
 
 
ระบบการเขียนท่ี
หลากหลายในภูมิภาค
อาเซียนมีอิทธิพลต่อ
วรรณกรรม 

ความแตกต่างกนัภายในภาษาหน่ึงท าใหผู้ ้
พดูภาษาบางคนรวมกลุ่มกนั ใน
ขณะเดียวกนัก็อาจกนับางคนออกจากกลุ่ม
ไดอ้ยา่งไร (ประชาชน แนวคิด)  
 
 
 
ดว้ยเหตุใดวฒันธรรมต่าง ๆ จึงรับระบบ
การเขียน (ประชาชน แนวคิด) 

เปรียบเทียบตวัอยา่งภาษาหน่ึงในภูมิภาค (ส าเนียง ส านวนภาษา 
โครงสร้างไวยากรณ์ หรือโครงสร้างประโยค)  อภิปรายวา่ อะไรอาจ
ท าใหเ้กิดความแตกต่างมากยิง่ข้ึน (การยา้ยถ่ิน การแยกตวัออกจากกลุ่ม
อ่ืน ๆหรือการติดต่อกบักลุ่มอ่ืน) และส่ิงเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่ออตั
ลกัษณ์และความแตกต่างหลากหลายภายในหน่ึงภาษาไดอ้ยา่งไร  
 
 
ใหน้กัเรียนศึกษาระบบการเขียนท่ีเป็นตน้ก าเนิดของภาษา หน่ึง และ
ระบบการเขียนท่ีรับมาจากภาษาอ่ืน (เช่น ภาษาเวยีดนาม และภาษาบา
ฮาซา อินโดนีเซีย) เรียนรู้วา่ประชาชนปรับระบบการเขียนให้
เหมาะสมกบัภาษาทอ้งถ่ินอยา่งไร  รวมถึงการตดัสินใจอ่ืน ๆ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งท า  ศึกษาตวัอยา่งระบบการเขียนท่ีใชใ้นสมยัก่อน (ค าสอน
ศาสนา ตวับทกฎหมายของรัฐบาล เป็นตน้) 
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 รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  
ศิลปะ ส ารวจแนวคิดใหม่ และ

ความหลากหลายของ
ผูช้มงานศิลปะท่ีไดน้ า
การเปล่ียนแปลงมาสู่ 
ศิลปะของอาเซียน 
 
ศิลปะของอาเซียนได้
เปล่ียนแปลงจารีตศิลป์ใน
ภูมิภาคอ่ืน 

เทคโนโลยแีละการส่ือสารส่งผลกระทบ
ต่อผูผ้ลิตงานศิลป์และผูเ้สพงานศิลป์
อยา่งไร  และศิลปะไดเ้ปล่ียนแปลงไป
อยา่งไรบา้ง ( ส่ือแนวคิด ประชาชน) 
 
 
ศิลปะช่วยใหป้ระชาชนจากทัว่โลกเขา้ใจ
วฒันธรรมและประชาชนในภูมิภาค
อาเซียนอยา่งไร ( ส่ือแนวคิด ประชาชน) 
 

ศึกษาวา่ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจทัว่โลกได ้ท าใหบ้ริษทัภาพยนตร์หนั
มาใหค้วามส าคญักบักลุ่มคนดูท่ีในอดีตไดม้องขา้ม  และเป็นตน้ก าเนิด
ของความร่วมมือใหม่ระหวา่งนานาชาติในวงการภาพยนตร์ 
 
 
 
ใหน้กัเรียนไดพ้ิจารณานิทรรศการศิลปะตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีอยู ่และ
วจิารณ์จารีตประเพณี ประชาชน เทคนิค และแนวคิดท่ีถูกถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบงานศิลป์  การถ่ายทอดท าไดถู้กตอ้งหรือไม่  วธีิจดั
แสดงงานศิลปะในพิพิธภณัฑส่์งผลต่อการเรียนรู้และการสรุป
ความเห็นของผูช้มอยา่งไร 
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 รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  
สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 
 
 
 

การมีทางเลือกหลายดา้น
ในการรักษาทาง
การแพทยแ์ละแผน
โบราณท่ีเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
การใชเ้ทคโนโลย ีท าให้
ประชาชนสามารถสร้าง
และฟ้ืนฟวูฒันธรรม และ
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ดว้ยเหตุใดการคงไวแ้ละพยายามรักษา
วธีิการหลาย ๆ ดา้นจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัใน
การรักษาทางการแพทย ์(แนวคิด ส่ือ
ประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
เทคโนโลยส่ีงผลกระทบต่อความสามารถ
ในการวจิยั เขา้ใจ และรักษาความพิเศษ
ของวฒันธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งไร (แนวคิด ส่ือ ประชาชน) 

ใหน้กัเรียนศึกษา และรายงานการจดัการดา้นการรักษา พยาบาลทาง
การแพทยใ์นชุมชนอาเซียนไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง   เศรษฐกิจของ
ชุมชนและสถานภาพของเมืองและชนบทส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงการรักษา พยาบาลทางการแพทยอ์ยา่งไร  ใครได้
ประโยชน์และใครไม่ไดรั้บประโยชน์   และการรักษาแผนโบราณ
ก าลงัถูกแทนท่ีดว้ยวทิยาการแพทยแ์ผนใหม่ หรือวธีิการใหม่ท่ีรับเขา้
มาจากต่างประเทศหรือไม่  และวธีิการใหม่มีขอ้พิสูจน์ทาง
วทิยาศาสตร์วา่ดีกวา่แบบเดิมหรือไม่  จะปรับใชน้วตักรรมอยา่งไรให้
เขา้กบัความละเอียดอ่อนทางวฒันธรรม และจะเป็นประโยชน์อยา่งไร
บา้ง 
 
ศึกษาและทดลองวธีิท่ีเทคโนโลยใีนปัจจุบนัช่วยใหก้ารส่ือสารของ
ประชาชนเช่ือมต่อกนัไดเ้หมือนกนั และแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัได ้ใน
ขณะเดียวกนัก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดว้ย 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้: หน่ึงตารางเมตร 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ภาพรวม: การเรียนนอกชั้นเรียน พานกัเรียนไปยงัสถานท่ีธรรมชาติ (เช่น แอ่งน ้าบนชายหาด ชายป่า สวนสาธารณะ ฯลฯ)  เพื่อสังเกตสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ  ให้
นกัเรียนสังเกตสภาพแวดลอ้ม 3 รอบ โดยนกัเรียนจะพิจารณาในรายละเอียดมากข้ึนในพื้นท่ีท่ีเล็กลงในการสังเกตแต่ละคร้ัง  คร้ังแรกใหส้ังเกตสภาพแวดลอ้มโดยรวม   
จากนั้นในสังเกตคร้ังท่ี 2  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มวดัพื้นท่ีขนาดหน่ึงตารางเมตร และจดรายการพนัธ์ุพืช หรือแมลง หรือสัตวต์่าง ๆ (หรือส่ิงท่ีบ่งช้ีวา่มีตวัตนของ
ส่ิงมีชีวติ) ท่ีนกัเรียนเห็น  ในการสังเกตคร้ังสุดทา้ยให้นกัเรียนพิจารณาพื้นท่ีสิบตารางเซนติเมตร  โดยใหส้ังเกตในรายละเอียดมากข้ึน   

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: ระบบนิเวศของอาเซียนประกอบดว้ยความหลากหลายอยา่งมากมายของส่ิงท่ีมีชีวติและส่ิงท่ีไม่มีชีวติในทุกระดบั ขนาด มาตรวดั 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 
o นกัเรียนสามารถใหค้  าจ  ากดัความระบบนิเวศ 
o นกัเรียนสามารถจ าแนกองคป์ระกอบท่ีมีชีวติและองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติ 
o นกัเรียนจะสามารถเรียนรู้ถึงปฏิสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีมีชีวติและองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติในระบบนิเวศ 
o นกัเรียนสามารถเรียนรู้วา่ระบบนิเวศทั้งหมดเกิดจากองคป์ระกอบท่ีหลากหลาย  

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้:  
o ระบบนิเวศเกิดจากอะไร และองคป์ระกอบในระบบนิเวศมีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งไรบา้ง  (สถานท่ี ส่ือ) 
o องคป์ระกอบท่ีมีชีวิต และองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติ ในระบบนิเวศคืออะไร (สถานท่ี ส่ือ) 
o องคป์ระกอบท่ีมีชีวิต และองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติในระบบนิเวศปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งไร (สถานท่ี ส่ือ) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้: 
o ไมเ้มตร 
o เชือกและหมุด  
o แวน่ขยาย 
o เทอร์โมมิเตอร์ 
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o สมุด หรือ กระดาษส าหรับจดบนัทึกการสังเกต 
o เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบนัทึกการสังเกต เช่น ดินสอ ชอลก์สี เมจิกมาร์คเกอร์ สี หรือ กลอ้งถ่ายรูป 

เวลาท่ีใช้: บทเรียนน้ีจ าเป็นตอ้งพานกัเรียนออกไปยงัสถานท่ีธรรมชาติในทอ้งถ่ิน  หากมีสถานท่ีเหมาะสมบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงเรียน อาจใชเ้วลา 3 คาบ หากไม่มี
สถานท่ีในบริเวณใกลเ้คียง อาจตอ้งใชเ้วลาคร่ึงวนัส าหรับการสังเกตทั้งสามรอบ 

อภิธานศัพท์: 
 ระบบนิเวศ หมายถึง ชุมชนทางชีวภาพของความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติต่าง ๆ และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของส่ิงมีชีวติเหล่านั้น  
 องคป์ระกอบท่ีมีชีวิต หมายถึง ของส่ิงมีชีวติ หรือเก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวติ หรือเป็นผลพวงท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความสัมพนัธ์ท่ีอยูใ่นระบบนิเวศ

ของส่ิงมีชีวตินั้น 
 องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวิต หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ หรือสภาพแวดลอ้มทางกายภาพมากกวา่ทางชีวภาพ   เป็นส่ิงท่ีไม่ไดเ้กิดจากส่ิงมีชีวติ 

การเตรียมความพร้อม 
o ใหค้  านิยามระบบนิเวศ  ระบบนิเวศ หมายถึง พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงท่ีเป็นชุมชนของพืชและสัตวต่์าง ๆ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของพืชและสัตวน์ั้นๆ 

เนือ้หาก่อนเรียน: ครูใหค้  านิยามค าศพัท:์ ระบบนิเวศ  องคป์ระกอบท่ีมีชีวติ และองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติ และการสังเกตหมายถึงสังเกตอะไรและสังเกตอยา่งไรบา้ง 
o องคป์ระกอบท่ีมีชีวิต หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชและสัตวต่์าง ๆ และส่ิงท่ีเป็นผลผลิตหรือเกิดจากพืชและสัตว ์เป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศ 
o องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวิต ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ีเป็นส่ิงไม่มีชีวติทั้งหมดในระบบนิเวศ (เช่น กอ้นหิน อากาศ อุณหภูมิ ฯลฯ)  
o การสังเกต คือ การใชป้ระสาทสัมผสั เพื่อสังเกตอยา่งระมดัระวงั 

การสาธิตกิจกรรม: ครูควรจะสาธิตวา่ ควรสังเกตโดยใชป้ระสาทสัมผสัแต่ละอยา่งอยา่งไรบา้ง  เช่น “ครูไดย้นิเสียงลมพดัระหวา่งตน้ไม ้และเสียงกบร้อง  ครูรู้สึกถึง
ความอบอุ่นของแสงแดด  ครูไดก้ล่ินดอกไม ้และไดสู้ดอากาศท่ีสดช่ืน ครูเห็นตน้ไมแ้ละมูลดิน”   

ขัน้ตอนการสอน 
1. สังเกตสภาพแวดลอ้ม   เร่ิมตน้โดยใหน้กัเรียนจดบนัทึกวนัท่ี เวลา สถานท่ี และอุณหภูมิ  ใหน้กัเรียนสังเกตสภาพแวดลอ้มโดยการมองดู การฟัง การรู้สึก และ

การดมกล่ินส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั  การบนัทึกการสังเกตอาจบนัทึกดว้ยรูปภาพ แผนภาพ รูปถ่าย หรือการจด  (ส าหรับนกัเรียนในชั้นเรียนท่ีสูงข้ึน อาจใหท้ า
ตารางสองช่องเพื่อท ารายการองคป์ระกอบท่ีมีชีวิตและองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติตามความเหมาะสม)  
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2. ใหอ้ภิปรายร่วมกนัทั้งชั้นเรียน เพื่อทบทวนการสังเกตของนกัเรียน  เนน้ท่ีการอภิปรายความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติและส่ิงท่ีไม่มีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม  ควร
สนบัสนุนใหน้กัเรียนแสดงออกวา่ นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีตนรายงานกบัส่ิงใดบา้ง  เช่น “… เห็นนก  นกอยูบ่นตน้ไม ้ ตน้ไมต้อ้งการแสงอาทิตยเ์พื่อ
การอยูร่อด…” 

3. สังเกตพื้นท่ีหน่ึงตารางเมตร  บอกนกัเรียนวา่ นกัวทิยาศาสตร์เฝ้ามองสังเกตการณ์อยา่งระมดัระวงั และมองจากพื้นท่ีกวา้งแลว้ค่อย ๆ สังเกตในรายละเอียดมาก
ข้ึนในพื้นท่ีท่ีเล็กลง   ครูควรสาธิตวธีิการวดั และท าเคร่ืองหมายพื้นท่ีหน่ึงตารางเมตรโดยใชไ้มเ้มตร เชือก และหมุด 

4. ใหน้กัเรียนท างานกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน  ใหน้กัเรียนวดัพื้นท่ีหน่ึงตารางเมตร และสังเกต บนัทึกองคป์ระกอบท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติต่าง ๆ ภายในพื้นท่ีตาราง
เมตร (รวมถึง ชนิดของพืชและแมลงต่าง ๆ  ประเภทของดิน และอุณหภูมิ) 

5. อภิปรายทั้งชั้นเรียน  ทบทวนส่ิงท่ีนกัเรียนสังเกตเห็น  ครูควรพยายามช้ีใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ 

การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า 
o สังเกตพื้นท่ีสิบตารางเซนติเมตร  ท าการสังเกตซ ้ าดงัท่ีอธิบายขา้งตน้ โดยการวดัพื้นท่ีสิบตารางเซนติเมตร และท าเคร่ืองหมายโดยใชเ้ชือกและหมุด  คร้ังน้ีให้

นกัเรียนใชแ้วน่ขยายส่องเพื่อส ารวจอยา่งใกลชิ้ดยิง่ข้ึน 
o อภิปรายทั้งชั้นเรียนเช่นเดียวกบักิจกรรมขา้งตน้ และถามค าถามเพื่อใหน้กัเรียนแสดงความเห็นเก่ียวกบัประสบการณ์ตนเอง เช่น นกัเรียนพบวา่การสังเกตใน

พื้นท่ีท่ีเล็กกวา่ยากกวา่หรือไม่   นกัเรียนรู้สึกประหลาดใจบา้งหรือไม่ในส่ิงท่ีคน้พบ  เคร่ืองมืออะไรท่ีช่วยใหส้ังเกตไดใ้กลชิ้ดยิง่ข้ึน 

บทสรุป: ใหน้กัเรียนเลือกองคป์ระกอบท่ีมีชีวติและองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติ 3-5 ชนิดท่ีนกัเรียนสังเกตเห็นในระบบนิเวศท่ีตอ้งศึกษาอยู ่ ใหน้กัเรียนวาดแผนภาพและ
เขียนอธิบายวา่องคป์ระกอบเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรในระบบนิเวศ 

การประเมินผลท่ีแนะน า 
o ใหน้กัเรียนจ ากดัขอบเขตโดยวดัพื้นท่ีหน่ึงตารางเมตร ใชเ้ชือกและหมุดตรึง  และบอกจ านวนองคป์ระกอบท่ีมีชีวติและองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติ  ครูอาจสังเกต

ดูความถูกตอ้ง ความร่วมมือกนัท างาน และ “การคิดอยา่งนกัวทิยาศาสตร์”   ตอนทา้ย ใหน้กัเรียนเขียนแผนภาพซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี: ชนิดพืช ชนิด
แมลง/สัตว ์ประเภทดิน และอุณหภูมิ (การประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 1- การอธิบาย)  

o ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายโดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต บนัทึก และแผนภาพ  ใหค้วามส าคญักบัการท่ีส่ิงแวดลอ้มถูกก าหนดโดยปฏิกริยาหรือ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบท่ีมีชีวติและองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติ  (การประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 1- การอธิบาย และ ดา้นท่ี 2 - การตีความ) 
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o ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบกิจกรรม “หน่ึงตารางเมตร” โดยใชแ้ผนภาพท่ีประกอบดว้ยรายละเอียดท่ีมากข้ึนของพื้นท่ีท่ีสังเกต  อภิปรายในชั้นเรียนและท ารายงาน
บนัทึกการสังเกตทางวทิยาศาสตร์ (science journal entry) ใหส้มบูรณ์  โดยการเพิ่มองคป์ระกอบท่ีมีชีวติและองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติ 3-5 ชนิด ท่ีสังเกตเห็นใน
ระบบนิเวศท่ีตนส ารวจ  จากนั้นวาดภาพ และเขียนการอธิบายวา่องคป์ระกอบเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรในระบบนิเวศ ในระดบัท่ีใหญ่กวา่ (หน่ึง
ตารางเมตร) และในระดบัท่ีเล็กกวา่ (10 ตารางเซนติเมตร)   (การประเมินผลรวบยอด: ดา้นท่ี 1-การอธิบาย  และดา้นท่ี 2- การตีความ)   

o การประเมินผลเพิ่มเติม:  ใหน้กัเรียนท างานกลุ่ม สร้างคู่มือแนะน าสถานท่ี  แจงรายละเอียดของ พนัธ์ุพืช สัตว ์แมลงในพื้นท่ีระบบนิเวศท่ีไดส้ ารวจ  พร้อมกบั
อธิบายสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอ้ม  (การประเมินผลรวบยอด: ดา้นท่ี 1- การอธิบาย  และดา้นท่ี 3-การประยุกตใ์ช)้ 

ค าถามท้ายบท 
o จะส ารวจและวดัความหลากหลายในระบบนิเวศไดอ้ยา่งไร 
o องคป์ระกอบท่ีมีชีวิตและองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติในระบบนิเวศมีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งไร   
o ส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศท่ีมีขนาดต่าง ๆ กนั (ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่) พึ่งพาองคป์ระกอบท่ีมีชีวติและองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติในระบบนิเวศอยา่งไร

บา้ง 

การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร 
บทเรียนเหล่าน้ีสามารถเช่ือมโยงกบัการศึกษาส่ิงแวดลอ้มและบทเรียนต่าง ๆ ท่ีศึกษาความหลากหลายทางพื้นท่ีภูมิศาสตร์และระบบนิเวศ, นิเวศวทิยาและการอนุรักษ์
ธรรมชาติ, และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้: ประเพณีการเฉลิมฉลองและงานฉลอง 
ระดับช้ัน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / ประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา 

ภาพรวม:  ครอบครัวสืบทอดความเช่ือ ค่านิยม จารีตประเพณีผา่นการเฉลิมฉลองและพิธีกรรมต่าง ๆ ซ่ึงช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ของผูค้นให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน และ
เช่ือมโยงระหวา่งผูค้นกบัวฒันธรรมและความเป็นมาในอดีตของตนมากยิ่งข้ึน  ในบทเรียนน้ี นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ประเพณีของครอบครัว และเขา้ใจวา่เหตุใดประเพณี
เหล่าน้ีจึงมีความส าคญั  นกัเรียนจะไดศึ้กษาวา่ ประชาชนในวฒันธรรมท่ีต่างกนั มีการเฉลิมฉลองท่ีต่างกนั แต่ก็มีความเป็นสากลทางวฒันธรรม (ส่ิงท่ีเหมือนกนั เช่น 
ดนตรี อาหาร เคร่ืองแต่งกายพิเศษ เป็นตน้)   จุดมุ่งหมายของบทเรียน เพื่อให้นกัเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีเหมือนกนัของครอบครัวต่างวฒันธรรม   กิจกรรมน้ี
ออกแบบเพื่อช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจความส าคญัของประเพณีและวฒันธรรม 

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมน าพาผูค้นมารวมตวักนั 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน 
o นกัเรียนสัมภาษณ์ ผูสู้งอายใุนครอบครัวเก่ียวกบัประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ  
o นกัเรียนท าตารางหรือแผนภาพประเพณีและพิธีกรรม เพื่อแสดงความเป็นสากลทางวฒันธรรม (รูปแบบทางวฒันธรรมท่ีเป็นท่ีรู้จกัในทุกสังคม) ของประเพณี

และพิธีกรรม 
o นกัเรียนท าตารางหรือแผนภาพประเพณีและพิธีกรรมในวฒันธรรมอ่ืน 
o นกัเรียนคน้หาความเป็นสากลทางวฒันธรรม 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
o ดว้ยเหตุใดประเพณีจึงมีความมีส าคญัเม่ือมีการเฉลิมฉลอง  (ประชาชน สถานท่ี แนวคิด) 
o อาหาร เคร่ืองแต่งกายพิเศษ เพลง งานฝีมือมีบทบาทในประเพณีครอบครัวหรือชุมชนอยา่งไรบา้ง ( ส่ือแนวคิด) 
o ความเป็นสากลทางวฒันธรรมส าหรับเทศกาลวนัหยดุ และงานเฉลิมฉลองมีอะไรบา้ง (ประชาชน แนวคิด) 
o เทศกาลวนัหยดุทัว่โลก มีความเหมือนและความต่างกนัอยา่งไรบา้ง (ประชาชน แนวคิด) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้ 
o ตารางหรือแผนภาพความเป็นสากลทางวฒันธรรม  
o  ใบงานการจดังานวนัเกิด 
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o ตารางเปรียบเทียบวนัหยดุ 
o ใบงานเอกสารเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์การสังสรรคใ์นครอบครัว 
o สมุดรูปภาพต่าง ๆ เก่ียวกบัหวัขอ้ งานวนัเกิดทัว่โลก และงานฉลองปีใหม่ 
o กระด่ิง/อุปกรณ์ท่ีเขยา่แลว้เกิดเสียง หมวก เพลง ซองอัง่เปา โคมไฟ เคร่ืองแต่งกายพิเศษตามประเพณี 

เวลาท่ีใช้:  4 คาบ  และมีการบา้น 2 ช้ินงานส าหรับการสัมภาษณ์ครอบครัว 

อภิธานศัพท์ 
o ประเพณี หมายถึง ธรรมเนียมปฏิบติั หรือความเช่ือท่ีสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนรุ่นต่อไป 
o การเฉลิมฉลอง หมายถึง การกระท าท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของเหตุการณ์ผา่นกิจกรรมสังคม หรือกิจกรรมร่ืนเริง 
o พิธีกรรม หมายถึง พิธีการซ่ึงเป็นการประกอบพิธีหลายอยา่ง 
o งานฝีมือ  หมายถึงวตัถุท่ีคนเป็นผูส้ร้าง มกัเป็นส่ิงท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์หรือความสนใจทางสังคม 
o ความเป็นสากลทางวฒันธรรม หมายถึง รูปแบบทางวฒันธรรมท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัในทุกสังคม 

การเตรียมความพร้อม 
คาบท่ี 1 
ใหน้กัเรียนพดูคุยและนึกถึงส่ิงท่ีสมาชิกในครอบครัวประพฤติปฏิบติัเหมือนกนั เม่ือพดูถึงความเช่ือ ธรรมเนียมปฏิบติั และจารีตประเพณี  ตั้งค  าถามใหท้ั้งชั้นเรียน
ร่วมกนัอภิปราย โดยถามวา่ 
o ครอบครัวของนกัเรียนท าอะไรทุก ๆ ปี เพื่อเฉลิมฉลองวนัหยดุทางศาสนา วนัเกิด หรือเทศกาลวนัหยดุต่าง ๆ  (ยกตวัอยา่งวนัหยดุราชการ)  
o มีอาหารพิเศษอะไรหรือไม่ ท่ีครอบครัวของนกัเรียนรับประทานเพื่อเฉลิมฉลอง  หรือ เพลงพิเศษอะไรท่ีนกัเรียนร้อง เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ ส่ิงของพิเศษอะไรท่ี

นกัเรียนใช ้ อธิบายวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของประเพณีครอบครัว 
o ประเพณีหลายอยา่งเกิดจากการเฉลิมฉลองท่ีเกิดข้ึนทุก ๆ ปี  ท ารายการการฉลองของครอบครัว ขอใหค้รูช่วยแนะวา่ ใหท้  ารายการของการเฉลิมฉลองทุก

ประเภทดว้ย ไม่เฉพาะการฉลองในวนัหยดุทางศาสนาเท่านั้น 

เนือ้หาก่อนเรียน: ครูจะยกตวัอยา่งท่ีระบุเพื่อแสดงความเป็นสากลในการเฉลิมฉลอง 

การสาธิตกิจกรรม:  ใหค้รูอธิบายประเพณีครอบครัว และสาธิตการน าองคป์ระกอบต่าง ๆ ของประเพณีนั้นมาใส่เป็นหมวดหมู่ในความเป็นสากลทางวฒันธรรม 
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ขัน้ตอนการสอน 

คาบท่ี 2 
o แนะน าส่ิงท่ีเป็นสากลบางอยา่งท่ีแสดงถึงการเฉลิมฉลองของผูค้นทัว่โลก  แสดงตารางความเป็นสากลทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ 

 ดนตรี 
 อาหารพิ เศษ 
 ศิลปหตัถกรรม  
 เคร่ืองแต่งกาย 
 แสงไฟ 

o หากเหมาะสม ถามนกัเรียนวา่ ฉลองวนัเกิดตนเองอยา่งไร  ใหน้กัเรียนเขียนรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนการฉลองวนัเกิด (หากนกัเรียนไม่ฉลองวนั
เกิด ใหท้  ากิจกรรมต่อไป คืออ่านหนงัสือเก่ียวกบัการฉลอง และเขียนแผนภาพความเป็นสากลทางวฒันธรรม) 

o อ่านหนงัสือเก่ียวกบัการฉลองวนัเกิดทัว่โลก  อภิปรายถึงส่ิงท่ีผูค้นทัว่โลกท าเหมือนกนัเพื่อฉลองวนัเกิด (ดนตรี เคร่ืองแต่งกายพิเศษ อาหาร และ
ศิลปหตัถกรรม)  

o บนัทึกส่ิงท่ีนกัเรียนพดูบนแผนภาพความเป็นสากลทางวฒันธรรม (หลงักิจกรรม น าแผนภาพนั้นมาแสดงเพื่อให้นกัเรียนไดใ้ชอ้า้งอิง)  

คาบท่ี 3  
o วนัหยดุ เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของการฉลองวนัหยดุโดยเลือกวนัหยดุมาสองวนั ใชแ้ผนภาพความเป็นสากลทางวฒันธรรมแผน่ใหม่  

ตวัอยา่งเช่น วนัข้ึนปีใหม่ (1 มกราคม) และวนัตรุษ หรือวนัข้ึนปีใหม่ประจ าชาติ  (เช่น วนัตรุษจีน วนัสงกรานต ์หรือวนัเตด็ วนัข้ึนปีใหม่เวยีดนาม) 
o อ่านหนงัสือเก่ียวกบัวนัข้ึนปีใหม่ เน่ืองจากวนัท่ี 1 มกราคมเป็นวนัท่ีฉลองปีใหม่กนัในประเทศต่าง ๆ  ถามนกัเรียนวา่ นกัเรียนคิดวา่ท าไมคนเราจึงฉลองวนัข้ึน

ปีใหม่กนั  และส่ิงท่ีผูค้นคาดหวงัในปีใหม่มีอะไรบา้ง 
o เปิดเพลงวนัปีใหม่ เช่น เพลงสามคัคีชุมนุม Auld Land Syne (ถา้มีอินเตอร์เนต ให้นกัเรียนดูหรือฟัง Youtube  ฟังเพลงน้ีพร้อมทั้งดูเน้ือเพลง ใน 

www.youtube.com/watch?v-wPnhaGWBnys)  
o ถามนกัเรียนวา่ สาระส าคญัในบทเพลงน้ีคืออะไร  ท าไมจึงคิดเช่นนั้น 
o แสดงส่ิงท่ีเป็นสัญลกัษณ์การฉลองปีใหม่ เช่น หมวก หรือ อุปกรณ์ท่ีเขยา่แลว้เกิดเสียง (Noise-maker) (ศิลปหตัถกรรม) 
o ใหน้กัเรียนจบัคู่ ช่วยกนัเติมขอ้มูลใน ใบงานการจดังานฉลอง อนุญาตใหน้กัเรียนเปิดหาขอ้มูลในหนงัสือท่ีไดอ่้านเก่ียวกบัวนัข้ึนปีใหม่ 

http://www.youtube.com/watch?v-wPnhaGWBnys
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คาบท่ี 4 
o อ่านหนงัสือเก่ียวกบัวนัตรุษหรือวนัข้ึนปีใหม่ประจ าชาติท่ีเฉลิมฉลองในประเทศอาเซียน  
o เปิดเพลงข้ึนปีใหม่ ตามประเพณี (ถา้มี)  ถามนกัเรียนวา่  เพลงมีความหมายอะไร ดว้ยเหตุใดนกัเรียนจึงคิดเช่นนั้น  
o ผูค้นอวยพรซ่ึงกนัและกนัอยา่งไรในวนัตรุษหรือวนัข้ึนปีใหม่ประจ าชาติ และเพราะอะไรจึงอวยพรกนั 
o ใหน้กัเรียนดูโคมไฟ ซองอัง่เปา เคร่ืองแต่งกาย ตามประเพณี และศิลปวตัถุท่ีส าคญัในการเฉลิมฉลองวนัตรุษ 
o ใหท้ั้งชั้นเรียนเติมตารางในส่วนของวนัตรุษดว้ยกนัอนุญาตใหน้กัเรียนคน้ควา้ในหนงัสือเก่ียวกบัวนัตรุษ 
o เปรียบเทียบวนัข้ึนปีใหม่สากลท่ีฉลองในวนัท่ี 1 มกราคมกบัการฉลองวนั ตรุษอ่ืน ๆ  จดบนัทึกวา่มีองคป์ระกอบใด หรือมีส่ิงใดในวนัฉลองปีใหม่ทั้งสอง

ท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั 

การฝึกปฏิบัติโดยการช้ีแนะของครู: โครงงานประวติัศาสตร์จากการเล่าขาน: เชิญสมาชิกครอบครัวมาในชั้นเรียนเพื่อร่วมอภิปรายประเพณีและพิธีกรรมครอบครัว  
นกัเรียนจะไดส้ัมภาษณ์ผูป้กครองหลงัจากท่ีไดฟั้งผูป้กครองเล่า 
ขั้นตอนการสอนน้ีช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ และใชท้กัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนผา่นวธีิการเรียนรู้ในชีวิตจริงท่ีมีความหมาย  นกัเรียนจะกลายเป็นผูท่ี้สืบคน้ขอ้มูลอยา่ง
กระตือรือร้น  หลงัจากการสัมภาษณ์ นกัเรียนทั้งชั้นแลกเปล่ียนส่ิงท่ีตนบนัทึก และจดัล าดบัใหม่ แลว้จึงช่วยกนัท าบนัทึกข้ึนมาใหม่  ใหน้กัเรียนตดัสินเลือกช่ือเร่ือง
ตามสาระส าคญัหลกัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
ทกัษะท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่: จะถามค าถามท่ีเก่ียวเน่ืองอยา่งไร จะจดบนัทึกอยา่งไร จะสบสายตาอยา่งไร จะทกัทายผูม้าเยอืนอยา่งไร จะพดูต่อหนา้กลุ่ม และต่อ
หนา้ผูใ้หญ่อยา่งไรจะคน้หาขอ้สารสนเทศอยา่งไร จะฟังค าถามท่ีถามซ ้ า ๆ อยา่งไร จะเรียงล าดบัความคิดหลงัการสัมภาษณ์อยา่งไร จะหาใจความหลกัอยา่งไร และ
น ามาเขียนสรุปสาระส าคญัอยา่งไร 

ค าถามท้ายบท:  โครงงานผา้ปะต่อ  ทั้งชั้นท าผา้ปะต่อนใหญ่ร่วมกนั  แบ่งพื้นท่ีเป็นส่ีเหล่ียมในผา้ห่มใหน้กัเรียนแต่ละคนแสดงผลงานตนเองในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัวชั้นเรียน  เพื่อสะทอ้นวา่ครอบครัวชั้นเรียนไดรั้บการสืบทอดหรือไดรั้บอิทธิพลจากจารีตประเพณีทางวฒันธรรมหรือมรดกทางวฒันธรรมอยา่งไร 
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง:  นกัเรียนสัมภาษณ์สมาชิกครอบครัวเก่ียวกบัประเพณีและพิธีกรรมครอบครัว  ใชเ้อกสารประกอบการสอน ใบงานการสัมภาษณ์การเฉลิม
ฉลองของครอบครัว 

การประเมินผลท่ีแนะน า 
o ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน อภิปรายเก่ียวกบัความเช่ือ ธรรมเนียมปฏิบติั และประเพณีของครอบครัวตน  ใหน้กัเรียนช่วยกนัเติมขอ้มูลในตาราง

ความเป็นสากลทางวฒันธรรม โดยยกตวัอยา่งสองหรือสามตวัอยา่งเก่ียวกบัการฉลองและประเพณีของครอบครัว พร้อมทั้งการอธิบายเก่ียวกบัดนตรี อาหาร 
เคร่ืองแต่งกายศิลปวตัถุ และแสงไฟ (ถา้มี) ท่ีใชใ้นการฉลองแต่ละงาน (การประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 1-การอธิบาย) 
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o ใหน้กัเรียนเติมขอ้มูลในเอกสารประกอบการสอน ใบงานการจดังานฉลองวนัเกิด เนน้ท่ีการอธิบาย เพื่ออธิบายวา่วนัเกิดนั้นจดัฉลองข้ึนอยา่งไรในครอบครัว  
ดนตรีท่ีใชใ้นงาน เคร่ืองแต่งกายพิเศษท่ีใส่ในงาน อาหารในงาน และงานฝีมือท่ีใช ้ (การประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 1-การอธิบาย) 

o ใหน้กัเรียนอภิปรายเก่ียวกบัการฉลองวนัเกิดทัว่โลก โดยใหน้กัเรียนนึกถึงส่ิงท่ีเหมือนกนั (ความเป็นสากล)   ใหน้กัเรียนน าส่ิงท่ีไดจ้ากการอภิปรายมาใส่ในใบ
งานความเป็นสากลทางวฒันธรรม (การประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 2-การตีความ) 

o ใหน้กัเรียนจบัคู่เติมขอ้มูลการฉลองวนัปีใหม่ในตาราง “การเปรียบเทียบการฉลองวนัหยดุ” (ทั้งวนัปีใหม่สากล และวนัตรุษ)  ยกตวัอยา่งท่ีชดัเจนจากการอ่าน
หนงัสือ การพดูคุยแลกเปล่ียนเร่ืองเพลง หรืองานฝีมือ และจากการอภิปราย  จากนั้นทั้งชั้นอภิปรายถึงความคลา้ยคลึงกนัและความต่างของการเฉลิมฉลองทัว่
อาเซียน (การประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 2-การตีความ และดา้นท่ี 4-มุมมอง) 

o ใหท้ั้งชั้นท าผา้นวมดว้ยกนั โดยนกัเรียนแต่ละคนแสดงผลงานในช้ินส่วนของตน เพื่อแสดงวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ผลงานแสดงมรดกทาง
วฒันธรรม ค่านิยมหรือธรรมเนียมปฏิบติัของชั้นเรียน ตลอดจนแสดงออกถึงชาติพนัธ์ุของตน   (การประเมินผลรวบยอด:  ดา้นท่ี 2-ตีความ     และดา้นท่ี 4-
มุมมอง)  

o การประเมินผลเพิ่มเติม: เติมขอ้มูลสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวของนกัเรียนในใบงาน “การสัมภาษณ์ครอบครัว”  และท าสมุดชั้นเรียนแสดงประวติัส่วนตวั
ของนกัเรียนแต่ละคน (มีขอ้มูลประวติัส่วนตวัของนกัเรียนแต่ละคนหน่ึงหนา้ โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์)   (การประเมินผลรวบยอด:  ดา้นท่ี 2-ตีความ   
และดา้นท่ี 4-มุมมอง)  

ค าถามท้ายบท 
o ครอบครัวและชุมชนปฏิบติัตามตามขนบธรรมประเพณีอยา่งไรบา้ง ในการเฉลิมฉลองของพวกเขา 
o มีการน าองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนั (แสงไฟ อาหาร เคร่ืองแต่งกาย  ดนตรี) มาใชอ้ยา่งไรในการเฉลิมฉลอง 
o พิธีกรรมและการเฉลิมฉลองต่าง ๆ มีความเป็นสากลเหมือนกนัอยา่งไรบา้ง 
o มีการฉลองวนัหยุดท่ีแตกต่างกนัในประเทศต่าง ๆ ทัว่อาเซียนอยา่งไรบา้ง 
o พิธีกรรมและการเฉลิมฉลองน าพาผูค้นมารวมกนัอยา่งไร 

 
การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร: การเช่ือมโยงกนัในหลกัสูตรไดส้อดแทรกในแผนการจดัการเรียนรู้ผา่นการอ่าน การเขียน และประสบการณ์เรียนรู้ทางสังคม
ไดร้วมอยูใ่นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีอธิบายขา้งตน้ 
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เอกสารประกอบการสอน: แผนภาพความเป็นสากลทางวฒันธรรม 

 
 

ดนตรี 

เคร่ืองแต่งกาย 

อาหาร 

แสงไฟ 

กำรเฉลมิฉลอง 

ควำมเป็นสำกลทำง

วฒันธรรม 

ศิลปหตัถกรรม 
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานการจดังานฉลองวนัเกิด  
ช่ือ       วนัท่ี     
ครอบครัวทัว่โลกร่วมงานฉลองวนัเกิด  การฉลองอาจแตกต่างกนั แต่เราจะพบวา่มีส่ิงท่ีเหมือนกนัในทุกวฒันธรรมในดา้นวธีิการท่ีเราใชเ้พื่อเฉลิมฉลอง 
การเฉลิมฉลองวนัเกิดไดก้ลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ทุกประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเมือง และเป็นท่ีนิยมส าหรับเด็ก ๆ และผูเ้ยาว ์   
ลองนึกดูวา่ ทัว่อาเซียนเขาฉลองวนัเกิดกนัอยา่งไร 
ในประเทศ/วฒันธรรมของฉนั ในการฉลองวนัเกิด เรา:  
 
ดนตรี                   
                   
                    
 
เคร่ืองแต่งกาย                  
                   
                   
อาหาร 
ศิลปหตัถกรรม                  
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานตารางเปรียบเทียบวนัหยดุ 
 ช่ือ       วนัท่ี     
ครอบครัวทัว่โลกร่วมงานเฉลิมฉลองกนั เปรียบเทียบวนัหยดุสองวนั (เช่น วนัข้ึนปีใหม่สากล วนัท่ี 1 มกราคม วนัตรุษสงกรานต์)  ใส่ขอ้มูลในตารางและอภิปราย
ร่วมกนัวา่ การฉลองวนัหยดุสองวนัน้ีมีอะไรท่ีเหมือนกนับา้ง 

การฉลอง ดนตรี อาหาร เคร่ืองแต่งกาย แสงไฟ ศิลปหตัถกรรรม 
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานสมัภาษณ์การเฉลิมฉลองของครอบครัว  
ช่ือ       วนัท่ี     
ครอบครัวทัว่โลกร่วมการเฉลิมฉลอง  การฉลองอาจแตกต่างกนั แต่ส่ิงท่ีเราใชใ้นการฉลอง (เช่น ดนตรีและอาหารพิเศษ) อาจคลา้ยคลึงกนัในทุกวฒันธรรม   สัมภาษณ์
สมาชิกครอบครัว (คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่  คุณยา่ หรือ คุณตา คุณยาย คุณป้า คุณลุง)  เก่ียวกบังานฉลองท่ีส าคญัท่ีครอบครัวจดัข้ึน และจดบนัทึกวา่วธีิการฉลองของ
ครอบครัวนกัเรียน 
ครอบครัวฉนัฉลอง:                  
ในงานฉลอง พวกเรา 
ดนตรี                   
                   
                    
เคร่ืองแต่งกาย                  
                   
                   
อาหาร                   
                   
                   
ศิลปหตักรรม                  
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ตวัอยา่ง แผนการจดัการเรียนรู้ : ครอบคลุมผืนดินและผนืน ้า – ภูมิศาสตร์อาเซียน 
ระดับช้ัน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / สังคมศึกษา 

ภาพรวม:  ในบทเรียนน้ี นกัเรียนจะไดศึ้กษาความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศตนกบัประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน  โดยการพิจารณาความ
หลากหลายทางภูมิศาสตร์ในประเทศของตน นกัเรียนจะสามารถเช่ือมโยงส่ิงเหล่าน้ีกบัประเทศอ่ืน ๆ และเขา้ใจแนวคิดเร่ือง “ความคลา้ย” และ  “ความต่าง”   ในการ
เห็นคุณค่าของความหลากหลาย   นกัเรียนจะไดฝึ้กอ่านแผนท่ี ระบุสภาพภูมิศาสตร์บนแผนท่ี และน าไปแสดงบนแผนท่ีวา่ง  เร่ิมโดยใหน้กัเรียนเรียนรู้โดยการสังเกต
สภาพภูมิศาสตร์ประเทศตนบนแผนท่ี  และบ่งช้ีวถีิการด าเนินชีวิตท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ในรูปภาพ  จากนั้นใหศึ้กษาสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศอ่ืน 
เช่น ภูเขา ชายฝ่ัง บริเวณป่า เกาะ เป็นตน้   ตอนทา้ย ให้นกัเรียนเติมแผนท่ีวา่ง และตารางแสดงความแตกต่างและความคลา้ยคลึงของประเทศต่าง ๆ  

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: ประชาชนปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มผา่นวฒันธรรมและวถีิการด าเนินชีวิต 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน 
o นกัเรียนจะสามารถระบุความแตกต่างทางสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ทัว่อาเซียนบนแผนท่ี 
o นกัเรียนจะสามารถเปรียบเทียบและบอกความแตกต่างของสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ทัว่อาเซียน 
o นกัเรียนจะสามารถอธิบายวา่ทัว่อาเซียนมีสภาพภูมิศาสตร์คลา้ยคลึงกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
o ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อประเทศอยา่งไร (สถานท่ี แนวคิด)  
o สภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศท าใหป้ระเทศต่าง ๆ อาเซียนเช่ือมติดกนัหรือแยกออกจากกนัอยา่งไร (สถานท่ี แนวคิด) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้ 
o แผนท่ีแสดงภูมิประเทศของประเทศอาเซียน  
o แผนท่ีวา่งของประเทศอาเซียนแต่ละประเทศ 
o แผนท่ีวา่งขนาดเล็กของประเทศในอาเซียน  
o แผนท่ีแสดงพื้นท่ีกสิกรรมและแผนท่ีอ่ืน ๆ ทัว่อาเซียน 
o ตารางส าหรับเติมขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของ “ประเทศของฉนั” และ “ประเทศอาเซียน”  

เวลาท่ีใช้:  1 คาบ (ส าหรับชัว่โมงเรียนหน่ึงชัว่โมง) 
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อภิธานศัพท์ 
o ความหลากหลาย:  แสดงความแตกต่างกนัของหลายส่ิงหลายอยา่งมากมาย  
o ภูมิประเทศ:  การแสดงลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง 

การเตรียมความพร้อม 
o พื้นท่ีต่าง ๆ บนแผนท่ีมีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์กนัอยา่งไร 
o พื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศนกัเรียนมีความแตกต่างกนัทางภูมิศาสตร์อยา่งไร 
o ดูแผนท่ีประเทศตนเองและประเทศอ่ืน พิจารณาวา่สองประเทศมีความคลา้ยคลึงกนัอยา่งไร และมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

เนือ้หาก่อนเรียน:   ไม่มี 

การสาธิตกิจกรรม:  
o สาธิตการอ่านสัญลกัษณ์บนแผนท่ีภูมิประเทศ การใชส้ัญลกัษณ์บนแผนท่ีเพื่อช่วยบนัทึกลกัษณะภูมิประเทศ 
o สาธิตขั้นตอนการจดลกัษณะภูมิศาสตร์และสาธิตการเปรียบเทียบลกัษณะภูมิศาสตร์บนตารางโดยการวงกลมส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนัในตาราง 

ขัน้ตอนการสอน:   
o แสดงแผนท่ีภูมิประเทศขนาดใหญ่ของประเทศอาเซียนใหช้ั้นเรียนดู และแสดงแผนท่ีวา่งของประเทศไทยไวคู้่กนั  ใหอ้ภิปรายวา่ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนัของประเทศแสดงดว้ยสัญลกัษณะอะไร (เช่น พื้นท่ีภูเขา ทะเล เป็นตน้)  ใหน้กัเรียนบอกความหมายของสีและสัญลกัษณ์ท่ีแสดงลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์  สาธิตการอ่านลกัษณะทางภูมิศาสตร์หน่ึงลกัษณะบนแผนท่ีภูมิประเทศ และสาธิตการบนัทึกลกัษณะทางภูมิศาสตร์นั้นดว้ยสีและสัญลกัษณ์บน
แผนท่ีวา่ง 

o แจกแผนท่ีวา่งประเทศไทยใหน้กัเรียนแต่ละคน และแผนท่ีภูมิประเทศอาเซียน  ใหแ้ต่ละคนเติมลกัษณะทางภูมิศาสตร์บนแผนท่ีวา่งของแผนท่ีประเทศตน 
o หลงัจากนั้น ใหอ้ภิปรายลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศตน  จดรายการลกัษณะทางภูมิศาสตร์เหล่านั้นบนตารางเพื่อใหท้ั้งชั้นเรียนดู 
o กลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 3-4 คน (ข้ึนอยูก่บัจ  านวนนกัเรียน และจ านวนประเทศอาเซียน) มอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาลกัษณะภูมิศาสตร์ของประเทศ

อาเซียนหน่ึงประเทศ  แจกตารางลกัษณะภูมิศาสตร์และแผนท่ีวา่งขนาดใหญ่ของประเทศหน่ึงใหแ้ต่ละกลุ่ม  ใหก้ลุ่มตีความสัญลกัษณ์และบนัทึกลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศอาเซียนท่ีกลุ่มตนไดรั้บมอบหมาย 
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o ทั้งชั้นเรียน  สาธิตการเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงและบอกความแตกต่างจากรายการลกัษณะภูมิศาสตร์ในตาราง  ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงและ
บอกความแตกต่างในกลุ่มตนเอง และเตรียมตวัเพื่อน าเสนอชั้นเรียน 

o ใหแ้ต่ละกลุ่มน าแผนท่ีมาติดบนผนงัต่อจากแผนท่ีประเทศไทย  แต่ละกลุ่มผลดักนัน าเสนอผลการส ารวจของกลุ่มตน 

 การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า: 
o ใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไม่ยงัสามารถตีความสัญลกัษณ์ และบนัทึกลกัษณะภูมิศาสตร์บนแผนท่ี เพื่อใหแ้น่ใจวา่นกัเรียนสามารถมีทกัษะท่ีเหมาะสม 
o ดูแลนกัเรียนกลุ่มต่าง ๆ วา่สามารถตีความลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงและลกัษณะท่ีแตกต่างในตารางของตน 

บทสรุป:  ใหน้กัเรียนดูแผนท่ีประเทศอาเซียนทั้งหมด เพื่อเพิ่มทกัษะทางภูมิศาสตร์ และเพื่อประเมินวา่นกัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด 

การประเมินผลท่ีแนะน า: 
o ใหน้กัเรียนสร้างแผนท่ีประเทศท่ีแสดงลกัษณะภูมิศาสตร์โดยใส่สัญลกัษณ์ท่ีใหไ้วใ้นแผนท่ีภูมิประเทศอยา่งถูกตอ้ง (การประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 1- 

การอธิบาย)   
o ใหท้ั้งชั้นเรียนใชแ้ผนท่ีตนอภิปรายลกัษณะภูมิศาสตร์ และจดรายการลกัษณะภูมิศาสตร์ท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั (การประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 1- 

การอธิบาย)   
o ใหน้กัเรียนท างานกลุ่ม สร้างแผนท่ีประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน พร้อมทั้งบนัทึกลกัษณะภูมิศาสตร์  ใหก้ลุ่มน าเสนอ จากนั้นทั้งชั้นร่วมกนัอภิปรายเปรียบเทียบ

ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างทางลกัษณะภูมิศาสตร์ของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  การประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 1- การอธิบาย และดา้นท่ี 2-
การตีความ)   

ค าถามท้ายบท:  
o ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีปรากฏบนแผนท่ีมีลกัษณะอยา่งไร 
o ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศอาเซียนมีลกัษณะอยา่งไร 
o ลกัษณะเหล่าน้ีท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเช่ือมติดกนัหรือแยกออกจากกนัอยา่งไร 

 
การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร: ในบทเรียนน้ีช่วยแสดงใหเ้ห็นวา่ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในสถานท่ี
เหล่านั้นอยา่งไรบา้ง  บทเรียนต่อไปนกัศึกษอาจศึกษาความเป็นอยูข่องชาวเขา ผูท่ี้อยูใ่กลช้ายฝ่ัง หุบเขา หรือป่า และผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเมือง เพื่อเช่ือมโยงภูมิศาสตร์กบั
ชีวติประจ าวนัของประชาชน 
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เอกสารประกอบการสอน :  แผนท่ีภูมิประเทศของประเทศอาเซียน 
 

 
 



120 
 

เอกสารประกอบการสอน:  แผนท่ีวา่งขนาดเลก็ของประเทศอาเซียน 
 

บรูไนดารุสซาลาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กมัพชูา 
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อินโดนีเซีย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลาว 
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มาเลเซีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พม่า 
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ฟิลิปปินส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิงคโปร์ 
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ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เวยีดนาม 
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เอกสารประกอบการสอน: ตารางเปรียบเทียบลกัษณะทางภูมิศาสตร์  
ช่ือ          วนัท่ี       

ประเทศของฉนั ประเทศในอาเซียน 
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เอกสารประกอบการสอน : แผนท่ีวา่งของประเทศอาเซียน 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ : เร่ืองเล่าขานจากผูค้นมากมาย – ความหลากหลายทางประวติัศาสตร์จากการเล่าขาน 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : มธัยมศึกษาตอนต้น / หนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษา 

ภาพรวม:  ในบทน้ี นกัเรียนจะไดมี้ส่วนร่วมในโครงงานประวติัศาสตร์จากการเล่าขาน เพื่อใหเ้กิดความช่ืนชมยิง่ข้ึนในการท่ีชุมชน ประเทศ และภูมิภาคของตนได้
กลายเป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมและชาติพนัธ์ุ  นกัเรียนจะไดเ้ขา้ใจวา่หลายวฒันธรรมใชป้ระวติัศาสตร์จากการเล่าขานเพื่อถ่ายทอดความรู้จากชน
รุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง  นกัเรียนจะไดฟั้งเร่ืองราวส่วนตวัของผูซ่ึ้งสร้างความแตกต่างในชุมชน หรือในชีวิตส่วนตวัของเขา  

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: บุคคลและกลุ่มต่างมีความต่างและสัมพนัธ์กนั 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 
 นกัเรียนสามารถคิดค าถามเพื่อใชส้ัมภาษณ์บุคคลในชุมชน 
 นกัเรียนสามารถสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลจากเร่ืองราวท่ีเป็นประสบการณ์ตรงของบุคคล 
 นกัเรียนสามารถเขียนเรียงความเก่ียวกบัเร่ืองบอกเล่าจากประสบการณ์ของบุคคลนั้นโดยตรง 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 การเห็นคุณค่าของความหลากหลายช่วยลดความตึงเครียดของทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และโลกอยา่งไร (ประชาชน แนวคิด) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้: แนะน าใหห้นงัสือเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และเรียนรู้ค่านิยมจาก “ผูอ้าวุโส” ในชุมชน   เลือกหนงัสือท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบั 

 บุคคลท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดในชุมชน ซ่ึงเป็นผูสื้บทอดความทรงจ าเก่ียวกบัเร่ืองราวในอดีต 
 สมาชิกในชุมชน ผูท่ี้อาศยั  “ผูสื้บทอดความทรงจ าในอดีต” เม่ือตอ้งมีการตดัสินเลือกอะไรท่ีส าคญั อนัจะส่งผลอยา่งยิง่ต่อปัจจุบนัและอนาคต  
 “ผูสื้บทอดความทรงจ าในอดีต” ควรจะมีบทบาทอยา่งมากในการสร้างอตัลกัษณ์และค่านิยมของชุมชน 

เวลาท่ีใช้:  อาจใชเ้วลาแตกต่างกนัตามความเหมาะสม (ประมาณ 1 สัปดาห์) 

อภิธานศัพท์ 
 ประวติัศาสตร์จากการเล่าขาน หมายถึง ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ 
 ความทรงจ า หมายถึง  การร าลึกถึงอดีตของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
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การเตรียมความพร้อม 
 ดว้ยเหตุใดความทรงจ าจึงส าคญัต่อชีวติเรา  ให้นกัเรียนเขียน ค าจ ากดัความค าวา่ ความทรงจ า และสะทอ้นคิดวา่ความทรงจ ามีความส าคญั (ต่อตนเอง หรือ

ชุมชน) อยา่งไร  
 ประวติัศาสตร์จากการเล่าขานมีคุณค่าอยา่งไร  ให้นกัเรียนใหค้  าจ  ากดัความค าวา่ ประวติัศาสตร์จากการเล่าขาน 
 การศึกษาความทรงจ าจากชุมชนร่วมกนัส่งผลต่ออตัลกัษณ์ของบุคคลอยา่งไร 

เนือ้หาก่อนเรียน:  แบ่งกลุ่มยอ่ย ใหน้กัเรียนสะทอ้นคิดความทรงจ าของตนกบัสมาชิกในกลุ่ม  และจากนั้นเลือกความทรงจ าท่ีประทบัใจหน่ึงเร่ืองจากกลุ่ม เพื่อน ามา
แลกเปล่ียนความทรงจ ากนัทั้งชั้นเรียน  

การสาธิต:  ครูสาธิตวา่จะน าความคิดไปสร้างเป็นค าถามท่ีเหมาะสมและน่าสนใจเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์อยา่งไร 

ขัน้ตอนการสอน:  

คาบท่ี 1 
 แบ่งกลุ่มยอ่ย ใหน้กัเรียนเขียนแผนผงัใยแมงมุม ในการระดมความคิดเพื่อใหค้  าจ  ากดัความ ค าวา่ “ความทรงจ า”   นกัเรียนคิดค าจ ากดัความของ “ความทรงจ า” 

เอง 
 ครูถามวา่นกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัอดีต ประสบการณ์เร่ืองราวในอดีตของบุคคล และจากประวติัศาสตร์ของชุมชนอยา่งไร   
 ครูอธิบายความหมายของค าวา่ ประวติัศาสตร์จากการเล่าขาน 

o ประวติัศาสตร์จากการเล่าขาน เกิดจากเม่ือบุคคลหน่ึง (ผูส้ัมภาษณ์) สัมภาษณ์อีกบุคคลหน่ึง (ผูใ้หส้ัมภาษณ์) เก่ียวกบัชีวติของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ณ 
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือเก่ียวกบัหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงท่ีเขาจดจ าได ้  ผูส้ัมภาษณ์บนัทึกการบอกเล่าของผูใ้หส้ัมภาษณ์ และน าค าพดูของผูใ้หส้ัมภาษณ์
มาเขียนเรียบเรียงผา่นมุมมองของผูส้ัมภาษณ์   การเขียนไม่ไดเ้ป็นการเขียนบนัทึกเร่ืองเล่าค าต่อค าจากค าพดูของผูใ้หส้ัมภาษณ์  

o ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งปรับแก ้เรียบเรียง ตดัทอน หรืออาจเพิ่มเติมค าใหส้ละสลวยตามความเหมาะสม (ทั้งน้ี จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ดว้ย)  
ผลงานเขียนท่ีเรียบเรียงเรียบร้อยแลว้ ควรเป็นงานเขียนท่ีสะทอ้นความคิดและความเป็นตวัตนของผูใ้หส้ัมภาษณ์  นกัเรียนเลือกบุคคลในชุมชนของ
ตน หรือบุคคลในชุมชนอ่ืน เพื่อสัมภาษณ์และเรียนรู้จากผูใ้หส้ัมภาษณ์  อาจช่วยนกัเรียนในการเสาะหาบุคคลท่ีนกัเรียนสนใจท่ีจะสัมภาษณ์ 

 ทั้งชั้นเรียน ช่วยกนัตั้งค  าถามท่ีใชส้ัมภาษณ์ เร่ิมจากค าถามทัว่ ๆ ไป จนถึงค าถามเก่ียวกบัประสบการณ์ชีวติ 
 การบา้น  ใหน้กัเรียนแต่ละคนเลือกบุคคลท่ีตนจะสัมภาษณ์ และเขียนอธิบายถึง สาเหตุท่ีเลือกบุคคลน้ี และมีส่ิงใดบา้งท่ีนกัเรียนคิดวา่ตอ้งการเรียนรู้จากบุคคล

น้ี   



129 
 

 กระตุน้ใหน้กัเรียนเลือกศึกษาช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึงโดยเฉพาะ  หรือหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงเก่ียวกบัชีวติของบุคคลผูใ้หส้ัมภาษณ์เท่านั้น  ใหน้กัเรียนสัมภาษณ์ 
และจดบนัทึกส่ิงท่ีตนไดเ้รียนรู้จากการสัมภาษณ์ 

คาบท่ี 2  
 ใหน้กัเรียนจบัคู่ แลกเปล่ียนบนัทึกการสัมภาษณ์กนั  
 ใหน้กัเรียนเขียนเรียงความเก่ียวกบัประสบการณ์ชีวติของบุคคลท่ีตนสัมภาษณ์ 

คาบท่ี 3 
 ใหน้กัเรียนน าเสนอเล่าเร่ืองราวของบุคคลท่ีตนสัมภาษณ์จากเรียงความของตน  
 หลงัจากจบการน าเสนอของแต่ละคน ใหน้กัเรียนจดบนัทึกส่ิงท่ีตนไดฟั้ง   ยกตวัอยา่ง ใหน้กัเรียนเลือกเติมประโยคเหล่าน้ี เช่น  

o จากเร่ืองท่ีฉนัไดฟั้ง ส่ิงท่ีสร้างความประหลาดใจแก่ฉนั คือ ... 
o ส่ิงท่ีท าใหฉ้นัรู้สึกตกใจมาก คือ ... 
o ส่ิงท่ีฉนัไดเ้รียนรู้จากประวติัศาสตร์เล่าขาน คือ... 
o ส่ิงท่ีฉนัคิดวา่ส าคญัมากจากการสัมภาษณ์ คือ ... 
o จากส่ิงท่ีฉนัไดฟั้ง ฉนัมีค าถาม/หรือส่ิงท่ีอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติม เก่ียวกบั... 

คาบท่ี 4  
 ใหน้กัเรียนสะทอ้นคิดเร่ืองราวท่ีไดฟั้ง และพิจารณาหาประสบการณ์ท่ีเหมือนกนัจากเร่ืองราวทั้งหมด 

การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า: ไม่มี 

บทสรุป:  นกัเรียนส่งเรียงความ 

การประเมินผลท่ีแนะน า:   
 ก่อนการสัมภาษณ์ในโครงงานประวติัศาสตร์เล่าขาน ใหน้กัเรียนเขียนสะทอ้นคิดในบนัทึกประจ าวนัวา่ เพราะเหตุใดจึงเลือกบุคคลผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านน้ี  และ

ส่ิงใดบา้งท่ีตนตอ้งการเรียนรู้จากบุคคลน้ี (การประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 1-การอธิบาย) 
 ใหน้กัเรียนเขียนเร่ืองความใหส้มบูรณ์ โดยน าเน้ือหาจากการสัมภาษณ์ผูอ้าวุโสในชุมชน และใหน้กัเรียนสนใจเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือหวัขอ้ใดหวัขอ้

หน่ึงในชีวติบุคคลน้ีโดยเฉพาะ  ใหน้กัเรียนอธิบายวา่ ความทรงจ าในอดีตไดส่้งผลต่ออตัลกัษณ์โดยรวมของชุมชนอยา่งไร  เรียงความอาจใชรู้ปถ่าย งานฝีมือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ประกอบ  (การประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 4-มุมมอง และดา้นท่ี 5 การร่วมรู้สึก) 
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 ใหน้กัเรียนน าเสนอเร่ืองราวท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ของตนต่อชั้นเรียน และเขียนสะทอ้นคิดโดยมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ส่ิงท่ีตนไดเ้รียนรู้มีอะไรบา้ง  เพราะเหตุใด
ประวติัศาสตร์เล่าขานจึงมีความส าคญั  และจากการฟังเร่ืองเล่าของทั้งชั้นเรียน มีประสบการณ์ใดบา้งท่ีเหมือนกนั  (การประเมินผลรวบยอด: ดา้นท่ี 1-การ
อธิบาย  ดา้นท่ี 2-การตีความ และดา้นท่ี 4-มุมมอง)  

 การประเมินผลเพิ่มเติม:  นกัเรียนเขียนจดหมายขอบคุณผูอ้าวโุสผูใ้หส้ัมภาษณ์ในโครงงานประวติัศาสตร์เล่าขาน  และเล่าถึงส่ิงท่ีตนไดเ้รียนรู้จากบุคคลท่านน้ี 
และตนจะน าความทรงจ าน้ีไปใชอ้ยา่งไรบา้งเพื่อสร้างชุมชนท่ีปรองดองกนัมากยิง่ข้ึนในปัจจุบนั (การประเมินผลรวบยอด: ดา้นท่ี 5-การร่วมรู้สึก)  

ค าถามท้ายบท: 
 บทบาทของเร่ืองราวส่วนบุคคลในอดีต มีบทบาทอยา่งไรบา้ง 
 ดว้ยเหตุใดความทรงจ าดา้นวฒันธรรมและอตัลกัษณ์จึงมีความส าคญัต่อชีวติเรา 
 เร่ืองราวหรือความทรงจ าในอดีตเพิ่มความแขง็แกร่งใหแ้ก่ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติอยา่งไรบา้ง 

 
การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร: 
ในวชิาสังคมศึกษา  นกัเรียนไดว้เิคราะห์และเปรียบเทียบมุมมองในประวติัศาสตร์เล่าขานและความทรงจ าส่วนบุคคลกบัการบนัทึกทางประวติัศาสตร์ 
ในวชิาศิลปะ  นกัเรียนไดพ้ิจารณางานศิลป์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์จากมุมมองของบุคคลหน่ึง และวเิคราะห์งานทศันศิลป์วา่ช่วยบนัทึกความทรงจ าอยา่งไร
บา้ง  หรือศึกษาวา่ เพลงช่วยสืบสานเร่ืองราวและความทรงจ าทางวฒันธรรมจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึงอยา่งไร  
ในวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา นกัเรียนสามารถศึกษาบทบาทของเทคโนโลยเีพื่อรวบรวมเรียบเรียงและเผยแพร่ประวติัศาสตร์เล่าขานอยา่งไร  
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้: หลากหลายและมีชีวิตชีวา – ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา :  มัธยมศึกษาตอนต้น / วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ภาพรวม:  ในบทน้ี นกัเรียนจะไดศึ้กษาวา่ การกระท าของมนุษยส่์งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทอ้งถ่ินและประชากรสัตวป่์าอยา่งไร  นกัเรียนจะไดพ้ฒันาและ
อภิปรายขอ้คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในมุมมองเร่ืองการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ  นกัเรียนจะไดน้ าเสนอความคิดเห็นส าหรับการปกป้องความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทอ้งถ่ิน  

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพื้นฐานของความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศของอาเซียน 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน:  
 นกัเรียนสามารถอธิบายวา่ดว้ยเหตุใดสมาชิกทั้งหมดของระบบนิเวศมีความส าคญั 
 นกัเรียนสามารถบอกเหตุผลวา่ ท าไมจึงตอ้งธ ารงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
 นกัเรียนสามารถอธิบายวา่ ขอ้คิดเห็นใดท่ีตนคิดวา่น่าจะเป็นเหตุผลหลกัในการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ  และสามารถอธิบายถึงขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ท่ี

อาจน าไปใชใ้นการชกัชวนใหส้าธารณชนเช่ือวา่ความหลากหลายทางชีวภาพสมควรไดรั้บการสงวนและปกป้อง 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้: 
 จะรักษาดุลยภาพใหค้งไวใ้นระบบนิเวศทัว่อาเซียนอยา่งไร และมีอะไรบา้งท่ีท าลายระบบนิเวศ (สถานท่ี ส่ือประชาชน)  
 ความหลากหลายทางชีวภาพท าใหร้ะบบนิเวศของอาเซียนมีความยดืหยุน่ตวัอยา่งไร (ส่ือสถานท่ี) 
 ผลของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมีอะไรบา้ง (ส่ือสถานท่ี) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้: 
 บนัทึกประจ าวนั หรือสมุดจดบนัทึก 
 อุปกรณ์ในการเขียน 
 รูปถ่ายของสัตวป่์าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ (จากหนงัสือ“Earth’s Endangered Creatures” ผูแ้ต่ง Glenn, C.R. ปีค.ศ. 2006 หรือจากเวบ็ไซด ์ 

http://earthsendangered.com) 
 บทความเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพ (หวัขอ้ “Biodiversity – Global Issues” ผูเ้ขียน Shah, Anup ปี ค.ศ. 2012 หรือจากเวบ็ไซด ์

www.globalissues.org/issue/169/biodiversity)  
 

http://earthsendangered.com/
http://www.globalissues.org/issue/169/biodiversity
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เวลาท่ีใช้: 2-3 คาบ 

อภิธานศัพท์:  
 ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความหลากหลายของส่ิงมีชีวติในชุมชนหน่ึง  
 ระบบนิเวศ หมายถึง ชุมชนของส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มของส่ิงมีชีวตินั้น  
 การธ ารงรักษา  หมายถึง การปกป้องบางส่ิงบางอยา่งจากการเปล่ียนแปลง 
 ท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ หมายถึง อยูใ่นภาวะเส่ียงท่ีจะสูญพนัธ์ุ 
 ชนิดของสกุลพืชหรือสายพนัธ์ุสัตว ์หมายถึง กลุ่มของส่ิงมีชีวติ 
 การสูญพนัธ์ุ  หมายถึง สาบสูญ หรือไม่มีหลงเหลืออยู ่

การเตรียมความพร้อม:  ใหน้กัเรียนพิจารณารูปภาพของสายพนัธ์ุสัตวท่ี์ใกลจ้ะสูญพนัธ์ุจากถ่ินของมนั และตอบค าถามต่อไปน้ี  
 เพราะเหตุใด สัตวเ์หล่าน้ีจึงตกอยูใ่นภาวะอนัตราย 
 เพราะเหตุใด นกัเรียนคิดวา่ การเขา้ไปช่วยเหลือในสถานการณ์น้ีเป็นเร่ืองท่ีส าคญั  

 เนือ้หาก่อนเรียน: ใหน้กัเรียนอธิบายความหมาย หรือบอกค าจ ากดัความค าต่อไปน้ี  
ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ การสูญพนัธ์ุ  เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน ใหน้กัเรียนแต่งประโยคท่ีใชค้  าเหล่าน้ีทั้งสามค า โดยใหเ้ขียนและจากนั้น
ใหอ่้านประโยคท่ีตนเขียน  เช่น นกัเรียนอาจบอกวา่  จะตอ้งปกป้องสมาชิกทั้งหมดในชุมชน เพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพและปกป้องสายพนัธ์ุสัตวท่ี์ใกล้
จะสูญพนัธ์ุ 

การสาธิต:      ไม่มี 

ขัน้ตอนการสอน: 

คาบท่ี 1, 2 และ 3  (จดัแบ่งเวลาตามความเหมาะสม)  
o ใหน้กัเรียนอธิบายวา่ เพราะอะไรนกัเรียนคิดวา่ สมาชิกทั้งหมดของระบบนิเวศมีส่วนส าคญั 

o จะเกิดอะไรข้ึน ถา้สมาชิกหน่ึงในระบบนิเวศสูญพนัธ์ุไป ยกตวัอยา่งเช่น จะเกิดอะไรข้ึน หากปลาท่ีเป็นสายพนัธ์ุส าคญัไดสู้ญไปจากระบบนิเวศของ
ทะเลสาบ ท าใหผู้ล่้าปลาพนัธ์ุน้ีขาดแหล่งอาหาร และท าใหเ้หยือ่ของมนัขาดผูล่้า  

o อภิปราย ผลกระทบท่ีเป็นไปไดก้บัสมาชิกสัตวแ์ละพืชในระบบนิเวศ และผูค้นท่ีอยูอ่าศยับริเวณใกลเ้คียง หรือผูใ้ชร้ะบบนิเวศ (เช่น ชาวประมง หรือ
นกัท่องเท่ียว) 
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o แบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มละ 2-3 คน ใหก้ลุ่มพิจารณาค าถามต่อไปน้ี: เพราะอะไรจึงตอ้งรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ พร้อมทั้งปกป้องส่ิงมีชีวติทุกชีวติ
ในระบบนิเวศ   
o ใหก้ลุ่มอภิปรายและท ารายการเหตุผลหรือขอ้คิดเห็นท่ีนกัเรียนคิดวา่ ดว้ยเหตุใดความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีความส าคญั และเพราะเหตุใดจึงควร

ปกป้องสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุ และถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของพืชและสัตว ์
o อภิปรายเหตุผลหรือขอ้คิดเห็นของกลุ่มในชั้นเรียน  บอกนกัเรียนวา่ ระหวา่งท่ีอภิปรายในกลุ่ม นกัเรียนอาจนึกถึงเหตุผลในการปกป้องความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศไดม้ากกวา่หน่ึงขอ้   เหตุผลในการอนุรักษน์ั้นอาจแบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
o ดา้นเศรษฐกิจ  “ความหลากหลายทางชีวภาพช่วยใหป้ระชาชนมีรายได ้หรือป้องกนัประชาชนจากการสูญเสียรายได”้ 
o ดา้นสันทนาการ “ประชาชนชอบกิจกรรมกลางแจง้ เช่น การปีนเขา เล่นน ้าตก ซ่ึงจะท าไม่ได ้หากระบบนิเวศถูกท าลาย” 
o ดา้นสุขภาพ “ความหลากหลายทางชีวภาพช่วยประชาชนคน้พบวธีิท่ีดีกวา่ในการรักษาโรค” (อาจอา้งอิงงานวจิยัเก่ียวกบัผลการรักษาทางการแพทย์

ส าหรับพนัธ์ุพืชในทอ้งถ่ิน หรือใชห้นงัสือแนะน าสถานท่ี หรือหนงัสืออา้งอิง หรืออินเทอร์เน็ต ตามความเหมาะสม) 
o ดา้นสิทธิมนุษยชน “หากความหลากหลายทางชีวภาพไดรั้บการปกป้อง ชนพื้นเมืองสามารถยงัคงอาศยัอยูใ่นถ่ินเดิมของพวกเขา” 
o ดา้นคุณค่าทางจิตใจ  “ความหลากหลายทางชีวภาพสมควรไดรั้บการปกป้องใหค้งสภาพตลอดไป”  “พืชและสัตวต่์าง ๆ มีสิทธิท่ีจะมีชีวติอยู”่ และ 

“ประชาชนเช่ือวา่มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือดวงวญิญาณสถิตอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เช่น น ้าตก หนา้ผา หรือตน้ไมใ้หญ่”   
o ถามนกัเรียนวา่ นกัเรียนพบวา่ขอ้คิดเห็นขา้งตน้ขอ้ใดขอ้หน่ึงตรงกบัรายการขอ้คิดเห็นของกลุ่มตนหรือไม่  และบอกนกัเรียนวา่ หลายคนท่ีเช่ือวา่จะตอ้ง

อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพใชเ้หตุผลมากกวา่หน่ึงหวัขอ้ในการแสดงจุดยนืของตน  ตวัอยา่งเช่น  บุคคลท่ีเช่ือวา่ ในแง่ของจิตใจส่ิงมีชีวติทุกสายพนัธ์ุ
มีสิทธิท่ีจะมีชีวติอยู ่แต่เขาก็น าเหตุผลของความเป็นไปไดใ้นการคน้หายาตวัใหม่จากพนัธ์ุพืชและสัตวไ์ปใชใ้นการรณณรงคด์ว้ย   

วิธีการสอนทางเลือกอ่ืน  - หากมีเทคโนโลยี 
ใหน้กัเรียนใชเ้วบ็ไซดด์งัต่อไปน้ี เพื่ออ่านแง่คิดเก่ียวกบัการธ ารงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  แต่ละเวบ็ไซดท่ี์นกัเรียนเขา้ไปอ่าน ให้เขียนค าวา่ “เศรษฐกิจ” 
“สันทนาการ” “สุขภาพ” “สิทธิมนุษยชน” และ “ทางจิตใจ”  เพื่อระบุประเภทของเหตุผลหรือขอ้คิดเห็นทั้งหา้หวัขอ้ท่ีแต่ละเวบ็ไซดใ์ชใ้นการธ ารงรักษา ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 Rainforest Action Network: Kids’ Corner (www.ran.org/new/kidscorner/) 
 Why It Matters (www.bagheera.com/inthewild/classroom/classs_extinction_why.htm) 
 Why Save Endangered Species? (www.state.ak.us/local/akpages/FISH.GAME/wildlife/geninfo/game/es_why.htm) 

http://www.ran.org/new/kidscorner/
http://www.bagheera.com/inthewild/classroom/classs_extinction_why.htm
http://www.state.ak.us/local/akpages/FISH.GAME/wildlife/geninfo/game/es_why.htm
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 การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า:  หลงัจากท่ีนกัเรียนอ่านเอกสารวจิยั  ใหน้กัเรียนเขียน 1-3 ประโยค ส าหรับเหตุผลในการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพแต่ละดา้น
ทั้งหา้หวัขอ้   นกัเรียนควรยกตวัอยา่งของขอ้คิดเห็นแต่ละดา้นท่ีสนบัสนุนความหลากหลายทางชีวภาพดว้ย  

บทสรุป:  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอขอ้คิดเห็นเพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพในชั้นเรียน  ใหน้กัเรียนกรอกแบบประเมินการน าเสนอของเพื่อนร่วมชั้นดว้ย   

 การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า:  ใหน้กัเรียนเขียนจดหมายถึงผูอ้  านวยการกองทุนสัตวป่์าโลก หรือองคก์รอนุรักษอ่ื์น พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะส าหรับการชกัชวน
สาธารณชนใหส้นบัสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ   ขอ้คิดใดจากหา้หวัขอ้ท่ีนกัเรียนคิดวา่น่าจะไดผ้ลมากท่ีสุดท่ีน ามาใชใ้นการรณรงคช์กัชวน
สาธารณชน  พร้อมบอกเหตุผล   ในขอ้เสนอแนะ นกัเรียนอาจแนะน าใหอ้งคก์รน าขอ้คิดเห็นทั้งหา้หวัขอ้ หรือเพียงขอ้เดียว หรือสองสามขอ้มาใชใ้นการสนบัสนุนการ
รณรงค ์

การประเมินผลท่ีแนะน า: 
 งานกลุ่ม ใหน้กัเรียนเขียนรายงานหรือโปสเตอร์ท่ีใชใ้นการรณรงค ์จากนั้นใหน้กัเรียนน าเสนอในชั้นเรียน อภิปรายขอ้คิดเห็นท่ีเหมาะสมกบัสภาพการณ์ใน

การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ากท่ีสุด  โดยเนน้เหตุผลทั้งหา้ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสันทนาการ ดา้นสุขภาพ 
ดา้นสิทธิมนุษยชน ดา้นคุณค่าทางจิตใจ  (การประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 2-การตีความ  ดา้นท่ี 4-มุมมอง) 

 ใหน้กัเรียนกรอกแบบประเมินการน าเสนอของเพื่อนร่วมชั้นเรียนโดยเนน้ใชข้อ้คิดเห็นขอ้ใดขอ้หน่ึงในเหตุผลทั้งหา้ดา้น  ครูอาจน าผลประเมินของนกัเรียนมา
ประเมินร่วมกบัการคิดคะแนนการมีส่วนร่วมในการน าเสนอ  (การประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 1-การอธิบาย  ดา้นท่ี 2-การตีความ  ดา้นท่ี 4-มุมมอง) 

 (ถา้สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตได)้ ใหน้กัเรียนพิจารณาและวเิคราะห์สองหรือสามองคก์รท่ีสนบัสนุนเพื่อการธ ารงรักษา ความหลากหลายทางชีวภาพและเขียน
บนัทึก (journal entry) (รวมถึงแสดงขอ้คิดเห็นดา้นใดดา้นหน่ึงในหา้ดา้น: ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสันทนาการ ดา้นสุขภาพ ดา้นสิทธิมนุษยชน ดา้นคุณค่าทาง
จิตใจ)  พร้อมกบัเขียนแสดงความคิดเห็นวา่ นกัเรียนคิดวา่ เหตุดใดการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใหค้งสภาพมีความส าคญั         (การประเมินผล
ระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 2-การตีความ  ดา้นท่ี 4-มุมมอง) 

 การประเมินผลเพิ่มเติม:  ใหน้กัเรียนแต่ละคนหรือท างานกลุ่มเขียนจดหมายถึงองคก์รอนุรักษ ์เช่น กองทุนเพื่อสัตวป่์าโลก (World Wildlife Fund) หรือ กลุ่ม
อนุรักษป่์าเขตร้อน  (Rainforest Action Network)  พร้อมทั้งบอกถึงวธีิการท่ีแนะน าเพื่อชกัชวนใหส้าธารณชนช่วยสนบัสนุนการอนุรักษค์วามหลากหลายทาง
ชีวภาพ ดว้ยขอ้คิดเห็นหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงหวัขอ้จากขอ้คิดเห็นทั้งหา้ดา้นจากท่ีกลุ่มไดศึ้กษา ทบทวนและวเิคราะห์ร่วมกนั  (การประเมินผลระหวา่งเรียน: 
ดา้นท่ี 2-การตีความ  ดา้นท่ี 4-มุมมอง) 
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ค าถามท้ายบท: 
 ขอ้คิดเห็นท่ีแตกต่างท่ีใชใ้นการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพมีอะไรบา้ง 
 จะเลือกหรือปรับขอ้คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัอยา่งไร  

 
การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร:  บทเรียนน้ีรวมเร่ืองนิเวศวทิยา และความรับผดิชอบของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหลายสาขาวชิา ในวชิาสังคม
ศึกษา (ภูมิศาสตร์) และในวชิาภาษาหรือภาษาศาสตร์ (ดา้นการเขียนจดหมาย)   
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ตวัอยา่ง แผนการจดัการเรียนรู้: สญัญาณท่ีส าคญั - ดชันีชีวภาพในฐานะตวัช้ีวดัของความสมบูรณ์ของส่ิงแวดลอ้ม 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย  /  วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ภาพรวม:  ดชันีชีวภาพในส่ิงแวดลอ้มใดส่ิงแวดลอ้มหน่ึงบอกเราเก่ียวกบัความสมบูรณ์โดยทัว่ไปของระบบนิเวศในพื้นท่ีนั้น  นกัเรียนจะไดค้น้หาดชันีชีวภาพใน
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในชุมชนของตน  นอกจากน้ี นกัเรียนยงัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบับทบาทของส่ิงมีชีวตินั้น ๆ ในระบบนิเวศ  การสาบสูญไปของดชันีชีวภาพของ
ส่ิงมีชีวติหน่ึงในพื้นท่ีหน่ึงอาจเป็นการเตือนวา่ การสูญพนัธ์ุน้ีอาจขยายตวั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในอาเซียนดว้ยเช่นกนั 

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: ประชาชนสามารถวดัความหลากหลายทางชีวภาพ และ ผลกระทบของการสูญเสียความหลากหลาย 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน 
o นกัเรียนสามารถระบุดชันีชีวภาพ และบอกวา่จะหาดชันีชีวภาพไดท่ี้ไหน 
o นกัเรียนสามารถเรียนรู้การบอกจ านวนชนิดของสกุลส่ิงมีชีวติ 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
o อะไรคือผลกระทบต่อชุมชน หากดชันีชีวภาพลดลง หรือหายไป (ประชาชน สถานท่ี แนวคิด) 
o มีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือสุขภาพอยา่งไรบา้ง หากความหลากหลายทางชีวภาพลดลงในชุมชนของนกัเรียน (ประชาชน สถานท่ี แนวคิด)  

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้ 
o ขอ้มูลเก่ียวกบัพรรณพืชและสัตวป์ระจ าทอ้งถ่ิน รวมถึงคู่มือแนะน าสถานท่ี 
o สมุดจดบนัทึกเพื่อบนัทึกขอ้มูลการส ารวจ 

เวลาท่ีใช้: 4-5 คาบ 

อภิธานศัพท์ 
o ดชันีชีวภาพ หมายถึง ชนิดของส่ิงมีชีวติ ซ่ึงสภาพของส่ิงมีชีวตินั้นสามารถวดัได ้ และสามารถน าผลจากการวดัไปคาดคะเนสภาพท่ีอาจเกิดข้ึนกบัส่ิงมีชีวติ

สายพนัธ์ุอ่ืน ๆ ดว้ย  
o ระบบนิเวศ หมายถึง ชุมชนท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติและสภาพแวดลอ้มทางกายภายของส่ิงมีชีวตินั้น 
o ชุมชน หมายถึง  พื้นท่ีหรือบริเวณ รวมถึงผูท่ี้อาศยัอยูใ่นสถานท่ีนั้น 
o พรรณพืชประจ าถ่ิน หมายถึง พืชต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินนั้น 
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o สัตวป์ระจ าถ่ิน หมายถึง สัตวต่์าง ๆ ในทอ้งถ่ินนั้น 
o ความหลากหลาย หมายถึง กลุ่มท่ีมีลกัษณะชนิดหรือประเภทต่าง ๆ กนั 
o สายใยอาหาร หมายถึง ระบบห่วงโซ่อาหารท่ีพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  

การเตรียมความพร้อม:   
o เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ 
o เราจะทดสอบความหลากหลายภายในระบบนิเวศอยา่งไร 
o ชุมชนของนกัเรียนไดรั้บผลกระทบจากระบบนิเวศท่ีไม่สมบูรณ์อยา่งไรบา้ง 

เน้ือหาก่อนเรียน:  
o รูปภาพ หรือตวัอยา่งของพืชและสัตวท่ี์มีอยูใ่นชุมชน 
o อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งชนิดของสกุลของพืชและสายพนัธ์ุสัตวต่์าง ๆ ภายในระบบนิเวศ 

การสาธิต:     สาธิตสายใยอาหารของชนิดของสกุลพืชหรือสายพนัธ์ุสัตวเ์หล่านั้น  

ขัน้ตอนการสอน: 

คาบท่ี 1 และ 2  
o แบ่งกลุ่ม ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกดชันีชีวภาพภายในชุมชนเพื่อท าการศึกษา 
o คน้หาบทบาทของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ภายในระบบนิเวศ 
o วาดสายใยอาหารท่ีรวมถึงชนิดของสกุลส่ิงมีชีวติท่ีกลุ่มเลือกท่ีจะศึกษา 
o ระบุสถานท่ี 6 แห่งท่ีใกลโ้รงเรียน ท่ีคิดวา่น่าจะพบชนิดของสกุลส่ิงมีชีวติน้ี 
o ตรวจสอบวธีิการท่ีใชน้บัจ านวนส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ 

คาบท่ี 3 และ 4 
o ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเก็บขอ้มูล (นบัจ านวนของชนิดสกุลส่ิงมีชีวติท่ีเลือกศึกษา) จากสถานท่ี 6 แห่ง 
o รวบรวม จดัเรียง และวเิคราะห์ขอ้มูล ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของรายงานผลการทดลอง 
o ใหก้ลุ่มระบุความสมบูรณ์ของแต่ละสถานท่ีโดยค านึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
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การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า – ไม่มี 

บทสรุป:   
o ครูเก็บและประเมินผลสมุดบนัทึก ใหค้ะแนนตามความประณีต ความสมูบรณ์ และความถูกตอ้ง 
o ประเมินผลขอ้สรุปรายงานผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม ส าหรับความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง 
o ใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาของกลุ่มตน และอภิปรายผลในชั้นเรียน การน าเสนอใหร้ะบุถึงความสมบูรณ์ของสถานท่ีทั้ง  6 แห่ง  
o นกัเรียนสามารถน าผลการศึกษาของกลุ่มตนไปคาดคะเนสภาพท่ีอาจเกิดข้ึนในระบบนิเวศอ่ืน ๆ ภายในชุมชนอาเซียนท่ีใหญ่กวา่  
o นกัเรียนสามารถท าแผน่พบัพร้อมขอ้เสนอในการแพร่พนัธ์ุดชันีชีวภาพ และการป้องกนัการท าลายถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติในทอ้งท่ีอ่ืน  

การฝึกปฏิบัติด้วนตนเอง:  ไม่มี 

การประเมินผลท่ีแนะน า: 
 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงานผลการทดลองจากการศึกษาดชันีชีวภาพของกุล่มตน  โดยการระบุและอธิบายส่ิงต่อไปน้ี:  บทบาทของส่ิงมีชีวติในระบบ

นิเวศ  สายใยอาหารซ่ึงรวมถึงชนิดของสกุลส่ิงมีชีวติท่ีกลุ่มตนศึกษา  สถานท่ี 6 แห่งท่ีสามารถหาชนิดของสกุลส่ิงมีชีวติดงักล่าว และสามารถใชว้ธีิการ
ตรวจสอบในการนบัจ านวนส่ิงมีชีวติน้ีในระบบนิเวศได ้ (การประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 1-การอธิบาย และดา้นท่ี 2-การตีความ)  

 ใหก้ลุ่มน าเสนอรายงานผลการทดลองท่ีจดัเรียงขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ใจไดแ้ละขอ้มูลนั้นถูกตอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูล (การนบัจ านวน) ชนิดของดชันีชีวภาพ
จากสถานท่ี 6 แห่ง พร้อมกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงลึก เพื่ออธิบายความสมบูรณ์ทางกายภาพ และ/หรือเชิงเศรษฐกิจของสถานท่ีแต่ละแห่งโดยค านึงถึง
สภาพความหลากหลายทางชีวภาพ ครูควรประเมินความเหมาะสมและเหตุผลท่ีใชศ้พัทเ์ฉพาะทางดา้นวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และทกัษะต่าง ๆ  (การ
ประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 1-การอธิบาย ดา้นท่ี 2-การตีความ และดา้นท่ี 4-มุมมอง)  

 ใหน้กัเรียนวพิากษก์ารน าเสนอกลุ่มโดยพิจารณาถึงความถูกตอ้งของขอ้มูล และการวเิคราะห์ดชันีชีวภาพท่ีแสดงความสมบูรณ์ทางกายภาพและเชิงเศรษฐกิจ
ของสถานท่ีทั้ง 6 แห่ง  พร้อมกบัการน าผลท่ีไดไ้ปใชก้บัระบบนิเวศท่ีใหญ่กวา่ของประชาคมอาเซียน (การประเมินผลระหวา่งเรียน: ดา้นท่ี 1-การอธิบาย ดา้นท่ี 
2-การตีความ และดา้นท่ี 3-การประยกุตใ์ช)้ 

 การประเมินผลเพิ่มเติม: (1) ใหน้กัเรียนท าโปสเตอร์แสดงสายใยอาหารของดชันีชีวภาพทั้งหมด และขอ้มูลท่ีชั้นเรียนไดศึ้กษา  (2) ใหก้ลุ่มสร้างแผน่พบัซ่ึง
ประกอบดว้ยขอ้เทจ็จริงและผลการศึกษาทางวทิยาศาสตร์ถึงความส าคญัของดชันีชีวภาพ พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะในการแพร่พนัธ์ุชนิดของสกุลส่ิงมีชีวติ และ/
หรือวธีิการท่ีใชป้้องกนัการท าลายถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศทอ้งถ่ิน  (3) ใหน้กัเรียนสร้างและเผยแพร่ส่ือท่ีใชใ้นการประกาศทางวทิยหุรือ
โทรทศัน์ โดยใชรู้ปภาพของทอ้งท่ี วดีีโอ และขอ้มูลท่ีอยูใ่นรายงานการศึกษาของกลุ่มและแผน่พบั (การประเมินผลรวบยอด: ดา้นท่ี 1-การอธิบาย และดา้นท่ี 
3-การประยกุตใ์ช)้ 
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ค าถามท้ายบท: 
o ขอ้มูลประเภทเก่ียวกบัดชันีชีวภาพท่ีสามารถเก็บรวบรวมได ้ 
o ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมน้ีช่วยใหเ้ราวดัความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งไร 
o ขอ้มูลเหล่าน้ีมีความส าคญัอยา่งไรในการวดัความสมบูรณ์ของระบบนิเวศท่ีใหญ่กวา่ในภูมิภาค 

 
การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร:  บทเรียนน้ีสามารถน าไปเช่ือมโยงกบัวชิาสังคมศึกษา ในขณะท่ีนกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัภูมิศาสตร์และทรัพยากร  และเช่ือมโยง
กบัวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา โดยนกัเรียนสามารถศึกษาวธีิการเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

เอกสารประกอบการสอน: รายการพรรณพืชและสตัวป์ระจ าถ่ินของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
 

บรูไน 
กมัพชูา 

อินโดนีเซีย 
ลาว 
มาเลเซีย 
พม่า 
ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ 
ไทย 
เวียดนาม 

 และเวป็ไซดอ่ื์น ๆ ท่ีน่าสนใจ 
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บทที ่3  กำรเช่ือมโยงโลกและท้องถิน่ 
      ในอดีต ประชาชนและสถานท่ีต่าง ๆ ถูกเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัเสมอมา   แต่ใน
ปัจจุบนัโลกและทอ้งถ่ินมีการเช่ือมโยงกระชบัมากข้ึน   ส่งผลให้กระแสโลกและ
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนส่งสะทอ้นถึงกนัได้อย่างไม่น่าเช่ือ เร่ืองราวต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในโลกไดเ้ผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วทั้งในสังคมเมืองและชนบท ข่าวสาร
และปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินไม่ถือเป็นเร่ืองท่ีห่างไกลไร้ผูค้นรับรู้
อีกต่อไป เพราะอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณอ่ืนๆ ทั้งใกลแ้ละไกล  
       บทน้ีศึกษาเก่ียวกบั กลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ภาษา ระบบความเช่ือ รูปแบบ
ศิลปะ รวมถึงสินคา้ และทรัพยากรวา่มีการเคล่ือนยา้ย มีการเปล่ียนแปลง และได้
กลายเป็นของในท้องถ่ิน จนท าให้กลายเป็นของจริงใหม่ของท้องถ่ิน   
นอกจากนั้น ยงัมีการศึกษาว่า ความสนใจเร่ืองสุขภาพและส่ิงแวดล้อมรวมถึง
ขอ้มูลและแนวคิดท่ีสามารถเกิดข้ึนในระดบัทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะจ าเพาะ และมี
การเผยแพร่ในระดบัชาติอย่างเป็นอิสระ ซ่ึงย่อมส่งผลกระทบในเชิงกวา้งต่อ
ชุมชนท่ีอยูห่่างไกลออกไปอยา่งไร 

 แนวคิดท่ีย ัง่ยนืในสาระส าคญัหวัขอ้น้ี ไดแ้ก่ 
 ตลอดช่วงประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมา การเคล่ือนย้ายผูค้นในภูมิภาค

อาเซียนไดเ้อ้ือให้เกิดการแลกเปล่ียน และการปรับอุดมการณ์แนวคิด 
เทคโนโลยี ขอ้มูล แนวปฏิบติั และสุนทรียศาสตร์ในลักษณะต่างๆ 
เพื่อใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ในทอ้งถ่ินและภูมิภาค ปัจจุบนักระบวนการ
เดียวกนัน้ีสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นจริงมากยิง่ข้ึน 

 ประชาชนและชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนไดถู้กเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั 
รวมทั้งในระดับโลกท่ีใหญ่ข้ึนในลักษณะต่าง ๆ ตลอดมา ลักษณะ
ดังกล่าวน้ี ก่อให้เกิดรากฐานของการมีธรรมเนียมปฎิบัติร่วมกัน  
รวมถึงความปรารถนาร่วมกันของประชาชนและชาติทั้งในระดับ
ทอ้งถ่ินและระดบัโลก 
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 สาระส าคญัน้ีสามารถน าไปประยกุตเ์ป็นบทเรียนไดห้ลายวชิา  เช่น 
ศึกษาเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ทอ้งถ่ินวา่ชุมชนมีความเก่ียวพนัหรือแยกตวัออกจาก
โลกส่วนใหญ่อยา่งไรในวชิาวทิยาศาสตร์  ใหค้  าจ  ากดัความค าวา่ ความเป็น
พลเมืองในชุมชนประเทศ และภูมิภาค  ในวชิาหนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษา 
และศึกษาวา่กระแสโลกาภิวตัน์นั้นเก่ียวขอ้งกบัการคา้เสรีและการเปิดตลาด
ในวชิาสังคมศึกษาอยา่งไร  บทเรียนตวัอยา่งเพิ่มเติม ซ่ึงสอนใหส้ามารถ
วเิคราะห์กระแส หรือทิศทางของศิลปะในประเทศแถบอาเซียน รวมทั้งศึกษา
วา่ กระแสดงักล่าวนั้นมีตน้ก าเนิดและเผยแพร่ไดอ้ยา่งไร และศึกษาวา่การ
ปฏิบติัของภาคอุตสาหกรรมในแต่ละวนันั้น อาจจะน าไปสู่สภาพความเป็น
กรดในมหาสมุทรไดอ้ยา่งไร  ศึกษาถึงการท่ีระดบัน ้าทะเลท่ีสูงข้ึนและการ
เปล่ียนแปลงชั้นบรรยากาศซ่ึงมีผลกระทบต่อบริเวณต่างๆ ทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ินและโลก  นอกจากนั้น หวัขอ้น้ียงัช่วยในการศึกษาถึงแนวคิดต่าง ๆ ท่ี
มีการส่งทอดและตีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละทอ้งถ่ินอยา่งไร  หาก
พิจารณาตามประวติัศาสตร์ และปัจจุบนั  กระบวนการส่งทอด  (ไม่ได้
กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงแนวคิดในระดบัโลก) เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วโดยผา่น
เทคโนโลยอียา่งไร   
 
 

 ต่อจากน้ีเป็นการน าเสนอตารางกรอบเน้ือหาหลกัสูตรท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ 
สาระส าคญัในหวัขอ้น้ีอาจน าไปใชใ้นการสอนวชิาต่าง ๆ และระดบัชั้นเรียน
ต่าง ๆ อยา่งไร 
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ระดับประถมศึกษำตอนปลำย: กำรเช่ือมโยงโลกและท้องถิ่น  

 
รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ แนวคิด  
ประวตัิศำสตร์และ
สังคมศึกษำ   
 

ผูค้นต่างอพยพไปแหล่ง
อ่ืนๆอนัเน่ืองมาจากเหตุผล
หลายประการ 
 
 
 
 
การคา้ขายทัว่โลกช่วยหล่อ
หลอมการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัในชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
 
 

เหตุใดพวกเขาจึงตอ้งยา้ยถ่ินจากท่ีหน่ึง
ไปสู่อีกท่ีหน่ึง (ประชาชน สถานท่ี) 
 
 
 
 
 
 
การคา้มีอิทธพลต่อชุมชนอยา่งไร
(ประชาชน ส่ือ) 
 

สัมภาษณ์ผูค้นในชุมชนท่ีอพยพมาจากต่างถ่ิน สอบถามเหตุผลและ
วธีิการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ หลงัจากนั้น ให้จบักลุ่ม
กนัในชั้นเรียนเพื่อหาขอ้สรุปถึง อะไรบา้งท่ีเป็นสาเหตุท่ีพวกเขา
อพยพ เคล่ือนยา้ย  พวกเขาไดน้ าส่ิงใหม่อะไรบา้งเขา้ไปในชุมชน  
และพวกเขาปรับตวัให้เขา้กบัชุมชนน้ีไดอ้ยา่งไร 
 
ท าตารางและแผนท่ีเพื่อระบุวา่ ผลิตภณัฑท่ี์มีการใชใ้นชุมชน ผลิต
และถูกบริโภคในท่ีใดบา้ง  และท าตารางสรุปสินคา้ต่างๆท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัเป็นเวลาหลายวนั ซ่ึงมีตน้ก าเนิดจากประเทศ
อาเซียนและประเทศอ่ืนๆนอกเหนือจากนั้นเพื่อเนน้ใหน้กัเรียน
เห็นถึงอิทธิพลโลกต่อชีวติประจ าวนัของนกัเรียน 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำงสำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ แนวคิด  
วทิยำศำสตร์และ
คณติศำสตร์  
 

ลกัษณะต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์มีส่วนเช่ือมโยง
และแบ่งแยกชุมชนต่างๆ 
ออกจากโลก 
 

ลกัษณะต่างๆ ทางภูมิศาสตร์เป็นตวัตดัสิน
ความเช่ือมโยงของชุมชนโลกอยา่งไร  
(ประชาชน สถานท่ี) 

นกัเรียนรวบรวมภาพต่างๆ ในชุมชนของพวกเขาและวาดแผนท่ี
ชุมชน เขาอาจจะรวมภาพท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติต่างๆ เช่น ภูเขา 
แม่น ้า ป่าไม ้และส่ิงต่างๆท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น บา้น ร้านคา้ หรือ
สถานธุรกิจต่างๆ หลงัจากนั้น ใหใ้ชข้อ้มูลน้ีวเิคราะห์วา่ชุมชนของ
พวกเขาเช่ือมโยง และถูกแบ่งแยกจากโลกภายนอกอยา่งไร  
 
 

หน้ำทีพ่ลเมืองและ 
จริยศึกษำ 

ประชาชนเป็นไดท้ั้ง
พลเมืองของชุมชน ประเทศ
และทอ้งถ่ิน 

คนเราสามารถใชว้ธีิท่ีแตกต่างอะไรบา้ง
เพื่อช่วยในการเช่ือมโยงกบับุคคลอ่ืน 
(แนวคิด ประชาชน สถานท่ี) 
 

นกัเรียนลองร่างแผนภาพเวนน์ โดยเช่ือมโยงองคป์ระกอบต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของตน ตั้งแต่เร่ืองท่ีเก่ียวกบัชุมชนจนถึงระดบั
โลก โดยใชอุ้ปกรณ์ต่างๆทางศิลปะหรือตดัภาพจากนิตยสารเพื่อ
จดัวางภาพใหเ้หมาะสมกบัแผนภาพเวนน์ 
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 รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน   สถำนที ่   ส่ือ แนวคิด 

ภำษำและ
วรรณกรรม  
 

เราสามารถจดักลุ่มภาษา
ต่างๆ ไดห้ลายวธีิทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบั
ภูมิภาค 
 
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทัว่
โลกช่วยก าหนดงาน
วรรณกรรม 

มนุษยจ์ดักลุ่มภาษาอยา่งไร (ประชาชน 
สถานท่ี) 
 
 
งานวรรณกรรมไดส้ะทอ้นถึงความคิดท่ี
เหมือนกนัระดบัโลกอยา่งไร (แนวคิด  ส่ือ
สถานท่ี) 

เรียนรู้เก่ียวกบัรากเหงา้ของภาษา กลุ่มภาษา และภาษาทอ้งถ่ิน ให้
นกัเรียนใส่หรือจดัวางขอ้มูลเก่ียวกบัภาษาทอ้งถ่ินของตนไวใ้น
ตารางแถบสี 
 
เปรียบเทียบต านานหรือเร่ืองเล่าเก่ียวกบัเหตุการณ์ในศาสนาหรือ
ประวติัศาสตร์  ใหน้กัเรียนอภิปรายวา่ ส่วนใดเป็นเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน ส่วนใดเกิดข้ึนในระดบัโลก และหาสาเหตุวา่เหตุ
ใดเร่ืองดงักล่าวจึงสัมพนัธ์กบัผูค้นในทอ้งถ่ิน 
 

ศิลปะ  ส่ือ ส่ิงของต่างๆ ท่ีมีอยูใ่น
ทอ้งถ่ินลว้นมีอิทธิพลต่อ
รูปแบบทางศิลปะ 

 ส่ือ ส่ิงของต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินสามารถ
ก าหนดรูปแบบทางศิลปะในภูมิภาค
อาเซียนไดอ้ยา่งไร (ส่ือ แนวคิด สถานท่ี) 

การใชส่ื้อทศันศิลป์ เปรียบเทียบศิลปวตัถุซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ ซ่ึง
สะทอ้นถึงใจความหลกัหรือแนวคิดหวัขอ้ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจาก
เร่ืองทัว่ๆ ไป จบัคู่ภาพพวกน้ีกบัแผนท่ีและขอ้มูลเก่ียวกบั
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
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 รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน  สถำนที ่  ส่ือ แนวคิด  
สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

แนวคิดของประชาชน
เก่ียวกบัสุขภาพได้
เปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลา  

อะไรมีอิทธิพลต่อทศันคติของคนเก่ียวกบั
เร่ืองสุขภาพ (ประชาชน แนวคิด) 

ศึกษา ขอ้มูลเก่ียวกบัอิทธิพลทางประวติัศาสตร์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
เช่น อาหารท่ีหากินไดใ้นทอ้งถ่ิน แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพซ่ึงมี
พื้นฐานจากศาสนาหรือความเช่ือดา้นวฒันธรรม และเปรียบเทียบ
กบัอิทธิพลต่างๆ ท่ีมีในปัจจุบนั (เช่น มีสินคา้แปรรูปมากมายจาก
หลายทอ้งถ่ิน และแนวคิดเร่ืองสุขภาพซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากส่ือ) 
 

เทคโนโลยกีำรศึกษำ  เทคโนโลยจีะเช่ือมโยงกบั
ทอ้งถ่ินและโลกตลอดเวลา 

เทคโนโลยสีามารถมีอิทธิผลต่อการ
เผยแพร่ขอ้มูลอยา่งไร ( ส่ือ ประชาชน 
สถานท่ี) 

ศึกษาคน้ควา้ในประเด็นท่ีวา่ขอ้มูลสามารถเผยแพร่ในชุนชน
ทอ้งถ่ินระหวา่งประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด้
อยา่งไรก่อนท่ีจะมีการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช ้หรือศึกษา
คน้ควา้วา่ขอ้มูลนั้นมีการเผยแพร่ในเขตชนบทของประเทศแถบ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งยงัไม่มีการเช่ือมโยงสัญญาณกบั
เทคโนโลยทีอ้งถ่ินไดอ้ยา่งไรบา้ง  (บางทีอาจหาขอ้มูลจาก
หนงัสือพิมพ ์กระดานข่าว  และอาจหาขอ้มูลผา่นเพลงทอ้งถ่ิน และ
บทกว ีหากหาได)้ 
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น: กำรเช่ือมโยงโลกและท้องถิ่น  

 
รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ แนวคิด 
ประวตัิศำสตร์และ
สังคมศึกษำ   
 

การแลกเปล่ียนขา้ม
วฒันธรรมเกิดข้ึนไดใ้น
ทอ้งถ่ินโดยใชว้ธีิท่ีแตกต่าง
กนั 
 
โลกทศัน์ของมนุษยน์ั้นมกั
ไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยั
ต่างๆท่ีมีผลฉบัพลนั (เช่น 
ท าเลทางดา้นภูมิศาสตร์ 
ครอบครัว การศึกษา 
ประสบการณ์ส่วนตวั และ
ชุมชน) นอกจากนั้นยงัมี
อิทธิพลอยา่งมากจาก
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
หรือศาสนาซ่ึงกระท า
ร่วมกนักบักลุ่มประชาชน
ระดบักวา้ง 

อะไรคือเหตุผลท่ีแตกต่างกนัของผูค้นท่ีจะ
น าวฒันธรรมใหม่เขา้มาใชแ้ละปรับตวัให้
เขา้กบัอิทธิพลจากภายนอก  
(แนวคิด สถานท่ี ประชาชน) 
 
โลกทศัน์ของคนหรือกลุ่มนั้นมีอิทธิพล
อยา่งไรต่อวธีิท่ีขอ้มูลและแนวคิดใหม่นั้น
ไดมี้ก าเนิดหรือก่อตวัข้ึน นอกจากนั้น
ขอ้มูลหรือประสบการณ์ใหม่นั้นสามารถ
เปล่ียนแปลงโลกทศัน์ของคนไดอ้ยา่งไร  
(แนวคิด ประชาชน) 

การวเิคราะห์กระแสซ่ึงไดพ้ฒันามาจากแนวจากระดบัล่างสู่บนโดย
ปรับมาจากประชาชนธรรมดาและไดมี้ส่วนในการเปล่ียนแปลง
ชีวติประจ าวนั ยกตวัอยา่งเช่นอาหาร เทคโนโลยกีารส่ือสาร เส้ือผา้ 
การขนส่งและท่ีอยูอ่าศยั 
 
ใหน้กัเรียนหาขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิด เช่น ประชาธิปไตย แนวคิด
การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม หรือความเสมอภาคระหวา่งเพศ และหา
ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีมา ท าอยา่งไรจะน าเสนอแนวคิดดงักล่าวให้
ประเทศในกลุ่มอาเซียนไดแ้ละท าอยา่งไรจึงจะปรับให้เหมาะกบั
สภาพทอ้งถ่ิน 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ แนวคิด  
วทิยำศำสตร์และ
คณติศำสตร์  
 

ส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ินถือเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบ
นิเวศวทิยาโลกซ่ึงช่วยรักษา
ส่ิงมีชีวติต่างๆ บนโลก 

องคป์ระกอบหลกัของโลกทั้ง 4 ประการ มี
การเช่ือมโยงกนัอยา่งไร (ไดแ้ก่ ชั้น
บรรยากาศ ไฮโดรสเฟียร์ ไบโอสเฟียร์  เพ
โดรสเฟียร์) และองคป์ระกอบเหล่าน้ีมีผล
อยา่งไรบา้งต่อภูมิภาคอาเซียน(สถานท่ี 
ส่ือ) 
 
 

ศึกษาระบบนิเวศวทิยาท่ีมีลกัษณะเฉพาะจากแผนท่ี รูปภาพ และ
ต ารา และน าเสนอใหเ้ห็นวา่ส่ิงต่างๆนั้นเช่ือมโยงกบัองคป์ระกอบ
หลกัทั้งส่ีของระบบโลกอยา่งไร  ศึกษาคน้ควา้ผลกระทบของความ
สูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อระบบนิเวศ 

หน้ำทีพ่ลเมืองและ 
จริยศึกษำ 

พลเมืองท่ีมีความ
รับผดิชอบตอ้งเขา้ใจวา่
ชุมชนระดบัทอ้งถ่ินและ
โลกนั้นมีการเช่ือมโยงกนั
อยา่งไร  
 
 

อะไรคือภาระหนา้ท่ีของพลเมืองท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตนต่อชุมชน ชาติ โลก 

(ประชาชน แนวคิด สถานท่ี) 

กิจกรรมกลุ่ม ใหน้กัเรียนช่วยกนัร่างหนา้ท่ีรับผดิชอบของพลเมือง
ท่ีมีต่อชุมชน เพื่อนบา้นใกลเ้คียง ชาติและโลก ส่ิงท่ีส าคญัคือ
นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้บทบาทของตนท่ีมีต่อชุมชนและความ
รับผดิชอบในการรักษากฎกติกาดงักล่าว 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน   สถำนที ่ส่ือ  แนวคิด 

ภำษำและ
วรรณกรรม 

การอพยพของผูค้นมี
อิทธิพลในการเผยแพร่
ภาษาในแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้
 
 
 
บนัทึกความทรงจ านั้นเป็น
การแสดงความคิดเห็นทาง
ประวติัศาสตร์อยา่งหน่ึง 

เหตุใดภาษาต่างๆ ท่ีใชใ้นแถบอาเซียนจึง
เปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผา่นไป 
(สถานท่ี ประชาชน แนวคิด) 
 
 
 
 
อะไรคือบทบาทของบนัทึกความทรงจ าต่อ
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจสถานการณ์โลก
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน (ประชาชน แนวคิด) 

การใชแ้ผนท่ี แผนผงัแสดงใหเ้ห็นวา่รากเหงา้ของภาษาต่าง  ๆนั้นไดส่้ง
ทอดไปยงัประเทศอ่ืน  ๆในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ใหน้กัเรียน
สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัว ผูสู้งอาย ุ เพื่อน และท ารายงานเร่ือง 
ภาษาทอ้งถ่ิน (ทั้งภาษาพดูและภาษาเขียน) ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งไร
บา้งนบัตั้งแต่สมยัรุ่นพอ่แม่ ปู่ ยา่ตายายยงัเป็นเด็ก 
 
 
การอ่านบนัทึกความทรงจ าของผูอ้พยพ หรือผูล้ี้ภยัเป็นการสะทอ้นให้
นกัเรียนเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์ร่วมกนัในกลุ่มประเทศอาเซียน บทเรียนน้ีช่วยให้
นกัเรียนเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ รวมทั้งปัญหาขอ้ขดัแยง้ท่ีแต่ละประเทศตอ้งเผชิญ หาก
พิจารณาประเทศหรือชุมชน ทั้งในอดีตและปัจจุบนั เราจะสังเกตเห็นวา่
มนุษยไ์ดจ้ดัแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ย  ๆไดอ้ยา่งไร พบอยูบ่่อย ๆ  ท่ี  
สมาชิกในกลุ่มจดักลุ่มกนัเองตามความสมคัรใจ  กล่าวคือ แต่ละบุคคล
จะแสวงหาความสัมพนัธ์กบัคนท่ีมีความสนใจ ความเช่ือ หรือพื้นฐาน
คลา้ย ๆ  กนั บางคร้ัง สมาชิกในกลุ่มกนันั้นอาจไม่ไดก้  าหนดหรือเลือก
กนัเอง หากแต่เกิดข้ึนจากการท่ีคนกลุ่มนั้นเกิดมาในชนชาติ กลุ่มเพศ 
หรือ ครอบครัวเดียวกนั   
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนทีแ่นะน ำ 

  ประชำชน สถำนที ่ ส่ือ แนวคิด  
ศิลปะ ประชาชนสามารถ

แลกเปล่ียนความคิด 
เทคโนโลย ีและ 
สุนทรียศาสตร์ต่างๆ 
ระหวา่งกนัไดผ้า่นทาง
ศิลปะ 

ประชาชนในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้
วธีิแสดงความคิดผา่นดา้นศิลปะอยา่งไร 
(ประชาชน สถานท่ี แนวคิด ส่ือ) 
ศิลปะช่วยเผยแพร่เทคโนโลยไีดอ้ยา่งไร 
(แนวคิด ส่ือ) 
 
 
 
ศิลปะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้ามารถ
บอกอะไรไดบ้า้งเก่ียวกบัแนวคิด ความเช่ือ 
ค่านิยมของผูค้นท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา 
(แนวคิด ประชาชน ส่ือ) 
 

พิจารณางานศิลปะ วสัดุ เทคนิคต่าง ๆ การใชเ้ส้น สี การน าเสนอ
รูปทรงของมนุษย ์และเน้ือหาต่าง ๆ เก่ียวกบัรายวชิาน้ี เพื่อเรียนรู้
ความเช่ือของมนุษย ์ สร้างศิลปะตน้แบบจากช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
และจากสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 
 
 
 
ศึกษาคน้ควา้งานศิลปะท่ีรวมเทคโนโลยใีหม่ๆ และแสดงใหเ้ห็นวา่
งานช้ินนั้นไดป้รับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานท่ีใหม่อยา่งไร 
 
เส้นล าดบัเวลาของศิลปะ: สร้างเส้นล าดบัเวลาท่ีแสดงวา่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนหรือทอ้งถ่ินต่างๆ จะใชง้านศิลปะเพื่อแสดงใหเ้ห็น
ถึงการเปล่ียนแปลงความเช่ือของคน 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด 

สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

การปฏิบติัเก่ียวกบัสุขภาพ
ของคนในทอ้งถ่ินนั้นช่วย
เปล่ียนแปลงปรากฏการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกได ้ 
อีกทั้งกระแสโลกยอ่มมี
อิทธิพลต่อสุขภาพของคน
ในทอ้งถ่ิน 
 

วถีิชีวติสมยัใหม่ไดเ้ปล่ียนแปลงสุขภาพ
ของประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(ประชาชน ส่ือ สถานท่ี) 

ศึกษาคน้ควา้กระแสต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินในดา้น อาหาร การ
เตรียมอาหาร การขนส่ง และการสันทนาการ ส่วนกิจกรรมในชั้น
เรียน ใหน้กัเรียนศึกษาความเช่ือต่างๆเก่ียวกบักระแสท่ีโลกก าลงั
ใหค้วามสนใจดา้นสุขภาพและเช่ือมโยงการศึกษาของพวกเขากบั
ขอ้มูลท่ีกล่าวมาและเปรียบเทียบกบัประเทศในแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตห้รือบริเวณอ่ืน ๆ ในโลก 
 

เทคโนโลยกีำรศึกษำ   
 

บางคร้ัง เทคโนโลยี
สามารถลดความส าคญัของ
ธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
แต่ก็อาจช่วยเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ใหท้อ้งถ่ินได้
เช่นกนั 

เทคโนโลยสีมยัใหม่สามารถบัน่ทอนหรือ
เสริมสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีอยา่งไร 
(ส่ือ สถานท่ี) 

ศึกษาคน้ควา้และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อบนัทึกขอ้มูลภาษาท่ี
ก าลงัจะตาย  รวบรวมขอ้มูลศิลปะต่างๆ หรือการใชเ้ทคโนโลยใีน
พื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศแถบอาเซียน ใหน้กัเรียนระบุหรือ
ยกตวัอยา่งการสรรสร้างทางเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีบัน่ทอนหรือลด
ความส าคญัของธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน นอกจากนั้น 
มอบหมายใหน้กัเรียนท าเคา้โครงงานเก่ียวกบัประเภทของ
เทคโนโลยใีหม่ๆ ซ่ึงมีส่วนช่วยอนุรักษธ์รรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
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ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย: กำรเช่ือมโยงโลกและท้องถิ่น  

 
รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด 
ประวตัิศำสตร์และ
สังคมศึกษำ   
 

ศาสนาต่างๆ ประเทศใน
แถบเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตเ้ป็นผลท่ีเกิดจากพลงั
แห่งประวติัศาสตร์และแห่ง
นานาชาติ  รวมทั้งความเช่ือ
และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ของ
ทอ้งถ่ิน 
 
กระแสโลกาภิวฒัน์เกิด
ข้ึนมาจากการเปิดการคา้เสรี
และเปิดโอกาสใหเ้ขา้ถึง
ตลาด 

ศาสนา ปรัชญาหลกั ๆ  ของโลก เช่น พุทธ 
อิสลาม คริสต ์ขงจ้ือ ฮินดู และความเช่ือ
ทอ้งถ่ินต่าง  ๆซ่ึงคนในแถบเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตย้ดึถือกนัไดมี้อิทธิพลต่อค่านิยม
ศีลธรรมและจริยธรรม รวมถึงทศันคติและ
พฤติกรรมของคนในทอ้งถ่ินอยา่งไร (แนวคิด 
ประชาชน สถานท่ี) 
 
ใครเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์จากกระแส
โลกาภิวฒัน์และใครไม่ไดรั้บประโยชน์  
(ประชาชน ส่ือ) 

พิจารณางานเขียนเก่ียวกบัศาสนา และการปฏิบติัจริงแลว้  ศึกษา
ระบบความเช่ือท่ีหลากหลาย และเปรียบเทียบความเหมือนและต่าง
เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินดา้นพิธีสวด ค าสอน และโครงสร้างทาง
สังคม  ประยกุตใ์หเ้ขา้กบัประเทศสมาชิกในแถบอาเซียนและ
ทอ้งถ่ินภายในประเทศ 
 
 
นบัตั้งแต่ส้ินสุดยคุสงครามเยน็ในปีพ. ศ.  2534  แนวคิดเร่ืองการเปิด
การคา้เสรีไดเ้ขา้มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก ใหน้กัเรียนเลือกสินคา้โภค
ภณัฑ ์(เช่น ขา้ว กาแฟ ชา ออ้ย พริกไทย กลว้ย กุง้ เป็นตน้) ซ่ึงเป็นสินคา้
ในประเทศของเขาเอง หรือจากประเทศอ่ืนในอาเซียน  นกัเรียนจะตอ้ง
ศึกษาวา่ การคา้เสรีมีผลกระทบต่อการผลิตและผูผ้ลิตสินคา้โภคภณัฑ์
ชนิดนั้นหรือไม่  นอกจากนั้น นกัเรียนควรจะส ารวจวา่ส่ิงทา้ทายดา้น
ตน้ทุน-ก าไรของสินคา้ ตลอดจนนยัส าคญัทางสังคมเก่ียวกบัการท า
การคา้ท่ีมีอยูใ่นประเทศหรือทอ้งถ่ิน เพื่อศึกษาวา่ ผูผ้ลิตสินคา้ประเภท
อาหารของพวกเขาไดรั้บโอกาสท่ีเป็นธรรมภายใตก้ารคา้เสรี หรือ นโยบาย
การคา้อ่ืน ๆ  หรือไม่ บทเรียนน้ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่กระแสโลกาภิวตัน์นั้น
ส่งผลประโยชน์ และ/หรือ ทา้ทายชุมชน ประเทศ หรือ ทอ้งถ่ิน  
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
  

กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ แนวคิด  

วทิยำศำสตร์และ
คณติศำสตร์  
 

ระบบธรรมชาตินั้น
เช่ือมโยงกนัทัว่โลก และ
ขา้มผา่นพรมแดนการเมือง
ระหวา่งชาติ 

เหตุใดผลกระทบท่ีเป็นคล่ืนต่าง ๆ ท่ีเกิด
จากการกระท าของมนุษยจึ์งสามารถส่งผล
กระทบแบบไม่คาดคิดมาก่อนและร้ายแรง 
(ประชาชน สถานท่ี ส่ือ) 

นกัเรียนไดเ้รียนรู้วา่การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศมีผลกระทบต่อ
ชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งไร และเร่ิมศึกษาวธีิท่ีจะลดปริมาณคาร์บอน
และพฒันาวธีิเร่งแกปั้ญหาดงักล่าว นกัเรียนจะเขา้ใจวา่ การปล่อย 
คาร์บอนไดออกไซดใ์นทอ้งถ่ินนั้นไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนทอ้งถ่ิน แต่ยงัส่งผลกระทบต่อโลกและประเทศในแถบ
อาเซียนทั้งหมดอีกดว้ย 

หน้ำทีพ่ลเมืองและ 
จริยศึกษำ 
 

กระแสโลกาภิวฒัน์นั้นได้
สร้างพื้นฐานใหก้บั
โชคชะตาโชคชะตาร่วมกนั
ของชุมชน ภูมิภาคและโลก  
 

ระบบความเช่ือท่ีหลากหลายมีส่วนในการ
สร้างกฏเกณฑต่์างๆ ท่ีใชร่้วมกนัระหวา่ง
คนกบักลุ่มท่ีใหญ่ข้ึน ไม่วา่จะเป็น 
ครอบครัว ชุมชน กลุ่มการเมืองและ
วฒันธรรมอ่ืน ๆ อยา่งไร (แนวคิด 
ประชาชน) 

เปรียบเทียบกรณีศึกษาและงานเขียนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัอยา่ง
เร่ืองราวต่างๆ ในประวติัศาสตร์และงานในปัจจุบนัทั้งดา้นศาสนา 
ปรัชญา และการเมืองซ่ึงส่งผลต่อสิทธิและความรับผดิชอบใน
ระดบับุคคลและกลุ่ม ส่ิงใดท่ีพวกเขามีลกัษณะเหมือนหรือ
คลา้ยกนั  เปิดเวทีใหน้กัเรียนในโรงเรียนแสดงความคิดเห็น
ประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวกบัเยาวชน เช่น หนา้ท่ีพลเมือง การเคารพผูอ่ื้น 
ความอดทน การศึกษา ประเด็นทางเพศหญิงหรือชาย  ความ
แตกต่างดา้นชาติพนัธ์ุและศาสนา และอภิปรายถึงแนวทางต่างๆ ท่ี
เยาวชนสามารถช่วยเช่ือมประสานความแตกต่างทางวฒันธรรมซ่ึง
เป็นอุปสรรคต่อความรับผิดชอบของพลเมือง 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ แนวคิด  
ภำษำและ
วรรณกรรม  
 
 

การเรียนรู้ภาษาใหม่มีส่วน
ช่วยเปิดโลกทศัน์ของผูค้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์และกระแส
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมีส่วน
เสริมสร้างวรรณกรรมได ้
 

การเรียนรู้ภาษาใหม่มีส่วนช่วยเปิดโลก
ทศัน์ของผูค้นไดอ้ยา่งไร (ประชาชน 
แนวคิด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทบาทของประวติัศาสตร์ต่องาน
วรรณกรรมคืออะไร (ประชาชน แนวคิด) 
 

ใหน้กัเรียนเล่นเกมบตัรค า “มีค  าท่ีใชบ้อกถึงส่ิงนั้นนะ” เป็นเกม
บตัรค าท่ีแสดงให้เห็นถึงความชดัเจน หรือความแตกต่างของค า
หรือวลีจากค านิยามของค า หรือวลีนั้น ๆ ในภาษาต่าง ๆ ทัว่
อาเซียน  นกัเรียนตอ้งแต่งเร่ืองสั้น อยา่งนอ้ย 3 ประโยคโดยใชว้ลี
หรือค าศพัทข์องภาษา ต่างประเทศ และใหเ้พื่อน ๆ ทายวา่ ค าศพัท์
นั้นหมายความวา่อะไร โดยเดาจากบริบท ในช่วงทา้ย นกัเรียนตอ้ง
อภิปรายกนัวา่ วลีหรือค าศพัทใ์ดท่ีมีแนวคิดท่ีพวกเขาคุน้เคยแต่ไม่
มีค  าดงักล่าวโดยตรงในภาษาของเขา  วลีหรือค าศพัทใ์ดท่ีแสดงให้
เห็นถึงแนวคิดและวธีิคิดใหม่ๆ ใหแ้ก่พวกเขา 
 
 
เปรียบเทียบงานวรรณกรรมซ่ึงสะทอ้นภาพเหตุการณ์
ประวติัศาสตร์และถูกก าหนดรูปแบบโดยสมยันิยม เช่น การยา้ยถ่ิน
หรือ การคา้ 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด 

ศิลปะ 
 

ปรากฏการณ์ดา้นศิลปะท่ี
เกิดข้ึนในโลกลว้นเร่ิมตน้
มาจากธรรมเนียมปฏิบติั
ดา้นศิลปะของทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
ศิลปะยอ่มมีอิทธิพลต่อการ
มองโลกและสภาพความ
เป็นจริงท่ีเกิดข้ึนทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ินและโลก 

ช่วงใดท่ีศิลปะมีส่วนสะทอ้นแนวคิดของ
คน  และช่วงใดท่ีศิลปะหล่อหลอมหรือ
ก่อใหเ้กิดการปฏิวติั  ศิลปะช่วยผกูชุมชนท่ี
หลากหลายเขา้ดว้ยกนัดว้ยวธีิใด 
(ประชาชน แนวคิด) 
 
 
 
 
ศิลปะผกูชุมชนท่ีหลากหลายเขา้ดว้ย
ดว้ยกนัไดด้ว้ยวธีิใดบา้ง   กระแสโลกาภิ
วตัน์ไดเ้ปล่ียนแปลงบทบาทของศิลปะ
ทอ้งถ่ินหรือไม ่(ประชาชน แนวคิด) 
 

ใหศึ้กษาแนวโนม้ศิลปะเฉพาะดา้นต่าง ๆ  ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ เรียนรู้วา่ศิลปะนั้นมีตน้ก าเนิดและเผยแพร่อยา่งไร รวมทั้งประเมิน
ปัจจยัเอ้ือต่างๆท่ีแฝงตวัอยูใ่นศิลปะ เช่น สุนทรีศาสตร์สากล (อาจ
ช่วยกนัคิดค าจ ากดัความ) เทคโนโลยท่ีีสามารถปรับเปล่ียนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ความสะดวกของการขนส่ง และการยดึติดกบัสินคา้
ฟุ่มเฟือย รวมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การคา้ กลุ่มการเมือง และ
การเผยแพร่ศาสนา 
 
ใหน้กัเรียนศึกษาศิลปะภาพฝาผนงั รูปป้ัน และช้ินงานแกะสลกัซ่ึงมีอยู ่
ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง  และคน้ควา้หาเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง  ๆท่ีมีส่วนเป็น
แรงบนัดาลใจใหเ้กิดช้ินงานทางศิลปะท่ีแตกต่างกนัจากวฒันธรรมท่ีมี
เอกลกัษณ์ในแต่ละท่ีซ่ึงลว้นมีความหลากหลาย นกัเรียนจะตอ้งศึกษาวา่
อะไรท่ีมีส่วนรวมงานเหล่านั้นท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ีเขา้ดว้ยกนั  และ
รายงานผลสรุปท่ีได ้นอกจากนั้น นกัเรียนจะตอ้งอ่านบทความท่ีตดัมา
จากหลาย ๆ  พื้นท่ี  เร่ือง “รามเกียรต์ิ”  ในเอเชียหรือเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้นกัเรียนตอ้งสรุปผลเก่ียวกบัความเหมือนและความแตกต่างระหวา่ง
วฒันธรรม จากบทความท่ีมาจากหลาย ๆ  พื้นท่ีนั้น  
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด 

สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

กรอบแนวคิดระดบัทอ้งถ่ิน
และภูมิภาคช่วยบรรเทาภยั
คุกคามต่างๆท่ีเก่ียวกบั
อนามยั และเอ้ือ
คุณประโยชนไ์ด ้

นโยบายทอ้งถ่ินช่วยบรรเทาภยัคุกคามทาง
สุขภาพอยา่งไร  ในขณะเดียวกนัก็เอ้ือ
ประโยชน์ในดา้นสุขภาพอยา่งไรจาก
แนวโนม้กระแสโลก (ประชาชน  แนวคิด 
สถานท่ี  ส่ือ) 

ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้วธีิต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการวางแผนของเมือง
เพื่อใหค้นมีสุขภาพดีโดยการพิจารณาจากเมืองต่างๆในภูมิภาค
อาเซียนและใชต้วัอยา่งต่างๆน้ีเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจวา่ อะไรควร
จะลอกเลียนแบบ และอะไรควรจะหลีกเล่ียง เพื่อใหก้ารวางแผน
ใหเ้มืองของเราสามารถต่อสู้กบัโรคอว้นโดยผา่นโครงสร้างขั้น
พื้นฐานและการศึกษา 
 
 

เทคโนโลยกีำรศึกษำ   
 

เทคโนโลยมีีอิทธิพลหลาย
รูปแบบต่อผลกระทบของ
ส่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และ
แนวปฏิบติัในระดบัทอ้งถ่ิน 
และทศันคติทัว่อาเซียน 

ส่ือมีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของผูค้น
ในชุมชนต่างๆ ในแถบอาเซียนอยา่งไร 
(ประชาชน แนวคิด สถานท่ี  ส่ือ) 

ใหน้กัเรียนรวบรวมขอ้มูลวา่ ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินของ
นกัเรียนนั้นมีวธีิการตอบสนองต่อส่ือระดบัโลกและความบนัเทิงท่ี
มีอยูอ่ยา่งไร และเกิดผลกระทบใดบา้งต่อส่ือระดบัทอ้งถ่ินและ
ภูมิภาค ในขณะท่ีส่ือก็ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทศันคติ การมี
ปฏิสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วมของผูค้น นกัเรียนตอ้งสร้างและ
น าเสนอโดยใชส่ื้อผสม 
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ตวัอยา่ง แผนการจดัการเรียนรู้: การท าแผนผงัชุมชนของคุณ 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ภาพรวม: นกัเรียนรวบรวมภาพต่างๆ ในชุมชนของพวกเขาและวาดแผนผงัชุมชน รวมทั้งภาพท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติต่างๆ เช่น ภูเขา แม่น ้า ป่าไม ้และส่ิงต่างๆท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน เช่น บา้น ร้านคา้ หรือสถานธุรกิจต่างๆ หลงัจากนั้นนกัเรียนจะวิเคราะห์วา่ชุมชนของพวกเขาเช่ือมโยงกบัโลกภายนอกอยา่งไรและมีปัจจยัใดท่ีก่อใหเ้กิดการ
แบ่งแยกชุมชนออกจากโลก 
ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: ลกัษณะต่างๆทางภูมิศาสตร์มีส่วนเช่ือมโยงและแบ่งแยกชุมชนต่างๆออกจากโลก 
วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 

 นกัเรียนสามารถระบุผูค้นและสถานท่ีต่างๆในชุมชนของพวกเขา 
 นกัเรียนสามารถระบุลกัษณะต่างๆทางภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนของพวกเขาท่ีเอ้ือหรือปิดกั้นการแลกเปล่ียนสินคา้ บริการ และ

แนวคิดต่างๆ 
 นกัเรียนสามารถอธิบายไดว้า่ลกัษณะต่างๆทางภูมิศาสตร์ในชุมชนของพวกเขามีส่วนเช่ือมโยงหรือแบ่งแยกพวกเขาออกจากชุมชนอ่ืนๆไดอ้ยา่งไร 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้: 
 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆมีส่วนเช่ือมโยงชุมชนกบัโลกไดอ้ยา่งไร (ประชาชน สถานท่ี) 
 ปัจจยัใดท าใหชุ้มชนมีลกัษณะพิเศษ  (ประชาชน แนวคิด) 
 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆมีอิทธิพลต่อการเช่ือมโยงหรือแบ่งแยกชุมชนออกจากผูค้นและสถานท่ีอ่ืนๆไดอ้ยา่งไร (สถานท่ี ประชาชน) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้: 
 กลอ้งถ่ายรูป หรือกระดาษวาดภาพหรือระบายสี 
 ดินสอสี  ปากกาหมึก หรือสี 
 กระดาษขนาดใหญ่/ กระดานข่าว 
 กระดาษแผนภูมิ 
 แผนผงัชุมชนทอ้งถ่ิน 
 เชือก 

เวลาท่ีใช้: 3 คาบ 
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อภิธานศัพท์: 
 ชุมชน หมายถึง พื้นท่ีหรือบริเวณ รวมถึงผูท่ี้อาศยัอยูใ่นสถานท่ีนั้นๆ 
 ภูมิศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพของโลกและบรรยากาศ 

การเตรียมความพร้อม: 
 ชุมชนคืออะไร 
 อะไรก่อให้เกิดเป็นชุมชนของพวกเรา 
 ส่ิงต่างๆเขา้และออกจากชุมชนของพวกเราไดอ้ยา่งไร  ผูค้นยา้ยถ่ินฐานอยา่งไร 
 ขอ้มูลและแนวคิดต่างๆเขา้มาสู่หรือออกไปจากชุมชนของพวกเราไดอ้ยา่งไร 

 เน้ือหาก่อนเรียน: นกัเรียนทั้งชั้นแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อหาค าจ ากดัความของค าวา่ “ชุมชน” และระบุมุมมองส าคญัๆเก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ินของพวกเขา ครูอาจจะ
ตอ้งอธิบายวา่ชุมชนหมายถึงกลุ่มคนท่ีท างานดว้ยกนัในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง “ชุมชนของพวกเราประกอบไปดว้ยผูค้น ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติ และส่ิงต่างๆท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน” 
การสาธิตกจิกรรม: ครูอาจจะสาธิตการแสดงภาพต่างๆในชุมชนเป็นตวัอยา่ง การน าภาพเหล่าน้ีไปติดบนกระดาน และการอธิบายสั้นๆเก่ียวกบัภาพนั้นๆ 
ขั้นตอนการสอน: 

คาบท่ี 1 
 ตั้งค  าถามใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นวา่ “ชุมชนคืออะไร” ในขณะท่ีนกัเรียนแสดงความคิดเห็นถึงมุมมองเก่ียวกบัชุมชน ครูควรจะเขียนค าตอบของ

นกัเรียนลงบนแผนภูมิ 
 เม่ือไดชุ้ดค าตอบท่ีพอจะมีความหมายใกลเ้คียง ใหน้กัเรียนเลือกเนน้เพียง 2-4 มุมมองเก่ียวกบัชุมชนของพวกเขา (นกัเรียนแต่ละคนเลือกลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 

ลกัษณะท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และบุคคลหรือกลุ่มคนในชุมชน) 
 นกัเรียนรวบรวมภาพของแต่ละมุมมองเก่ียวกบัชุมชนท่ีพวกเขาไดเ้ลือก โดยใชก้ลอ้งถ่ายรูปหรือกระดาษและอุปกรณ์ศิลปะต่างๆ นกัเรียนอาจจะท านอกชั้นใน

เวลาเรียนหรือท าเป็นการบา้นข้ึนอยูก่บัเวลาท่ีมี 
 

คาบท่ี 2 
 ใชก้ระดานนิเทศหรือกระดาษแผน่ใหญ่แทนบริเวณภูมิศาสตร์ของชุมชน ใหน้กัเรียนติดภาพ เพื่อแสดงใหเ้ห็นพื้นท่ีในชุมชน  (กิจกรรมน้ีควรใชคู้่กบัแผน่ท่ี

ทอ้งถ่นท่ีมีเส้นเช่ือมโยงภาพกบัสภานท่ีจริง) นกัเรียนควรจะอธิบายคร่าวๆเก่ียวกบัสถานท่ีหรือบุคคลท่ีพวกเขาเพิ่มเขา้ไปในชุมชนนั้นๆ 
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 ตั้งค  าถามใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นวา่ “ผูค้นและส่ิงต่างๆเขา้และออกจากชุมชนของพวกเราไดอ้ยา่งไร” ใหน้กัเรียนเช่ือมโยงภาพของพวกเขากบั
ชุมชนของพวกเขารวมถึงชุมชนอ่ืนๆภายนอกชุมชนของพวกเขาดว้ย 

คาบท่ี 3 
 ทบทวนลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีนกัเรียนไดใ้หค้  าตอบไวเ้ม่ือคาบเรียนท่ีแลว้ 
 ครูท าตารางซ่ึงประกอบดว้ยช่องสองช่องบนกระดาษแผนภูมิส าหรับแต่ละลกัษณะทางภูมิศาสตร์พร้อมดว้ยค าถามท่ีวา่ “ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆในชุมชน

ของพวกเรามีส่วนช่วยเช่ือมโยงพวกเรากบัชุมชนอ่ืนๆไดอ้ยา่งไร  ลกัษณะเหล่านั้นแยกพวกเราออกจากชุมชนอ่ืนไดอ้ยา่งไร” 
 นกัเรียนร่วมกิจกรรมการเดินแบบมา้หมุนเพื่อตอบทั้งสองค าถามขา้งบน (ใชกิ้จกรรมการเดินแบบมา้หมุนเพื่อท าให้เกิดแนวความคิดและแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกนั การเดินเวยีนกนัไปและการโตต้อบน้ีจะกระตุน้ความรู้เดิม ซ่ึงจะเป็นฐานรองรับความรู้ใหม่ท่ีไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรมของบทเรียนท่ีผา่นมา หรือเป็น
การทบทวนขอ้มูลก่อนการอภิปรายหรือประเมินผล การเดินแบบมา้หมุนน้ี ใหน้กัเรียนจบักลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แต่ละกลุ่มจะไดรั้บปากกาสีท่ีก าหนดไวเ้พื่อให้
นกัเรียนเขียนขอ้มูลเพื่ออธิบายเพิ่มเติม แต่ละกลุ่มใชเ้วลา 2-3 นาทีอ่านและเขียนขอ้มูลเพิ่มในแต่ละแผนภูมิ เม่ือทุกกลุ่มเดินเวยีนครบทุกขอ้ค าถาม ใหน้กัเรียน
แลกเปล่ียนขอ้มูลเหล่านั้น) 

 เม่ือเขียนขอ้มูลลงในแผนภูมิครบแลว้ ใหแ้บ่งปันผลนั้นโดยการอภิปรายในชั้นหรือให้นกัเรียนเขียนวา่ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ใดท่ีเป็นอุปสรรคและลกัษณะใด
ท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนส่ิงของหรือแนวคิดต่างๆ 

การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า: กิจกรรมภาพและการอธิบายต่างๆรวมทั้งการเดินแบบมา้หมุนเป็นองคป์ระกอบของการฝึกปฏิบติัตามค าแนะน า 
บทสรุป: นกัเรียนแต่ละคนควรจะเขียนหรือวาดภาพสะทอ้นความคิดวา่พวกเขาเช่ือมโยงกบัชุมชนอ่ืนๆไดอ้ยา่งไร โดยพิจารณาขอ้มูลต่อไปน้ี: 

 นกัเรียนเช่ือมโยงกบัชุมชนอ่ืนๆอยา่งไร  ใหนึ้กถึงสถานท่ีท่ีเคยไป และสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งอาหาร เส้ือผา้ ความบนัเทิง และอ่ืนๆ และนกัเรียนไดเ้รียนรู้
อะไรบา้งจากส่ิงเหล่านั้น รวมทั้งจากผูค้นและแนวคิดต่างๆจากท่ีอ่ืนๆ 

 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ใดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเช่ือมโยงชุมชนของนกัเรียนกบัชุมชนอ่ืนๆ 
 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ใดท่ีท าให้ผูค้นในชุมชนของนกัเรียนเช่ือมโยงกบัชุมชนอ่ืนๆได ้
 

การประเมินผลท่ีแนะน า: 
 ใหน้กัเรียนท า (บนป้ายนิเทศ) แผนผงัห้องเรียนหรือชุมชนดว้ยภาพวาดหรือภาพถ่ายท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวต่อค าถามท่ีไดเ้ตรียมไวว้า่ “ชุมชนคืออะไร?”  ภาพติด

ผนงัน้ีควรจะประกอบดว้ยภาพวาดหรือภาพถ่าย 2-4 ภาพท่ีต่างแสดงถึงลกัษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ส่ิงต่างๆท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และผูค้น (กลุ่มหรือแต่ละบุคคล) 
จากนกัเรียนแต่ละคน นกัเรียนควรจะสามารถระบุลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งการส่ือออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนผา่นภาพถ่ายหรือภาพวาดแต่ละภาพ ทั้งดว้ยการ
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เขียน (ช่ือภาพ) และการพดูปากเปล่า (เม่ือท าแผนผงัและเพิ่มองคป์ระกอบบนภาพติดผนงั) (การประเมินผลระหวา่งเรียน  ดา้นท่ี 1 - การอธิบาย และ ดา้นท่ี 3 - 
การประยกุตใ์ช)้ 

 ใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใชว้จิารณญาณร่วมกนัทั้งชั้นต่อค าถามท่ีไดต้ั้งไวว้า่ “ผูค้นและส่ิงต่างๆในชุมชนเคล่ือนยา้ย เขา้และออกจากชุมชนของ
พวกเราไดอ้ยา่งไร?”  นกัเรียนสามารถไดรั้บการประเมินผลต่อการท่ีพวกเขาสามารถเช่ือมโยงภาพของตนเองกบัแผนผงัหอ้งเรียนไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผลมาก
นอ้ยเพียงใดทั้งในช่วงแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้น (ดว้ยการพดูปากเปล่า) และ/หรือดว้ยการเขียน (บนัทึกสะทอ้นความคิด) (การประเมินผลระหวา่งเรียน  
ดา้นท่ี 2 - การตีความ) 

 ใหน้กัเรียนท าแผนภูมิหอ้งเรียนซ่ึงประกอบดว้ยช่องสองช่อง (โดยมุ่งเนน้ไปท่ีลกัษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆในชุมชนของพวกเขาและชุมชนอ่ืนๆ) และร่วม
กิจกรรมการเดินแบบมา้หมุน โดยใหตี้ความต่อการท่ีลกัษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆในชุมชนของพวกเขาสามารถเช่ือมโยงและแยกพวกเขาออกจากชุมชนอ่ืนๆ
ไดอ้ยา่งไร นกัเรียนสามารถไดรั้บการประเมินเป็นรายบุคคลดว้ยการใหพ้วกเขาเขียนบนัทึก (พร้อมดว้ยภาพและค าบรรยาย) ท่ีแสดงให้เห็นวา่พวกเขาเขา้ใจ
การเช่ือมโยงพวกเขากบัชุมชนอ่ืนๆไดอ้ยา่งไร และลกัษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆในชุมชนของพวกเขามีส่วนเอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปล่ียนแนวคิด
และส่ิงของต่างๆระหวา่งชุมชนต่างๆไดอ้ยา่งไร (การประเมินผลรวบยอด  ดา้นท่ี 2 - การตีความ และ ดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 

 การประเมินเพิ่มเติมเพิ่มเติม: ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบขอ้เขียนในรูปแบบค าถามแบบใหเ้ลือกตอบ จบัคู่ และ/หรือเติมค าในช่องวา่ง แบบทดสอบน้ี
ประกอบดว้ยแผนผงัและภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ต่างๆ โดยใหน้กัเรียนระบุลกัษณะหลกัๆของลกัษณะทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพทางธรรมชาติน้ี ผูค้น แนวคิด 
และส่ิงของต่างๆท่ีผูค้นเหล่าน้ีเป็นผูส้ร้าง (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 1 - การอธิบาย และ ดา้นท่ี 2 - การตีความ) 

ค าถามท้ายบท: 
 ทั้งผูค้น สถานท่ี และแนวคิดต่างๆประกอบกนัเป็นชุมชนไดอ้ยา่งไร 
 การเคล่ือนยา้ย ของผูค้นและสินคา้ต่างๆท าใหชุ้มชน มีผลต่อชุมชนอยา่งไร 
 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์แวดลอ้มต่างๆเช่ือมโยงหรือแบ่งแยกชุมชนอยา่งไร 

การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร: สามารถเช่ือมโยงกบัหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองการปฏิสัมพนัธ์ขา้มวฒันธรรม ความหลากหลาย (ของกลุ่มอาเซียน) ระบบ
ต่างๆในโลก และอ่ืนๆ ภูมิภาคต่างๆท่ีมีลกัษณะทางภมิูศาสตร์ท่ีคลา้ยคลึงกนัสามารถพบไดใ้นชาติอ่ืนๆในกลุ่มอาเซียน ภูมิภาคเหล่านั้นมีขอ้ไดเ้ปรียบและประสบ
อุปสรรคคลา้ยๆกนัในเร่ืองการเช่ือมโยงกบัชุมชนอ่ืนๆ 
 
 
 
 



161 
 

ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้: กลุ่มพลเมือง – ชุมชน ประเทศ และ ภมิูภาค 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย  / หนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษา 

ภาพรวม: นกัเรียนอาศยัอยูใ่นชุมชนท่ีประกอบดว้ย ครอบครัว ชุมชนโรงเรียน บริเวณใกลเ้คียง และเมือง นกัเรียนจะส านึกถึงการเช่ือมโยงพวกเขากบับุคคลและ 
ส่ิงอ่ืนๆผา่นการเรียนรู้ชุมชนท่ีหลากหลายท่ีพวกเขาก็เป็นส่วนหน่ึงในนั้น 

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: นกัเรียนเขา้ใจถึงการท่ีสมาชิกในชุมชนต่างพึ่งพาอาศยักนัเพื่อจดัหาใหซ่ึ้งส่ิงท่ีพวกขาตอ้งการทั้งท่ีจ  าเป็นและไม่จ  าเป็น พวกเขาสามารถระบุผู ้
ช่วยเหลือชุมชน เช่น ต ารวจ พนกังานดบัเพลิง และสามารถอธิบายถึงบทบาทของบุคคลเหล่าน้ีท่ีมีต่อชุมชนได ้นอกจากน้ีพวกเขายงัไดเ้รียนรู้วา่สมาชิกในชุมชนจดัหา
ใหซ่ึ้งบริการท่ีแตกต่างกนัออกไปเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 
 นกัเรียนสามารถระบุผูช่้วยเหลือชุมชน 
 นกัเรียนจะส านึกถึงการท่ีสมาชิกในชุมชนท างานร่วมกนัเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้: 
 ท าไมผูค้นจึงอาศยัอยูใ่นชุมชน (สถานท่ี ประชาชน) 
 สมาชิกในชุมชนช่วยเหลือกนัอยา่งไร  (ประชาชน ส่ิงของ แนวคิด) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้: 
 การดาษสี 
 กรรไกร และ กาว 
 กระดาษภาพติดผนงัขนาดใหญ่ 
 กระดาษขาว 
 แผนท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียน 

เวลาท่ีใช้: 2 คาบ 
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อภิธานศัพท์: 

 พลเมือง หมายถึง สมาชิกในชุมชนหรือรัฐผูซ่ึ้งมีส่วนร่วมในสิทธิและหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
 ชุมชน/ประชาคม หมายถึง พื้นท่ี หรือบริเวณ อนัมีผูอ้าศยัอยู ่
 แผนภาพเวนน์ หมายถึง วงกลมสองวงมาทบัซอ้นกนั ส่วนท่ีทบัซอ้นแสดงลกัษณะท่ีหมือนกนั 

การเตรียมความพร้อม: 
 ใครช่วยเหลือพวกเราในชุมชนของพวกเรา? 
 อะไรคือส่ิงจ าเป็นต่อการอาศยัอยูใ่นชุมชนของพวกเราบา้ง? 

เนือ้หาก่อนเรียน: ครูอธิบายดงัต่อไปน้ี 
 ผูค้นตอ้งการทั้งส่ิงท่ีจ  าเป็นและไม่จ  าเป็น 
 ผูช่้วยชุมชนจดัหาใหซ่ึ้งส่ิงท่ีสมาชิกในชุมชนตอ้งการทั้งท่ีจ  าเป็นและไม่จ  าเป็น 

การสาธิตกิจกรรม: ครูอาจจะตอ้งสาธิตวธีิการใชก้ระดาษเพื่อท าบา้น ร้านคา้ และส่วนประกอบอ่ืนๆในชุมชนส าหรับภาพติดผนงั 

ขัน้ตอนการสอน: 

คาบท่ี 1 
 ใหน้กัเรียนนึกถึงชุมชนท่ีพวกเขาอาศยัอยู ่และยกตวัอยา่งส่ิงท่ีพวกเขาเห็นในชุมชน กล่าวคือ บา้น ร้านคา้ โรงเรียน สถานท่ีเพื่อสักการะบูชา  
 บอกนกัเรียนวา่พวกเขาจะตอ้งท าภาพติดผนงัเก่ียวกบัชุมชนของพวกเขา 
 ใหน้กัเรียนท าส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีส่ือถึงชุมชนของพวกเขาโดยใชป้ากกาสี กรรไกร และ กาว 
 รวบรวมแผน่กระดาษท่ีนกัเรียนท าข้ึน และวางกระดาษภาพติดผนงักระจายบนพื้น 
 ใหน้กัเรียนนัง่บนพื้น รอบๆภาพติดผนงั 
 แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบันกัเรียนวา่นกัเรียนควรจะวางส่ิงท่ีไดท้  าไวท่ี้ไหน ใหน้กัเรียนอธิบายวา่ท าไมท่ีท่ีนกัเรียนเลือกจึงดีกวา่ท่ีอ่ืน 
 ใหน้กัเรียนใชก้าวแท่งติดส่ิงท่ีท าบนภาพติดผนงั 
 แสดงภาพติดผนงัในท่ีท่ีนกัเรียนสามารถมองเห็นได้ 
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คาบท่ี 2 
 เตือนนกัเรียนในเร่ืองแผนภาพติดผนงัท่ีพวกเขาท าข้ึนวา่ ใหเ้นน้ท่ีสมาชิกในชุมชนซ่ึงอาศยัและท างานร่วมกนั 
 ถามนกัเรียนวา่พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนขนาดใหญ่หรือไม่ กระตุน้ใหน้กัเรียนรู้วา่พวกเขาทั้งหมดคือสมาชิกในประเทศและภูมิภาค 
 แสดงแผนท่ีประเทศท่ีพวกเขาอาศยัอยูใ่หน้กัเรียนไดเ้ห็น 
 ใหน้กัเรียนเขียนรวบรวมส่ิงท่ีเหมือนและต่างจากพลเมืองอ่ืนๆในประเทศของพวกเขา 
 แสดงแผนภาพเวนน์ อธิบายวา่แผนภาพเวนน์แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มท่ีแตกต่างกนั 
 สาธิตวธีิการใชแ้ผนภาพเวนน์โดยใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะท่ีเหมือนและต่างจากพลเมืองอ่ืนๆในประเทศของพวกเขา 
 ใหน้กัเรียนท าแผนภาพเวนน์ของพวกเขาเอง 

การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า: การท าภาพติดผนงัเป็นการฝึกฝนโดยการช้ีแนะของครู 

บทสรุป: แสดงแผนภาพเวนน์ในชั้น ใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีสังเกตไดจ้ากโครงงานของเพื่อนร่วมชั้น 

การประเมินผลท่ีแนะน า: 
 ใหน้กัเรียนท าภาพติดผนงัท่ีมีการวางภาพบา้น ร้านคา้ โรงเรียน สถานท่ีเพื่อสักการะบูชา และอ่ืนๆอยา่งเป็นเหตุเป็นผล ควรจะมีการบรรยายส่วนประกอบ

ต่างๆของชุมชนเหล่าน้ีท่ีซ่ึงนกัเรียนอาศยัอยูอ่ยา่งชดัเจน นกัเรียนแต่ละคนควรจะอธิบายดว้ยวา่ท าไมถึงท าภาพเหล่าน้ี และส่ิงเหล่าน้ีใหป้ระโยชน์หรือท าให้
ชีวติพวกเขาเป็นรูปเป็นร่างไดอ้ยา่งไร (การประเมินระหวา่งเรียน; ดา้นท่ี 1 - การอธิบาย และ ดา้นท่ี 2 - การตีความ) 

 ใหน้กัเรียนแต่ละคนท าแผนภาพเวนน์โดยเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนและความต่างของส่ิงท่ีจ  าเป็นและตอ้งการท่ีพวกเขาและพลเมืองอ่ืนๆในประเทศ
ของพวกเขามีร่วมกนั และส่ิงท่ีจ  าเป็นและตอ้งการใดท่ีมีลกัษณะเฉพาะ จากนั้นนกัเรียนควรจะสามารถอธิบายไดถึ้งเหตุผลการท าแผนภาพเวนน์น้ีดว้ยการพูด
ปากเปล่าในช่วงการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและดว้ยการเขียนบนัทึกสะทอ้นความคิด โดยใหอ้า้งอิงตามทั้งสองค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ท่ีไดต้ั้งไว้
ส าหรับตวัอยา่งบทเรียนน้ี คือ (1) ท าไมผูค้นจึงอาศยัอยูใ่นชุมชน? (2) สมาชิกในชุมชนช่วยเหลือกนัอยา่งไร? (การประเมินรวบยอด; ดา้นท่ี 2 – การตีความ 
และ ดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 

 การประเมินเพิ่มเติม: ใหน้กัเรียนสะทอ้นความคิดต่อการน าเสนอของวทิยากรรับเชิญ พร้อมดว้ยสมาชิกชุมชนท่ีมาร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียนใน
เร่ืองท่ีวา่พวกเขาเป็นผูช่้วยและผูส้นบัสนุนสังคมอยา่งไร สมาชิกชุมชนเหล่าน้ีควรจะแสดงความเห็นในแง่มุมต่อชุมชนท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัไป 
นกัเรียนและครูอาจจะเตรียมค าถามเพื่อถามวทิยากรเหล่าน้ีล่วงหนา้ไวก่้อน โดยเนน้ค าถามท่ีวา่ “สมาชิกในชุมชนช่วยเหลือกนัอยา่งไร?” และ “สมาชิกแต่ละ
คนมีบทบาทอะไรบา้งในชุมชนและฉนั (นกัเรียน) ไดรั้บประโยชน์อยา่งไร?” (การประเมินรวบยอด; ดา้นท่ี 2 – การตีความ และ ดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 
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ค าถามท้ายบท: 

 ผูค้นไดป้ระโยชน์อยา่งไรจากการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน? 
 ในชุมชนต่างๆมีส่ิงท่ีจ  าเป็นและตอ้งการแตกต่างกนัอยา่งไร? 
 

การเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืนในหลักสูตร: บทเรียนน้ีสามารถเช่ือมโยงกบัวชิาประวติัศาสตร์ และ สังคมศึกษา โดยพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงบทบาทของพลเมืองใน
พื้นท่ีต่างๆในประเด็นทางประวติัศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัไป 
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เอกสารประกอบการสอน: แผนภาพเวนน ์
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้: กฎแห่งสิทธิและหนา้ท่ีรับผดิชอบของหอ้งเรียน 
ระดับช้ันเรียน/กลุ่มสาระ: มธัยมศึกษาตอนตน้/หนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษา 
 
ภาพรวม: กิจกรรมกลุ่ม ใหน้กัเรียนช่วยกนัร่างกฎกติกาหนา้ท่ีรับผดิชอบของพลเมืองท่ีมีต่อชุมชน เพื่อนบา้นใกลเ้คียง ชาติและโลก ส่ิงท่ีส าคญัคือนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้
บทบาทของตนท่ีมีต่อชุมชนและความรับผดิชอบในการรักษากฎกติกาดงักล่าว 
วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 

 นกัเรียนใหค้  าจ  ากดัความ ของค าวา่ “สิทธิ” และ “หนา้ท่ีรับผดิชอบ” 
 นกัเรียน จะส านึกถึงพนัธะหนา้ท่ีของแต่ละบุคคลอนัพึงมีต่อชุมชน ให้นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นของนกัเรียน 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้: อะไรคือกฎกติกาของพลเมืองในการปฏิบติัตนต่อชุมชน ชาติ โลก (ประชาชน แนวคิด สถานท่ี) 
เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้: 

 กระดาษ 
 ปากกาสี 
 กระดาษขนาดใหญ่/แผน่โปสเตอร์ 
 อินเทอร์เน็ต  (ถา้มี) 

o BrainPop. Jr. (www.brainpopjr.com) 
o Scholastic.com (http://teacher.scholastic.com) 

เวลาท่ีใช้: 2 คาบ 
อภิธานศัพท์: 

 พลเมือง หมายถึง ผูท่ี้อยูใ่นเมือง หรือสมาชิกแห่งชาติ-รัฐ ผูซ่ึ้งปฏิญาณตนจงรักภกัดีต่อชาติ อนัพึงไดรั้บสิทธิและความคุม้ครองตามกฎหมาย 
 ชุมชน หมายถึง พื้นท่ีหรือบริเวณ รวมถึงผูท่ี้อาศยัอยูใ่นสถานท่ีนั้นๆ 

http://www.brainpopjr.com/
http://teacher.scholastic.com/
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 สิทธิ หมายถึง ความชอบธรรมทางกฎหมาย 
 หนา้ท่ี หมายถึง หนา้ท่ีอนัพึงกระท า, พนัธะหนา้ท่ี 

การเตรียมความพร้อม: ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งกฎของโรงเรียนอนัแตกต่างจากกฏท่ีบา้น ถามนกัเรียนวา่ท าไมสถานท่ีท่ีต่างกนัจึงตั้งกฎข้ึนไม่เหมือนกนั เม่ือเป็นดงัน้ี
ความคาดหวงัยอ่มต่างกนัใช่หรือไม่ 
เนือ้หาก่อนเรียน: อภิปรายเก่ียวกบัเอกสารซ่ึงสรุปใจความส าคญัๆคร่าวๆในหวัขอ้ของสิทธิและหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีใชใ้นโรงเรียน บริเวณใกลเ้คียง และชุมชนในชาติ 
การสาธิตกิจกรรม: ดูจากแบบเอกสารประกอบการสอน 
ขัน้ตอนการสอน: 
คาบท่ี 1 

 ครูใหค้  าจ  ากดัความของค าวา่ “พลเมือง” อนัเป็นสมาชิกของชุมชน แบ่งท างานเป็นกลุ่มยอ่ย ใหน้กัเรียนระดมความคิดเก่ียวกบัค าถามดงัต่อไปน้ี: “ชุมชนคือ
อะไร? สมาชิกของชุมชนคือใคร?” ชุมชนถูกก าหนดข้ึนโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ (เช่น ระดบัทอ้งถ่ิน หรือ ระดบัโลก) หรือโดยการรวมตวัเขา้มาของกลุ่มชนท่ี
มีผลประโยชน์ดว้ยกนั (เช่น กลุ่มท่ีมีผลประโยชน์และความมุ่งหมายร่วมกนั) สมาชิกในชุมชนจึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีจะตอ้งปกป้องดูแลชุมชน 

 ใหน้กัเรียนบอกช่ือชุมชนท่ีแตกต่างกนัท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วม (เช่น ครอบครัว สถานท่ี ศาสนา โรงเรียน บริเวณใกลเ้คียง) 
 ใหน้กัเรียนทั้งหอ้งแสดงความคิดเห็น เร่ืองความแตกต่างระหวา่งสิทธิและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

คาบท่ี 2 
 ใหน้กัเรียนทั้งชั้นร่างกฎแห่งสิทธิและหนา้ท่ีรับผดิชอบของหอ้งเรียน 
 ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น เร่ืองสิทธิและหน้าท่ีรับผิดชอบ อนันกัเรียนแต่ละคนพึงมี ซ่ึงตอ้งรักษาและปกป้องซ่ึงสิทธินั้น 
 ร่างกฎต่างๆข้ึนเพื่อคุม้ครองสิทธินกัเรียนในชั้น และใหแ้ต่ละคนเซ็นตช่ื์อ (ตามแบบในเอกสารประกอบ) 

 การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า: ท าการร่างกฎแห่งสิทธิและหนา้ท่ีรับผิดชอบส าหรับห้องเรียน 
บทสรุป: ตอนทา้ยชัว่โมงของแต่ละวนั ใหน้กัเรียนสะทอ้นความคิดเห็นวา่ในวนันั้นนกัเรียนไดเ้คารพในกฎแห่งสิทธิและหนา้ท่ีรับผดิชอบอยา่งไร ตวัอยา่งเช่น “ผมได้
ท าความสะอาดเป็นท่ีเรียบร้อยเม่ือท างานเสร็จ” หรือ “ขณะท่ีเพื่อนๆท างานหนูไม่ท าเสียงดงัรบกวนเขา” 
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การประเมินผลท่ีแนะน า: 
 ใหน้กัเรียนแต่ละคนท าการจดัระบบความคิดโดยใชแ้ผนผงัหรือแผนผงัความคิดหลกั เพื่อแสดงสิทธิและหนา้ท่ีรับผิดชอบของตนในหอ้งเรียน ท่ีบา้น และ

ขยายไปถึงชุมชน (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 1 - การอธิบาย และ ดา้นท่ี 2 - การตีความ) 
 ใหน้กัเรียนจดัท ากฎวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีรับผดิชอบ อนัเป็นการตกลงร่วมกนัของนกัเรียนโดยความเห็นชอบของอาจารย ์ใหพ้ิมพข้ึ์นเป็นประกาศติดท่ีห้อง 

เอกสารน้ีจะเป็นเคร่ืองสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ในแต่ละวนันกัเรียนใหเ้กียรติและแสดงวา่เคารพสิทธิและหนา้ท่ีรับผดิชอบในหอ้งเรียน ท่ีบา้น และในชุมชนอยา่งไร 
เม่ือจบคาบอาจารยอ์าจใหมี้การอภิปรายทั้งชั้น ถึงประโยชน์ของการยดึถือกฎวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีนกัเรียนไดรั้บทั้งดา้นส่วนตวัและส่วนร่วม 
(การประเมินรวบยอด  ดา้นท่ี 3 – การประยกุตใ์ช้ และ ดา้นท่ี 6 – การรู้จกัตวัเอง) 

 
 การประเมินเพิ่มเติม: ใหน้กัเรียนท าหวัขอ้หลกัๆท่ีส าคญัของกฎวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีรับผดิชอบและท าเป็นส่ิงตีพิมพเ์พื่อแบ่งปันกบัชั้นเรียนอ่ืนๆ (ของ

โรงเรียนในชุมชน) และส่งไปใหท้างบา้นผา่นจดหมายข่าวจากโรงเรียน (การประเมินรวบยอด ดา้นท่ี 3 – การประยกุตใ์ช ้และ ดา้นท่ี 4 – มุมมอง)   
ค าถามท้ายบท: 

 ส าหรับนกัเรียน มีสิทธิและหนา้ท่ีรับผดิชอบอะไรบา้ง ภายในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
 การใหค้วามหมายและปฏิบติัตามสิทธิและหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหป้ระโยชน์ต่อบุคคลและส่วนรวมอยา่งไร 

 
การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร: กิจกรรมน้ีสนบัสนุนการเรียนวชิาสังคมศึกษาและ แนวคิด  ท่ีทุกคนมีสิทธิส่วนบุคคล แต่ยงัรวมถึงหนา้ท่ีรับผดิชอบในฐานะ
พลเมืองของชุมชน ของชาติ และภูมิภาค 
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ตวัอยา่ง แผนการจดัการเรียนรู้: บนัทึกความทรงจ า – มองประวติัศาสตร์ผา่นสายตาผูย้า้ยมาตั้งรกราก/ผูย้า้ยถ่ินฐาน 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : มธัยมศึกษาตอนตน้/ ประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา 

ภาพรวม: การอ่านบนัทึกความทรงจ าของผูอ้พยพ หรือผูล้ี้ภยัเป็นการสะทอ้นใหน้กัเรียนเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ร่วมกนัในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน บทเรียนน้ีช่วยใหน้กัเรียนเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ รวมทั้งปัญหาขอ้ขดัแยง้ท่ีแต่ละประเทศตอ้งเผชิญ หากพิจารณา
ประเทศหรือชุมชน ทั้งในอดีตและปัจจุบนั เราจะสังเกตเห็นวา่มนุษยไ์ดจ้ดัแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ย  ๆไดอ้ยา่งไร ส่วนใหญ่แลว้ สมาชิกในกลุ่มจดักลุ่มกนัเองตามความสมคัรใจ  
กล่าวคือ การแสวงหาความสัมพนัธ์กบัคนท่ีมีความสนใจ ความเช่ือ หรือพื้นฐานคลา้ย ๆ  กนั แต่บางคร้ัง การรวมกลุ่มกนันั้นอาจไม่ไดก้  าหนดหรือเลือกกนัเอง หากแต่เกิดข้ึนจาก
การท่ีคนกลุ่มนั้นเกิดมาในชนชาติ กลุ่มเพศ หรือ ครอบครัวเดียวกนั   

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: บนัทึกความทรงจ านั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นทางประวติัศาสตร์อยา่งหน่ึง 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 
 นกัเรียนสามารถระบุและอธิบายจุดประสงคข์องบนัทึกความทรงจ า 
 นกัเรียนสามารถระบุและอธิบายกุญแจส าคญัของประวติัศาสตร์ชาติอาเซียน 
 นกัเรียนสามารถระบุความเหมือนและความแตกต่างทางวฒันธรรมของชาติอาเซียน 
 นกัเรียนสามารถระบุการต่อสู้ด้ินรนของผูย้า้ยถ่ินฐานและผูย้า้ยมาตั้งรกรากของชาติอาเซียน 
 นกัเรียนสามารถระบุลกัษณะแห่งการรวมเป็นหน่ึงเดียวของชาติอาเซียน 
 นกัเรียนจะเขา้ใจลกัษณะความเป็นสามญัของชาติอาเซียน 
 นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้แนวความคิดของอตัตลกัษณ์แห่งวฒันธรรมและการสร้างชาติจากบนัทึกความทรงจ า 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้: 
 โลกาภิวตัน์มีผลกระทบอยา่งไรต่อชาติในอาเซียน ทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ (ประชาชน สถานท่ี  ส่ือ) 
 มีวฒันธรรมประเพณีใดบา้งของชาติอาเซียนท่ีคลา้ยคลึงกนั  (ประชาชน แนวคิด) 
 เราใหค้  านิยามตวัเราเองวา่อยา่งไร ในสายตาของผูอ่ื้นจะใหค้  านิยามเราอยา่งไร (ประชาชน แนวคิด) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้: 
 บนัทึกความทรงจ าผูย้า้ยถ่ินฐาน/ผูย้า้ยมาตั้งรกราก โดยครูเป็นผูเ้ลือกเพื่อเนน้ความหลากหลายของกลุ่มหรือมุมมอง 
 ปากกา/ดินสอ 
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 กระดาษแผนภูมิ 
 เอกสารประกอบการสอน:บนัทึกความทรงจ า 
 เอกสารประกอบการสอน:ประชากรในชาติอาเซียน 
 เอกสารประกอบการสอน:อาชีพของอาเซียน 
 เอกสารประกอบการสอน:ลกัษณะของรัฐบาล 
 การอธิบายค าศพัทท่ี์ส าคญั 

เวลาท่ีใช้: 1 คาบ 

อภิธานศัพท์: 
 ผูอ้พยพ หมายถึง บุคคลท่ีมายงัดินแดนใหม่เพื่ออยูอ่าศยัหรือเพื่อท างาน 
 คนเขา้เมือง หมายถึง บุคคลท่ีมายงัประเทศใหม่หรือชุมชน/ประชาคมใหม่เพื่ออยูเ่ป็นการถาวร 
 บนัทึกความทรงจ า หมายถึง ขอ้มูลเร่ืองราวท่ีเขียนมาจากประสบการณ์ส่วนตวั 
 รัฐบาล หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีก าหนดนโยบายและท าหนา้ท่ีบริหารกิจการของชุมชนหรือของชาติ 
 อาชีพ หมายถึง การงานท่ีท า เพื่อเล้ียงชีวติ 
 ประชากร หมายถึง ผูอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ีของเมือง ประเทศ หรือภูมิภาค 
 ชุมชน/ประชาคม หมายถึง พื้นท่ี หรือบริเวณ อนัมีผูอ้าศยัอยู ่
 โลกาภิวตัน์ หมายถึง สภาวะการณ์อนัเป็นผลของการคา้เสรี การลงทุนไม่มีเขตจ ากดั และมีการแลกเปล่ียนแนวคิดอยูเ่สมอ 
 ความหลากหลายทางวฒันธรรม หมายถึง การด าเนินชีวิตและความเช่ือหลายรูปแบบอนัถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

การเตรียมความพร้อม: 
 บนัทึกความทรงจ าคืออะไร 
 วนัส าคญัทางประเพณีท่ีถือวา่เป็นวนัหยดุท่ีคุณและครอบครัวของคุณยดึถือปฏิบติัตามคือวนัอะไรบา้ง 
 ชุมชนท่ีนกัเรียนอยูมี่การติดต่อกบัชุมชนอ่ืนๆโดยเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งไร 
 ความแตกต่างระหวา่งการเรียนเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ดว้ยการอ่านบนัทึกความทรงจ า กบัการเรียนประวติัศาสตร์จากแหล่งอ่ืนๆเช่น เอกสารขอ้มูลปฐมภูมิ 

หรือหนงัสือประวติัศาสตร์นั้นเป็นอยา่งไร 
 บนัทึกความทรงจ าไดใ้หอ้ะไรท่ีแหล่งอ่ืนไม่มี  แหล่งอ่ืนๆอาจจะให้อะไรท่ีไม่พบในบนัทึกความทรงจ า 
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เนือ้หาก่อนเรียน: ใหค้รูจดัหาบนัทึกความทรงจ าหลายๆรูปแบบและย  ้าเตือนให้นกัเรียนมุ่งเนน้ไปท่ีเร่ืองสภาพเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งความแตกต่างของ
วฒันธรรม ศาสนาและกลุ่มการเมืองท่ีมีอยูใ่นชาติอาเซียน 

การสาธิตกิจกรรม: ครูสามารถสาธิตการประมวลแนวคิดจากขอ้มูลและมุมมองท่ีมีอยูใ่นบนัทึกความทรงจ า 

ขัน้ตอนการสอน: ใหน้กัเรียนจบัคู่และไปยงัฐานการเรียนรู้เร่ือง “การคน้พบ” ท่ีแต่ละฐานใหน้กัเรียนอ่านบางบทจากบนัทึกความทรงจ า หลงัจากไดอ่้านเร่ืองราวใน
บนัทึกฯ ใหน้กัเรียนแสดงความเห็นต่อเร่ืองนั้นๆลงบนกระดาษแผนภูมิ ซ่ึงจะมีค าถามใหน้กัเรียนตอบดงัต่อไปน้ี: 

 เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัใคร? 
 อะไรคือความขดัแยง้หรือการต่อสู้ด้ินรนท่ีปรากฎในเร่ืองนั้น 
 ใหน้กัเรียนเช่ือมโยงประสบการณ์จากเร่ืองนั้น โดยใชป้ระโยคใดประโยคหน่ึงดงัต่อไปน้ี และสร้างเป็นขอ้ความจนจบ: 

o เร่ืองท่ีอ่านท าให้ฉนันึกถึงช่วงเวลาท่ีฉนัเคยประสบหรือไม่เคยประสบกบั …. 
o ฉนัเห็นดว้ย/เขา้ใจเร่ืองท่ีฉนัอ่านเพราะวา่ชีวติของฉนันั้น …. 

 อะไรคือเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีไดอ้ภิปราย? 
 เร่ืองจากบนัทึกฯมีความเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ของชาติของนกัเรียนอยา่งไร? 

การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า: หลงัจากท่ีนกัเรียนไปฐานแห่งการคน้พบได ้3 ฐาน ใหน้กัเรียนตอบค าถามทั้งหลายท่ีอยูข่า้งบน 

บทสรุป: หลงัจากท่ีไดไ้ป “ฐานแห่งการคน้พบ” นกัเรียนทั้งชั้นก็มาแบ่งปันค าตอบกนั ครูจะติดกระดาษแผนภูมิจากแต่ละฐานแห่งการคน้พบไวท่ี้หอ้งเรียนหรือท่ี
กระดานเพื่อใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความเห็นซ่ึงกนัและกนั 

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง: ใหก้ารบา้นนกัเรียนเขียนเรียงความหน่ึงยอ่หนา้แสดงความรู้สึกนึกคิด นกัเรียนจะร่วมกนัแสดงความคิดกบัเพื่อนร่วมโครงการท่ีฐานฯและ
เพื่อนๆในชั้น ครูควรจะท ากระดานข่าวติดแสดงเรียงความของนกัเรียน 

การประเมินผลท่ีแนะน า: 
 ใหน้กัเรียนไปใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 3 ฐานแห่งการคน้พบ และใหต้อบค าถามทั้งหกค าถาม โดยใชว้จิารณญาณไตร่ตรองเพื่อแสดงถึงความเขา้ใจหลายๆมุมมองโดย

อิงกลุ่มต่างๆ รวมถึงสภาพการเมืองและเศรษฐกิจของชาติต่างๆในอาเซียน นกัเรียนควรแสดงใหเ้ห็นวา่ เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์เหล่าน้ีเก่ียวพนักบัตนเอง 
กบัชุมชน และกบัชาติอยา่งไร (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 4 – มุมมอง และ ดา้นท่ี 5 – การร่วมรู้สึก) 
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 ใหน้กัเรียนจดัป้ายนิเทศในชั้นเนน้ถึงความสามญัอนัจะร่วมกนัไดข้องชาติอาเซียนท่ีปรากฎใหเ้ห็นผา่นเหตการณ์ทางประวติัศาสตร์แห่งบนัทึกความทรงจ าท่ี
คดัสรรแลว้ แต่ละฐานควรติดแผนภูมิของนกัเรียนท่ีแสดงความเขา้ใจในหลายมุมมองและรวมกบัความเช่ือมโยงของตวันกัเรียนกบัชุมชนท่ีไกลออกไป (การ
ประเมินผลรวบยอด  ดา้นท่ี 4 – มุมมอง และ ดา้นท่ี 5 – การร่วมรู้สึก) 

 ใหน้กัเรียนเขียนเรียงความหน่ึงยอ่หนา้แสดงความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัวา่พวกเขามีมุมมองอยา่งไรต่อเหตุการณ์ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากบนัทึกความทรงจ าและจาก
มุมมองของเพื่อนร่วมชั้น (การประเมินผลรวบยอด  ดา้นท่ี 4 – มุมมอง และ ดา้นท่ี 6 – การรู้จกัตวัเอง) 

ค าถามท้ายบท: 
 บนัทึกความทรงจ าแสดงใหเ้ห็นถึงเร่ืองอะไรบา้งท่ีเอกสารอ่ืนๆ (บทวเิคราะห์ทางประวติัศาสตร์ จดหมายข่าว) ไม่ไดน้ าเสนอ 
 บนัทึกความทรงจ าไดแ้สดงความเหมือนและความแตกต่างของวฒันธรรมอยา่งไร 
 บนัทึกความทรงจ าท าให้ผูอ่้านไดย้อ้นกลบัไปคิดหรือท าใหเ้กิดแนวคิดใหม่ๆข้ึนไดอ้ยา่งไร 

การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร: บทเรียนน้ีสามารถเช่ือมโยงกบัการเรียนวชิาสังคมศึกษาและวชิาหนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษา ในบทท่ี 1: ความรู้เก่ียวกบั
อาเซียน นกัเรียนสามารถคน้หาวา่อุดมการณ์แห่งอาเซียนนั้นโอบอุม้แนวความคิดในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย และการเป็นเอกราชไดอ้ยา่งไร และสามารถวเิคราะห์
ประสบการณ์ท่ีมีร่วมกนั และการต่อสู้ท่ีผูย้า้ยมาตั้งรกราก/ผูย้า้ยถ่ินฐานเผชิญอยูใ่นชาติแต่ละชาติท่ีเป็นอาเซียน การสอนใหน้กัเรียนรู้จกัอตัตลกัษณ์ร่วมและวฒันธรรม
ท่ีหลากหลายจะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจไดว้า่ส่ิงเหล่าน้ีสามารถต่อยอดการเป็นเอกภาพในการรวมตวัเป็นองคก์าร เพื่อความมัน่คงย ัง่ยนืและความร่วมมือระหวา่งกนั
ระหวา่งชาติต่างๆไดอ้ยา่งไร 
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เอกสารประกอบการสอน: บนัทึกความทรงจ า # 1 
จากการพิจารณาจากระดบัประเทศจนถึงระดบัชุมชนทั้งอดีตและปัจจุบนั จะเห็นถึงวธีิการท่ีผูค้นมีเจตนาจดัแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ย มีบ่อยคร้ังท่ีสมาชิกในกลุ่มมาจาก
บุคคลท่ีแสวงหากลุ่มท่ีมีความสนใจ ความเช่ือ เป้าหมาย และภูมิหลงัร่วมกนั บนัทึกความทรงจ าจดัเป็นอตัตชีวประวติัของผูแ้ต่ง อนัมีบางส่วนมาเก่ียวขอ้งกบั
สาธารณชนไม่วา่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบับุคคลหรือเร่ืองวีรกรรม บนัทึกความทรงจ านั้นเก่ียวกบัความรู้และประสบการณ์ท่ีผูแ้ต่งไดพ้บเห็นเอง 
วธีิการ: ก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนรู้เร่ืองของบนัทึกความทรงจ า รวมทั้งความส าคญัในการท าความเขา้ใจถึงอตัตลกัษณ์แห่งวฒันธรรม ใหต้อบค าถามดงัต่อไปน้ี นกัเรียนตอ้งจ า
วา่ นกัเรียนจะกลบัมาดูค าถามเหล่าน้ีอีกคร้ังเพื่อเปรียบเทียบค าตอบ 

 บนัทึกความทรงจ าคืออะไร? 
 วนัส าคญัทางประเพณีท่ีถือวา่เป็นวนัหยดุท่ีคุณและครอบครัวของคุณยดึถือปฏิบติัตามคือวนัอะไรบา้ง? 

 ชุมชนท่ีนกัเรียนอยูมี่การติดต่อกบัชุมชนอ่ืนๆโดยเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งไร? 

 ความแตกต่างระหวา่งการเรียนเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ดว้ยการอ่านบนัทึกความทรงจ า กบัการเรียนประวติัศาสตร์จากแหล่งอ่ืนๆเช่น เอกสารขอ้มูลปฐมภูมิ 
หรือหนงัสือประวติัศาสตร์นั้นเป็นอยา่งไร? 

 บนัทึกความทรงจ าไดใ้หอ้ะไรท่ีแหล่งอ่ืนไม่มี? แหล่งอ่ืนๆอาจจะให้อะไรท่ีไม่พบในบนัทึกความทรงจ า? 
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เอกสารประกอบการสอน: บนัทึกความทรงจ า # 2 
“เราหาเล้ียงชีพดว้ยการรับ แต่เราสร้างคุณค่าของชีวติดว้ยการให”้ – วนิสตนั เชอร์ชิล 
วธีิการ: แต่ละฐาน นกัเรียนจะพบเร่ืองราวซ่ึงเป็นเร่ืองจากหนงัสือ “จากฉนัเป็นเรา: การแสวงหาความหมายในโลกของวตัถุนิยม ผูแ้ต่งคือ เครก และมาร์ค คิลเบอร์
เจอร์” หนงัสือน้ีรวมเร่ืองต่างๆท่ีเขียนโดยผูท่ี้พยายามสร้างสรรส่ิงอนัเป็นคุณค่าในชีวติ ใหน้กัเรียนอ่านแต่ละเร่ืองในใจเงียบๆและเขียนแสดงความคิดเห็น และตอบ
ค าถามดงัต่อไปน้ี 
 

 เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัใคร 
 อะไรคือความขดัแยง้หรือการต่อสู้ด้ินรนท่ีปรากฎในเร่ืองนั้น 
 ใหน้กัเรียนเช่ือมโยงประสบการณ์จากเร่ืองนั้น โดยใชป้ระโยคใดประโยคหน่ึงดงัต่อไปน้ี และสร้างเป็นขอ้ความจนจบ: 

o เร่ืองท่ีอ่านท าให้ฉนันึกถึงช่วงเวลาท่ีฉนัเคยประสบหรือไม่เคยประสบกบั …. 
o ฉนัเห็นดว้ย/เขา้ใจเร่ืองท่ีฉนัอ่านเพราะวา่ชีวติของฉนันั้น …. 

 อะไรคือเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีไดอ้ภิปราย 
 เร่ืองจากบนัทึกฯมีความเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ของชาติของนกัเรียนอยา่งไร 
 

เม่ือนกัเรียนอ่านจบและเขียนจบแลว้ ใหว้างกระดาษท่ีไดเ้ขียนแสดงความคิดเห็นไวท่ี้ฐานและเดินไปท่ีฐานต่อไป เม่ือมาถึงใหน้กัเรียนท าตามขั้นตอนเดิมคืออ่าน
เร่ืองราวและเขียนแสดงความคิดเห็น แต่คราวน้ีให้อ่านขอ้เขียนแสดงความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นดว้ย ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นทั้งเร่ืองท่ีอ่านและขอ้เขียนแสดง
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้น นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่กบัความคิดของเพื่อนๆ? จงบอกเหตุผลใหช้ดัเจน 
* ขอใหพ้ยายามเขียนใหช้ดัเจนเท่าท่ีจะท าได ้เพราะการท าใหผู้อ่้านอ่านเขา้ใจในขอ้เขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองเป็นเร่ืองส าคญัมาก นกัเรียนไม่จ  าเป็นตอ้งลงช่ือ
ในขอ้เขียนของนกัเรียน 
 



175 
 

ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้: การท าแผนภูมิการเปล่ียนแปลงของภมิูอากาศ 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : มธัยมศึกษาตอนปลาย/พลศึกษา 

ภาพรวม: นกัเรียนไดเ้รียนรู้วา่การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศมีผลกระทบต่อชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งไร และเร่ิมศึกษาวธีิท่ีจะลดปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท ์(ร่องรอย
คาร์บอน)และพฒันาวธีิเร่งแกปั้ญหาดงักล่าว นกัเรียนจะเขา้ใจวา่ การปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกในทอ้งถ่ินนั้นไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนทอ้งถ่ิน แต่ยงั
ส่งผลกระทบต่อโลกและประเทศในแถบอาเซียนทั้งหมดอีกดว้ย 

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: ระบบธรรมชาตินั้นเช่ือมโยงกนัทัว่โลก และขา้มผา่นพรมแดนการเมืองระหวา่งชาติ และท่ีส าคญั การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศนั้นเกิดจากทั้ง
โดยธรรมชาติและมนุษยเ์ป็นผูก้ระท า การเปล่ียนแปลงน้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และส่ิงแวดลอ้ม 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 
 นกัเรียนจะเรียนรู้ชั้นบรรยากาศต่างๆ 
 นกัเรียนจะคน้พบวา่คาร์บอนไดออกไซดแ์ละอุณหภูมิมีความสัมพนัธ์กนั 
 นกัเรียนจะเขา้ใจถึงหนา้ท่ีของพืชในการคายคาร์บอนไดออกไซดแ์ละความส าคญัของพืชในการรักษาสมดุลของอุณหภูมิไว ้
 นกัเรียนจะเรียนรู้วา่คาร์บอนไดออกไซดเ์กิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
 นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบเส้นกราฟซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ในรูปแบบระดบัโลกต่างๆของแก๊สท่ีถูกปิดกั้นโดยความร้อน (คาร์บอนไดออกไซด ์เป็นตน้)และ

การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิตามกาลเวลา 
 นกัเรียนจะคน้ควา้วา่พายขุนาดใหญ่ ความแหง้แลง้ หรือการผนัแปรของอุณหภูมิท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบนั้นเกิดข้ึนเม่ือใดในประเทศของพวกเขา และประเทศ

ต่างๆในกลุ่มอาเซียน 
 นกัเรียนจะคน้หารูปแบบต่างๆทั้งของประเทศของพวกเขาและภายในภูมิภาคในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้: 
 เหตุใดผลกระทบท่ีเป็นคล่ืนต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษยจึ์งสามารถส่งผลกระทบแบบไม่คาดคิดมาก่อนและร้ายแรง (ประชาชน สถานท่ี ส่ือ) 
 ท าไมการรวบรวมขอ้มูลในระดบัทอ้งถ่ินจึงมีความส าคญัมากต่อการท าความเขา้ใจปรากฎการณ์และการพฒันาระดบัโลก  (ส่ือแนวคิด ประชาชน) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้: 
 เคร่ืองฉายภาพบนผนงัหรือแผนผงัแสดงชั้นบรรยากาศต่างๆ 
 แผนท่ีแสดงภูมิอากาศของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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 เส้นกราฟแสดงความสัมพนัธ์การเปรียบเทียบคาร์บอนไดออกไซดแ์ละการผนัแปรของอุณหภูมิตามกาลเวลา 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพอากาศในยคุประวติัศาสตร์ของภูมิภาคในกลุ่มอาเซียน 

เวลาท่ีใช้: 6 คาบ 

อภิธานศัพท์: 
 การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลระยะยาวต่อภูมิอากาศในโลก 
 คาร์บอนฟุตพร้ินท(์ร่องรอยคาร์บอน) หมายถึง ปริมาณคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ถูกปล่อยออกมา 
 แก๊สท่ีถูกปิดกั้นโดยความร้อน หมายถึง แก๊สท่ีปิดกั้นความร้อนในบรรยากาศและท าใหภู้มิอากาศร้อน 
 โทรโพสเฟียร์ หมายถึง ชั้นบรรยากาศบริเวณชั้นล่างของโลก ซ่ึงสูงจากพื้นผวิโลกประมาณ 6-10 กิโลเมตร 
 มีโซสเฟียร์ หมายถึง ชั้นบรรยากาศบนโลกท่ีอยูเ่หนือชั้นสตราโตสเฟียร์และอยูใ่ตช้ั้นเทอร์โมสเฟียร์ ในระดบัความสูงประมาณ 50-80 กิโลเมตร 
 เทอร์โมสเฟียร์ หมายถึง ชั้นบรรยากาศท่ีอยูเ่หนือชั้นมีโซสเฟียร์และอยูต่  ่ากวา่ระดบัความสูงของบรรยากาศท่ีปราศจากส่วนประกอบของการเป็นฉนวน 
 เอกโซสเฟียร์ หมายถึง ชั้นบรรยากาศบริเวณชั้นนอกสุดของโลก 
 ภาวะเรือนกระจก หมายถึง ภาวะท่ีมีการปิดกั้นความร้อนของแสงอาทิตยท่ี์ชั้นล่างของชั้นบรรยากาศบนโลก 
 ไอโซโทป หมายถึง ธาตุท่ีมีจ  านวนโปรตรอนเท่ากนั แต่มีจ านวนนิวตรอนต่างกนัในระดบันิวคลีไอ 

การเตรียมความพร้อม: ตั้งค  าถามดงัต่อไปน้ีในชั้นเรียน ประกอบกบัใชภ้าพท่ีแสดงชั้นบรรยากาศต่างๆ 
 พบคาร์บอนไดออกไซดใ์นชั้นบรรยากาศชั้นใด? 
 อะไรก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด ์ส่ิงใดเกิดโดยธรรมชาติและส่ิงใดเกิดจากมนุษยเ์ป็นผูก้ระท า? 
 พืชมีหนา้ท่ีอะไรในการคายคาร์บอนไดออกไซด ์(ในเร่ืองการตดัไมท้  าลายป่า) 
 เคร่ืองฉายภาพเส้นกราฟแสดงความสัมพนัธ์ของคาร์บอนไดออกไซดแ์ละอุณหภูมิ 

เนือ้หาก่อนเรียน: ครูอาจจะตอ้งอธิบายถึงชั้นบรรยากาศต่างๆรวมทั้งการสังเคราะห์แสง และอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งค าวา่สภาพอากาศและ
ภูมิอากาศ นอกจากนั้นครูจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลจากลิงคเ์วบ็ไซดท่ี์ระบุไวใ้นหวัขอ้ขั้นตอนการสอนดา้นล่างน้ีดว้ย 
การสาธิตกิจกรรม: ครูจะตอ้งสาธิตวธีิการเปรียบเทียบขอ้มูลและการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจภาพและแผนภูมิต่างๆ 
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ขัน้ตอนการสอน: 

คาบท่ี 1 – 2 
 ใชเ้คร่ืองฉายภาพบนผนงัฉายภาพตดัขวางของชั้นบรรยากาศต่างๆ ใหน้กัเรียนพิจารณาชั้นบรรยากาศท่ีแตกต่างกนัไป รวมทั้ง อุณหภูมิ ความหน่าแน่น ความ

สูง และองคป์ระกอบต่างๆ 
 นกัเรียนไดรั้บเอกสารประกอบเพื่อเติมขอ้มูลของระดบัชั้นบรรยากาศท่ีหลากหลายตามท่ีไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น 

คาบท่ี 3 – 4 
ดูแผนการจดัการเรียนรู้ออนไลน์ตามท่ีแนะน าขา้งล่างน้ี 

 ครูน าเสนอบทเรียนเร่ืองวฏัจกัรคาร์บอน นกัเรียนวาดแผนผงัจากวฏัจกัรน้ี (ถา้เขา้อินเทอร์เน็ตได ้ใหเ้ขา้ไปท่ี http://gk12.asu.edu/node/45, 
http://depts.washington.edu/oacis/lessonplans.html, and http://www.calacademy.org/teachers/resources/lessons/Carbon-Cycle-Roleplay-3-12/)  

 ครูน าเสนอบทเรียนเร่ืองภาวะเรือนกระจก ใหน้กัเรียนมุ่งเนน้ไปท่ีชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองท่ีวา่ โลกเปล่ียนสภาพไป
เป็นเรือนกระจกไดอ้ยา่งไร (ถา้เขา้อินเทอร์เน็ตได ้ใหเ้ขา้ไปท่ี http://learningtogive.org/lessons/unit372/lessonl.html, 
http://astroventure.arc.nasa.gov/teachers/pdf/AV-Atmoslesson-3.pdf, and http://www.pbs.org/now/classroom/globalwarming.html)   

 ครูน าเสนอบทเรียนในเร่ืองท่ีวา่ การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศในยคุก่อนประวติัศาสตร์ไดรั้บการประเมินค่าอยา่งไร เช่น วงปี แกนน ้าแขง็ บนัทึกทาง
ประวติัศาสตร์ ละอองเกสรพนัธ์พืช สัดส่วนออ็กซิเจนในชั้นบรรยากาศไอโซโทปในภูเขาน ้าแขง็ เป็นตน้ (ถา้เขา้อินเทอร์เน็ตได ้ใหเ้ขา้ไปท่ี 
http://www.smithsonianeducation.org/educators/lesson_plans/idealabs/prehistoric_climate_change.html, http://alex.state.al.us/lesson_view.php?id=29812) 

คาบท่ี 5 
 นกัเรียนศึกษาการเปรียบเทียบเส้นกราฟแสดงความสัมพนัธ์ในยคุประวติัศาสตร์ของคาร์บอนไดออกไซดแ์ละอุณหภูมิในช่วงเวลาทั้งระยะยาวและสั้น และหา

บทสรุปเก่ียวกบัสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ (เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การเคล่ือนจากการเอียงของผวิโลก การโคจร
รอบ และการหมุนรอบ) และจากท่ีมนุษยเ์ป็นผูก้ระท า (การตดัไมท้  าลายป่า)  

คาบท่ี 6 
 นกัเรียนคน้หาบทความสั้นๆเร่ืองการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโดยเนน้ไปท่ีปัญหาเร่ืองการท่ีชุมชนต่างๆหายไปเน่ืองจากระดบัน ้าทะเลสูงข้ึน เร่ืองการ

หายไปของท่ีอยูอ่าศยัหลายๆท่ี เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อลกัษณะสภาพอากาศ และเร่ืองการกสิกรรม 
 นกัเรียนท างานเป็นกลุ่มยอ่ย หาประเด็นส าคญัๆจากบทความท่ีไดค้น้หามา และน าเสนอขอ้มูลในชั้น 

http://gk12.asu.edu/node/45
http://depts.washington.edu/oacis/lessonplans.html
http://www.calacademy.org/teachers/resources/lessons/Carbon-Cycle-Roleplay-3-12/
http://learningtogive.org/lessons/unit372/lessonl.html
http://astroventure.arc.nasa.gov/teachers/pdf/AV-Atmoslesson-3.pdf
http://www.pbs.org/now/classroom/globalwarming.html
http://www.smithsonianeducation.org/educators/lesson_plans/idealabs/prehistoric_climate_change.html
http://alex.state.al.us/lesson_view.php?id=29812
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บทสรุป: ใหน้กัเรียนเขียนจดหมายถึงหน่วยงานรัฐบาลระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อแสดงความกงัวลในเร่ืองการตดัไมท้  าลายป่า และผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง: นกัเรียนแต่ละคนคาดคะเนคาร์บอนฟุตพร้ินท ์และเขียนสะทอ้นความคิดในเร่ืองท่ีวา่จะท าอยา่งไรท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมของแต่ละคนเพื่อลด
คาร์บอนฟุตพร้ินท ์และในเร่ืองการคาดคะเนผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หากประชากรท่ีเพิ่มข้ึนยงัคงปฏิบติัเช่นน้ี 

การประเมินผลท่ีแนะน า:   
 ทดสอบโดยการถามนกัเรียนในแง่การจดจ าขอ้มูล (เช่น ชั้นบรรยากาศต่างๆ ส่วนประกอบของแก๊สท่ีถูกปิดกั้นโดยความร้อน) และในแง่ความเขา้ใจเร่ือง

แนวคิดและกระบวนการ (เช่น ภาวะเรือนกระจก การเกิดคาร์บอนไดออกไซด ์วฎัจกัรคาร์บอน การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ) และ ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั
ประยกุต ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการใชท้กัษะทางดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ในการประเมินขอ้มูล (เช่น การวเิคราะห์เส้นกราฟเพื่อเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ของการวดัค่าคาร์บอนไดออกไซดแ์ละการผนัแปรของอุณหภูมิตามกาลเวลา) (การประเมินผลระหวา่งเรียน:  ดา้นท่ี 1 - การอธิบาย, ดา้นท่ี 2 – 
การตีความ และดา้นท่ี 3 - การประยกุตใ์ช)้  

 ใหน้กัเรียนจบักลุ่ม น าเสนอโดยเนน้ท่ีหลกัฐานท่ีสนบัสนุนการยนืยนัทางวทิยาศาสตร์ท่ีกล่าววา่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ทั้งโดยธรรมชาติ และท่ีมนุษยเ์ป็น
ผูก้ระท า) ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศระดบัโลก และการเปล่ียนแปลงน้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
ส่ิงแวดลอ้ม การน าเสนอน้ีควรจะรวมการอา้งอิงโดยตรงต่องานวจิยั รูปภาพ แผนภูมิต่างๆ (ขอ้มูลในตารางซ่ึงแสดงการเปรียบเทียบและรูปแบบต่างๆในยคุ
ประวติัศาสตร์) รวมทั้งบทสรุป และการน าไปใชใ้นอนาคต การประเมินผลโดยครูและเพื่อนร่วมชั้นสามารถอิงผลการเรียนรู้จากบทเรียนน้ี (การประเมินผล
รวบยอด:  ดา้นท่ี 2 - การตีความ, ดา้นท่ี 3 - การประยกุตใ์ช,้ ดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 

 ใหน้กัเรียนแต่ละคนคาดคะเนคาร์บอนฟุตพร้ินท ์จากนั้นใหเ้ขียนสะทอ้นความคิดในเร่ืองท่ีวา่จะท าอยา่งไรท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมแต่ละคนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนน้ี และใหน้กัเรียนคาดคะเนและเขียนแผนภูมิถึงผลกระทบ หากประชากรท่ีเพิ่มข้ึนยงัคงปฏิบติัเช่นน้ี (การประเมินผลรวบยอด:    ดา้นท่ี 3 - การ
ประยกุตใ์ช ้และ ดา้นท่ี 5 - การรู้จกัตวัเอง) 

ค าถามท้ายบท: 
 ชั้นบรรยากาศต่างๆมีบทบาทอยา่งไรในการท าใหชี้วติบนโลกเป็นอยูไ่ด ้และ ชั้นบรรยากาศเหล่าน้ีไดรั้บผลกระทบจากคาร์บอนไดออกไซดอ์ยา่งไร? 
 จะวดัค่าการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศระดบัโลกไดอ้ยา่งไร และ จะลดสาเหตุการเกิดไดอ้ยา่งไร? 
 ผูค้นสามารถเปล่ียนวถีิชีวติและพฤติกรรมในการท่ีจะบรรเทาภาวะการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศไดอ้ยา่งไร? 

การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร: บทเรียนน้ีสามารถเช่ือมโยงกบัการศึกษาหนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษา ในบทท่ี 1: ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน และบทท่ี 5: การ
ท างานร่วมกนัเพื่ออนาคตท่ีย ัง่ยนืโดยใชเ้ป็นทางในการพูดคุยเร่ืองขอ้พนัธกรณีท่ีชาติท่ีมัง่คัง่อาจจะตอ้งช่วยเหลือชาติท่ีก าลงัพฒันาหรือประชากรท่ียงัคงตอ้งการความ
ช่วยเหลืออยู ่และในเร่ืองท่ีวา่ภูมิภาคจะจดัการกบัการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและผลกระทบของมนัอยา่งไร 
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เอกสารประกอบการสอน: แผนผงัแสดงชั้นบรรยากาศชั้นต่างๆ 

                  แหล่งขอ้มูล: US Department of Commerce/NOAA 
                                                                                                      http://www.esrl.noaa.gov/gmd/education/lesson_plans/ 

 

(เทอร์โมพอส) 

(เทอร์โมสเฟียร์) 
(ส่วนทีเ่ป็นอวกำศ) 

(มีโซสเฟียร์) 

(สตรำโตพอส) 

(สตรำโตสเฟียร์) 

(โทรโพพอส) 

(โทรโพสเฟียร์) 

(เอกโซสเฟียร์) 

(ไอโอโนโซสเฟียร์) 

(โอโซน) 

(มีโซพอส) 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/education/lesson_plans/
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานแสดงชั้นบรรยากาศชั้นต่างๆ  

 
                  แหล่งขอ้มูล: US Department of Commerce/NOAA 

                                                http://www.esrl.noaa.gov/gmd/outreach/lesson_plans/Characteristics%20of%20the%20Earth%27s%20Atmosphere.pdf 

(เขตอุณหภูมิ) 

(ควำมกดอำกำศ) 

(ส่วนทีเ่ป็นไอน ำ้) 

(ช้ันบรรยำกำศ) (องศำเซลเซียส) 

(ระดับน ำ้ทะเล) 

(กโิลเมตร) 

(ไมล์) 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/outreach/lesson_plans/Characteristics%20of%20the%20Earth%27s%20Atmosphere.pdf


181 
 

เอกสารประกอบการสอน: เสน้กราฟแสดงความสมัพนัธ์ของอุณหภมิูและคาร์บอนไดออกไซดบ์นโลก 

 
                                  แหล่งขอ้มูล: US Department of Commerce/NOAA 

                                                                                                                             http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/ 

 

 

 อุณหภูมิบนโลก (องศำฟำเรนไ ต์) 

ความเขน้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซด ์ 
(หน่ึงต่อหน่ึงลา้น) 

(ความเขน้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซด)์  

(ปี ) 

อุณหภูมิและคาร์บอนไดออกไซดบ์นโลก 

http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้: กระแสโลก - น าทางสู่เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา :  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา 

ภาพรวม:   เม่ือส้ินสุดสงครามเยน็ในปี  พ.ศ. 2534 เศรษฐกิจโลกอยูภ่ายใตแ้นวคิดของการคา้เสรี   เพื่อท่ีจะเขา้ใจผลจากโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อภูมิภาคอาเซียน ใหน้กัเรียน
เลือกสินคา้โภคภณัฑจ์ากประเทศของนกัเรียน หรือของชาติอ่ืนในกลุ่มอาเซียน (โดยเสนอแนะตวัอยา่ง เช่น ขา้ว กาแฟ ออ้ย กลว้ย ถัว่เหลือง มนัส าปะหลงั น ้ามนัปาลม์ 
และขา้วโพด)  ใหน้กัเรียนตรวจสอบวา่การคา้เสรีมีผลกระทบต่อการผลิตและผูผ้ลิตสินคา้โภคภณัฑท่ี์กล่าวมาหรือไม่  นกัเรียนจะตอ้งส ารวจส่ิงทา้ทายดา้นตน้ทุน-
ก าไร ตลอดจนนยัส าคญัทางสังคมเก่ียวกบัการท าการคา้ท่ีมีอยูใ่นประเทศหรือทอ้งถ่ิน เพื่อศึกษาวา่ ผูผ้ลิตสินคา้ประเภทอาหารของพวกเขาไดรั้บโอกาสท่ีเป็นธรรมภายใตก้ารคา้เสรี 
หรือ นโยบายการคา้อ่ืน ๆ  หรือไม่ บทเรียนน้ีจะแสดงให้เห็นวา่กระแสโลกาภิวตัน์นั้นส่งผลประโยชน์ และ/หรือ ทา้ทายชุมชน ประเทศ หรือ ทอ้งถ่ิน 

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: กระแสโลกาภิวตัน์เกิดข้ึนมาจากการเปิดการคา้เสรีและเปิดโอกาสใหเ้ขา้ถึงตลาด 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 
 นกัเรียนจะเรียนรู้วา่โลกาภิวตัน์นั้นข้ึนอยูก่บัการคา้เสรี ท่ีสร้างผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมบางส่วน   แต่กลบักลายเป็นปัญหาต่อส่วนอ่ืนๆได้

โดยเฉพาะผูผ้ลิตระดบัทอ้งถ่ิน หรือถึงภูมิภาค 
 นกัเรียนจะสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองจุดประสงคแ์ละการเช่ือมโยงระหวา่งโลกาภิวตัน์และการท าการคา้เสรี 
 นกัเรียนจะศึกษาวา่รูปแบบทางการคา้อ่ืนๆ (ตวัอยา่งเช่น ขอ้ตกลงความเสมอภาคทางการคา้ นโยบายก าหนดภาษีเพื่อคุม้ครอง การท่ีรัฐใหทุ้นช่วยเหลือสินคา้ 

โภคภณัฑ ์และอ่ืนๆ)  สามารถกระท าร่วมกบันโยบายการคา้เสรีท่ีมีอยูไ่ดห้รือไม่ และนโยบายเหล่าน้ีสนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการคา้เสรีหรือไม่ 
 นกัเรียนจะศึกษาประโยชน์และอุปสรรคเฉพาะของนโยบายการคา้ทุกรูปแบบ รวมทั้งผลกระทบท่ีแต่ละประโยชน์และอุปสรรคนั้นๆอาจจะมีต่อการผลิตสินคา้

โภคภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน และภูมิภาค 
 นกัเรียนจะศึกษาวา่เหตุใดประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงมุ่งไปยงัความย ัง่ยนืของตลาดทอ้งถ่ินและความมัน่คงเร่ืองอาหารระดบัชาติ 
 นกัเรียนจะน าเสนอผลท่ีได ้ในช่วงการประชุมสุดยอดเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงจดัข้ึนในห้องเรียน หรือน าเสนอเป็นรายบุคคล ข้ึนอยูก่บัครูผูส้อน 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้: 
 อะไรคือผลกระทบจากโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อชุมชน และประเทศในภูมิภาคกลุ่มอาเซียน ณ ปัจจุบนัน้ี (ประชาชน สถานท่ี ส่ือแนวคิด) 
 อะไรคือความรับผิดชอบของรัฐบาลในการท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่วา่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกนัในระบบท่ีดึงใหค้นเขา้ใกลถึ้งกนัมากข้ึนกวา่เดิม? (ประชาชน  

ส่ือ แนวคิด) 
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เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้:  
 ตวัอยา่งบทความเก่ียวกบัโลกาภิวตัน์ การด าเนินการคา้ และปัญหาท่ีเกิด  (ใหลิ้งคข์องเวบไซดด์ว้ย) 
 ความสมบูรณ์ดา้นแหล่งอาหารและนโยบายการคา้ของอาเซียน  (ดูไดท่ี้ www.iisd.org) 
 รายการสินคา้โภคภณัฑท์างเกษตรหลกัๆของประเทศเครืออาเซียน 
 แผนร่างด าเนินการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี พ.ศ.  2550  www.aseansec.org/18757.htm 
 ขอ้ตกลงในเขตแดนการคา้เสรีของอาเซียน (ภาคี AFTA) www.aseance.or/19585.htm 

เวลาท่ีใช้: สองสัปดาห์ ส าหรับการคน้ควา้และเตรียมการเพื่อจดัการประชุมสุดยอดเศรษฐกิจอาเซียนในห้องเรียนเป็นเวลาสองวนั  

อภิธานศัพท์:   
 โลกาภิวตัน์ หมายถึง สภาพการณ์อนัเป็นผลของการคา้เสรี การขบัเคล่ือนเงินทุนอยา่งไม่มีเขตจ ากดั และการแลกเปล่ียนแนวคิดอยา่งอิสระ 
 การคา้เสรี หมายถึง ตลาดการคา้ท่ีเปิดให้เขา้ถึงอยา่งเสรี โดยไม่มีก าแพงภาษี หรือการเขา้มาแทรกแซงจากรัฐบาล 
  ความเสมอภาคทางการคา้ หมายถึง ตลาดการคา้ท่ีใหร้าคายติุธรรมต่อผูผ้ลิตในชาติท่ีก าลงัพฒันา 
 สินคา้โภคภณัฑ ์หมายถึง ผลิตผลทางเกษตรท่ีซ้ือขายได ้
 ความมัง่คงทางอาหาร หมายถึง สภาพการณ์ท่ีประเมินจากอาหารท่ีมีอยูแ่ละเขา้ถึงแหล่งได ้ และเหมาะสมดว้ยคุณค่าทางโภชนาการ 
 กองทุนอุดหนุน หมายถึง เงินท่ีมาจากรัฐบาลเพื่อช่วยภาคอุตสาหกรรม 
 ระบบการคุม้ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ หมายถึง การคุม้ครองภาคอุตสาหกรรมทอ้งถ่ิน โดยเก็บภาษีขาเขา้ 

การเตรียมความพร้อม: ก่อนท่ีนกัเรียนจะด าเนินโครงงานเร่ืองสินคา้โภคภณัฑข์องชาติเครืออาเซียน  นกัเรียนควรจะศึกษาค าศพัทต่์างๆท่ีกล่าวมาขา้งบน และ
แลกเปล่ียนความคิดเพื่อให้เขา้ใจความหมาย และควรจะแลกเปล่ียนความคิดต่อขอ้ความต่างๆดา้นล่างน้ี ภายใตก้ารแนะน าของครู 

 โลกาภิวตัน์คืออะไร? 
 การคา้เสรีคืออะไร  และเก่ียวขอ้งกบัโลกาภิวตัน์อยา่งไร? 
 ความแสมอภาคทางการคา้ คืออะไร? 
 สินคา้โภคภณัฑคื์ออะไร? 
 กองทุนอุดหนุนคืออะไร? 
  ใครเป็นผูจ้ดัหากองทุนอุดหนุน ใหแ้ก่ใคร และใหท้ าไม? 
  การก าหนดภาษีเพื่อคุม้ครองการคา้หมายความวา่อะไร? 

http://www.iisd.org/
http://www.aseansec.org/18757.htm
http://www.aseance.or/19585.htm
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เนือ้หาก่อนเรียน:   ทบทวนเร่ืองเส้นทางการคา้ในสมยัก่อน ทั้งเส้นทางทางบกและเส้นทางเดินเรือ โดยใชแ้ผนท่ีในยคุ พ.ศ. 1043 - พ.ศ. 2343 เร่ืองนกัเดินทางหลกัๆ 
(เป็นการคา้โดยส่วนตวั โดยบริษทัเอกชน หรือท่ีอุปถมัภโ์ดยประเทศ) ผูท่ี้เคยใชเ้ส้นทางเหล่าน้ีในสมยัก่อน และเร่ืองผลผลิตท่ีพวกเขาไดมี้การคา้ขาย (โดยเฉพาะสินคา้
โภคภณัฑ)์  

การสาธิตกิจกรรม:  สาธิตวธีิการพิจารณาถึงผลประโยชน์ น ามาเปรียบเทียบกบัการเสียเปรียบ ในแต่ละประเด็น 

ขัน้ตอนการสอน:  

สัปดาห์ท่ีหน่ึง:    
สรุปพื้นฐาน: ส่วนเช่ือมต่อของอดีต ใชแ้ผนท่ีและเร่ืองราวของนกัเดินทาง ใหน้กัเรียนท าแผนท่ีการเดินทางในยคุก่อนๆท่ีมีการขา้มมหาสมุทรอินเดียในยคุ พ.ศ. 1043 - 
พ.ศ. 2343 ใหศึ้กษาวา่ใคร เม่ือใด ท่ีไหน และเหตุใดจึงมีการเดินทางของบุคคล ของบริษทัเอกชน หรือท่ีอุปถมัภโ์ดยประเทศ จากเอเซียตะวนัออก  จากตะวนัออกกลาง 
และยโุรป  มาข้ึนบกท่ีเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

 เม่ือนกัเรียนท าแบบฝึกหดัก็จะไดพ้บวา่ โลกาภิวตัน์อาจจะมีอยูม่านานแลว้ นานมากกวา่ท่ีนกัเรียนจะนึกถึง 
 นกัเรียนจะเรียนรู้เร่ืองของสินคา้โภคภณัฑห์ลายอยา่ง ท่ีคา้ขายกนัอยูใ่นเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ยคุปี พ.ศ. 1043 - พ.ศ. 2343    
 นกัเรียนจะแลกเปล่ียนความคิดในเร่ืองท่ีวา่การคา้ระดบัโลกมีผลต่อผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นภูมิภาคอยา่งไร 
 (ขอ้น้ีมีไวเ้ลือก)  เป็นการบา้น  ใหน้กัเรียนอ่านหวัขอ้ความคิดกวา้งๆจากบทความหลายๆบทความเก่ียวกบัเร่ืองโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนั 

ขั้นตอนการคน้ควา้ 
แบ่งกลุ่มยอ่ย (ครูเป็นคนเป็นก าหนด) 

 นกัเรียนจะทบทวนการอธิบายค าศพัท ์(โดยการช้ีแนะของครู) และใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีวา่ โลกาภิวตัน์และการท าการคา้เสรีไดรั้บการสนบัสนุน
โดยทัว่ภูมิภาคอาเซียนไดอ้ยา่งไร 

 (ขอ้น้ีมีไวเ้ลือก)  นกัเรียนจะแลกเปล่ียนความคิด เร่ืองการบา้นการอ่านบทความ ท่ีครูก าหนดให้ 
 ใหน้กัเรียนแต่ละคนเลือกชาติในอาเซียนมาหน่ีงชาติ  (จะเป็นการดีถา้ไดต้วัแทนทั้งสิบชาติ) และสินคา้โภคภณัฑห์น่ึงชนิดท่ีส าคญัต่อชาตินั้นๆ  ตวัอยา่งอาจจะ

รวม ขา้ว ออ้ย พริกไทย กาแฟ ชา ถัว่เหลือง กลว้ย หรือมนัส าปะหลงั  
 นกัเรียนจะท าการคน้ควา้เก่ียวกบัสินคา้โภคภณัฑ์จากระบบออนไลน์ หอ้งสมุด ส่ิงตีพิมพ ์และระบุวา่โลกาภิวตัน์และการคา้เสรีส่งผลกระทบต่อผูผ้ลิตและ

ผลผลิตของสินคา้โภคภณัฑใ์นชาติเครืออาเซียนท่ีนกัเรียนเป็นตวัแทนอยูอ่ยา่งไร 
 นกัเรียนจะพิจารณาปัญหา/นโยบายในเร่ืองชาติท่ีนกัเรียนเจาะจงคน้ควา้และมองรวมไปถึงภูมิภาคในฐานะสมาชิกในเครืออาเซียน 
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o การด าเนินการและนโยบายการคา้ในเร่ือง การมีตลาดเสรี ความแสมอภาคทางการคา้ การก าหนดภาษีเพื่อคุม้ครอง และนโยบายกองทุนอุดหนุน 
o ประเด็นของความสมบูรณ์ดา้นแหล่งอาหาร 
o ผลประโยชน์และปัญหาเร่ืองค่าแรง 
o ปัญหาของบริษทัขา้มชาติ 
o ผลประโยชน์และอุปสรรคของนโยบายการคา้ทัว่โลก 

 นกัเรียนจะพิจารณาต่อ ถึงปัญหาทางสังคมดงัต่อไปน้ี วา่มีผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินชีวติประจ าวนัของประชาชนผูซ่ึ้งผลิตสินคา้โภคภณัฑ์
อยา่งไร 
o แรงงานเด็ก 
o ผลประโยชน์ทางสุขอนามยั 
o สภาพการท างาน 
o โอกาสทางการศึกษา 

สัปดาห์ท่ีสอง 
การเตรียมตวัคน้ควา้ส าหรับการประชุมสุดยอดเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะจดัข้ึนในห้องเรียน 

 นกัเรียนแต่ละคนจะเก็บขอ้มูลจากการคน้ควา้แต่ละเร่ืองและขอ้มูลหนงัสืออา้งอิงไวใ้นบนัทึกของตนเอง และจะน ามาแลกเปล่ียนทุกวนักบักลุ่มและครู อีก
หน่ึงทางเลือกคือการใชก้าร์ดส าหรับหนงัสืออา้งอิงและการจดบนัทึก 

 นกัเรียนจะแลกเปล่ียนและวเิคราะห์ความรู้จากการคน้ควา้ในกลุ่มยอ่ย เพื่อท่ีจะตดัสินวา่การท าการคา้เสรีนั้นใหป้ระโยชน์ทั้งสองทางคือต่อผูผ้ลิตและผลผลิต
ของสินคา้โภคภณัฑใ์นประเทศเครืออาเซียนท่ีนกัเรียนคน้ควา้อยูห่รือไม่ 

 ถา้ยงัมีปัญหาอยู ่ใหน้กัเรียนระบุวา่ปัญหาคืออะไร ท าไมถึงเกิดปัญหาข้ึน และจะแกไ้ขอยา่งไรในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัภูมิภาค เพื่อจะใหค้วามเช่ือมัน่ให้
ตลาดกลบัมาเขม้แขง็ส าหรับผูผ้ลิตระดบัทอ้งถ่ิน 

 นกัเรียนจะแลกเปล่ียนความคิดวา่ อาเซียนในฐานะองคก์รภูมิภาคจะใหก้ารสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจและสังคมส าหรับผูผ้ลิตสินคา้โภคภณัฑภ์ายในประเทศได้
อยา่งไร 

 ตามท่ีไดค้น้ควา้ นกัเรียนจะพิจารณาวา่ อาเซียนควรจะยงัคงยอมรับโลกาภิวตัน์และการคา้ตลาดเสรีต่อประเทศและสินคา้โภคภณัฑท่ี์นกัเรียนไดค้น้ควา้ไว้
หรือไม่ 
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การประชุมสุดยอดเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจดัข้ึนในห้องเรียน 
 ส าหรับการประชุมสุดยอดเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจดัข้ึนในห้องเรียน แต่ละกลุ่มจะตอ้งเตรียมรายงานฉบบัยอ่ 5-10 นาที ท่ีเป็นการสรุปความรู้จากการคน้ควา้ของ

พวกเขา รวมทั้งบทสรุปวา่อาเซียนในฐานะองคก์รภูมิภาคควรจะยงัคงโอบอุม้การคา้ตลาดเสรีและกระบวนการโลกาภิวตัน์ไวห้รือไม่ 
การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า: กิจกรรมน้ีควรท าเป็นกลุ่มยอ่ยภายใตก้ารแนะน าจากครูจะดีท่ีสุด เอกสารประกอบออนไลน์และ/ท่ีพิมพส์ามารถถูกก าหนดใหเ้ป็นการบา้น
และสนบัสนุนใหมี้การคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
บทสรุป: นกัเรียนแลกเปล่ียนกนัถามในเร่ืองการประชุมสุดยอดเศรษฐกิจอาเซียนเป็นกลุ่มยอ่ย และน าเสนอทั้งชั้นถึงบทสรุปทา้ยสุดดว้ยการพดูปากเปล่าและ/หรือดว้ย
การเขียน นกัเรียนแต่ละคนจะน าบนัทึกส่งครูเพื่อใหค้รูประเมินผล 
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง (ต่อจากการประชุมสุดยอด): นกัเรียนอาจจะใชข้อ้มูลท่ีไดค้น้ควา้และเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  และน าองคค์วามรู้ไปใชใ้นการตอบค าถามท่ีอา้งอิง
เอกสาร 

การประเมินผลท่ีแนะน า: 
 ใหน้กัเรียนสร้างแผนท่ีเส้นทางของโลกของสินคา้โภคภณัฑ ์โดยเลือกช่วงเวลาระหวา่ง ยคุปี พ.ศ. 1043 - พ.ศ. 2343 ใหแ้สดงความคิดเห็นวา่ท าไมจึงมีการ

คา้ขายสินคา้โภคภณัฑเ์หล่าน้ี และอะไรคือผลท่ีชุมชนอาจไดรั้บ (การประเมินระหวา่งเรียน; ดา้นท่ี 2 – การตีความ และดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 
 ตลอดสัปดาห์ ครูประเมินบนัทึกของนกัเรียนรวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัการอา้งอิงของแต่ละคน พร้อมกบัประเมินการคน้ควา้ของกลุ่มในหวัขอ้สินคา้โภคภณัฑท่ี์

เจาะจงท่ีมาจากประเทศในเครืออาเซียน งานของนกัเรียนควรจะรวมการปฏิบติัและนโยบาย ประเด็นเร่ืองความมัน่คงทางอาหาร ผลประโยชน์และอุปสรรค
ดา้นค่าแรง ส่ิงทา้ทายของบริษทัขา้มชาติ นโยบายการคา้ทัว่โลกในเร่ืองตน้ทุนและก าไร การรายงานการคน้ควา้น้ีควรจะน าเสนอดว้ยวจิารณญาณในเร่ือง
ประเด็นทางสังคมดว้ย เช่น แรงงานเด็ก ผลประโยชน์ทางสุขอนามยั สภาพการท างาน และโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัของประชาชนผูซ่ึ้งผลิตสินคา้โภคภณัฑ์ (การประเมินระหวา่งเรียน; ดา้นท่ี 1 – การอธิบาย และ ดา้นท่ี 2 – การตีความ) 

 ใหน้กัเรียนจบักลุ่มเตรียมรายงานของการจดัประชุมสูงสุดเศรษฐกิจอาเซียนในห้องเรียน ใหมี้บทสรุปการคน้ควา้ การวเิคราะห์ตน้ทุนและก าไรของโลกาภิวตัน์ 
และค าแนะน าส าหรับการคา้ในอนาคตในภูมิภาคอาเซียน   รายงานและการน าเสนอน้ีควรจะแสดงถึงความเขา้ใจในแนวคิดท่ีส าคญั  และกระบวนการคา้ในเชิง
โลกาภิวตัน์ ควรจะมีการใชศ้พัทเ์ฉพาะทางท่ีเหมาะสม และมีขอ้มูลหลกัฐานสนบัสนุนบทสรุป (การประเมินรวบยอด; ดา้นท่ี 2 – การตีความ, ดา้นท่ี 3 - การ
ประยกุตใ์ช ้และดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 

 การประเมินเพิ่มเติม: ใหน้กัเรียนประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ตอบค าถามท่ีอา้งอิงเอกสาร (การประเมินรวบยอด; ดา้นท่ี 2 – การตีความ และ ดา้นท่ี 3 - การ
ประยกุตใ์ช)้ 
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ค าถามท้ายบท: 
 โลกาภิวตัน์ในปัจจุบนัแตกต่างจากของศตวรรษท่ีผา่นมาอยา่งไร? 
 ใครไดรั้บประโยชน์และใครประสบปัญหาภายใตโ้ลกาภิวตัน์? 
 จะประเมินผลประโยชน์ท่ีไดแ้ละอุปสรรคของนโยบายการคา้ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งไร? 

การเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืนในหลักสูตร: โครงงานน้ีสามารถน ามาเช่ือมโยงวชิาสังคมศึกษา/ประวติัศาสตร์และการศึกษาหนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษา และควรน า
สาระส าคญัของทั้งสองบทเรียนน้ีมาประกอบกนัเพื่อใหมี้เขา้ใจอยา่งเตม็ท่ีและไดเ้ห็นภาพรวมวา่ ชาติในอาเซียนมีจุดหมายปลายทางร่วมกนัในฐานะองคก์รของชาติ
ของภูมิภาคและของโลกดว้ยรากเหงา้ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเคล่ือนไหวทางประวติัศาสตร์ในดา้นของผูค้น ความคิดของผูค้น และส่ิงอนัเป็นรูปธรรมซ่ึงกา้วผา่น
พื้นท่ีและเวลาไดอ้ยา่งไร 
 
เอกสารประกอบการสอน: ตวัอยา่งบทความเก่ียวกบัโลกาภิวตัน์ การด าเนินการคา้และปัญหาท่ีเกิด   

 http://www.asean.org/18757.htm 
 http://www.asean.org/19585.htm 
 http://www.asean.org/18770.htm 

เอกสารประกอบการสอน: ความมัน่คงทางอาหารและนโยบายการคา้ของอาเซียน 
นโยบายความมัน่คงทางอาหาร 

 http://aseanfoodsecurity.asean.org/wp-content/uploads/2011/08/aifs.pdf 
 http://www.asean.org/Fact%20Sheet/AEC/AEC-05.pdf 

นโยบายการคา้ 
 http://www.asean.org/pdf/brosurAFTA.pdf 

 

 

http://www.asean.org/18757.htm
http://www.asean.org/19585.htm
http://www.asean.org/18770.htm
http://aseanfoodsecurity.asean.org/wp-content/uploads/2011/08/aifs.pdf
http://www.asean.org/Fact%20Sheet/AEC/AEC-05.pdf
http://www.asean.org/pdf/brosurAFTA.pdf
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เอกสารประกอบการสอน: รายการสินคา้โภคภณัฑท์างเกษตรโดยหลกัของประเทศเครืออาเซียน 
 

บรูไน เน้ือววั   ไข่   สัตวปี์ก   ขา้ว 
กมัพูชำ มนัส าปะหลงั   ขา้วโพด   ขา้ว   ยางพารา 
อนิโดนีเซีย เน้ือววั   มนัส าปะหลงั   โกโก ้  กาแฟ   ไข่   น ้ามนัปาลม์   ถัว่ลิสง   สัตวปี์ก   ขา้ว   ยางพารา 
ลำว เน้ือววั   มนัส าปะหลงั   กาแฟ   ขา้วโพด   ถัว่ลิสง   สัตวปี์ก   ขา้ว   ออ้ย 
มำเลเซีย โกโก ้  น ้ามนัปาลม์   ขา้ว   ยางพารา 
พม่ำ ปลา   ขา้ว   ออ้ย 
ฟิลปิปินส์ เน้ือววั   มนัส าปะหลงั   ขา้วโพด   ไข่   ปลา   ขา้ว   ออ้ย 
สิงคโปร์ ไข่   ปลา   สัตวปี์ก 
ประเทศไทย มนัส าปะหลงั   ขา้วโพด   ขา้ว   ยางพารา   ออ้ย 
เวยีดนำม กาแฟ   ปลา   ถัว่ลิสง   ขา้ว   ยางพารา   ออ้ย 

 
                  แหล่งขอ้มูล: CIA World Factbook 

                                http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
 
 
 
 

http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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บทที ่4  กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคและควำมยุตธิรรม 
 สาระส าคญัในหัวขอ้น้ีศึกษาค าจ ากดัความท่ีหลากหลายเก่ียวกบั
ความเสมอภาคและความยุติธรรม  และถ่ายทอดให้เป็นรูปธรรมในสังคม
โลก  รวมทั้งการกระท าของบุคคลบางกลุ่มในฐานะตวัแทนของบางคน
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องผูอ่ื้นอยา่งไร และการแบ่งผลประโยชน์
ให้ประชาชนส่วนมากทัว่ถึงหรือไม่เพียงใด เม่ือมีการหยิบยกประเด็น
ความยติุธรรมและความเสมอภาคมาใชก้บัคนทั้งหมดในสังคม 
              แนวคิดท่ีย ัง่ยนืซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้น้ีมีดงัต่อไปน้ี 

 ประชาชนทั้ งหมด ไม่ว่าจะมาจากศาสนา  ชุมชน  อายุ  เพศ 
วฒันธรรม  สีผิว  ชนชาติ  สถานะทางเศรษฐกิจ  ศาสนา  และ
ระดบัการศึกษาใดลว้นตอ้งการความยติุธรรมและความเสมอภาค 

 คนเราทุกคนตอ้งมีหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อเอ้ือประโยชน์สุขให้แก่
สังคมส่วนใหญ่ 

 ความยุติธรรม เท่ียงธรรม และระบบแห่งความเสมอภาคช่วย
ส่งเสริมเสถียรภาพในสังคม รวมทั้งความกินดีอยู่ดีให้ประชากร
ทั้งหมด 

            ส่ิงท่ีส าคญัคือ  สาระส าคญัในหัวข้อน้ีจะศึกษาเร่ืองสิทธิหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของประชาชนแต่ละคนในกลุ่มสังคม ไม่ว่าจะเป็นใน
ระดบัครอบครัว ชั้นเรียน ชุมชนหรือประเทศ  นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
ตอนปลาย 

จะตอ้งศึกษาว่าสิทธิและหนา้ท่ีความรับผิดชอบมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร
บา้ง ตั้งแต่สมยัท่ีพวกเขายงัเป็นเด็กจนถึงวยัท่ีโตข้ึนสู่ผูใ้หญ่  ส่วนนกัเรียน
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นซ่ึงศึกษาวิชาประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา
บทบาทของข่าวในการก่อให้เกิดความยุติธรรม นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายในวิชาสังคมศึกษาจะตอ้งศึกษาถึงวิธีถึงแสดงความคิดเห็นของ
ตนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมและความเสมอภาค  ส่วนในวิชา
วิทยาศาสตร์ นักเรียนตอ้งช่วยกนัคิดประดิษฐ์ระบบการจ่ายน ้ าระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ อยา่งเสมอภาค  ส่วนในวชิาศิลปะ นกัเรียนตอ้งเขา้ใจวา่ภาพ
เหตุการณ์ต่าง ๆ นั้น บอกเร่ืองราวของความไม่เท่าเทียมหรืออยุติธรรม 
และสามารถกระตุน้ใหผู้ค้นหนัมาสนใจและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้
              หัวขอ้น้ีสามารถน าไปปรับใช้ในกลุ่มสาระภาษาและวรรณกรรม  
จากการท่ีนักเรียนศึกษาว่าภาษานั้นมีส่วนช่วยรักษาหรือลดความไม่เท่า
เทียมกันได้อย่างไร หรือเป็นอุปสรรคหรือช่วยผดุงความเป็นธรรมได้
อยา่งไร นอกจากนั้นแลว้ ผลกระทบต่างๆท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่ใช่ส่งผลสะทอ้น
ไปยงักลุ่มท่ีเสียประโยชน์เท่านั้นหากแต่กระทบต่อสังคมและประชากรใน
ระดบักวา้ง ส่วนในกลุ่มสาระเทคโนโลยีการศึกษานั้น นกัเรียนจะไดศึ้กษา
ถึงบทบาทของเทคโนโลยีในการเก็บขอ้มูลและเอาชนะความไม่เท่าเทียม
กันและความอยุติธรรม ตารางแสดง  สาระส าคัญหลักสูตรอาเซียนมี
ดงัต่อไปน้ี 
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ระดับประถมศึกษำตอนปลำย: การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม  
 

รำยวชิำ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด 

ประวตัิศำสตร์
และสังคมศึกษำ   
 

ประชาชนลว้นมีความ
ตอ้งการท่ีจ าเป็น สิทธิและ
ความรับผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกสังคมลว้นมีแนวคิด
เก่ียวกบัความเสมอภาคและ
ความยติุธรรม แต่ไดนิ้ยาม
ค าศพัทแ์ตกต่างกนั 
 

สิทธิและความรับผดิชอบของเด็ก
แตกต่างจากของผูใ้หญ่อยา่งไร 
(ประชาชน แนวคิด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการใหค้  าจ  ากดัความและปกป้องค าวา่
ความเสมอภาคและความยติุธรรม
อยา่งไร (ประชาชน แนวคิด) 

ใหน้กัเรียนทั้งชั้นช่วยกนัระดมความคิดเร่ืองสิทธิ  และความรับผดิชอบ
ของพวกเขา  (เม่ืออยูท่ี่บา้น ในฐานะท่ีเป็นพี่หรือนอ้ง เด็ก หรือการอยูใ่น
โรงเรียนหรืออยูใ่นชุมชน)  จดัแบ่งสิทธิและความรับผดิชอบดงักล่าวออก
ตามประเภท และใหน้กัเรียนแต่ละคนท ารายการระบุสิทธิตามความ
รับผดิชอบท่ีควรเป็นพื้นฐาน หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนทั้งชั้นแลกเปล่ียน
แนวคิดจากในรายการให้เพื่อนคนอ่ืนไดท้ราบและช่วยกนัพิจารณาวา่ เรา
ควรจะก่อให้เกิดความสมดุลยร์ะหวา่งสิทธิ อิสรภาพของแต่ละคนกบั
กฎระเบียบ และความรับผดิชอบท่ีพึงมีต่อชุมชนอยา่งไร ใหท้ั้งหอ้ง
ช่วยกนัร่างกฎกติกาวา่ดว้ย “เร่ืองสิทธิและความรับผดิชอบ” ส าหรับกลุ่ม
ของตนเอง 
 
เปรียบเทียบการปฎิบติัและธรรมเนียมปฎิบติัในชุมชนทอ้งถ่ินและสร้าง
กรอบเวลาท่ีชดัเจนเพื่อสะทอ้นรูปแบบท่ีปล่ียนแปลงไปในประเทศแถบ
อาเซียนและภูมิภาคยอ่ย ๆ 
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รำยวชิำ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด 

วทิยำศำสตร์และ
คณติศำสตร์  
 

ทรัพยากรทอ้งถ่ินมีส่วนใน
การก าหนดโอกาสทาง
เศรษฐกิจ  

ทรัพยากรใดบา้งท่ีชุมชนตอ้งการเพื่อ
ความอยูร่อดและความเจริญของชุมชน 
(สถานท่ี ส่ือ แนวคิด ) 

ใหน้กัเรียนวาดรูปสามเหล่ียมปิรามิด ซ่ึงระบุถึงส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อชุมชน โดยเรียง
ส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีสุดไวล่้างสุด ส่วนส่ิงท่ีส าคญันอ้ยกวา่อยูด่า้นบน หลงัจากนั้น
ใหน้กัเรียนท าเป็นงานเด่ียวหรือกลุ่ม วาดรูปสามเหล่ียมปิระมิดขนาดเล็ก
กวา่เดิมจ านวน 2 ภาพ  ภาพแรกแสดงส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับชุมชนในปัจจุบนั อีก
ภาพหน่ึงส าหรับชุมชนช่วงสมยัเม่ือร้อย ปีก่อน เปิดโอกาสใหน้กัเรียนทั้งชั้น
ไดอ้ภิปรายวา่มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรและเพราะสาเหตุใด 

หน้ำทีพ่ลเมือง
และจริยศึกษำ 

ชุมชนและประเทศมีวธีิการ
เลือกผูน้ าแตกต่างกนัไป 
 
 
บางคนเป็นสมาชิกชุมชน
แต่อาจไม่ใช่พลเมืองของ
ประเทศท่ีเขาอาศยัอยู ่
 
 

ระบบการเลือกผูน้ าแต่ละท่ีนั้นแตกต่าง
กนัอยา่งไร (ประชาชน แนวคิด) 
 
 
พลเมืองคืออะไร (ประชาชน แนวคิด) 

ใหน้กัเรียนหาขอ้มูลวา่ผูน้  าในแต่ละประเทศมีคดัเลือกกนัอยา่งไร และอ านาจ
ในเบ้ืองตน้ท่ีผูน้  ามีคืออะไรบา้ง  เปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของระบบการ
คดัเลือกท่ีแตกต่างกนั 
 
อ่านเร่ืองราวต่างๆ (ในข่าว ออนไลน์ หรือบนัทึกความทรงจ า) ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัคนท างานท่ีมาจากเมืองต่างๆ ในประเทศแถบอาเซียนและเขียนรายงาน
บรรยายสภาพบา้นเกิดของพวกเขา   และอธิบายวา่เหตุใดพวกจึงตอ้งจาก
บา้นและส่ิงทา้ทายใดท่ีพวกเขาตอ้งเผชิญในชุมชนใหม่ท่ีอพยพเขา้มา  
อธิบายสถานภาพทางการของพวกเขา ส่ิงท่ีพวกเขาขาดแคลน และ
ผลกระทบใดท่ีมีต่อชีวิตประจ าวนัของพวกเขา 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด 

ภำษำและ
วรรณกรรม  
 

ลกัษณะการใชค้  าเรียกขาน
บ่งบอกถึงความสัมพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กๆ มีบทบาทท่ีแตกต่างกนั
ไปแต่ละวฒันธรรม 

ภาษาสามารถช่วยรักษาหรือ
เปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์อยา่งไร
(ประชาชน แนวคิด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่วงวยัเด็กคืออะไร  (ประชาชน 
แนวคิด) 

ใหน้กัเรียนสัมภาษณ์ปู่  ยา่ ตายาย หรือ ผูสู้งอายใุนรุ่นก่อนวา่ พวกเขามี
การใชค้  าเรียกขานเพื่อน  ครู พอ่แม่ เด็กท่ีอายอุ่อนกวา่ และผูสู้งอายุ
อยา่งไรเม่ือเขาอายมุากข้ึน จากการสัมภาษณ์ ใหน้กัเรียนทั้งชั้นท าตาราง
สรุปถึงการใชค้  าเรียกขานท่ีเปล่ียนแปลงไป และใหน้กัเรียนอภิปราย
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กิจกรรม
เสริม: เปรียบเทียบภาษาต่างๆแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตว้า่ ภาษาท่ี
รวบรวมและเนน้การแบ่งชนชั้น ใหน้กัเรียนหาความเช่ือมโยงระหวา่ง
ภาษาและโครงสร้างทางสังคม ใครคือผูมี้อ านาจและใครท่ีอาจถือไดว้า่
ไดรั้บสถานะท่ีไม่เท่าเทียม  นกัเรียนมีวธีิหรือแนวทางอะไรบา้งท่ีสามารถ
ช่วยส่งเสิรมความเท่าเทียมกนั 
 
อ่านเร่ืองราวเก่ียวกบัเด็กๆในวฒันธรรมอาเซียนท่ีแตกต่างกนัและ
เปรียบเทียบชีวิตประจ าวนั หนา้ท่ีรับผิดชอบ ความฝันของพวกเขาและส่ิง
ท่ีพวกเขาคาดวา่จะไดเ้รียนรู้หรือเก่งข้ึนในช่วงวยัเด็กและจะตอ้งท า
อยา่งไรบา้งเพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายดงักล่าว 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด 

ศิลปะ ศิลปะสามารถเผยถึงค่านิยม
ในสังคม  

ใครเป็นผูส้ร้างสรรศิลปะและใครเป็น
ผูส้ร้างงานฝีมือ (ประชนชน ส่ือ 
แนวคิด) 

ใหน้กัเรียนไปเยีย่มชมพิพิธภณัฑ์ในทอ้งถ่ิน และเปรียบเทียบกบัการแสดง
งานศิลป์ของพิพิธภณัฑเ์ด่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนหรือท่ีอ่ืนๆ ในโลก จาก
ส่ือออนไลน์ หรือส่ือส่ิงพิมพ ์   อะไรท่ีเราเห็นวา่เป็นศิลปะ   อะไรท่ีเรา
เห็นวา่เป็นงานฝีมือหรือส่ิงประดิษฐห์รือศิลปส่ือ  อะไรเป็นส่วนช่วยให้
เห็นถึงความเป็นตวัตนของคน หรือท าใหไ้ม่เห็น  (สามารถพิจารณาได้
จากการประดิษฐ์ตวัอกัษร ภาพวาด งานป้ัน อาวธุ งานฝีมือ งานถกัทอ 
ส่ิงของเคร่ืองใชอ้  านวยประโยชน์ต่างๆ หรือแมแ้ต่งานสถาปัตยกรรม) 
วตัถุส่ิงของและท่ีเก็บไวเ้ป็นเวลานานสามารถเผยถึงค่านิยมในสังคมได้
หรือไม่   ศิลปะนั้นสะทอ้นถึงอะไรบา้งเก่ียวกบัสังคม 
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รำยวชิำ 

 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด 

สุขศึกษำและ
พลศึกษำ 

การเขา้ถึงน ้าท่ีสะอาด อากาศ 
สุขอนามยั และอาหารถือเป็น
ส่วนส าคญัของประเด็นความ
เสมอภาค 

เทคโนโลยสีามารถช่วยส่งเสริมความ
เสมอภาคและความยติุธรรม  เพื่อ
ปัจเจกชนและชุมชนไดอ้ยา่งไร 
(ประชาชน ส่ือ) 

ให้นกัเรียนวาดภาพชุมชนท่ีแสดงท่ีท้ิงขยะ หอสัญญาณโทรศพัท์มือถือ 
แหล่งทิ้งส่ิงปฏิกูล เคร่ืองอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการบ าบดั  
น ้ าเสีย หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และหาวา่มีใครอยูบ่ริเวณนั้นบา้ง 
ให้นักเรียนอภิปรายว่าจะมีผลกระทบใดบ้างต่อสุขภาพของผูค้นท่ีอยู่
บริเวณนั้น หากเปรียบเทียบกบัชุมชนต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน มีลกัษณะ
ท่ีคล้ายคลึงกนับา้งหรือไม่ และส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาน้ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ความเสมอภาคและความยติุธรรมในลกัษณะใด 
 

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 

เทคโนโลยมีีส่วนสร้าง
โอกาสแก่ปัจเจกชนและ
ชุมชน 

เทคโนโลยสีามารถช่วยส่งเสริมความ
เสมอภาคและความยติุธรรม  เพื่อ
ปัจเจกชนและชุมชนไดอ้ยา่งไร 
(ประชาชน ส่ือ) 

ใหน้กัเรียนท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยต่ีาง ๆ  (เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  
มือถือ อินเตอร์เน็ต  โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ รถยนต ์รถแทร็กเตอร์) และอภิปราย
วา่ ชีวติของผูค้นหรือโอกาสท่ีชุมชนสามารถเปล่ียนแปลงจากการเขา้ถึง
เทคโนโลยเีหล่านั้นอยา่งไร  หากรณีศึกษา เร่ืองสั้น รายงานข่าวต่างๆ ใน
หวัขอ้เก่ียวกบั การแนะน าเทคโนโลยเีขา้สู่ชุมชนและผลกระทบต่อวถีิ
ชีวติของคนในทอ้งถ่ิน  
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น: การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม  
 

รำยวชิำ 
  

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด 
ประวตัิศำสตร์
และสังคม
ศึกษำ   
 

ข่าวสารลว้นมีบทบาท
ส าคญัในการส่งเสริมความ
เสมอภาคและความ
ยติุธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิทธิบางดา้นท่ีเป็นสากล 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุใดการรับรู้ขอ้มูลจึงช่วยส่งเสริม
ความเสมอภาคและความยติุธรรม  
(แนวคิด ประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุใดสิทธิมนุษยชนจึงเป็นประเด็น
ส าคญัต่อประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ชุมชนโลก (ประชาชน สถานท่ี แนวคิด) 
 
 
 
 
 
 

คนส่วนใหญ่ศึกษาเก่ียวกบัหมู่บา้น เมือง รัฐ ประเทศ หรือ โลกของตน
จากการอ่านบทความในข่าว ไม่วา่จะตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร 
หรือ แบ่งปันข่าวสารขอ้มูลกบัโลกผา่นส่ือดิจิตอล วตัถุประสงคห์ลกัของ
บทความข่าวสารต่างๆ นั้นคือ การเผยแพร่ขอ้มูล แต่ส่วนใหญ่แลว้มกั
เขียนข้ึนเพื่อชกัจูงใหค้ลอ้ยตาม วธีิการส าคญัท่ีท าใหป้ระเด็นเก่ียวกบัการ
ละเมิดสิทธมนุษยชนไดรั้บความสนใจจากคนส่วนใหญ่ คือ การน าเสนอ
ผา่นบทความข่าว  ในปัจจุบนั เน่ืองจากเราอยูใ่นยคุอินเทอร์เน็ตและส่ือ
สังคมออนไลน์  ประเด็นขอ้ขดัแยง้ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศเล็กหรือท่ีห่างไกลอาจไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวางในระดบั
โลก และมีการเรียกร้องใหก้ระท าการบางอยา่ง  นกัเรียนจ าเป็นตอ้ง
ติดตามส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและเขา้ใจวา่อาจมีอคติ
สอดแทรกอยูใ่นการน าเสนอบทความตีพิมพ ์
 
การเขา้ใจวา่ ปฎิญญาวา่ดว้ยเร่ืองสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
(UNDHR) มีส่วนสร้างส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสนบัสนุนแนวคิดของการใหค้วาม
เคารพและความสมคัรสมานของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน บทเรียนน้ี
ช่วยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดวเิคราะห์เก่ียวกบัสิทธิขั้นพื้นฐาน และ
สถานการณ์ใดท่ีน าไปสู่การละเมิดสิทธิต่างๆ ดงักล่าว ในช่วงทา้ยของ
บทเรียน นกัเรียนจะเขา้ใจปัญหาและการละเมิดสิทธิซ่ึงพลเมืองใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิกตอ้งเผชิญดีข้ึน  และ
วธีิการท่ีรัฐบาลตอ้งด าเนินการเพื่อใหค้งไวซ่ึ้งความสมดุลยข์องความ
ปลอดภยัของกลุ่ม และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกชน 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด  
วทิยำศำสตร์
และ
คณติศำสตร์  
 

ระบบทอ้งถ่ินสามารถช่วย
ปรับปรุงสภาวะแวดลอ้ม
ในทุกชุมชน 

หน่วยงานใดท่ีรับผดิชอบเร่ืองการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (สถานท่ี ส่ือ 
แนวคิด) 

ใหน้กัเรียนติดต่อองคก์รต่างๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อรวบรวมขอ้มูลและ
วเิคราะห์บทบาทขององคก์รเหล่านั้นในการอนุรักษด์งักล่าว ศึกษาคน้ควา้
และท าโปสเตอร์และสรุปประเด็นส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มในประเทศของ
พวกเขาและพื้นท่ีใกลเ้คียง สร้างส่ือ (ถา้มีเทคโนโลย)ี เช่น บล็อก-วกิิพีเดีย 
เพื่ออภิปรายแนวคิดและประเด็นท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 
 

หน้ำทีพ่ลเมือง
และ จริยศึกษำ 

เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวกบัการ
สร้างชาติสามารถช่วยหล่อ
หลอมชีวติคนได ้
 
รัฐบาลบญัญติและบงัคบัใช้
กฏหมายใหมี้อิทธิพลอยา่ง
ยิง่ต่อชีวติประชาชน
อยา่งไร 
 

อะไรคือวตัถุประสงคข์องเอกสารต่างๆท่ี
เก่ียวกบัการสร้างชาติ (ประชาชน 
สถานท่ี แนวคิด) 
 
กฏหมายมีผลกระทบต่อชีวติประจ าวนั
ของคนอยา่งไร 
(ประชาชน สถานท่ี แนวคิด) 
 

เปรียบเทียบเอกสารการสร้างชาติระหวา่งสองประเทศในกลุ่มอาเซียน
และท ารายการแสดงประเด็นท่ีเหมือนกนัในแง่ของวตัถุประสงคข์อง
เอกสาร 
 
เปรียบเทียบวธีิบญัญติักฏหมายและบงัคบัใชใ้นกลุ่มประเทศอาเซียนและ
เปรียบเทียบกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อเขา้ใจผลกระทบต่อบุคคลและท่ีส าคญั
คือสังคมระดบักวา้ง 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด 

ภำษำและ
วรรณกรรม 

ช่ือท่ีคนใชเ้พื่อเรียกขาน
กลุ่มต่าง ๆ นั้น ช่วย
เสริมสร้างหรือบัน่ทอน
ความเสมอภาคและ
ยติุธรรม 

ช่ือส าคญัอยา่งไร โดยเฉพาะหากตอ้งการ
เรียกร้องความเสมอภาค 

(ประชาชน สถานท่ี แนวคิด) 
 

เปรียบเทียบช่ือของกลุ่มระดบัต่าง ๆ  เช่น ชนกลุ่มนอ้ยในระดบัภูมิภาค 
หรือศาสนา หรือช่ือสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง ช่ือท่ีคนภายนอกใช ้อะไรคือท่ีมา
ของค าท่ีใชแ้ตกต่างกนั เร่ิมมีการใชเ้ม่ือใดและใชก้บัคนกลุ่มใด และอาจ
ส่งผลใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัหรือลกัษณะเฉพาะในแต่ละกลุ่มได้
อยา่งไร หรือส่งเสริมใหเ้กิดความเสมอภาคหรือความเคารพร่วมกนัได้
อยา่งไร 
 

ศิลปะ ศิลปะถือเป็นหวัใจของอตั
ลกัษณ์ร่วมกนั 

ใครเป็นเจา้ของศิลปะในประเทศแถบ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละใครเป็นผู ้
ตดัสิน  (ส่ือ ประชาชน) 
 

ใหศึ้กษากรณีท่ีมีการโจรกรรมงานศิลปะช่วงการยดึครองอาณานิคม หรือ
ช่วงเวลาท่ีเกิดสงคราม และใหต้ั้งศาลของห้องเรียนข้ึน โดยมีกลุ่มหน่ึง
เรียกร้องใหส่้งศิลปะกลบัคืนจากพิพิธภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงระดบัโลก ใครเป็น
เจา้ของและศึกษาเร่ืองน้ีในปัจจุบนั และมีขอ้จ ากดัใดบา้ง  (ตวัอยา่งเช่น 
จะเกิดอะไรข้ึนหากมีการโยกยา้ยศิลปะช่วงหน่ึงร้อยปี หรือหน่ึงพนัปี
ก่อน)  เป็นเร่ืองส าคญัหรือไม่ถา้งานศิลปะนั้นไดเ้ก็บรักษาไวใ้นท่ีท่ีการ
ดูแลรักษาดีกวา่ 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ  
และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด  
สุขศึกษำและ
พลศึกษำ 

การเขา้ถึงการดูแล
สุขอนามยัถือเป็นการให้
ความส าคญัต่อเร่ืองความ
เสมอภาคและความ
ยติุธรรม 

ใครควรเขา้ถึงการดูแลสุขอนามยัและใคร
ควรเป็นผูจ่้ายเงิน 

(ประชาชน สถานท่ี แนวคิด) 
 

ศึกษาคน้ควา้วา่ใครเป็นผูจ่้ายเงินใหก้บับริการดา้นสุขอนามยัในประเทศ
สมาชิกอาเซียน  และใครก าหนดรูปแบบการดูแล และท าเพื่อคนกลุ่มใด  
ใหน้กัเรียนน าเสนอหนา้ชั้นเรียนและโตว้าทีกนัวา่  นกัเรียนคิดอยา่งไร  
ชุมชนควรจะเตม็ใจท่ีจะลงทุนดา้นสุขภาพใหป้ระชาชนของเขาหรือไม่  
และควรใชจ้่ายเงินเท่าใดใหก้บัผูสู้งอายเุม่ือเทียบกบัเด็ก  ใครเป็นผู ้
ตดัสินใจและการตดัสินใจดงักล่าวสะทอ้นถึงโครงสร้างอ านาจของสังคม
ไดอ้ยา่งไร 
 

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 
 

ส่ือสมยัใหม่สามารถ
ส่งเสริมความเสมอภาคและ
ความยติุธรรม 

ประชาชนจะใชส่ื้อสมยัใหม่ในการ
เปล่ียนแปลงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงต่าง ๆ 
เก่ียวกบัความเสมอภาคและความ
ยติุธรรมไดอ้ยา่งไร 
(ส่ือ แนวคิด) 

ใหน้กัเรียนใชเ้วบ็หรือหนงัสือพิมพเ์พื่อหาตวัอยา่งเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในประเทศอาเซียนซ่ึงคนหรือชุมชนไดใ้ช ้ เช่น บล็อก  ยทููบ หรือ
บริการเครือข่ายสังคม (Social Network) เพื่อท าใหเ้กิดความถูกตอ้ง หรือ
เปิดโปงส่ิงผดิ หรือเพื่อส่งเสริมความยติุธรรม ใหน้กัเรียนอภิปรายกนัถึง
ผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดข้ึน หากไม่มีเทคโนโลย ีใหน้กัเรียนสร้างการรณรงคโ์ดย
ใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เสมอภาคในโรงเรียนและ
สังคม หรือในชุมชนท่ีอยูติ่ดกนั 
 

 



199 
 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย: การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม  
 

รำยวชิำ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด 

ประวตัิศำสตร์
และ
สังคมศำสตร์  

ทุกคนลว้นมีบทบาทในการ
ส่งเสริมความเสมอภาคและ
ความยติุธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือมีการตีความค าวา่ความ
เสมอภาคและความ
ยติุธรรมใหม่ การตีความ
ดงักล่าวจะส่งผลใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมอยา่งมากมาย 

เยาวชนของประเทศอาเซียนนสามารถ
ส่งเสริมความเสมอภาคและความ
ยติุธรรมในระหวา่งภูมิภาคไดอ้ยา่งไร 
 (ประชาชน แนวคิด) 
 
 
 
 
 
 
 
บทบาทของสตรีท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงบทบาทของ
ครอบครัวและความเสมอภาคในสังคม
อยา่งไร  
 (ประชาชน แนวคิด) 

ใหน้กัเรียนใชก้รณีศึกษาเพื่อเขา้ใจวา่คุณค่า และความเช่ือทางวฒันธรรมมี
อิทธิพลต่อการจ ากดัความค าวา่ ความเสมอภาคและความยติุธรรม  และมี
การปฏิบติัในดา้นน้ีจากคนหลายกลุ่มอยา่งไรในแต่ละช่วงเวลา  นกัเรียน
จะซาบซ้ึงและเห็นประโยชน์จากการศึกษาประเด็นต่าง  ๆท่ีซบัซอ้นและ
เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและรักษาความเป็นธรรมในสังคม  นอกจากนั้น 
นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้วา่ เขาจะมีบทบาทใดในการช่วยฝ่าฟันอุปสรรคหรือ
ปัญหาต่าง  ๆท่ีเกิดจากความไม่เป็นธรรมในชุมชนหรือประเทศของตน   เพื่อ
ท่ีวา่พวกเขาจะไดช่้วยกนัสร้างความย ัง่ยนืและการพึ่งพาอาศยักนัระหวา่ง
ประเทศและในระดบัภูมิภาค 
 
ใหน้กัเรียนรวบรวมบทความต่าง  ๆจากหนงัสือพิมพใ์นและต่างประเทศเพื่อ
วเิคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงบทบาทสตรี ใหน้กัเรียนสัมภาษณ์
ผูห้ญิงในชุมชน และถามวา่บทบาทของพวกเขาเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะ
ใดบา้ง และความคิดเห็นของพวกเขาเก่ียวกบัส่วนดีและส่วนเสียท่ีเกิดข้ึน ให้
นกัเรียนท า บตัรรายงานพื่อรายงานผล เพื่อประเมินวา่การเปล่ียนแปลงดงักล่าว
นั้นมีผลกระทบต่อสิทธิสตรีในลกัษณะบวกหรือลบ 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
  ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด  

วทิยำศำสตร์
และ
คณติศำสตร์  

ภูมิอากาศและธรณีวทิยามี
อิทธิพลต่อปริมาณน ้าท่ีมีอยู ่

ท าอยา่งไรจึงจะแจกจ่ายน ้า (ระหวา่ง
ประเทศ) ใหเ้ท่าเทียมกนั (ส่ือแนวคิด) 

น ้าถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัต่อมนุษยใ์นทุก ๆ ดา้น  เช่น เพื่อใชด่ื้ม  อาบ 
ท าอาหาร อุตสาหกรรม และสุขอนามยั อยา่งไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกประเทศจะ
มีทรัพยากรเพียงพอ ในขณะท่ีบางประเทศมีน ้าอุดมสมบรูณ์  แมแ้ต่
ภายในประเทศต่าง ๆ การแจกจ่ายน ้าก็อาจไม่ทดัเทียมกนั  หากพิจารณถึง
ชุมชนทอ้งถ่ินและภูมิภาคระดบักวา้ง นกัเรียนจะสามารถเรียนรู้วธีิท่ีจะ
จ่ายทรัพยากรน ้าใหแ้ก่ประเทศสมาชิกอาเซียน  และการจ่ายทรัพยากร
ดงักล่าวน้ีสามารถมีอิทธิพลต่อแนวทางท่ีประชาชนจะตอ้งปรับตวักนั
แบบใดแบบหน่ึง   นกัเรียนจะไดพ้ฒันาแผนท่ีจะแจกจ่ายน ้าในชุมชนใหดี้
ยิง่ข้ึน 
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กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำงสำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด 

หน้ำทีพ่ลเมือง
และ จริยศึกษำ 

ค่านิยมต่าง ๆ  จากธรรมเนียม
ประเพณีจากประเทศในแถบ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ศาสนาและวฒันธรรมสามารถ
ช่วยใหค้นในยคุปัจจุบนัสร้าง
ความสมดุลยร์ะหวา่งความ
ตอ้งการของกลุ่มกบัสิทธิของ
แต่ละบุคคล 
 
สังคมเผยถึงค่านิยมดว้ยวธีิ
ปฏิบติัต่อกนัในกลุ่ม  และ
ค่านิยมนั้นจะบอกใหก้ลุ่ม
ทราบวา่ควรปฏิบติัต่อกนั
อยา่งไร 

ท าอยา่งไรประชาชนจะสามารถปรับใช้
ค่านิยมต่างๆตามธรรมเนียมประเพณีให้
สอดคลอ้งกบัความรับผดิชอบของ
พลเมืองและทางดา้นการศึกษา (แนวคิด 
ประชาชน) 
 
 
 
 
เหตุใดการแบ่งแยกซ่ึงเกิดข้ึนกบัคนส่วน
นอ้ยจึงส่งผลกระทบต่อความยติุธรรม
และความแสมอภาคของประชาชน
ทั้งหมด (ประชาชน แนวคิด) 
 
 

ใหน้กัเรียนสร้าง “กฎบตัรแห่งสิทธิ” ในชั้นเรียนซ่ึงมีรากฐานจากธรรม
เนียมประเพณี หรือการผสมผสานของธรรมเนียมประเพณี ใหน้กัเรียน
ตดัสินใจวา่สิทธิส่วนบุคคลใดด ารงรักษาไว ้และระบุวา่ จะตอ้งมีอะไร
เพื่อท าใหช้ั้นเรียนนั้นดีข้ึน นกัเรียนจะประยกุตป์ระสบการณ์น้ีกบั
ขอ้บงัคบัของประเทศซ่ึงใชก้บัพลเมืองของตน 
 
 
 
สัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนท่ีท างานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคหรือความยติุธรรม
ใหแ้ก่ชนกลุ่มนอ้ย (กลุ่มศาสนา คนใชแ้รงงาน สตรี เด็ก ชนเผา่ต่าง ๆ )  และการ
รณรงคเ์พื่อสร้างการตระหนกัถึงประเด็นดงักล่าวในโรงเรียน  หรือเขียนจด
หมายถึงบรรณาธิการหนงัสือพมิพท์อ้งถ่ินและอธิบายอยา่งละเอียดวา่เหตุใด
การปฏิบติัเช่นนั้นจึงสร้างประโยชน์สุขใหก้บัชุมชนระดบัใหญ่ข้ึน  กิจกรรม
เสริม: นกัเรียนจะศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัต่าง  ๆท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัจากอีก
ศาสนาหน่ึงในแถบอาเซียน ใหน้กัเรียนอภิปรายวา่อะไรท่ีมีส่วนเอ้ือหรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติัต่าง  ๆและเหตุใดประเด็นดงักล่าวจึงส าคญัต่อความ
เสมอภาคในชุมชนท่ีใหญ่กวา่ 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
  ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด  

ภำษำและ
วรรณกรรม 
 

“ภาษาท่ีใชร่้วมกนั” 
สะทอ้นและเสริมใหเ้กิด
ความเสมอภาคหรือความ
ไม่เสมอภาคระหวา่งกลุ่ม 
 
 
 
การส่งเสริมสนบัสนุนดว้ย
ความเห็นท่ีหลากหลายใน
วรรณกรรมช่วยท าใหช้าติ
หรือภูมิภาคนั้นเขม้แขง็ทาง
วฒันธรรมได ้
 

จะเกิดผลกระทบใดต่อการศึกษาและ
โอกาสของนกัเรียน หากภาษาท่ีใชใ้นการ
สอนนั้นแตกต่างจากภาษาแม่ของ
นกัเรียน (ประชาชน ส่ือ) 
 
 
 
 
ท าอยา่งไรใหก้ารเผยแพร่การแสดงความ
คิดเห็นในรูปแบบวรรณกรรมต่างๆ มี
ส่วนช่วยส่งเสริมความเสมอภาคในชาติ
หรือภูมิภาคท่ีใหญ่กวา่ (แนวคิด ส่ือ 
สถานท่ี) 
 

ใหเ้ปรียบเทียบตวัอยา่งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศสมาชิกอาเซียนหลายๆ 
ประเทศซ่ึงชนกลุ่มนอ้ยผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษาจากการสอนโดยใช้
ภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาแม่ ยกตวัอยา่งเปรียบเทียบกบักลุ่มเด็กท่ีมีฐานะร ่ ารวย 
หรือไดรั้บโอกาสดีกวา่คนอ่ืน ซ่ึงพอ่แม่หรือชุมชนของเขาพยายาม
สนบัสนุนใหพ้วกเขาไดเ้รียนภาษาหลายภาษาจนสามารถใชไ้ดอ้ยา่ง
คล่องแคล่วและอ่านออกเขียนได ้ใหน้กัเรียนอภิปรายถึงผลดีและผลเสีย
ในประเด็นความเสมอภาค 
 
ใหน้กัเรียนอ่านงานแปลวรรณกรรมหรือเร่ืองราวต่าง ๆ จากชนกลุ่มนอ้ย  
อภิปรายวา่ การน าเสนอวรรณกรรมแบบดงักล่าวช่วยเสริมสร้างสังคมใน
ระดบักวา้งอยา่งไร  จดังานทางวรรณกรรมใหโ้รงเรียนมธัยมในละแวก
นั้น โดยเนน้เร่ืองราวต่าง ๆ เช่นน้ี 
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รำยวชิำ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

ประชำชน สถำนที ่ส่ือ แนวคิด 

ศิลปะ ศิลปะสามารถเสริมสร้าง
การตอบสนองต่อประเด็น
ความไม่เสมอภาคหรือ
กระตุน้ใหเ้กิดการ
แสวงหาความยติุธรรม 

จะใชศิ้ลปะเพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชน
เรียกร้องความเสมอภาคและความ
ยติุธรรมอยา่งไรหรือต่อสู้กบัความไม่เท่า
เทียมหรือไม่ยติุธรรมไดอ้ยา่งไร (แนวคิด 
ประชาชน สถานท่ี ส่ือ) 

ใหน้กัเรียนดูภาพถ่ายเหตุการณ์ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หลงัจากนั้นให้
นกัเรียนเขียนบรรยายความรู้สึกหรือปฏิกริยาท่ีเกิดข้ึนต่อเหตุการณ์
ดงักล่าว และอภิปรายกนัวา่เหตุใดการกระท าดงักล่าวจึงเกิดข้ึนและ
ผลกระทบใดท่ีศิลปินไดรั้บ ใหน้กัเรียนอภิปรายผลกระทบและ
ความส าคญัของภาพลกัษณ์ของศิลปิน 
 

สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
สุขภาพอาจไม่สนใจเส้น
แบ่งทางดา้นการเมืองและ
วฒันธรรม 

เหตุใดประชาชนจึงใหค้วามสนใจใน
เร่ืองความเท่าเทียมกนัในดา้นสุขภาพใน
ท่ีอ่ืน ๆ (สถานท่ี ประชาชน) 

ใหศึ้กษากรณีศึกษาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่าวเร่ืองภยัสุขภาพจาก
ส่ิงแวดลอ้ม (เช่น การปฏิบติัท่ีช่วยป้องกนัการกระจายของโรคระบาด) ซ่ึง
อาจเกิดกบัประเทศหน่ึงและมีผลต่อประเทศอ่ืน ให้นกัเรียนท าส่ือการ
รณรงคเ์พื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาท่ีปลอดภยัและยติุธรรม 
 

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ   
 

มีความสมดุลยร์ะหวา่ง
การรักษาความเป็น
ส่วนตวัและการเขา้ถึง
ขอ้มูล 

ใครเป็นผูมี้สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล
ส่วนตวัหรือเขา้ถึงการสนทนาของพวก
เขา (ประชาชน แนวคิด) 

ใหศึ้กษาวา่แต่ละกลุ่มในสังคมไดรั้บการคุม้ครองทางสิทธิความเป็น
ส่วนตวัมากนอ้ยเพียงใดในประเทศของตน  ไม่วา่จะเป็นในโรงเรียน 
รัฐบาลหรือองคก์ร (โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มซ่ึงนกัเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์
ผา่นส่ือออนไลน์) ใชก้ราฟฟิกเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการเปรียบเทียบการ
คุม้ครองสิทธิในประเทศของตนกบัการปฏิบติัในประเทศสมาชิกอาเซียน
อ่ืน ๆ  
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้: สิทธิและความรับผดิชอบของเดก็และผูใ้หญ่ตามช่วงอายตุ่างๆ 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / ประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา 

ภาพรวม: ใหน้กัเรียนในหอ้งร่วมกนัระดมความคิดเก่ียวกบัสิทธิและความรับผดิชอบท่ีนกัเรียนมีท่ีบา้น ในฐานะท่ีเป็นพี่หรือนอ้งและท่ีเป็นเด็ก รวมถึงสิทธิและความ
รับผดิชอบในโรงเรียนและในชุมชนของตน โดยใหน้กัเรียนแบ่งสิทธิและความรับผดิชอบออกเป็นประเภทต่างๆ จากนั้น ใหน้กัเรียนแต่ละคนเขียนสิทธิและความ
รับผดิชอบท่ีตนคิดวา่ควรจะเป็นสิทธิและความรับผดิชอบขั้นพื้นฐาน นกัเรียนน ามาแสดงใหส้มาชิกในหอ้งแลว้จึงใหน้กัเรียนพิจารณาถึงวธีิการสร้างความสมดุล
ระหวา่งสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลกบัความรับผดิชอบและหนา้ท่ีในชุมชน ต่อจากนั้น ใหน้กัเรียนในห้องร่าง “บญัญติัวา่ดว้ยสิทธิและความรับผดิชอบ” ร่วมกนั 
ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: เราทุกคนมีความตอ้งการท่ีจ าเป็นและสิทธิ และในขณะเดียวกนัก็มีความรับผดิชอบในดา้นต่างๆ เช่นกนั 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 
 นกัเรียนตระหนกัวา่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และเป็นสมาชิกในครอบครัวและของชุมชนโรงเรียน  
 พลเมืองมีสิทธิและความรับผดิชอบ ซ่ืงกฎหมายและขอ้บงัคบัเพื่อช่วยก าหนดส่ิงเหล่าน้ี 
 พลเมืองมีสิทธิของตน กติกา กฎหมายไดรั้บการสร้างข้ึนเพื่อปกป้องสิทธิเหล่านั้น  
 หนา้ท่ีส่วนหน่ึงของเราในฐานะพลเมืองคือ เคารพสิทธิของผูอ่ื้นดว้ยการปฏิบติัตามกติกาเหล่านั้น   

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้: 
 สิทธิและความรับผดิชอบของเด็กแตกต่างกบัผูใ้หญ่อยา่งไร (ประชาชน แนวคิด)  
 ท าไมเราจึงตอ้งมีกติกาและกฎหมายในครอบครัวและโรงเรียนของเรา (ประชาชน แนวคิด)  

เอกสารประกอบการสอนท่ีใช้: 
 จดหมายเร่ืองราวท่ีมาของช่ือจากผูป้กครอง   
 แม่แบบเร่ืองราวท่ีมาของช่ือ  
 จดหมายความรับผดิชอบในครอบครัว   

เวลาท่ีใช้: คาบสอน 7 คาบ และการบา้น 2 ช้ิน  
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อภิธานศัพท์: 
 สิทธิ หมายถึง เสรีภาพดา้นทางศีลธรรมหรือตามกฎหมาย  
 ความรับผดิชอบ หมายถึง หนา้ท่ีหรือขอ้ผกูมดัตามตามกฎหมาย 
 ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนท่ีอาศยั ท างาน หรือท ากิจกรรมร่วมกนัและมีเป้าหมายเดียวกนั  
 กฎหมาย หมายถึง ระบบของการใชก้ฎ กติกา เพื่อปกครองชุมชนหรือประเทศ   

การเตรียมความพร้อม: 

คาบท่ี 1 
เราทุกคนเป็นปัจเจกบุคคล (มีลกัษณะนิสัย รสนิยม หรือความคิดเป็นของตนเอง) ทั้งน้ี ปัจเจกบุคคลทุกคนเป็นสมาชิกท่ีมีความส าคญัในสังคม   

 ครูผูส้อนพูดถึงนกัเรียนในห้องทีละคน โดยถามนกัเรียนคนอ่ืนในหอ้งถึงลกัษณะพิเศษของนกัเรียนคนนั้นๆ จากนั้น บอกใหน้กัเรียนอธิบายถึงความพิเศษของ
นกัเรียนแต่ละคนในห้อง (ใหใ้ชก้ารอธิบายของนกัเรียนสามคนเป็นอยา่งนอ้ยต่อการพูดถึงนกัเรียนหน่ึงคน) 

 บนัทึกค าตอบของนกัเรียนลงในกระดาษ 

เนือ้หาก่อนเรียน: ครูผูส้อนควรจ ากดัความค าวา่ ‘ชุมชน’ ตามท่ีมีในบทเรียน นอกจากนั้น ครูผูส้อนยงัตอ้งขอให้ผูป้กครองเขียนเร่ืองราวท่ีมีความยาวหน่ึงหนา้กระดาษ
เก่ียวกบัท่ีมาของช่ือบุตร/ธิดาของตน โดยนกัเรียนจะน าเร่ืองราวของตนเองมาแบ่งปันกบัเพื่อนๆ หนา้ชั้นเรียน และจดัท าหนงัสือของห้องเก่ียวกบัท่ีมาของช่ือนกัเรียน
ในหอ้ง กรุณาดูแม่แบบเร่ืองราวท่ีมาของช่ือ 
จดหมายจากผูป้กครองและแม่แบบเร่ืองราวท่ีมาของช่ือ 

การสาธิตกิจกรรม: สาธิตวธีิก าหนดความรับผดิชอบท่ีมีพื้นฐานมาจากพฤติกรรมและกิจวตัรประจ าวนั 

ขัน้ตอนการสอน: 

คาบท่ี 2: ลกัษณะเฉพาะของบุคคล 
ใชก้ารบา้นท่ีใหผู้ป้กครอง (ดูไดใ้น เน้ือหาก่อนเรียน) เพื่อแบ่งปัน “เร่ืองราวท่ีมาของช่ือ” ของนกัเรียนแต่ละคนกบัเพื่อนนกัเรียนในห้อง โดยให้นกัเรียนคนนั้นๆ บอก
ท่ีมาของช่ือตนเอง ใหช่้วยนกัเรียนหากนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือในการเล่า จากนั้นใหใ้ชแ้ม่แบบดงักล่าวในการจดัท าหนงัสือของหอ้งเก่ียวกบัท่ีมาของช่ือ
นกัเรียนในหอ้ง 
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คาบท่ี 3: ชุมชน 
 เร่ิมตน้บทเรียนดว้ยการพดูถึงค าวา่ ‘ชุมชน’ ถามนกัเรียนวา่เคยไดย้นิค าน้ีมาก่อนหรือไม่ โดยครูผูส้อนควรช่วยให้การแสดงความคิดเห็นของนกัเรียนด าเนินไป

ไดอ้ยา่งราบร่ืนยิง่ข้ึนดว้ยการแบ่งปันความรู้ท่ีมีเก่ียวกบัค าศพัทค์  าน้ี โดยอธิบายอยา่งชดัเจนให้นกัเรียนเขา้ใจวา่ ชุมชนคือ กลุ่มคนท่ีอาศยั ท างาน หรือท า
กิจกรรมร่วมกนัและมีเป้าหมายเดียวกนั แลว้สร้างแผนภูมิค านิยามของ “ชุมชน” แลว้น าไปแขวนในห้องเรียน 

 ใชภ้าพถ่ายของชุมชนหลายๆ แห่งเพื่อให้นกัเรียนเห็นภาพ (ภาพหมู่ของหอ้ง ภาพครอบครัว ภาพบุคคลรอบโลก ภาพพนกังานในสถานท่ีท างาน ภาพทีม
นกักีฬา เป็นตน้) 

 ใหน้กัเรียนสร้างรายการของชุมชนท่ีนกัเรียนเป็นสมาชิกอยู ่และเพิ่มรายการเหล่าน้ีลงในแผนภูมิค  านิยาม 
 ใหน้กัเรียนสร้างเครือข่ายท่ีมีภาพถ่ายของตนเองอยูต่รงกลาง ก่ิงกา้นของเครือข่ายควรมีรูปหรือค าบรรยายท่ีแสดงถึงชุมชนสามแห่งท่ีนกัเรียนเป็นพลเมือง 

คาบท่ี 4: ความรับผดิชอบท่ีมีต่อชุมชนหอ้งเรียน 
 เร่ิมการอภิปรายในชั้นเรียนดว้ยการถามวา่ “พวกเรามีความรับผดิชอบในห้องเรียนและโรงเรียนในทางใดบา้ง?” สร้างรายการความคิด ให้นกัเรียนแสดงท่าทาง

ของการมีความรับผดิชอบกบัคู่ของตน หากเป็นไปได ้ใหถ่้ายรูปเก็บไว ้แลว้ใหน้กัเรียนแต่ละคู่เขียนประโยคหน่ึงประโยควา่บทบาทท่ีเล่นในภาพแสดงความ
รับผดิชอบอยา่งไร จากนั้นใหน้กัเรียนสร้างกระดานข่าวโดยใชภ้าพเหล่านั้น โดยใชช่ื้อวา่ “พวกเราคือพลเมืองท่ีมีความรับผดิชอบของ ______.” 

คาบท่ี 5: ความรับผดิชอบท่ีมีต่อชุมชนครอบครัว 
 เพื่อเตรียมการส าหรับบทเรียนส่วนน้ี ใหส่้งจดหมายไปยงับา้นของนกัเรียนเพื่อใหค้รอบครัวของนกัเรียนแบ่งปันความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผิดชอบของ

สมาชิกในครอบครัวแต่ละคน  โดยใหน้กัเรียนสัมภาษณ์สมาชิกแต่ละคนเก่ียวกบัความรับผดิชอบท่ีมี  
 นกัเรียนแบ่งปันผลของการสัมภาษณ์กบัเพื่อนร่วมห้อง แลว้ช่วยกนัเขียนความรับผดิชอบตามท่ีไดข้อ้มูลมา โดยแบ่งตามสมาชิกในครอบครัว (พอ่ แม่ ปู่  ยา่ ตา 

ยาย พี่ นอ้ง ฯลฯ) 

คาบ 6: สิทธิของพลเมือง 
 ใหน้กัเรียนสร้างบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง ใหค้รูผูส้อนประเมินความเขา้ใจของนกัเรียนในเร่ืองสิทธิ ดว้ยการถามวา่ “สิทธิคืออะไร?” หรือ “คุณมี

สิทธิในการท าอะไรบางอยา่ง” แปลวา่อะไร? โดยครูผูส้อนช่วยแนะน าและอธิบายเพื่อใหก้ารแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีล่ืนไหลยิง่ข้ึน   
 แบ่งนกัเรียนออกเป็นคู่ๆ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีตนเองเช่ือวา่เป็นสิทธิในหอ้งเรียน ในขณะท่ีนกัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอยูน่ั้น 

นกัเรียนตอ้งช่วยกนัเขียนบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองของชั้นเรียนดว้ย ซ่ึงอาจหมายรวมถึงสิทธิในการรู้สึกปลอดภยั หรือมีห้องเรียนท่ีกวา้งขวาง
เพียงพอ เม่ือเขียนเสร็จ ใหน้กัเรียนทุกคนลงนามรับรอง “บญัญติัวา่ดว้ยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองของชั้นเรียน” 
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คาบท่ี 7:  กฎของหอ้ง 
 ใช ้“บญัญติัวา่ดว้ยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองของชั้นเรียน” เพื่อสร้างกฎของห้อง โดยนกัเรียนช่วยกนัระดมความคิดถึงกฎท่ีส าคญัๆ (แต่ไม่หลายขอ้จนเกินไป) 

จากบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองของชั้นเรียน  
การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า: ไม่มี 
บทสรุป: เปรียบเทียบสิทธิและความรับผดิชอบของผูใ้หญ่กบัเด็ก โดยการสร้างแผนภาพเวนน์เพื่อแสดงความแตกต่างและความคลา้ยคลึง   
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง: การบา้นเร่ืองราวท่ีมาของช่ือ กรุณาดูแม่แบบและจดหมายถึงผูป้กครอง 
การประเมินผลท่ีแนะน า: 

 ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการท าหนงัสือของหอ้งดว้ยการเล่าถึงท่ีมาของช่ือ ซ่ึงควรให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิดเห็นส่วนตวัในการตีความ โดยอา้งอิงมากจาก 
จดหมายหรือเร่ืองราวจากผูป้กครอง ความเขา้ใจตนเอง และรูปภาพของตนเอง (การประเมินผลระหวา่งเรียน; ดา้นท่ี 2-การตีความ และดา้นท่ี 6-การรู้จกัตวัเอง) 

 ใหน้กัเรียนแต่ละคนสร้างผงัใยแมงมุมท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของตนกบัชุมชนอยา่งนอ้ยสามแห่ง ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากระดานข่าวของหอ้งโดยใช้
ภาพและค าบรรยายใตภ้าพ (ประโยคหน่ึงประโยคท่ีบอกวา่บทบาทท่ีนกัเรียนแสดงความรับผดิชอบในการเป็นประชากรอยา่งไร) ของนกัเรียนแต่ละคู่ (การ
ประเมินผลระหวา่งเรียน; ดา้นท่ี 2 - การตีความ และดา้นท่ี 6 - การรู้จกัตวัเอง) 

 ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการท าแผนภูมิห้องดว้ยการแสดงผลจากการสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัว โดยอา้งอิงตามบทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัว
แต่ละคน นกัเรียนแต่ละคนควรเสร็จส้ินการสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัว และกรอกใบความรู้ช้ีน าซ่ึงถามค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ๆ เสร็จ จากนั้นให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียนอยา่งคล่องแคล่ว และมีประสิทธิภาพ (การประเมินผลระหวา่งเรียน; ดา้นท่ี 2 - การตีความ ดา้นท่ี 3 - การ
ประยกุตใ์ช ้และดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 

 ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายเป็นคู่ และร่วมกนัสร้างงานเขียนเพื่อสร้างบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองของชั้นเรียนท่ีสะทอ้นความเขา้ใจเชิง
ลึกเก่ียวกบัสิทธิในฐานะนกัเรียนและพลเมืองของชุมชน จากนั้น ใหน้กัเรียนสร้างกฎของหอ้งซ่ึงเช่ือมโยงกบับญัญติัวา่ดว้ยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองของชั้น
เรียนโดยตรง โดยควรติดกฎของหอ้งเหล่าน้ีไวข้า้ง ๆ บญัญติัวา่ดว้ยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองของชั้นเรียน และในตอนทา้ยของวนั นกัเรียนจะไดแ้ลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียนถึงวธีิการท่ีนกัเรียนปฏิบติัตามกฎของหอ้งขอ้นั้นๆ เพื่อท าความเขา้ใจวา่กฎเหล่านั้นเก่ียวโยงกบับญัญติัวา่ดว้ยสิทธิ
พื้นฐานของพลเมืองของชั้นเรียนอยา่งไร (การประเมินผลรวบยอด; ดา้นท่ี 3 - การประยกุตใ์ช ้ ดา้นท่ี 5 - การร่วมรู้สึกและ ดา้นท่ี 6 - การรู้จกัตวัเอง) 

 ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างแผนภาพเวนน์ เพื่อแสดงความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของสิทธิและความรับผดิชอบของผูใ้หญ่กบัเด็กในชุมชน  
(การประเมินผลระหวา่งเรียน; การประเมินผลระหวา่งเรียน; ดา้นท่ี 2 - การตีความ) 
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ค าถามท้ายบท: 
 เพราะเหตุใด การท่ีทุกคนควรไดรั้บการยอมรับวา่เป็นปัจเจกบุคคลจึงเป็นเร่ืองส าคญั 
 ดว้ยเหตุใด แต่ละคนจึงมีบทบาทท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ครอบครัว หอ้งเรียนหรือชุมชน 
 ขนบธรรมเนียมและกิจวตัรประจ าวนัเป็นตวัก าหนดสิทธิและความรับผดิชอบอยา่งไร 
 กฎเป็นตวัก าหนดสิทธิและความรับผดิชอบอยา่งไร 
 สิทธิและความรับผดิชอบของบุคคลหน่ึงๆ เปล่ียนแปลงไปอยา่งไรบา้งตามช่วงชีวติต่าง ๆ 

การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร: บทเรียนน้ีสามารถใชเ้ช่ือมโยงกบัหลกัสูตรวิชาหนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษา ในการอภิปรายเร่ืองกฎ สิทธิและความรับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

เอกสารประกอบการสอน: จดหมายเร่ืองราวท่ีมาของช่ือจากผูป้กครอง   
[วนัท่ี] 
เรียนท่านผูป้กครอง 
เน่ืองจากทางโรงเรียนไดจ้ดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัความรับผดิชอบและสิทธิ หอ้งเรียนของเราจึงมีความประสงคจ์ะจดัท าหนงัสือของห้องท่ีรวบรวมเร่ืองราวสั้นๆ 
(ท่ีท่านผูป้กครองเป็นผูบ้นัทึกหรือบอกเล่า) เก่ียวกบัการตั้งช่ือบุตรหลานของท่าน นกัเรียนบางรายอาจทราบถึง “เร่ืองราวท่ีมาของช่ือ” ของตนเองแต่ไม่สามารถจดจ า
รายละเอียดบางอยา่งได ้ทางโรงเรียนจึงขอความกรุณา ใหท้่านเขียนหรือบอกเล่าเร่ืองราวท่ีมาของช่ือบุตรหลานของท่านเป็นความยาวหน่ึงหนา้กระดาษ (โปรดดู
เอกสารแนบ)  
ขอความกรุณาใหท้่าน (หรือพี่ของนกัเรียน หรือญาติท่านอ่ืนท่ีสามารถเขียนตวับรรจงได)้ เขียนบอกเร่ืองราวดว้ยตวับรรจง เพื่อใหน้กัเรียนคนอ่ืนในหอ้งสามารถอ่าน
เร่ืองราวน้ีไดด้ว้ยตนเอง โดยจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่หากท่านผูป้กครองจะช่วยอธิบายเร่ืองราวใหบุ้ตรหลานของท่านเขา้ใจเองก่อน เพื่อให้นกัเรียนสามารถเล่า
เร่ืองราวของตนเองหนา้ชั้นเรียนได ้(ดว้ยความช่วยเหลือของครูผูส้อน) ทั้งน้ีกรุณาส่งเร่ืองราวน้ีภายในวนัท่ี _____________  
ขอบคุณเป็นอยา่งยิง่  
 
 
 
ดว้ยความเคารพ 
[ช่ือครูผูส้อน] 
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เอกสารประกอบการสอน: แม่แบบจดหมายเร่ืองราวท่ีมาของช่ือ  
ช่ือ ___________________________________________ วนัท่ี _____________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ติดรูปตอนนกัเรียนตอนเป็นทารกตรงน้ี 
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เอกสารประกอบการสอน: จดหมายความรับผดิชอบในครอบครัว 
 
[วนัท่ี] 
เรียนท่านผูป้กครองและสมาชิกในครอบครัว 
 
เน่ืองจากทางโรงเรียนไดจ้ดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม โดยนกัเรียนจะไดเ้ขียนเก่ียวกบัการเป็นสมาชิกท่ีมีความรับผดิชอบ
ในครอบครัว จึงขอความกรุณาใหท่้านสร้างความเขา้ใจกบับุตรหลานในเร่ืองน้ี ดว้ยการพดูคุยกบันกัเรียนเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนใน
ครอบครัวของท่าน  
ขอบคุณเป็นอยา่งยิง่  
 
 
 
ดว้ยความเคารพ 
[ช่ือครูผูส้อน] 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้: สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนเป็นรากฐานส าคญั 
ระดับช้ันเรียน/กลุ่มสาระ: มธัยมศึกษาตอนตน้/ประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา 

ภาพรวม: ความเขา้ใจเก่ียวกบัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (UDHR) จะก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดมโนคติเร่ืองการเคารพและความสมคัรสมาน
ภายในประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยบทเรียนน้ีจะเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดวเิคราะห์มากยิง่ข้ึนวา่ส่ิงใดคือสิทธิขั้นพื้นฐานและขั้นเบ้ืองตน้ และสถานการณ์ใดบา้งท่ี
อาจน าไปสู่การละเมิดสิทธิเหล่านั้น ในช่วงทา้ยของการเรียนการสอน นกัเรียนจะมีความเขา้ใจเก่ียวกบัอุปสรรคและการละเมิดสิทธิท่ีประชากรทั้งในประเทศนอกกลุ่ม
และในกลุ่มอาเซียนตอ้งเผชิญ และวธีิท่ีรัฐบาลในประเทศต่างๆ ร่วมมือกนั เพื่อสร้างสมดุลระหวา่งความปลอดภยัในกลุ่มประเทศสมาชิก และเพื่อปกป้องสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชน 

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: สิทธิบางอยา่งเป็นสากล 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 
 นกัเรียนทราบรัฐธรรมนูญแห่งชาติของตนเอง และสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ไดใ้หค้  ามัน่ไว ้ 
 นกัเรียนทราบวา่อะไรคือสิทธิขั้นพื้นฐานและขั้นเบ้ืองตน้ 
 นกัเรียนทราบสิทธิท่ีปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ไดป้กป้องไว ้
 นกัเรียนเขา้ใจถึงวธีิท่ีประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนไดใ้ห้ค  ามัน่วา่จะรักษาสิทธิของพลเมืองของตน และวธีิท่ีประเทศเหล่านั้นไดรั้บรองวา่สิทธิเหล่านั้นไดรั้บ

การปกป้อง 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้: 
 เพราะเหตุใดสิทธิมนุษยชนจึงมีความส าคญัต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนและประชาคมโลก (ประชาชน, สถานท่ี, แนวคิด) 
 สิทธิใดบา้งท่ีพลเมืองโลกทุกคนไดรั้บการปกป้องจากปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (UDHR) (ประชาชน, แนวคิด) 
 หากมีขอ้พิพาทเกิดข้ึน “สิทธิขั้นพื้นฐาน” อาจมีการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งไรบา้ง (ประชาชน, แนวคิด) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีใช้: 
 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ฉบบัยอ่  
 ใบงานมาตราปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน   
 รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ในอาเซียน 
 ใบงานแผนภาพเวนน์เปรียบเทียบสิทธิมนุษยชน   
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 ปากกาหรือดินสอ 
 กระดาษบนัทึกแผนภูมิ 
 อภิธานศพัท ์

เวลาท่ีใช้: 2 คาบ 

อภิธานศัพท์: 
 สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิอนัชอบธรรม ซ่ึงบุคคลทุกคนพึงมีพึงได ้
 รัฐธรรมนูญ หมายถึง ตวับทกฎหมายขั้นพื้นฐานท่ีใชใ้นการปกครองรัฐ หรือองคก์รอ่ืนๆ   
 บญัญติัวา่ดว้ยสิทธิ หมายถึง แถลงการณ์เก่ียวกบัสิทธิของประชาชนกลุ่มหน่ึง 
 รัฐบาล หมายถึง กลุ่มคนท่ีก าหนดนโยบายและจดัการดูแลเหตุการณ์ต่างๆ ของชุมชนหรือประเทศ 
 พลเมือง หมายถึง สมาชิกของชุมชนหรือรัฐซ่ึงมีสิทธิและความรับผดิชอบร่วมกนั 
 เสรีภาพ หมายถึง อ านาจหรือสิทธิในการกระท า พดู หรือคิดตามท่ีตอ้งการ   
 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ขององคก์ารสหประชาชาติ หมายถึง ปฏิญญาท่ีสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติยอมรับในปี ค.ศ. 1948 

(พ.ศ. 2491) เป็นการแสดงออกดา้นสิทธิสากลท่ีมนุษยทุ์กคนมีสิทธิไดรั้บแต่ก าเนิดฉบบัแรก               
 องคก์ารสหประชาชาติ หมายถึง องคก์รระหวา่งชาติซ่ึงสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งประเทศ ซ่ึงไดรั้บการก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) หลงั

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
 มาตรา หมายถึง อนุพากยห์รือยอ่หนา้ยอ่ยของเอกสารหรือขอ้ตกลงทางกฎหมาย ซ่ึงมกัจะวางกรอบขอ้บงัคบัหรือกฎขอ้หน่ึงๆ 
 ขั้นพื้นฐาน หมายถึง เบ้ืองตน้ หรือส าคญัสูงสุด 
 สากล หมายถึง กระท าหรือส่งผลต่อประชาชนทุกคนในโลก โดยสามารถน าไปปรับใชไ้ดใ้นทุกกรณี 

การเตรียมความพร้อม: ถามค าถามต่อไปน้ีกบันกัเรียน 
 สิทธิมนุษยชนคืออะไร 
 สิทธิอะไรบา้งท่ีพลเมืองทุกคนควรไดรั้บ 
 รัฐบาลมีบทบาทอะไรบา้งในการปกป้องสิทธิของพลเมือง 
 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (UDHR) คืออะไร 
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เนือ้หาก่อนเรียน: ครูผูส้อนควรอธิบายเก่ียวกบัสิทธิขั้นพื้นฐานและปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (UDHR) 

การสาธิตกิจกรรม:  สาธิตวธีิแยกแยะสิทธิพื้นฐานท่ีประชาชนมีสิทธิไดรั้บในฐานะท่ีเป็นพลเมืองโลก 

ขัน้ตอนการสอน: 

คาบท่ี 1 
 ใหน้กัเรียนเขียนค าตอบของค าถามขา้งล่างน้ีในกระดาษ 

o ประชาชนทุกคนมีสิทธิอะไรบา้ง? 
 ใหน้กัเรียนแลกกนัอ่านค าตอบ และเขียนรวบรวมเป็นรายการบนกระดาน 
 แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ แลว้ใหร้ะดมความคิดเก่ียวกบัสิทธิอยา่งนอ้ยสามขอ้ท่ีสมาชิกในกลุ่มเห็นอยา่งเป็นเอกฉนัทว์า่เป็น “สากล” หรือ “ขั้นพื้นฐาน” 

ท่ีใชไ้ดก้บัประชาชนทุกคนไม่วา่จะมีภูมิหลงัดา้นการเมืองหรือทางวฒันธรรมอยา่งไรก็ตาม  
 ใหน้กัเรียนเแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในชั้นเรียนโดยใชค้  าถามต่อไปน้ี 

o ใครคือผูป้กป้องสิทธิขั้นพื้นฐานและขั้นเบ้ืองตน้ของเรา 
o ส่ิงใดอาจเกิดข้ึนไดก้บัสิทธิเหล่านั้นในช่วงเวลาท่ีมีขอ้พิพาทหรือสถานการณ์ท่ีไม่สงบ 
o ใครคือผูรั้บผดิชอบในการช่วยปกป้องสิทธิของประชาชนหากมีความขดัแยง้อยา่งรุนแรง 

 แจกปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน และใบงานมาตราปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนใหน้กัเรียน แลว้ใหน้กัเรียนระบุสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีสุดท่ีพลเมืองทุกคน
ควรปกป้อง จากนั้น แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม แลว้ใหน้กัเรียนเลือกมาตรา 5 ขอ้ในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนซ่ึงมีความส าคญัมากท่ีสุด และอธิบาย
วา่เพราะเหตุใดขอ้เหล่านั้นจึงส าคญัท่ีสุด 

 นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอจุดยนืของตนหนา้ชั้นเรียน 

คาบท่ี 2 
 ใหน้กัเรียนเขียนตอบค าสั่งขา้งล่างน้ีในกระดาษ  

o เขียนสิทธิสามขอ้ท่ีพลเมืองควรไดรั้บตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
o เขียนสิทธิสามขอ้ท่ีพลเมืองในประเทศในกลุ่มอาเซียนของคุณมี 
o ใหน้กัเรียนแบ่งกนัอ่านค าตอบ และเขียนรวบรวมเป็นรายการบนกระดาน 

 แจกปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญของประเทศในกลุ่มอาเซียนสองประเทศ 
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o เนน้ย  ้าเร่ืองเสรีภาพและสิทธิจากรัฐธรรมนูญอาเซียน/บญัญติัวา่ดว้ยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองกบันกัเรียน 
 แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ แลว้ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนกบัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง: ใหน้กัเรียนท าใบงานแผนภาพเวนน์สิทธิมนุษยชนเปรียบเทียบสองประเทศในกลุ่มอาเซียนใหเ้สร็จ 

บทสรุป: ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 สิทธิขอ้ใดปรากฏอยูใ่นประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งสองประเทศ  สิทธิขอ้ใดปรากฏอยูใ่นประเทศในกลุ่มอาเซียนเพียงประเทศเดียว 
 สิทธิขอ้ใดปรากฏอยูใ่นเอกสารขององคก์ารสหประชาชาติ 
 สิทธิขอ้ใดปรากฏอยูใ่นประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งสองประเทศ และปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง: ใหน้กัเรียนแต่งบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองโลกของตนเอง โดยใชค้วามรู้จากบทเรียนทั้งสองบทเก่ียวกบัปฏิญญาสากลวา่ดว้ย
สิทธิมนุษยชน แลว้น าบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองโลกไปติดแสดงในโรงเรียน 

การประเมินผลท่ีแนะน า: 
 ใหน้กัเรียนระบุและจดัล าดบัสิทธิท่ีคิดวา่ควรใหป้ระเทศของตนแทรกแซง และสิทธิท่ีคิดวา่ประเทศของตนก าลงัแทรกแซงอยู ่(ดว้ยการสันนิษฐานจาก

กฎหมายท่ีมีอยู)่ เปิดการอภิปรายกลุ่ม และเลือกสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หรือ “เบ้ืองตน้” ส าหรับกลุ่มประชาชนทัว่โลกอยา่งนอ้ยสามขอ้ดว้ยความเป็นเอก
ฉนัท ์(การประเมินผลระหวา่งเรียน; ดา้นท่ี 4 - มุมมอง, ดา้นท่ี 5 - การร่วมรู้สึกและดา้นท่ี 6 - การรู้จกัตวัเอง) 

 ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกมาตราปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนจ านวน 5 ขอ้ท่ีเช่ือวา่เป็นสิทธิท่ีจ าเป็นท่ีสุด ซ่ึงพลเมืองทุกคนทัว่โลกควรจะรักษาไว ้ทั้งน้ีในการ
อภิปรายกลุ่ม ใหน้กัเรียนในแต่ละกลุ่มแจกแจงถึงสาเหตุท่ีเช่ือวา่แต่ละมาตรามีความส าคญัอยา่งยิง่โดยละเอียด (การประเมินผลระหวา่งเรียน; ดา้นท่ี 3 - การ
ประยกุตใ์ช ้และดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 

 ใหน้กัเรียนท าแผนภาพเวนน์เปรียบเทียบสิทธิมนุษยชนเพื่อเปรียบเทียบสิทธิ (กฎหมาย) ท่ีไดรั้บการแทรกแซงระหวา่งสองประเทศในกลุ่มอาเซียน จากนั้น
วเิคราะห์รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ และใชเ้อกสารปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนเป็นเอกสารอา้งอิงส าหรับสิทธิสากล (การประเมินผลระหวา่งเรียน; 
ดา้นท่ี 3 - การประยกุตใ์ช ้และดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 

 ใหน้กัเรียนจดัท าโปสเตอร์รณรงคก์ารบริการสาธารณะเพื่อแสดงบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิพื้นฐานสากลของพลเมืองท่ีนกัเรียนเสนอ  ทั้งน้ีโปสเตอร์ควรบ่งบอกถึง
ความเขา้ใจเก่ียวกบับญัญติัหลกัๆ ของ ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน โดยช้ีแจงขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิท่ีพลเมืองทัว่โลกพึงไดรั้บ (การประเมินผลรวบยอด; 
ดา้นท่ี 3 - การประยกุตใ์ช ้และดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 

 



216 
 

ค าถามท้ายบท: 
 ประชาชนทัว่ไปใหค้  าจ  ากดัความของสิทธิและเสรีภาพวา่อยา่งไร? อาเซียนไดใ้หค้  าจ  ากดัความของสิทธิและเสรีภาพเร่ืองใดไวบ้า้ง 
 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนไดใ้หค้  าจ  ากดัความของสิทธิและเสรีภาพไวว้า่อยา่งไร ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนไดใ้หค้  าจ  ากดัความของสิทธิและ

เสรีภาพไวว้า่อยา่งไรบา้ง 
 รัฐบาลของนกัเรียนไดป้ระกนัสิทธิและเสรีภาพใดใหน้กัเรียนบา้ง  สิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นแตกต่างหรือคลา้ยคลึงกบัประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียนหรือไม่ 
 สิทธิใดบา้งท่ีไดรั้บการปกป้องโดยปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน  สิทธิและเสรีภาพใดบา้งท่ีควรเป็นสากล 

การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร: บทเรียนน้ีสามารถใชเ้ช่ือมโยงกบัวชิาหนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษา และการพิจารณาสิทธิและความรับผดิชอบได ้โดยสามารถ
พิจารณาร่วมกบัวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา ในช่วงของการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัสิทธิในการไดรั้บน ้าสะอาด อาหาร และความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี
บทเรียนน้ีสามารถใชเ้ช่ือมโยงกบัหลกัสูตรวชิาหนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษาไดใ้น บทท่ี 1: ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน โดยพิจารณาถึงแถลงการณ์อาเซียนเร่ืองสิทธิ 
รวมถึงนโนบายและเป้าหมายของอาเซียน  และบทท่ี 5: การท างานร่วมกนัเพื่ออนาคตท่ีย ัง่ยนืและมัน่คง ดว้ยการพิจารณาวา่สิทธิและความรับผิดชอบในขอ้ใดจะ
น าไปสู่การด ารงอยูใ่นระยะยาวส าหรับประชากร ระบบนิเวศน์ และสังคม    
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เอกสารประกอบการสอน: ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ฉบบัยอ่ 
ข้อ 1 
มนุษยท์ั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกนัในศกัด์ิศรีและสิทธิ ต่างในตน มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบติัต่อกนัดว้ยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ 

ข้อ 2 
ทุกคนยอ่มมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวงตามท่ีก าหนดไวใ้นปฏิญญาน้ี โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่วา่ชนิดใด อาทิ เช้ือชาติ ผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมืองหรือทางอ่ืน พื้นเพทางชาติหรือสังคม ทรัพยสิ์น การเกิด หรือสถานะอ่ืน  
นอกเหนือจากน้ี จะไม่มีการแบ่งแยกใดบนพื้นฐานของสถานะทางการเมือง ทางกฎหมาย หรือทางการระหวา่งประเทศของประเทศ หรือดินแดนท่ีบุคคลสังกดั ไม่วา่
ดินแดนน้ี จะเป็นเอกราช อยูใ่นความพิทกัษ ์มิไดป้กครองตนเอง หรืออยูภ่ายใตก้ารจ ากดัอธิปไตยอ่ืนใด 

ข้อ  3 
ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวติ เสรีภาพ และความมัน่คงแห่งบุคคล 

ข้อ  4 
บุคคลใดจะตกอยูใ่นความเป็นทาส หรือสภาวะจ ายอมไม่ได ้ทั้งน้ี หา้มความเป็นทาส และการคา้ทาสทุกรูปแบบ 

ข้อ  5 
บุคคลใดจะถูกกระท าการทรมานหรือ การปฏิบติัหรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย  ่ายศีกัด์ิศรีไม่ได ้ 

ข้อ  6 
ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการยอมรับทุกแห่งหนวา่เป็นบุคคลตามกฎหมาย 

ข้อ  7 
ทุกคนเสมอภาคกนัตามกฎหมายและ มีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองของกฎหมาย เท่าเทียมกนั โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใด ทุกคน มีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครอง
เท่าเทียมกนัจากการเลือกปฏิบติัใด อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญาน้ี และจากการยยุงใหมี้การเลือกปฏิบติัดงักล่าว 

ข้อ  8 
ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการเยียวยาอนัมีประสิทธิผลจากศาลท่ีมีอ านาจแห่งรัฐต่อการกระท าอนัล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ซ่ึงตนไดรั้บตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
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ข้อ  9  
บุคคลใดจะถูกจบักุม กกัขงั หรือ เนรเทศตามอ าเภอใจไม่ได ้

ข้อ  10  
ทุกคนยอ่มมีสิทธิในความเสมอภาคอยา่งเตม็ท่ีในการไดรั้บการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม และเปิดเผยจากศาลท่ีอิสระและไม่ล าเอียงในการพิจารณาก าหนดสิทธิและ
หนา้ท่ีของตนและขอ้กล่าวหาอาญาใดต่อตน 

ข้อ  11  
(1) ทุกคนท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิทางอาญา มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนวา่บริสุทธ์ิจนกวา่จะพิสูจน์ไดว้า่มีความผดิตามกฎหมายในการพิจารณาคดีท่ี

เปิดเผย ซ่ึงตนไดรั้บหลกัประกนัท่ีจ าเป็นทั้งปวงส าหรับการต่อสู้คดี 
(2) บุคคลใดจะถูกตดัสินวา่มีความผดิทางอาญาใด อนัเน่ืองจากการกระท าหรือละเวน้ใด อนัมิไดถื้อวา่เป็นความผดิทางอาญาตามกฎหมายแห่งชาติหรือกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ ในขณะท่ีไดก้ระท าการนั้นไม่ได ้และจะก าหนดโทษท่ีหนกักวา่ท่ีบงัคบัใชใ้นขณะท่ีไดก้ระท าความผดิทางอาญานั้นไม่ได ้

ข้อ  12  
บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอ าเภอใจในความเป็นส่วนตวั ครอบครัว ท่ีอยูอ่าศยั หรือการส่ือสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและช่ือเสียงไม่ได ้ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
ความคุม้ครองของกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดงักล่าวนั้น 

ข้อ  13  
(1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการเคล่ือนยา้ยและการอยูอ่าศยัภายในพรมแดนของแต่ละรัฐ 
(2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะออกนอกประเทศใดรวมทั้งประเทศของตนเอง และสิทธิท่ีจะกลบัสู่ประเทศตน 

ข้อ  14  
(1) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสวงหา และท่ีจะไดท่ี้ล้ีภยัในประเทศอ่ืนจากการประหตัประหาร 
(2) สิทธิน้ีจะยกข้ึนกล่าวอา้งกบักรณีท่ีการด าเนินคดีท่ีเกิดข้ึนโดยแท ้จากความผิดท่ีมิใช่ทางการเมืองหรือจากการกระท าอนัขดัต่อวตัถุประสงคแ์ละหลกัการของ

สหประชาชาติไม่ได ้

ข้อ  15  
(1) ทุกคนมีสิทธิในสัญชาติหน่ึง 
(2) บุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติของตนตามอ าเภอใจ หรือถูกปฏิเสธสิทธิท่ีจะเปล่ียนสญัชาติของตนไม่ได ้
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ข้อ  16  
(1) บรรดาชายและหญิงท่ีมีอายคุรบบริบูรณ์แลว้ มีสิทธิท่ีจะสมรสและก่อร่างสร้างครอบครัวโดยปราศจากการจ ากดัใด อนัเน่ืองจากเช้ือชาติ สัญชาติ หรือศาสนา 

ต่างยอ่มมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการสมรส ระหวา่งการสมรส และในการขาดจากการสมรส 
(2) การสมรสจะกระท าโดยความยนิยอมอยา่งอิสระและเตม็ท่ีของผูท่ี้จะเป็นคู่สมรสเท่านั้น 
(3) ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของสังคม และยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากสังคมและรัฐ 

ข้อ  17   
(1) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นโดยตนเอง และโดยร่วมกบัผูอ่ื้น 
(2) บุคคลใดจะถูกเอาทรัพยสิ์นไปจากตนตามอ าเภอใจไม่ได ้

ข้อ  18   
ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิด มโนธรรม และศาสนา ทั้งน้ีสิทธิน้ีรวมถึงอิสรภาพในการเปล่ียนศาสนาหรือความเช่ือ และอิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนา
หรือความเช่ือถือของตนในการสอน การปฏิบติัการสักการบูชา และการประกอบพิธีกรรม ไม่วา่จะโดยล าพงัหรือในชุมชนร่วมกบัผูอ่ื้น และในท่ีสาธารณะหรือส่วน
บุคคล 
ข้อ  19   
ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก ทั้งน้ีสิทธิน้ีรวมถึงอิสรภาพท่ีจะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และท่ีจะแสวงหา รับ และส่ง
ขอ้มูลข่าวสารและขอ้คิดผา่นส่ือใด และโดยไม่ค  านึงถึงพรมแดน 

ข้อ  20  
(1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคมโดยสันติ 
(2) บุคคลใดไม่อาจถูกบงัคบัใหส้ังกดัสมาคมหน่ึงได ้

ข้อ  21  
(1) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตนโดยตรง หรือผา่นผูแ้ทนซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งโดยอิสระ 
(2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเขา้ถึงบริการสาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค 
(3) เจตจ านงของประชาชนจะตอ้งเป็นพื้นฐานแห่งอ านาจการปกครอง ทั้งน้ี เจตจ านงน้ีจะตอ้งแสดงออกทางการเลือกตั้งตามก าหนดเวลาและอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงตอ้ง

เป็นการออกเสียงอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค และตอ้งเป็นการลงคะแนนลบั หรือวธีิการลงคะแนนโดยอิสระในท านองเดียวกนั  
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ข้อ  22  
ทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคม มีสิทธิในหลกัประกนัทางสังคม และยอ่มมีสิทธิในการบรรลุสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม อนัจ าเป็นยิง่ส าหรับศกัด์ิศรีของ
ตน และการพฒันาบุคลิกภาพของตนอยา่งอิสระ ผา่นความพยายามของรัฐและความร่วมมือระหวา่งประเทศ และตามการจดัการและทรัพยากรของแต่ละรัฐ 

ข้อ  23  
(1) ทุกคนมีสิทธิในการท างาน ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเง่ือนไขท่ียติุธรรมและเอ้ืออ านวยต่อการท างาน และในการคุม้ครองต่อการวา่งงาน 
(2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บค่าจา้งท่ีเท่าเทียมกนั ส าหรับงานท่ีเท่าเทียมกนั โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใด 
(3) ทุกคนท่ีท างานมีสิทธิท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเอ้ืออ านวยต่อการประกนัความเป็นอยูอ่นัควรค่าแก่ศกัด์ิศรีของมนุษยส์ าหรับตนเองและครอบครัว 

และหากจ าเป็นก็จะไดรั้บการคุม้ครองทางสังคมในรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมดว้ย  
(4) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะจดัตั้งและท่ีจะเขา้ร่วมสหภาพแรงงานเพื่อความคุม้ครองผลประโยชน์ของตน 

ข้อ  24  
ทุกคนมีสิทธิในการพกัผอ่นและการผอ่นคลายยามวา่ง รวมทั้งจ  ากดัเวลาท างานตามสมควร และวนัหยดุเป็นคร้ังคราวโดยไดรั้บค่าจา้ง 

ข้อ  25  
(1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอนัเพียงพอส าหรับสุขภาพและความอยูดี่ของตนและของครอบครัว รวมทั้งอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และการดูแล

รักษาทางการแพทย ์และบริการสังคมท่ีจ าเป็น และมีสิทธิในหลกัประกนัยามวา่งงาน เจ็บป่วย พิการ หมา้ย วยัชรา หรือปราศจากการด ารงชีพอ่ืนในสภาวะ
แวดลอ้มนอกเหนือการควบคุมของตน 

(2) มารดาและเด็กยอ่มมีสิทธิท่ีจะรับการดูแลรักษาและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เด็กทั้งปวงไม่วา่จะเกิดในหรือนอกสมรส จะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองทางสังคม
เช่นเดียวกนั 

ข้อ  26   
(1) ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา  การศึกษาจะตอ้งให้เปล่าอยา่งนอ้ยในขั้นประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน  การศึกษาระดบัประถมศึกษาจะตอ้งเป็นภาคบงัคบั  

การศึกษาดา้นวชิาการและวชิาชีพจะตอ้งเปิดเป็นการทัว่ไป และการศึกษาระดบัสูงข้ึนไปจะตอ้งเขา้ถึงไดอ้ยา่งเสมอภาคส าหรับทุกคนบนพื้นฐานของ
คุณสมบติัความเหมาะสม 
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(2) การศึกษาจะตอ้งมุ่งไปสู่การพฒันาบุคลิกภาพของมนุษยอ์ยา่งเตม็ท่ี และการเสริมสร้างความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้นพื้นฐาน การศึกษาจะตอ้ง
ส่งเสริมความเขา้ใจ ขนัติธรรม และมิตรภาพระหวา่งประชาชาติกลุ่มเช้ือชาติหรือศาสนาทั้งมวล และจะตอ้งส่งเสริมกิจกรรมของสหประชาชาติเพื่อการธ ารงไวซ่ึ้ง
สันติภาพ 
(3) ผูป้กครองมีสิทธิเบ้ืองแรกท่ีจะเลือกประเภทการศึกษาท่ีจะใหแ้ก่บุตรของตน 

ข้อ  27  
(1) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมโดยอิสระในชีวติทางวฒันธรรมของชุมชน ท่ีจะเพลิดเพลินกบัศิลปะ และมีส่วนในความรุดหนา้ และคุณประโยชน์ทางวทิยาศาสตร์ 
(2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองผลประโยชน์ทางจิตใจและทางส่ืออนัเป็นผลจากประดิษฐกรรมใดทางวทิยาศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปกรรมซ่ึงตนเป็น
ผูส้ร้าง 

ข้อ  28  
ทุกคนยอ่มมีสิทธิในระเบียบทางสังคมและระหวา่งประเทศ ซ่ึงจะเป็นกรอบใหบ้รรลุสิทธิและอิสรภาพท่ีก าหนดไวใ้นปฏิญญาน้ีอยา่งเตม็ท่ี 

ข้อ  29  
(1) ทุกคนมีหนา้ท่ีต่อชุมชน ซ่ึงการพฒันาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระและเตม็ท่ี จะกระท าไดก้็แต่ในชุมชนเท่านั้น 
(2) ในการใชสิ้ทธิและอิสรภาพของตน ทุกคนจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดั เพียงเท่าท่ีมีก าหนดไวต้ามกฎหมายเท่านั้น เพื่อวตัถุประสงคข์องการไดม้าซ่ึงการยอมรับและ
การเคารพสิทธิและอิสรภาพอนัควรของผูอ่ื้น และเพื่อให้สอดรับกบัความตอ้งการอนัสมควรทางดา้นศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และสวสัดิการทัว่ไป
ในสังคมประชาธิปไตย  
(3)  สิทธิและอิสรภาพเหล่าน้ีไม่อาจใช ้ขดัต่อวตัถุประสงค ์และหลกัการของสหประชาชาติ ไม่วา่ในกรณีใด 

ข้อ  30  
ไม่มีบทใดในปฏิญญาน้ี ท่ีอาจตีความไดว้า่ เป็นการใหสิ้ทธิใดแก่รัฐ กลุ่มคน หรือบุคคลใดในการด าเนินกิจกรรมใด หรือกระท าการใด อนัมุ่งต่อการท าลายสิทธิและ
อิสรภาพใดท่ีก าหนดไว ้ณ ท่ีน้ี 
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานมาตราปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
ค ำส่ัง: เม่ือนกัเรียนไดอ่้านปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติจบแลว้ ใหจ้บักลุ่มและเลือก 5 ขอ้ท่ีนกัเรียนคิดวา่ส าคญัท่ีสุด จากนั้นใหเ้ขียน
หน่ึงยอ่หนา้เก่ียวกบัแต่ละมาตราท่ีนกัเรียนไดเ้ลือก ในแต่ละยอ่หนา้ นกัเรียนตอ้งอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย สิทธิท่ีไดรั้บการปกป้อง และความส าคญัของมาตรานั้นๆ โดย
ทุกกลุ่มจะน าเสนอจุดยนืของตนเองหนา้ชั้นเรียน    
ข้อ: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 
ตัวอย่ำง: 
ขอ้ 1: สิทธิในความเสมอภาค 
มนุษยท์ั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกนัในศกัด์ิศรีและสิทธิ ต่างในตน มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบติัต่อกนัดว้ยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ 
จุดยนื: 
เม่ือเด็กเกิดมา พวกเขามีอิสระ และควรไดรั้บการปฏิบติัแบบเดียวกนั พวกเขามีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบติัต่อกนัดว้ยความมีไมตรีจิต ทั้งน้ี การมีชีวติเสรี 
หมายถึงวา่ทุกคนควรไดรั้บสิทธิท่ีจะมีความอิสระอยา่งเท่าเทียมกนั อน่ึง “อิสระ” ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายความวา่ เราจะท าทุกอยา่งท่ีเราตอ้งการได ้และไม่ไดห้มายความวา่
เราจะสามารถจ ากดัเสรีภาพของผูอ่ื้นได ้ถึงแมว้า่เราจะชีวิตเสรีแต่เราก็อาศยัอยูใ่นชุมชนท่ีด ารงอยูไ่ดด้ว้ยความเขา้อกเขา้ใจของเหล่าสมาชิก หรืออีกนยัหน่ึงคือชุมชนมี
กฎขอ้บงัคบัและสมาชิกตอ้งความรับผดิชอบร่วมกนั (นิยามและจุดยนืน้ีน ามาจาก www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/declaration/1.asp) 



223 
 

เอกสารประกอบการสอน: รัฐธรรมนูญของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 

บรูไน ดำรุสซำลำม http://www.agc.gov.bn/agc1/images/LOB/cons_doc/constitution_i.pdf 
กมัพูชำ http://www.asianlii.org/kh/legis/const/1993/index.html  
อนิโดนีเซีย  http://www.asianlii.org/id/legis/const/2002/  
ลำว http://www.asianlii.org/la/legis/const/2003/  
มำเลเซีย http://www.commonlii.org/my/legis/const/1957/  
พม่ำ  http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf  
ฟิลปิปินส์ http://www.asianlii.org/ph/legis/const/1987/  
สิงคโปร์ http://www.commonlii.org/sg/legis/const/1999/  
ไทย http://www.asianlii.org/th/legis/const/2007/index.html  
เวยีดนำม http://www.asianlii.org/vn/legis/const/1992/index.html  
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานแผนภาพเวนน์เปรียบเทียบสิทธิมนุษยชน  #1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน 

(UDHR) 

สิทธิทีม่ีทั้งใน UDHR และประเทศ

ในกลุ่มอำเซียน 

สิทธิทีม่ีประเทศในกลุ่มอำเซียน #1 
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานแผนภาพเวนน์เปรียบเทียบสิทธิมนุษยชน  #2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน 

(UDHR) 

สิทธิทีม่ีทั้งใน UDHR และประเทศ

ในกลุ่มอำเซียน 

สิทธิทีม่ีในประเทศในกลุ่มอำเซียน 

#2 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้: การเป็นจุดสนใจของผูค้นดว้ยการน าเสนอข่าว 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : มธัยมศึกษาตอนตน้/ประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา 

ภาพรวม: หลายคนรับทราบเหตุการณ์ต่างๆ ในชุมชม และประเทศของตน หรือของโลกจากการอ่านหนงัสือพิมพ ์ฟังการถ่ายทอดข่าวทางวทิยุหรือโทรศพัท ์หรือ
ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในรูปแบบดิจิทลัต่างๆ วตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้ของบทความข่าวเหล่านั้น คือเพื่อใหข้อ้มูล แต่บทความจ านวนมากมีการเขียนเพื่อชกัจูงใหผู้อ่้านคลอ้ยตาม  
การใชก้ารน าเสนอข่าวเป็นวิธีการท่ีส าคญัในการท าใหเ้ร่ืองราวเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนเขา้ถึงกลุ่มคนมากข้ึน  ในเวลาท่ีอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ยวดเฉกเช่นปัจจุบนัน้ี ขอ้พิพาทเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนในประเทศเล็กๆ หรือประเทศท่ีห่างไกลอาจไดรั้บความสนใจไปทัว่โลก และอาจน าไปสู่การ
แกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั  โดยนกัเรียนตอ้งวิเคราะห์ส่ือและส่ิงพิมพด์ว้ยความระมดัระวงั และเขา้ใจถึงอคติท่ีอาจมีในบทความ   

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: ข่าวและส่ือมีอิทธิพลอยา่งมากต่อความเสมอภาคและความยติุธรรม 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 
 นกัเรียนสามารถวิเคราะห์และจบัประเด็นส าคญัของรายงานข่าวไดว้า่ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร และท าไม และวธีิการท่ีขอ้เท็จจริงไดรั้บการน าเสนอใน

รายงานข่าวได ้ 
 นกัเรียนสามารถบอกและอธิบายถึงอคติท่ีมีในรายงานข่าวได ้ 
 นกัเรียนสามารถช้ีแจงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในข่าว และอธิบายถึงการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นไปไดข้องปัญหานั้นๆ ได ้  

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้: 
 เพราะเหตุใดการตระหนกัถึงปัญหาและขอ้มูลจึงก่อใหเ้กิดดุลพินิจและความยติุธรรมได ้ (แนวคิด ประชาชน) 
 ผูอ่้านข่าวสามารถรับรู้ถึงอคติในข่าวไดอ้ยา่งไร (ประชาชน แนวคิด) 
 ค าจดักดัความของค าวา่ ดุลพินิจ ความยติุธรรม และความรับผดิชอบส่วนบุคคล ในระดบัชุมชน ระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ินเหมือนกนัหรือไม่ (สถานท่ี

แนวคิด) 
 ตวัอยา่งของความไม่เสมอภาคทัว่โลกมีอะไรบา้ง และมีการใชม้าตรการใดบา้งในการไกล่เกล่ีย ใหค้วามรู้ และเปล่ียนแปลงสถานการณ์ดงักล่าว (ประชาชน

สถานท่ี และแนวคิด) 
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เอกสารประกอบการสอนท่ีใช้: 
 กระดานเพื่อใชจ้ดพาดหวัข่าว 
 บทความข่าวจากหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ/หรือส านกัข่าวออนไลน์ (หากสามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตได)้ หลายๆ แห่งท่ีเก่ียวกบัปัญหาสิทธิมนุษยชนในหลาย

ประเทศท่ี   
 ปากกาสีท่ีใชเ้ขียนกระดาน 
 การสาธิตโดยครูผูส้อนดว้ยการใชบ้ทความท่ีมีการใชสี้ต่างๆ ท าเคร่ืองหมายแต่ละส่วนของบทความ และโดยใชอุ้ปกรณ์การเขียนของนกัเรียน 
 บตัรค าส าหรับ “ตัว๋ออกจากหอ้ง” 

เวลาท่ีใช้: 1 -2 วนั 

อภิธานศัพท์: 
 อคติ หมายถึง ความล าเอียงเพื่อสนบัสนุนหรือต่อตา้น ซ่ึงก่อใหเ้กิดความไม่ยติุธรรม  
 ความเสมอภาคทางสังคม หมายถึง การเขา้ถึงโอกาสและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัส าหรับประชากรทุกคน   
 ความยติุธรรม หมายถึง การปฏิบติัท่ียติุธรรมและสมเหตุสมผล   
 การโฆษณาชวนเช่ือ หมายถึง ขอ้มูลท่ีมีอคติหรือก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด ซ่ึงใชเ้พื่อส่งเสริมหรือโฆษณาชกัจูงให้เกิดสมุฏฐานหรือความเห็นทางการเมือง 
 สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรือทางศีลธรรมท่ีเช่ือวา่เป็นของประชาชนทุกคน  
 เพื่อช้ีแจง หมายถึง มีเจตนาท่ีจะอธิบายหรือบรรยายบางส่ิงบางอยา่ง  
 ชกัจูง หมายถึง ท าใหค้ลอ้ยตามโดยใชเ้หตุผล 

การเตรียมความพร้อม: ใหน้กัเรียนแต่ละคนอ่านพาดหวัข่าวของข่าวท่ีเลือกมาจากการบา้น “ใหท้ าทนัที” แลว้จากนั้น ใหน้กัเรียนเขียนวา่อะไรน่าจะเป็นประเด็นของ
ข่าว และเขียนถึงความรู้สึกท่ีมีต่อบทความดงักล่าว 

เนือ้หาก่อนเรียน: บทความ 5 บทความ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

การสาธิตกิจกรรม: ครูผูส้อนจะสาธิตการวเิคราะห์ข่าวให้นกัเรียนดู โดยใชเ้คร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะเพื่อฉายส่ือ หรือถ่ายส าเนาของข่าวจ านวน 5 ฉบบัเพื่อใหน้กัเรียน
ในกลุ่มเล็กๆ ไดอ่้าน 
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ขัน้ตอนการสอน: 

คาบท่ี 1 & 2 
เม่ือนกัเรียนเขา้มาในชั้นเรียน ใหน้กัเรียนเขียนหน่ึงหรือสองประโยคเก่ียวกบั 5 พาดหวัข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกิจกรรม “ใหท้ าทนัที” 
โดยนกัเรียนตอ้งคาดเดาถึงเน้ือข่าวของพาดหวัข่าวเหล่านั้น   

 ในการอภิปรายในชั้นเรียน ใหน้กัเรียนบอกค าตอบของตน และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือข่าวและหวัขอ้ข่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
 ครูผูส้อนแนะน าค าศพัทท่ี์ใชใ้นการวเิคราะห์บทความข่าว ไดแ้ก่ อคติ ความเสมอภาคทางสังคม ความยติุธรรม การโฆษณาชวนเช่ือ สิทธิมนุษยชน เพื่อช้ีแจง 

และ ชกัจูง หรือค าศพัทอ่ื์นๆ ท่ีครูผูส้อนเห็นวา่น่าสนใจ 
 ครูผูส้อนสาธิตการวเิคราะห์ข่าว โดยใชเ้คร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะเพื่อฉายส่ือ หรือให้นกัเรียนดูส าเนาของข่าวท่ีจะวเิคราะห์เป็นกลุ่มเล็กๆ   
 ในเน้ือข่าวตอ้งประกอบดว้ย ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ท าไม และอคติ 
 ตอ้งแบ่งการเขียนเชิงอธิบายความ การเขียนเชิงโนม้นา้ว ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และวธีิแกปั้ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ออกเป็นประเภทอยา่ง

ชดัเจนดว้ยปากกาหลากหลายสี   

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง: แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ แลว้ใหน้กัเรียนวเิคราะห์บทความท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 1 บทความท่ีเช่ือมโยงกบัพาดหวัข่าวท่ีไดอ้ภิปราย
ในตอนตน้ของบทเรียน โดยครูผูส้อนสามารถจดัท่ีนัง่แบบสุ่มได ้คืออาจจะใชแ้ผนผงัการนัง่ หรือให้นกัเรียนเลือกนัง่ตามพาดหวัข่าวท่ีตนเองสนใจ โดยครูผูส้อนจะให้
ค  าแนะน าเพื่อท าใหก้ารอภิปรายกลุ่มด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 นกัเรียนน าเสนอบทความและการวเิคราะห์หนา้ชั้นเรียนเป็นกลุ่ม ดงันั้นครูผูส้อนจึงควรสอนเก่ียวกบัการวเิคราะห์และประเด็นสิทธิมนุษยชนไปพร้อมๆ กนั 

บทสรุป: ส าหรับ “ตัว๋ออกจากหอ้ง” นั้น ใหน้กัเรียนเขียนถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากบทความข่าวลงในบตัรท่ีใชเ้ป็นตัว๋เม่ือตอ้งการออกจากห้องเรียน 

 การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง: 
นกัเรียนแต่ละคนจะเลือกบทความข่าวท่ีเนน้ประเด็นสิทธิมนุษยชนและเก่ียวขอ้งกบัตวันกัเรียนเอง จากนั้น น ามาวิเคราะห์และบอกใหเ้พื่อนในหอ้งทราบถึงส่ิงท่ี
นกัข่าวใชเ้พื่อลดอคติ และวธีิท่ีนกัข่าวจะสามารถลดอคติใหน้อ้ยลงไปอีก ส าหรับการฝึกปฏิบติัเพิ่มเติม นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นสิทธิมนุษยชน
และจดบนัทึกไว ้นกัเรียนสามารถเขียนบทความท่ีเนน้ประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากรในโลกไดด้ว้ยตนเอง โดยบทความตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

  พาดหัวข่าว: คือส่ิงท่ีท าใหผู้อ่้านสนใจ โดยพาดหวัข่าวตอ้งชดัเจน กระชบัและน่าสนใจ จึงควรเป็นตวัใหญ่และหนา 
  ช่ือของผู้ เขียน: ตอ้งใหแ้น่ใจวา่มีช่ือของนกัเรียนเขียนไวอ้ยา่งชดัเจนภายใตพ้าดหวัข่าว   
  พืน้ท่ีเฉพาะ: ตอ้งกล่าวถึงช่ือเมือง หมู่บา้น ภูมิภาค ฯลฯ ในส่วนหวัซ่ึงแสดงวนัท่ีและสถานท่ีเกิดเหตุ  
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  วรรคน า: ประโยคแรกของบทความตอ้งน่าสนใจพอท่ีจะท าใหผู้อ่้านอยากอ่านต่อ และตอ้งสรุปใจความส าคญัของข่าวไวด้ว้ย 
  สารสนเทศ: ขอ้สนเทศตอ้งปรากฏในยอ่หนา้แรกหรือยอ่หนา้ท่ีสองของบทความ ซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีเป็นเน้ือหาสาระส าคญัของเร่ือง และตอ้งตอบค าถามต่อไปน้ี 

คือ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ท าไม อยา่งไร 
  รายละเอียดและข้อมลูสนับสนุน: ขอ้มูลประเภทต่างๆ (ขอ้เทจ็จริง สถิติ ตวัอยา่ง เหตุการณ์ต่างๆ) ท าใหใ้จความส าคญัมีความกระจ่างยิง่ข้ึน  

การประเมินผลท่ีแนะน า: 
 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มวเิคราะห์บทความข่าว โดยใหเ้นน้ความสนใจไปท่ีประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีมีการกล่าวถึง ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มน าเสนอการวเิคราะห์

รวมถึงการประเมินเร่ืองอคติในบทความท่ีเลือก โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่มควรใหค้วามส าคญักบัประเด็นสิทธิมนุษยชนอยา่งนอ้ย 1 เร่ืองและการแกปั้ญหาท่ี
เป็นไปไดท่ี้มีการกล่าวถึงในบทความ (การประเมินผลระหวา่งเรียน; ดา้นท่ี 3 - การประยกุตใ์ช ้และดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 

 ใหน้กัเรียนท า “ตัว๋ออกจากห้อง” ใหเ้สร็จโดยกล่าวถึงส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่านบทความข่าวและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มและทั้งชั้นเรียนเก่ียวกบัสิทธิ
มนุษยชนอยา่งนอ้ย 1 อยา่ง โดยส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ควรแสดงถึงความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง อารมณ์ท่ีอ่อนโยน และการรู้จกัตนเอง (การประเมินผลรวบยอด; 
ดา้นท่ี 5 - การร่วมรู้สึกและดา้นท่ี 6 - การรู้จกัตวัเอง) 

 ใหน้กัเรียนเลือกบทความข่าวท่ีเนน้ประเด็นสิทธิมนุษยชนดว้ยตนเอง และเล่าเน้ือหาสรุปและบทวเิคราะห์ใหเ้พื่อนในหอ้งฟัง โดยเนน้ย  ้าไปท่ีการใหค้  าแนะน า
เพื่อใหน้กัข่าวเขียนบทความเดิมอีกคร้ังโดยลดอคติลง หรือใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นสิทธิมนุษยชน และเขียนบทความเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ (การ
ประเมินผลรวบยอด; ดา้นท่ี 3 - การประยกุตใ์ช้, ดา้นท่ี 4 - มุมมอง และดา้นท่ี 5 - การร่วมรู้สึก) 

ค าถามท้ายบท: 
 ผูอ่้านสามารถระบุและวดัอคติในบทความต่างๆ ไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 ส่ือมีบทบาทอยา่งไรบา้งในการสนบัสนุนสิทธิมนุษยชน 
 อะไรคือส่วนผสมของบทความข่าว อคติมีรูปแบบอยา่งไรบา้ง และผูเ้ขียนจะสามารถตระหนกัถึงอคติและวธีิการท่ีลดอคติให้เหลือนอ้ยท่ีสุดไดอ้ยา่งไร 

การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร: บทเรียนน้ีสามารถใชเ้ช่ือมโยงกบัหลกัสูตรหนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษา เน่ืองจากนกัเรียนสามารถอภิปรายถึงภาระหนา้ท่ี
ต่างๆ ของประชาชนในการโตต้อบเม่ือทราบวา่มีความอยุติธรรมเกิดข้ึน โดยยงัสามารถเช่ือมโยงเพิ่มเติมถึงบทท่ี 1: ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน ดว้ยการใชต้วัอยา่งในชีวิต
จริงของการท่ีอาเซียนไดช่้วยเหลือประเทศต่างๆ ในการฟ้ืนฟูประเทศหลงัจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวญัข้ึน  
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้: น ้าคือรากฐานของชุมชน   
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : มธัยมศึกษาตอนตน้/วทิยาศาสตร์กายภาพ 

ภาพรวม: น ้าเป็นทรัพยากรซ่ึงขาดเสียมิไดส้ าหรับทุกแง่ทุกมุมของชีวติ ซ่ึงรวมถึง การด่ืมน ้า การอาบน ้า การท าอาหาร อุตสาหกรรม และสุขาภิบาล ในขณะท่ีบาง
ประเทศมีทรัพยากรน ้าท่ีอุดมสมบูรณ์ แต่ในบางประเทศกลบัมีการขาดแคลนน ้า แมใ้นประเทศเดียวกนัเองก็ตาม ก็ยงัมีการจดัสรรน ้าอยา่งไม่ เท่าเทียม ทั้งน้ี การ
พิจารณาจากชุมชนทอ้งถ่ินและภูมิภาคมีท่ีขนาดใหญ่กวา่ จะท าใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้วธีิการจดัสรรทรัพยากรน้ีในประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน และวธีิท่ีส่ิงน้ี
สามารถก าหนดการปรับตวัของประชาชนเพื่อให้เขา้กบัวถีิทางการด าเนินชีวติได ้โดยนกัเรียนจะมีการวางแผนการจดัสรรน ้าใหม่ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: ภูมิอากาศและภูมิประเทศมีอิทธิพลต่อปริมาณน ้าท่ีพร้อมใชง้าน 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 
 นกัเรียนสามารถก าหนดปริมาณการใชน้ ้าในครัวเรือนของตนเองได ้  
 นกัเรียนสามารถระบุตน้ก าเนิดของแหล่งน ้าได ้
 นกัเรียนสามารถระบุพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ซ่ึงมีน ้าใชอุ้ดมสมบูรณ์นอ้ย 
 นกัเรียนสามารถเรียนรู้วธีิการจดัสรรน ้าใหม่ไปยงัพื้นท่ีท่ีแหง้แลง้กวา่ได ้

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้: 
 สามารถจดัสรรน ้าในประเทศต่างๆ ใหเ้ท่าเทียมกนัไดอ้ยา่งไร (ส่ือแนวคิด) 
 ทรัพยากรใดบา้งท่ีมีความส าคญัต่อทุกประเทศ (ส่ือประชาชน) 
 พลงังานท่ีมีอยูใ่นประเทศของนกัเรียนชนิดใดบา้งท่ีสามารถแบ่งปันใหป้ระเทศอ่ืนได ้(ส่ือสถานท่ี) 
 ทรัพยากรธรรมชาติใดบา้งท่ีมีอยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์ และทรัพยากรธรรมชาติใดบา้งท่ีขาดแคลนในประเทศของนกัเรียน (สถานท่ี ส่ือ) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีใช้: 
 แผนท่ีแสดงแหล่งน ้าในประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 แผนท่ีแสดงปริมาณน ้าฝนของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 แผนท่ีทางอุณหภูมิของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 
เวลาท่ีใช้: 5 คาบ 
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อภิธานศัพท์: 
 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง วตัถุหรือสสาร เช่น แร่ ป่าไม ้น ้า และพื้นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ ท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติและสามารถใชเ้พื่อท าใหเ้กิดผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ   
 การชลประทาน หมายถึง ช่องทางท่ีล าเลียงน ้าเพื่อใชใ้นการท าใหพ้ืชผลเจริญเติบโต    
 สะพานส่งน ้า หมายถึง ช่องทางท่ีประดิษฐข้ึ์นเพื่อขนส่งน ้า มกัอยูใ่นรูปแบบของสะพานผา่นหุบเขาท่ีมีเสาสูงรองรับ   
 อ่างเก็บน ้า หมายถึง ทะเลสาบธรรมชาติหรือท่ีประดิษฐข้ึ์นเพื่อใชก้กัเก็บน ้าส าหรับการใชง้านในอนาคต   

การเตรียมความพร้อม: ถามค าถามต่อไปน้ีกบันกัเรียน 
 นกัเรียนใชน้ ้ามากนอ้ยแค่ไหนในแต่ละวนั 
 นกัเรียนคิดวา่น ้ามาจากไหน 
 ภูมิประเทศมีผลกบัปริมาณน ้ าท่ีพร้อมใชง้านอยา่งไร 
 ภูมิอากาศมีผลกบัปริมาณน ้าท่ีพร้อมใชง้านอยา่งไร 
 นกัเรียนตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัน ้าในเร่ืองใดบา้ง 

เนือ้หาก่อนเรียน: ครูผูส้อนจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัแหล่งน ้าในชุมชม และแจง้ใหน้กัเรียนทราบวา่ปริมาณน ้าท่ีมีอยูน่ั้นอุดมสมบูรณ์หรือขาดแคลน  
การสาธิตกิจกรรม: ไม่มี 

ขัน้ตอนการสอน: 

คาบท่ี 1 และ 2 
 ใหน้กัเรียนศึกษาแผนท่ีแสดงแหล่งน ้าในประเทศในกลุ่มอาเซียน และเปรียบเทียบบริเวณท่ีขาดแคลนน ้ากบับริเวณท่ีมีน ้าอุดมสมบูรณ์ (แม่น ้า ทะเลสาบ บ่อน ้า 

ฯลฯ) และอภิปรายถึงความไม่เป็นธรรมในการจดัสรรน ้า   
 สาธิตกิจกรรมในการเขียนสมุดบนัทึกการใชน้ ้า แลว้ใหน้กัเรียนเขียนบนัทึกเป็นเวลา 1 สัปดาห์   
 ยกตวัอยา่งของแหล่งน ้าในครัวเรือนท่ีเป็นไปได ้(เช่น ถงัเก็บน ้า อ่างเก็บน ้า บ่อน ้า แม่น ้า ฯลฯ) ระบุแหล่งท่ีมาของน ้าในบา้น  
 แจกแผนท่ีแสดงปริมาณน ้าฝนของประเทศในกลุ่มอาเซียน และระบุพื้นท่ีแหง้แลง้และชุ่มน ้า 
 วาดแผนท่ีของชุมชนทอ้งถ่ินซ่ึงแสดงแหล่งน ้าทั้งหมด   
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กิจกรรมส าหรับคาบท่ี 3-5   
 ใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนขอ้มูลจากสมุดบนัทึกการใชน้ ้าของตน และสร้างกราฟแท่งซ่ึงแสดงการใชน้ ้าทั้งหมดของห้อง  
 ใหน้กัเรียนสร้างรายการแหล่งน ้าในครัวเรือนทั้งหมดของหอ้ง 
 ใหน้กัเรียนวิเคราะห์อตัราร้อยละของพื้นท่ีแหง้แลง้และชุ่มน ้าในประเทศในกลุ่มอาเซียนแต่ละประเทศ  
 พานกัเรียนไปเยีย่มชมแหล่งน ้าในชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งน ้าส่วนรวมส าหรับการใชใ้นครัวเรือน   
 ใหน้กัเรียนเขียนเพื่ออธิบายวิธีท่ีนกัเรียนสามารถช่วยปกป้องแหล่งน ้าท่ีไดเ้ยีย่มชมเป็นความยาวหน่ึงยอ่หนา้ 

 การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า: กิจกรรมขา้งตน้เป็น  การฝึกปฏิบติัตามค าแนะน า 
บทสรุป: แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อคิดแผนในการแบ่งปันน ้าไปยงัชุมชนท่ีแหง้แลง้กวา่ (ส ารวจการชลประทาน สะพานส่งน ้า อ่างเก็บน ้า การขนส่งน ้าดว้ย
รถบรรทุก ฯลฯ) ใหน้กัเรียนน าเสนอกลยทุธ์หนา้ห้องเรียน 

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง: ไมมี่ 

การประเมินผลท่ีแนะน า: 
 ใหน้กัเรียนท าสมุดบนัทึกการใชน้ ้าเพื่อบนัทึกการใชน้ ้าท่ีบา้นของตนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยสมุดบนัทึกเล่มน้ีควรแสดงถึงแหล่งน ้าท่ีเป็นไปไดใ้นครัวเรือน

ทั้งหมด การใชน้ ้าอยา่งคร่าวๆ และกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดการใชน้ ้า ทั้งน้ี ครูผูส้อนควรอ่านสมุดบนัทึกการใชน้ ้าเพื่อประเมินความละเอียดละออ การจดัระบบ  
และความสมบูรณ์ อน่ึง นกัเรียนสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวในการท างานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างแผนภูมิเปรียบเทียบน ้าในครัวเรือน และแบ่งปันผลท่ีไดห้นา้ชั้นเรียน 
จากนั้น ใหน้กัเรียนใชข้อ้มูลท่ีไดแ้ลกเปล่ียนกนัเพื่อเขียนกราฟแท่งซ่ึงแสดงการใชน้ ้าทั้งหมดของห้อง (การประเมินผลระหวา่งเรียน; ดา้นท่ี 1 - การอธิบาย, 
ดา้นท่ี 2 - การตีความ และดา้นท่ี 3 - การประยกุตใ์ช)้ 

 ใหน้กัเรียนวาดแผนท่ีแสดงพื้นท่ีแหง้แลง้และชุ่มน ้าในประเทศ ซ่ึงแสดงท่ีตั้งของแหล่งน ้าในชุมชมทอ้งถ่ินทั้งหมดท่ีละเอียดชดัเจน ใหน้กัเรียนท างานเป็น
กลุ่มเพื่อจดัท าแผนภูมิหรือกราฟเพื่อเปรียบเทียบอตัราร้อยละของพื้นท่ีแหง้แลง้และชุ่มน ้าในทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยใชข้อ้มูลตามแผนท่ีท่ีวาด (การ
ประเมินผลระหวา่งเรียน; ดา้นท่ี 1 - การอธิบาย และดา้นท่ี 2 - การตีความ) 

 ใหน้กัเรียนท ารายการบนัทึกประจ าวนัทางวทิยาศาสตร์ ตามสมุดบนัทึกการใชน้ ้าของตนและการอภิปรายในชั้นเรียน รวมถึงการเยีย่มชมแหล่งน ้าในชุมชม 
 รายการบนัทึกประจ าวนัควรแสดงถึงความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกบัการอนุรักษน์ ้า และการปกป้องแหล่งน ้าท่ีไดเ้ยีย่มชม (การประเมินผลระหวา่งเรียน; ดา้นท่ี 2 - 

การตีความ และดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 
 ใหน้กัเรียนท างานเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อพฒันาแผนการจดัสรรน ้า โดยใชก้ลยทุธ์ท่ีชดัเจนซ่ึงอาจปฏิบติัไดจ้ริง และเหมาะสมส าหรับชุมชนท่ีเลือก ทั้งน้ี แต่ละกลุ่ม

ควรเขียนขอ้เสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษร และน าเสนอกลยทุธ์หนา้ชั้นเรียน พร้อมแสดงหลกัฐานท่ีไดจ้ากการสังเกตและอา้งอิงจากการวจิยั  เพื่อนนกัเรียนและ
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ครูผูส้อนอาจมีส่วนร่วมในการประเมินผลการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนของแต่ละกลุ่ม โดยใชเ้กณฑต์ามความถูกตอ้งของขอ้มูล การแสดงเหตุผลของการใชก้ล
ยทุธ์ท่ีน าเสนอ การผนวกแผนโดยละเอียดของการจดัสรรน ้าใหม่ (การประเมินผลรวบยอด; ดา้นท่ี 1 - การอธิบาย, ดา้นท่ี 2 – การตีความ และดา้นท่ี 3 - การ
ประยกุตใ์ช)้ 

ค าถามท้ายบท: 
 การใชน้ ้าในครัวเรือนของแต่ละบา้นเป็นอยา่งไร 
 น ้าประปาในชุมชนของเรามาจากไหน และสถานการณ์น ้ าในชุมชมของเราเป็นอยา่งไร เม่ือเปรียบเทียบกบัชุมชนต่างๆ ในประเทศหรือท่ีอ่ืนๆ ในอาเซียน 
 น ้าประปาในชุมชนของเรามีความยดืหยุน่ในการใชม้ากนอ้ยเพียงใด 
 บทบาทของการเขา้ถึงน ้าอยา่งเท่าเทียมกนัคืออะไร 
 น ้าจะไดรั้บการจดัสรรอยา่งเท่าเทียมกนัไดอ้ยา่งไร 

 
การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร: บทเรียนน้ีสามารถใชเ้ช่ือมโยงกบัวชิาหนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษา หรือบทเรียนอ่ืนๆ ท่ีกล่าวถึงหลกัการและนโยบายของการ
จดัสรรทรัพยากรอยา่งเท่าเทียมกนั และยงัสามารถใชเ้ช่ือมโยงกบัสุขศึกษาและพลศึกษาได ้ดว้ยการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบทางสุขภาพท่ีมีผลมาจากเขา้ถึงหรือการ
ขาดแคลนน ้าสะอาด      
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เอกสารประกอบการสอน: แผนท่ีแสดงแหล่งน ้ าในประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 
บรูไน ดารุสซาลาม 

 
 

ไดรั้บอนุญาตใหท้ าการพิมพซ์ ้ าจากเวบ็ไซต ์Lonely Planet www.lonelyplanet.com © 2012 Lonely Planet  
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กมัพชูา 
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อินโดนีเซีย 
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ลาว 
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มาเลเซีย 
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พม่า 
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ฟิลิปปินส์ 
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สิงคโปร์ 
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ประเทศไทย 
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เวยีดนาม 
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เอกสารประกอบการสอน: แผนท่ีแสดงปริมาณน ้าฝนของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

                                     
ไดรั้บอนุญาตใหท้ าการพิมพซ์ ้ า ท่ีมา: US Department of Commerce/NOAA    http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/3cpnp5.gif 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/3cpnp5.gif
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เอกสารประกอบการสอน: แผนท่ีทางอุณหภูมิของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 
ไดรั้บอนุญาตใหท้ าการพิมพซ์ ้ า ท่ีมา: US Department of Commerce/NOAA   http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/3cavg5.gif 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้: ทั้งหมดตรง – การยนืหยดัเพ่ือส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : มธัยมศึกษาตอนตน้/ประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา 

ภาพรวม: นกัเรียนจะเร่ิมเขา้ใจและเห็นคุณค่าของความสลบัซบัซอ้นในการสนบัสนุนและรักษาสังคมท่ียติุธรรมไว ้ดว้ยการใชก้รณีศึกษาเพื่อท าใหเ้ขา้ใจถึงวธีิท่ีความ
เช่ือและคุณค่าทางวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการใหค้วามหมายความเสมอภาคและความยุติธรรม รวมถึงการน าไปปฏิบติัโดยกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ ในวาระต่างกนั 
นอกจากนั้น นกัเรียนยงัสามารถเรียนรู้วธีิการท าใหมี้บทบาทในการช่วยเหลือให้เอาชนะความอยติุธรรมทางสังคมภายในชุมชนและประเทศของตนได ้โดยเหตุน้ีจะ
ช่วยสร้างการพึ่งพาอาศยักนัและความย ัง่ยนืในภูมิภาค 

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: ทุกคนมีบทบาทในการสนบัสนุนใหเ้กิดความเสมอภาคและความยติุธรรม  

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 
 นกัเรียนสามารถเรียนรู้ผา่นกรณีศึกษาวา่ ค  าก าจดัความของความเสมอภาคและความยติุธรรมในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในภูมิภาคและสากล อาจแตกต่าง

กนัไปได ้
 นกัเรียนสามารถเรียนรู้ถึงสาเหตุท่ีรัฐบาลตอ้งค านึงถึงความเช่ือและค่านิยมทางวฒันธรรม เม่ือวางกฎระเบียบและกล่าวถึงปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัความถูกตอ้ง

และความยติุธรรมภายในประเทศและในภูมิภาค ได ้ 
 นกัเรียนสามารถศึกษาส่ือพิมพ ์(และ/หรือ ส่ือออนไลน์ ถา้มี) จากแหล่งต่างๆ เพื่อดูวา่มีการกล่าวถึงปัญหาในประเทศ ในระดบัภูมิภาค และ/หรือระหวา่ง

ประเทศอยา่งไรได ้
 นกัเรียนสามารถศึกษาประเด็นเก่ียวกบัเพศ  เช้ือชาติ  ศาสนา  การศึกษา  กรรมสิทธิในการครอบครองท่ีดิน  สุขภาพ  ความเสมอภาคในการท างาน  การเคหะ 

และประเด็นเก่ียวกบัชนบทกบัตวัเมืองเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความอยติุธรรมจากอ านาจเบด็เสร็จ และหากมีการใชค้วามอยติุธรรมจากอ านาจเบด็เสร็จ โดย
เราจะสามารถใชค้วามยติุธรรมท่ีเท่ียงธรรมเพื่อเผชิญกบักฎและการปฏิบติัท่ีไม่ยติุธรรมไดอ้ยา่งไรบา้ง 

 นกัเรียนสามารถระบุถึงสถานท่ีและวธีิท่ีความคิดเห็นของตนจะสามารถสร้างความแตกต่างในการสนบัสนุนความยติุธรรมภายในประเทศของตนและระหวา่ง
พรหมแดนอาเซียนได ้ 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้: 
 เยาวชนของอาเซียนสามารถสนบัสนุนใหเ้กิดความเสมอภาคและความยติุธรรมในภูมิภาคไดอ้ยา่งไร (ประชาชน แนวคิด) 
 จะเกิดผลกระทบอะไรข้ึน หากประชาชนสงสัยวา่กฎไม่ยติุธรรมหรือเป็นอ านาจเบด็เสร็จ (ประชาชน แนวคิด) 
 ความเช่ือและค่านิยมทางวฒันธรรมมีบทบาทอยา่งไรในการไดม้าซ่ึงความเสมอภาคและการไดรั้บความยติุธรรม (ประชาชน แนวคิด) 
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เอกสารประกอบการสอนท่ีใช้: 
 อินเทอร์เน็ต (ถา้มี) 
 หอ้งสมุด (ถา้มี) 
 โครงร่างการเขียนบทความเก่ียวกบันโยบายดา้นต่างๆ 
 ส่ือส่ิงพิมพ ์ซ่ึงไดแ้ค่ บทความ เร่ืองราวต่างๆ จากหนงัสือพิมพ ์
 วารสารท่ีใชส้ าหรับบนัทึกผลการสัมภาษณ์/การคน้หาขอ้มูล 

เวลาท่ีใช้: ใชร้ะยะเวลา 2 สัปดาห์ แต่นกัเรียนสามารถคน้หาขอ้มูลนอกเวลาเรียนได ้  

อภิธานศัพท์: 
 ความยติุธรรม หมายถึง การปฏิบติัท่ียติุธรรมและสมเหตุสมผล   
 ความเสมอภาค  หมายถึง การพิจารณาและการเขา้ถึงโอกาสอยา่งยติุธรรมและเสมอภาคกนั  
 ความอยติุธรรม หมายถึง การปฏิบติัท่ีไม่ยติุธรรมหรือปราศจากเหตุผล   
 อคติ หมายถึง ความล าเอียงเพื่อสนบัสนุนหรือต่อตา้น ซ่ึงก่อใหเ้กิดความไม่ยติุธรรม 
 ทศันะคติท่ีหลายหลาก หมายถึง มุมมองหรือทศันคติท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัเหตุการณ์หน่ึงๆ   
 หนา้ท่ีพลเมือง หมายถึง หนา้ท่ีหรือพนัธกิจของพลเมืองต่อชุมชนของตน   
 การพึ่งพาอาศยักนั หมายถึง การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 

การเตรียมความพร้อม: รวมอยูภ่ายใต ้ขั้นตอนการสอน ส าหรับคาบต่างๆ 

เนือ้หาก่อนเรียน: ไม่มี 

การสาธิตกิจกรรม: อธิบายใหน้กัเรียนทราบถึงวธีิการเขียนรายงานนโยบายโดยใช้โครงร่างการเขียนบทความเก่ียวกบันโยบายดา้นต่างๆ (ดูเพิ่มเติมไดท่ี้ รูปแบบ
องคป์ระกอบท่ีแนะน าท่ีอา้งอิงตามค าถามภายใต ้ ขั้นตอนการสอน ในสัปดาห์ท่ี 1) นอกจากนั้น ตอ้งเตือนใหน้กัเรียนทราบวา่อาจพบทศันคติท่ีหลากหลาย  โดย
ทศันคตินั้นๆ อาจจะไม่ผดิหรือถูกตอ้งเสียทีเดียว และนกัเรียนตอ้งน าทศันคติทั้งหมดมาพิจารณา ทั้งน้ี นกัเรียนเพียงแค่รายงานผลตามความเป็นจริงเท่านั้น 
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ช่ือรายงาน: 
ประเดน็ท่ีกล่าวถึง:  
ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้: 
บทน าท่ีกล่าวถึงทิศทางของการท าวิจัย (หัวข้อของบทความ): 
ความเป็นมา/ท่ีมาของปัญหา: 
ได้รับความยติุธรรมหรือไม่? (ใชท้ศันคติท่ีรับรู้มาในค าอธิบายของนกัเรียน) 
มมุมองใดท่ีส่ือแสดงออกมาก? (ใหอ้า้งท่ีมาของส่ือ ส าหรับแต่ละมุมมองท่ีนกัเรียนไดท้  าการบนัทึกขอ้มูล) 
การสรุปทัศนคติเก่ียวกับความเสมอภาคและยติุธรรมตามการวิจัยของนักเรียน: 

 
ขัน้ตอนการสอน: 

คาบสอนในสัปดาห์ท่ี 1 
 ครูผูส้อนตอ้งวางรากฐานส าหรับกิจกรรมน้ี ดว้ยการถามนกัเรียนถึงมุมมองเก่ียวกบัความยติุธรรม ความเสมอภาค และความอยติุธรรม    
 ใหน้กัเรียนเขียนวา่ ส าหรับนกัเรียนแลว้ ความยติุธรรมหมายถึงอะไร และนกัเรียนเช่ือหรือไม่วา่มีความยุติธรรมเหมือนกนัส าหรับทุกคน จากนั้น ใหน้กัเรียน

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 
 เร่ิมตน้การอภิปรายโดยถามวา่ เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีความยุติธรรมจะมีหลายความหมาย และถา้ความยติุธรรมมีหลายความหมายแลว้ อะไรจะเป็นตวัตดัสินวา่จะ

ไดรั้บความยติุธรรมหรือไม่   
 เกร่ินถึงแนวคิดเก่ียวกบัพหุวิสัยทศัน์  (ทศันะคติท่ีหลายหลาก) และอธิบายวา่พหุวสิัยทศัน์มีความสัมพนัธ์กบัวธีิท่ีคนกลุ่มต่าง ๆ อาจมองความเสมอภาคและ

ความยติุธรรมแตกต่างกนัอยา่งไร และการท่ีส่ิงน้ีอาจส่งผลอยา่งไรต่อวธีิท่ีประชาชนคิดและตดัสินใจวา่ส่ิงหน่ึง ๆ  เสมอภาคหรือยติุธรรมหรือไม่ในปัจจุบนั  
 ถามนกัเรียนวา่ท าไมจึงอาจมีความแตกต่างเหล่าน้ี และน าไปสู่การอภิปรายเก่ียวกบัความเช่ือและค่านิยมทางวฒันธรรม และอดีตท่ีผา่นมา รวมถึงขอ้พิพาท

ภายในประเทศและระหวา่งประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนท่ีอาจมีผลต่อวธีิท่ีประชาชนคิดเห็นเก่ียวกบัความเสมอภาคและความยติุธรรม 
 เกร่ินน าถึงบทบทของส่ือ (หากเป็นไปได ้ใหใ้ชส่ื้อส่ิงพิมพแ์ละส่ือผา่นเวบ็) รวมถึง สังคมออนไลน์ ในแง่ของการมีอิทธิพลต่อวธีิท่ีประชาชนคิดเห็นต่อความ

เสมอภาคและความยติุธรรม 
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 ใหน้กัเรียนอ่านหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินหรือในประเทศ และฟังการถ่ายทอดข่าวทางวทิยุหรือโทรศพัท ์เพื่อเรียนรู้ประเด็นท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจในประเทศ
หรือภูมิภาคของนกัเรียนในขณะน้ี และใหน้กัเรียนเห็นวา่ช่องทางในการเสนอข่าวต่างๆ มีมุมมองหรือทศันคติในการเสนอข่าวท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ 

 แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่ออภิปรายถึงส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ และใหน้กัเรียนเขียนรายการหวัขอ้ท่ีนกัเรียนตอ้งการทราบอยา่งละเอียดยิง่ข้ึน  
 ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันหวัขอ้เด่นๆ จากการอภิปรายกบันกัเรียนทั้งห้อง  
 นอกจากน้ี ใหค้รูผูส้อนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบันกัเรียนถึงวธีิท่ีนกัเรียนสามารถมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัในการช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดสังคมท่ีเท่ียงธรรม   

คาบสอนในสัปดาห์ท่ี 2 
1. แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละสามคน และใหน้กัเรียนเลือกปัญหาในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความถูกตอ้งและความยติุธรรมในชุมชนหรือประเทศของนกัเรียน (ท่ีมี
การกล่าวถึงในสัปดาห์ท่ี 1 หรือให้นกัเรียนเลือกเอง) ยกตวัอยา่งเช่น 

 สิทธิสตรี/การเปล่ียนแปลงบทบาทของสตรี 
 โอกาสในการศึกษา 
 ประเด็นเก่ียวกบัสิทธิในการครอบครองท่ีดิน/ปัญหาในการพฒันาชนบทและตวัเมือง  
 ประเด็นสุขภาพและสุขอนามยั 
 สิทธิเด็ก 
 ความเสมอภาคในการท างาน 
 ความมัน่คงทางอาหาร 
  ขอ้พิพาทเก่ียวกบัเช้ือชาติ/ศาสนา 
 ประเด็นส่ิงแวดลอ้ม/น ้า 
 ประเด็น/ขอ้พิพาทระหวา่งชายแดน 
 การอพยพจากชนบทเขา้ในเขตเมือง 
 ใหน้กัเรียนเลือกหวัขอ้เอง 

2. นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นหรือหวัขอ้ของตนโดยใชแ้หล่งขอ้มูลส่ิงพิมพห์รือออนไลน์ (ถา้มี) ในการท าโครงงาน โดยนกัเรียนแต่ละคนตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
 บนัทึกขอ้ความ แหล่งท่ีมา ค าถามและค าตอบจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดไวใ้นสมุดบนัทึก  
 ฟังการถ่ายทอดข่าวทางวทิยุหรือโทรศพัท ์(ถา้สามารถรับฟังไดใ้นพื้นท่ีท่ีนกัเรียนอาศยัอยู)่ เพื่อหาขอ้มูลข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีนกัเรียนท าวิจยัอยูเ่สมอ 
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 สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวและหวัหนา้ชุมชนเพื่อเรียนรู้วา่ มีวธีิการปฏิบติัอยา่งไรบา้งแลว้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความเสมอภาคและความยติุธรรมในแง่ของเร่ือง
ท่ีนกัเรียนท าวิจยัอยู ่

3. ใหน้กัเรียนแต่ละคนเขียนเบทความสั้นๆ  เก่ียวกบันโยบายดา้นต่าง ๆ  ตามการสาธิตกิจกรรมขา้งตน้ 
4. ใหน้กัเรียนเล่าถึงบทความเก่ียวกบันโยบายดา้นต่างๆ ของตนเองหนา้ชั้นเรียน และต่อหนา้หวัหนา้ชุมชมดว้ยหากเป็นไปได ้(ครูผูส้อนตอ้งดูตามความเหมาะสม) 
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง: ครูผูส้อนตอ้งแนะน านกัเรียนเก่ียวกบัการท าวจิยั ช่วยนกัเรียนคน้หาขอ้มูล และอธิบายวธีิการเขียนบทความเก่ียวกบันโยบายดา้นต่าง ๆ 
บทสรุป: 

 หลงัจากไดรั้บฟังรายงานแลว้ ใหน้กัเรียนตดัสินใจร่วมกนัวา่ควรร่วมท าประเด็นเร่ืองใดดว้ยกนัทั้งหอ้ง และสร้างแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัวธีิท่ีนกัเรียนอาจ
ด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจวา่จะคงและ/หรือรักษาความยติุธรรมเก่ียวกบัประเด็นนั้นๆ อยา่งแน่นอน ครูผูส้อนอาจแนะน าใหน้กัเรียนเลือกประเด็นซ่ึงไดรั้บความ
สนใจในชุมชนเพื่อให้นกัเรียนมีส่วนร่วมไดง่้ายยิง่ข้ึน   

 คน้หาวา่ประเด็นต่างๆ ท่ีนกัเรียนท าวจิยัเป็นส่ิงซ่ึงประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ก าลงัประสบอยูด่ว้ยหรือไม่ และประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นๆ ใชม้าตรการใด
เพื่อรับรองวา่มีความเสมอภาคและความยติุธรรมเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน   

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง: ไมมี่ 
การประเมินผลท่ีแนะน า: 

 ใหน้กัเรียนจดัการอภิปรายกลุ่ม และเขียนรายการของปัญหาเก่ียวกบัความเสมอภาคและความยติุธรรมท่ีเกิดข้ึนไดใ้นชุมชนหรือประเทศของตน ทั้งน้ี นกัเรียน
ตอ้งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการท างานและใหค้วามเคารพในการอภิปรายกลุ่ม และนกัเรียนตอ้งเลือกมุ่งประเด็นไปยงัหวัขอ้ท่ีจะตรวจสอบซ่ึง
เก่ียวกบัความเสมอภาคและความยติุธรรมเพียงหน่ึงหวัขอ้เท่านั้น โดยใชเ้หตุผลท่ียติุธรรมในการเลือกหวัขอ้ดงักล่าว (การประเมินผลระหวา่งเรียน; ดา้นท่ี 4 -
มุมมอง และดา้นท่ี 5 - การร่วมรู้สึก) 

 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกปัญหาหน่ึงขอ้เก่ียวกบัความเสมอภาค และเขียนบทความเก่ียวกบันโยบายดา้นต่างๆ ตามการวจิยั และการวเิคราะห์โดยใชก้าร
สัมภาษณ์ และส่ือรูปแบบต่างๆ โดยรายงานดงักล่าว ควรมีองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีแสดงในส่วน “การสาธิตกิจกรรม” ดา้นบน จากนั้น ใหน้กัเรียนน าเสนอ
รายงานหนา้ชั้นเรียนเพื่อใหเ้พื่อนในชั้นเรียนร่วมวิจารณ์และใหค้รูผูส้อนประเมินผล โดยดูจากความสมบูรณ์ของรายงาน องคป์ระกอบ และความไร้อคติใน
การรายงานประเด็นดงักล่าว (การประเมินผลรวบยอด; ดา้นท่ี 1 - การอธิบาย, ดา้นท่ี 3 - การประยกุตใ์ช,้ ดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 

 ใหน้กัเรียนทั้งหอ้งสร้างแผนปฏิบติัการโดยมุ่งเนน้ไปท่ีประเด็นท่ีกลุ่มไดเ้ลือก จากนั้น ใหเ้ขียนบทความเก่ียวกบันโยบายดา้นต่างๆ ซ่ึงปฏิบติัไดจ้ริง มี
องคป์ระกอบท่ีดี และชดัเจน โดยระบุขั้นตอนเพื่อใหแ้น่ใจวา่จะคงและ/หรือรักษาความยติุธรรมเก่ียวกบัประเด็นนั้นๆ อยา่งแน่นอน ทั้งน้ี อาจเผยแพร่
แผนปฏิบติัการดงักล่าวในหนงัสือพิมพโ์รงเรียน เพื่อแสดงถึงความเขา้ใจถึงวธีิท่ีความเช่ือและค่านิยมทางวฒันธรรมสามารถมีอิทธิพลต่อการก าหนดและใช้
ความเสมอภาคและความยติุธรรมในชุมชน (การประเมินผลรวบยอด; ดา้นท่ี 3 - การประยกุตใ์ช,้ ดา้นท่ี 4 - มุมมอง และดา้นท่ี 6 - การรู้จกัตวัเอง) 
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ค าถามท้ายบท: 

 วธีิใดบา้งท่ีอาจใชก้ าหนดความเสมอภาคและความยติุธรรม 
 ความเช่ือและคุณค่าทางวฒันธรรมมีความส าคญัหรือไม่เม่ือกล่าวถึงประเด็นเก่ียวกบัความเสมอภาคและความยติุธรรม 
 ปัญหาใดเก่ียวกบัความเสมอภาคและความยติุธรรม (เช่น เร่ืองเพศ เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา สิทธิในการครอบครองท่ีดิน สุขภาพ ความเสมอภาคในการ

ท างาน การเคหะ และปัญหาเก่ียวกบัชนบทกบัตวัเมือง) ท่ีมีอยูใ่นชุมชนของนกัเรียน? ประเด็นเหล่านั้นไดรั้บการตีแผใ่นส่ืออยา่งไรบา้ง 
 เยาวชนสามารถสร้างความแตกต่างในการสนบัสนุนใหเ้กิดความเสมอภาคและความยติุธรรมในประเทศของตนเองและในอาเซียนไดอ้ยา่งไร 

 
การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร: กิจกรรมน้ีสามารถเช่ือมโยงกบัวชิาหนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษา และกบัประเด็นท่ีมีการกล่าวถึงในวชิาวทิยาศาสตร์ 
โดยเฉพาะเม่ือมีการกล่าวถึงทรัพยากร สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม   
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เอกสารประกอบการสอน: แม่แบบการเขียนบทความเก่ียวกบันโยบายดา้นต่างๆ 
 
ช่ือรายงาน: 
 
ประเด็นท่ีกล่าวถึง: 
 
ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้: 
 
บทน าท่ีกล่าวถึงทิศทางของการท าวจิยั (หวัขอ้ของบทความ): 
 
ความเป็นมา/ท่ีมาของปัญหา: 
 
ไดรั้บความยติุธรรมหรือไม่? (ใชท้ศันคติท่ีรับรู้มาในการอธิบายของคุณ) 
 
มุมมองใดท่ีส่ือแสดงออกมาก? (ใหอ้า้งท่ีมาของส่ือ ส าหรับแต่ละมุมมองท่ีนกัเรียนไดท้  าการบนัทึกขอ้มูล) 
 
สรุปทศันคติเก่ียวกบัความเสมอภาคและความยติุธรรมตามการวจิยัของนกัเรียน: 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้: การตีแผค่วามยติุธรรม – จากภาพลกัษณ์สู่การปฏิบติั  
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : มธัยมศึกษาตอนตน้/ศิลปะ 

ภาพรวม: ใหน้กัเรียนดูภาพถ่ายท่ีแสดงความยติุธรรมท่ีถูกปฏิเสธหรือไดรั้บการยอมรับ จากนั้น ใหน้กัเรียนเขียนแสดงปฏิกิริยาท่ีมีจากการดูภาพถ่ายเหล่านั้น และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลและความส าคญัของภาพถ่ายท่ีบนัทึกการกระท าเหล่านั้น โดยนกัเรียนจะไดส้ร้างภาพท่ีถ่ายทอดความยติุธรรมในโลกหรือ
ชุมชนของตนท่ีถูกปฎิเสธหรือไดรั้บการยอมรับ  

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั: ศิลปะสามารถเพิ่มการตอบสนองต่อความไม่เสมอภาค หรือเพิ่มความปรารถนาต่อความยติุธรรมได ้ 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: 
 นกัเรียนสามารถเขา้ใจถึงวธีิท่ีศิลปินสามารถใชบ้นัทึกภาพช่วงเวลาท่ีเกิดความอยติุธรรมและความยติุธรรมได ้
 นกัเรียนสามารถเขา้ใจถึงเร่ืองราวเบ้ืองหลงัภาพนั้นๆ ได ้
 นกัเรียนสามารถเพิ่มความตะหนกั และเขียนแสดงความรู้สึกเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีแสดงในรูปภาพได ้
 นกัเรียนสามารถระบุความอยติุธรรมและความยติุธรรมท่ีไดรั้บการบนัทึกได้ 
 นกัเรียนสามารถระบุองคป์ระกอบหลกัในรูปภาพท่ีส่งผลต่อการตอบสนองของตนท่ีมีต่อรูปภาพนั้นๆ  ได ้
 นกัเรียนสามารถอธิบายถึงวธีิท่ีรูปภาพของศิลปินสามารถท าใหบุ้คคลหน่ึงๆ เกิดความเขา้ใจ (ความรู้สึก) ท่ีลึกซ้ึงต่อเหตุการณ์หน่ึงๆ  ได ้

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้: 
 ศิลปินไดใ้ชว้ธีิใดเพื่อระดมประชาชนในอาเซียนหรือรอบโลกใหด้ิ้นรนเพื่อความถูกตอ้งและความยติุธรรม หรือให้ต่อสู้กบัความอยติุธรรมหรือความไม่เสมอ

ภาค (วตัถุ, แนวคิด) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีใช้: 
 ภาพถ่ายเหตุการณ์ท่ีจบัภาพหรือบนัทึกภาพความอยติุธรรม   
 ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงในภาพ 
 ปากกาและกระดาษ 

เวลาท่ีใช้: 2 คาบ  
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อภิธานศัพท์: เพื่อใหน้กัเรียนสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพถ่ายได ้นกัเรียนควรมีความเขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัทเ์ฉพาะทางเบ้ืองตน้ ตวัอยา่งเช่น 
 องคป์ระกอบ หมายถึง วธีิองคป์ระกอบต่างๆ ของภาพรวมเขา้ดว้ยกนัหรือสัมพนักนั  
 สี หมายถึง คุณสมบติัของการสร้างความรู้สึกต่างๆ ของผูรั้บชมภาพ อนัเป็นผลเน่ืองจากวธีิท่ีวตัถุสะทอ้นหรือกระจายแสง 
 ฉากหนา้ หมายถึง ส่วนของภาพท่ีอยูใ่กลก้บัผูรั้บชมภาพ  
 ฉากหลงั หมายถึง ส่วนของภาพท่ีอยูไ่กลออกไป 

การเตรียมความพร้อม: 
 นกัเรียนเคยพบเห็นเหตุการณ์ท่ีมีความอยติุธรรมเกิดข้ึนหรือไม่? 
 ใหน้กัเรียนในหอ้งระดมความคิดเพื่อเขียนรายการ “ความอยติุธรรม” ท่ีนกัเรียนไดรั้บรู้ดว้ยประสบการณ์ตรง 

เนือ้หาก่อนเรียน: ครูผูส้อนกล่าวถึงค าศพัทส์ าคญัท่ีนกัเรียนควรทราบและเขา้ใจ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถพิจารณารูปภาพแบบคิดวเิคราะห์ได ้(ดูท่ี อภิธานศพัท)์ 
นอกจากน้ี ครูผูส้อนควรอธิบายอีกดว้ยวา่ นกัเรียนจะตอ้งพิจารณาภาพดว้ยความตั้งใจเพื่อวเิคราะห์ภาพถ่ายท่ีแสดงความอยติุธรรมบางรูปแบบ  

การสาธิตกิจกรรม: สาธิตวธีิอธิบายและวเิคราะห์บางส่วนของภาพถ่ายดว้ยค าพดูเพื่อบอกเล่าเร่ืองราวในภาพ   

ขัน้ตอนการสอน: 

คาบท่ี 1 
 ใหน้กัเรียนในหอ้งระดมความคิดเพื่อเขียนรายการความอยติุธรรมท่ีนกัเรียนไดรั้บรู้หรือพบเห็น (อาจเป็นเร่ืองเล็กๆ นอ้ยๆ เช่นงานบา้นท่ีนกัเรียนตอ้งท า แต่พี่

ไม่ตอ้งท า เป็นตน้) 
 อธิบายค าศพัทท่ี์นกัเรียนตอ้งใชเ้พื่อพิจารณาภาพถ่าย (ดูท่ี อภิธานศพัท)์ 
 บอกใหน้กัเรียนทราบวา่ นกัเรียนจะไดดู้ภาพถ่าย และเขียนแสดงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือเห็นรูปดงักล่าวคร้ังแรก จากนั้น ใหน้กัเรียนดูภาพถ่ายโดยไม่ตอ้งให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองราวเบ้ืองหลงัภาพนั้นๆ 
 ใหน้กัเรียนพิจารณาภาพอยา่งละเอียด โดยไม่ใหส้นทนากบันกัเรียนคนอ่ืนในหอ้ง แลว้เขียนความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือเห็นรูปภาพดงักล่าว จากนั้น ใหน้กัเรียน

เขียนค าถามท่ีเกิดข้ึนจากการดูภาพนั้นอยา่งนอ้ยสองขอ้ 
 ใหเ้วลานกัเรียน 5-7 นาทีเพื่อเขียนแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อภาพอยา่งเงียบๆ จากนั้นบอกใหน้กัเรียนทราบถึงเร่ืองราวเบ้ืองหลงัภาพนั้นๆ 
 เกิดเหตุการณ์ข้ึนท่ีไหน? 
 เหตุการณ์แวดลอ้มของภาพถ่ายดงักล่าวคืออะไร 
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 ใหน้กัเรียนไดแ้สดงความรู้สึกท่ีมีต่อภาพดว้ยการเขียนอีกคร้ังโดยใชข้อ้มูลท่ีเพิ่งทราบ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัทางเลือกท่ี
ช่างถ่ายภาพใช ้

 ใหเ้วลานกัเรียนในการเขียนงานของตนประมาณ 5 นาทีหรือมากกวา่นั้น จากนั้น แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ แลว้ใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนขอ้สังเกตและ
ค าตอบของตนกบัเพื่อนในกลุ่ม   

 ใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในการอภิปรายในชั้นเรียนเก่ียวกบัภาพถ่ายดงักล่าว ครูผูส้อนอาจใชค้  าถามต่อไปน้ีเพื่อเร่ิมตน้การอภิปราย 
o รูปภาพตอ้งการส่ืออะไร และนกัเรียนทราบไดอ้ยา่งไร 
o ช่างถ่ายภาพใชท้างเลือกใดในการส่ือขอ้ความดงักล่าว 
o ภาพถ่ายก่อใหน้กัเรียนเกิดแรงบนัดาลใจอะไร และภาพถ่ายก่อใหน้กัเรียนเกิดแรงบนัดาลใจดงักล่าวไดอ้ยา่งไร 
o ปฏิกริยาท่ีนกัเรียนท่ีมีต่อภาพแตกต่างไปอยา่งไรเม่ือไดท้ราบถึงเร่ืองราวท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัภาพถ่าย 
o ช่างถ่ายภาพสามารถดึงดูดความสนใจ และเรียกร้องผูรั้บชมภาพสร้างการเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งไร 
o ภาพน้ีอาจท าให้เกิดแรงบนัดาลใจ หรือระดมใหป้ระชาชนเกิดความเคล่ือนไหวไดอ้ยา่ไงไร 

คาบท่ี 2 
1. ท ากิจกรรมน้ีซ ้ าอีกคร้ัง โดยใชภ้าพถ่ายอ่ืน 
2. ใหน้กัเรียนส่งคืนรายการ “ความอยติุธรรม” แลว้แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ จากนั้น ใหน้กัเรียนในกลุ่มเลือกความอยติุธรรมหน่ึงขอ้ท่ีนกัเรียน

ตอ้งการบนัทึกภาพ  
3. ใหน้กัเรียนในกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพต่างๆ ท่ีนกัเรียนสามารถบนัทึกภาพได ้และทางเลือกท่ีนกัเรียนจะใชเ้พื่อส่ือสารถึงความอ

ยติุธรรมดงักล่าว  
4. ใหน้กัเรียนในกลุ่มวาดภาพร่างของภาพท่ีนกัเรียนจะถ่ายออกมา และเขียนเหตุผลสั้นๆ เพื่ออธิบายทางเลือกในการส่ือสารภาพ  
5. ถา้เป็นไปได ้ใหน้กัเรียนพยายามถ่ายรูปท่ีส่งสารบางอยา่งเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองความยติุธรรม/อยติุธรรม   

การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า: ภาพร่างและเหตุผลอธิบายท่ีเขียน 

บทสรุป: 
 แสดงภาพใหม่ใหน้กัเรียนดู พร้อมใหข้อ้มูลเบ้ืองหลงัภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการบนัทึกภาพในภาพถ่าย 
 ใหน้กัเรียนเขียนวเิคราะห์ขอ้ความท่ีไดรั้บการส่ือ และวธีิการท่ีช่างถ่ายภาพใชส่ื้อเป็นความยาวหน่ึงยอ่หนา้ 
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การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง: ถา้นกัเรียนมีกลอ้งถ่ายรูป นกัเรียนสามารถถ่ายภาพของตนเองท่ีส่ือขอ้ความบางอยา่งโดยใชอ้งคป์ระกอบต่างๆ จากรูปท่ีมีการเรียนการสอน
ในหอ้งเรียนได ้  

การประเมินผลท่ีแนะน า: 
 ใหน้กัเรียนเขียนความรู้สึกนึกท่ีมีต่อรูปภาพท่ีถ่ายทอดความอยติุธรรม หรือความไม่เท่าเทียม โดยใชอ้งคป์ระกอบ สี พื้นหนา้ พื้นหลงั ฯลฯ ในการพิจารณา 

จากนั้น ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามเก่ียวกบัรูปภาพดงักล่าวอยา่งนอ้ยสองขอ้  แลว้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบส่ิงท่ีนกัเรียนรู้สึกนึกคิด
ท่ีมีต่อรูปภาพนั้น (การประเมินผลระหวา่งเรียน; ดา้นท่ี 2 - การตีความ, ดา้นท่ี 3 - การประยกุตใ์ช ้และดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 

 ใหน้กัเรียนในกลุ่มบนัทึกภาพความอยติุธรรมหรือความไม่เท่าเทียม โดยใชภ้าพร่างหรือภาพถ่าย ทั้งน้ี การประเมินสามารถดูไดจ้ากภาพถ่ายหรือภาพร่างของ
กลุ่ม ร่วมกบัการอธิบายเก่ียวกบัเหตุผลในการเลือกแสดงภาพแบบดงักล่าว (การประเมินผลรวบยอด; ดา้นท่ี 2 – การตีความ, ดา้นท่ี 3 - การประยกุตใ์ช ้และ
ดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 

 ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อรูปภาพอีกรูปหน่ึง (พร้อมใหข้อ้มูลเบ้ืองหลงั) ในรูปแบบของการวิเคราะห์ท่ีมีความยาวหน่ึงยอ่หนา้ โดยใชก้าร
แสดงเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล ใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบทางศิลปะของรูปภาพดงักล่าว และการอธิบายถึงวธีิท่ีช่างถ่ายภาพพยายามส่ือความในภาพ (การ
ประเมินผลรวบยอด; ดา้นท่ี 2 - การตีความ, ดา้นท่ี 3 - การประยกุตใ์ช ้และดา้นท่ี 4 - มุมมอง) 

ค าถามท้ายบท: 
 ศิลปินบนัทึกภาพความยติุธรรมหรืออยติุธรรมอยา่งไร 
 เราจะสามารถทราบถึงเร่ืองราวเบ้ืองหลงัของภาพๆ หน่ึงไดอ้ยา่งไร 
 องคป์ระกอบใดในภาพท่ีเล่นกบัความรู้สึก และเหตุใดจึงมีความส าคญั 
 

การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร: บทเรียนน้ีสามารถใชส้อนร่วมกบัวชิาหนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษาเก่ียวกบัวธีิการสนบัสนุนใหเ้กิดการปฏิบติัในเชิงบวกผา่น
ทางรูปภาพ และร่วมกบัวชิาประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา ดว้ยการใชภ้าพของเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์เพื่อวเิคราะห์ภาพเหล่านั้นเพื่อหาขอ้มูลและทศันคติใหม่ๆ 
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บทที ่5 กำรท ำงำนร่วมกนัเพือ่อนำคตที่ยัง่ยนื 
 คนส่วนใหญ่มกัจะคิดถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในดา้นส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น 
ในบทน้ีเราจะประเมินความย ัง่ยืนและมัน่คงในดา้นต่างๆ เช่นเศรษฐกิจ 
สุขอนามยั และการเมืองโดยจะเน้นในเร่ืองขอ้ดีของการท างานร่วมกนั
เพื่อร่วมสร้างความมัน่คงและย ัง่ยนืในอนาคต 
 
 สาระส าคญัในหวัขอ้น้ีถูกพฒันาตามแนวความคิดท่ีย ัง่ยนืดงัต่อไปน้ี 
 ความเช่ือมโยงในด้านต่างๆ  ระหว่างคน ส่ิงแวดล้อม ประเทศ 
เศรษฐกิจและอ่ืนๆ ซ่ึงจะตอ้งมีการท านุบ ารุงและจดัการเพื่ออนาคตท่ี
ย ัง่ยนื 
 การท างานร่วมกนัเพื่อสร้างความหยุ่นตวัในการท างานช่วยบรรเทา
ภยัพิบติั หลบหลีกวกิฤตการณ์ และหลีกเล่ียงความขดัแยง้ 
 การพิจารณาดูถึงผลกระทบในระยะยาวควบคู่ไปกบัผลตอบแทนใน
ระยะสั้นเป็นส่ิงส าคญัต่อการพฒันาความมัน่คงและย ัง่ยนืในอนาคต 
 การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนสามารถน าไปใชเ้พื่อการศึกษาในกลุ่มสาระอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องได้ เช่น การศึกษาเร่ืองหน้าท่ีพลเมืองและจริยศึกษา ซ่ึง
นกัเรียนในระดบัประถมศึกษาจะเรียนรู้เร่ืองการแสดงความมีน ้ าใจต่อ
ผูอ่ื้น และผลตอบรับจากการกระท าดงักล่าว  ในวชิาวทิยาศาสตร์นกัเรียน 

จะเรียนรู้เร่ืองการวดัศกัยภาพส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาโครงการความร่วมมือ
เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาแผนการเตรียมภยัพิบติัเพื่อช่วยลดภยั
คุกคามจากส่ิงแวดลอ้ม 

 
 หัวข้อน้ียงัได้ท าการศึกษาในด้านศิลปะและวรรณกรรม ทางด้าน
สุขอนามยั ศึกษาถึงการก าหนดนโยบายดา้นสุขภาพท่ีย ัง่ยืนเพื่อประโยชน์
ของบุคคล และประชาชน ส าหรับวชิาพลศึกษา นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้บทบาท
ของสมาชิกในกลุ่ม และการรักษาสุขภาพของประชาชาชนแต่ละคน ส่วน
หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาส ารวจบทบาทของบริการเครือข่ายสังคม 
(Social Network) และบล็อกซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงบุคคลต่างๆ จากท่ีห่างไกล
ใหมี้การติดต่อส่ือสารและมีส่วนร่วมในโลกอินเทอร์เน็ตซ่ึงอาจน ามาซ่ึงการ
เปล่ียนแปลง  นอกจากน้ีได้ท าการศึกษาตรวจสอบความเป็นไปได้และ
ขอ้จ ากดัทางเทคโนโลยีกบัการส่งเสริมการใช้พลงังานอย่างย ัง่ยืน ในบทน้ี
นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้วธีิการประเมินความเป็นไปไดใ้นดา้นต่างๆ ท่ีจะช่วยใน
การพฒันา และเข้าใจถึงบทบาทของตนเองต่อการสร้างความย ัง่ยืนใน
อนาคตของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ระดับประถมศึกษำตอนปลำย :  กำรท ำงำนร่วมกนัเพือ่อนำคตทีย่ัง่ยืน 

รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน สถำนที ่ส่ือ  แนวคิด 

ประวตัิศำสตร์
และสังคมศึกษำ   

ทุกคนเป็นส่วนหน่ึง
ของระบบท่ีใหญ่กวา่ 
 

นกัเรียนเป็นส่วนหน่ึงของระบบใดบา้ง 
(ประชาชน แนวคิด) 
 

นกัเรียนสร้างโปสเตอร์แสดงระบบท่ีพวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของระบบนั้นๆ 
เช่น ครอบครัวของพวกเขา หอ้งเรียน โรงเรียน พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ (เช่น 
หมู่บา้น เมือง จงัหวดั ประเทศ หรือภูมิภาค) และสภาพแวดลอ้ม 
 

 เราสามารถท าให้ระบบ
ยัง่ยนืได ้

ครอบครัวหรือชุมชนของเราสามารถ
สร้างระบบใหย้ ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร 
(ประชาชน แนวคิด) 

สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวหรือคนในชุมชนเก่ียวกบัส่ิงท่ีท าใหร้ะบบ
ต่างๆ ย ัง่ยนืมาจนถึงทุกวนัน้ี (เช่น ประเพณี ความแตกต่างในแต่ละบทบาท 
การประหยดัทรัพยากร กลไกการใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเม่ือยาม
เจบ็ป่วย การใหค้วามช่วยเหลือแก่เด็กและคนชรา) ใหน้กัเรียนท างานเป็น
กลุ่มเตรียมโปสเตอร์สรุปบทสัมภาษณ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือคนใน
ชุมชนเพื่ออธิบายวา่ระบบต่างๆ ย ัง่ยนืมาจนถึงทุกวนัน้ีไดอ้ยา่งไร 
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รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด 

วทิยำศำสตร์และ
คณติศำสตร์ 

บุคคลและชุมชนสามารถ
เตรียมความพร้อมส าหรับ
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
 

เราจะเตรียมความพร้อมต่อภยัพิบติัได้
อยา่งไร (สถานท่ี ส่ือ) 
 
 

เชิญผูน้ าชุมชนและหน่วยกูภ้ยัมาบรรยายเร่ืองภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ี
คุกคามชุมชนของพวกเขา และจากค าบรรยายใหน้กัเรียนสร้างแผนรับมือ
ส าหรับครอบครัวของพวกเขา พร้อมทั้งซกัซอ้มท่ีบา้น นอกจากน้ี
นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้วา่ภยัพิบติัทางธรรมชาติเดียวกนัอาจก าลงัคุกคาม
ชุมชนอ่ืนๆ ในอาเซียนดว้ยเช่นกนั 
 

 การกระท าของเราในแต่
ละวนัสามารถสร้างความ
ย ัง่ยนืในอนาคตได ้

การตดัสินใจของแต่ละบุคคลมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 

ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเร่ืองการสร้างนิสัยท่ีก่อใหเ้กิดการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื (เช่นปิดไฟเม่ือไม่จ  าเป็น การอนุรักษน์ ้า การข่ีจกัรยาน
หรือเดินไปโรงเรียน) และค านวณผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากเพื่อนร่วม
ชั้นทั้งหมดน าไปปฏิบติั และถา้ทุกคนในครอบครัวของเพื่อนร่วมชั้น
น าไปปฏิบติั สุดทา้ยสมมติวา่ถา้ทุกคนในชุมชน หรือทุกคนในเมือง
น าไปปฏิบติัจะก่อใหเ้กิดผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด 
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รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด 

หน้ำทีพ่ลเมือง
และจริยศึกษำ 

เราสามารถพฒันาชุมชน
ของพวกเราไดถ้า้เรามี
น ้าใจใหก้นัและกนั 

เราสามารถเป็น "ตวัแทนของการ
เปล่ียนแปลง" ท าหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต มีเมตตา และมีใจท่ีเปิดกวา้งได้
อยา่งไร (ประชาชน แนวคิด) 
 

นกัเรียนวางแผนปฏิบติัแสดงถึงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้นหรือท าจิตอาสา
พฒันาชุมชนเป็นเวลา 1 สัปดาห์  หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียนและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ รวมทั้งบอกเล่าถึง
ผลกระทบต่อพวกเขาและปฏิกิริยาตอบรับของผูท่ี้ไดรั้บ 
 

 เราสามารถเป็นผูน้ าได้
หลายวธีิ 

ภาวะผูน้ าคืออะไร (ประชาชน แนวคิด) ระดมความคิดอธิบายคุณสมบติั/คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีและเปรียบเทียบ
กบัค าตอบท่ีระบุไว ้หากนกัเรียนตอ้งการแกไ้ขเพิ่มเติมก็สามารถท าได้
ตามท่ีตอ้งการ เลือกคุณลกัษณะการเป็นผูน้ าท่ีดีข้ึนมา 1 คุณลกัษณะ และ
ท าการแสดงเพื่อจ าลองสถานการณ์ และอธิบายเหตุผลของการเป็นผูน้ าท่ี
ดีของบุคคลในเหตุการณ์นั้นๆ เช่นนาย ก เป็นผูน้ าท่ีดีเพราะ.....และเลือก
คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีนกัเรียนตอ้งการจะเป็น เช่น กระผม/ดิฉนัตอ้งการ
เป็นผูน้ าท่ี.... 
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รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน   สถำนที ่ ส่ือ  แนวคิด 

ภำษำและ
วรรณกรรม 

การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศท าให้
ไดเ้พื่อนใหม่เพิ่มมากข้ึน 
 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท าใหไ้ดเ้พื่อน
ใหม่เพิ่มมากข้ึนไดอ้ยา่งไร (ประชาชน 
แนวคิด) 
 

สนบัสนุนใหน้กัเรียนเขียนจดหมาย (pen pal) แลกเปล่ียนกบัเพื่อน
ต่างชาติโดยใชภ้าษาต่างประเทศท่ีพวกเขาก าลงัเรียนอยู ่
 

 บทกวสีามารถอธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ของคนกบั
ธรรมชาติได ้

บทกวสีามารถอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของ
คนกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งไร (ประชาชน 
แนวคิด สถานท่ี) 
 

อ่านบทกวเีก่ียวกบัฤดูกาลหรือธรรมชาติ และเขียนค าอุปมาอุปมยัหรือ
ค าคุณศพัทท่ี์ใชอ้ธิบายเก่ียวกบัธรรมชาติ สร้างโปสเตอร์ของค าเหล่าน้ี
แลว้น าไปปิดผนงั/กระดานในหอ้งเรียน และใหน้กัเรียนเขียนบทกวหีรือ
สร้างช้ินงานศิลปะท่ีแสดงถึงธรรมชาติในทอ้งถ่ินของพวกเขา 
 

ศิลปะ ศิลปะสามารถแสดงถึง
ความงามและพลงัของ
ธรรมชาติได ้

ศิลปินสามารถสร้างผลงานศิลปะท่ีแสดง
ถึงความงามและพลงัของธรรมชาติได้
อยา่งไร (แนวคิด ส่ือ) 

แสดงภาพวาดงานศิลปะทางธรรมชาติ (อาจเป็นภาพในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
หรือภาพจากอินเทอร์เน็ต) เลือกใชก้ารอธิบายผลงานนั้นๆ ( เช่น ดูสงบ 
ดูน่ากลวั สนุก ใหญ่) อธิบายความรู้สึกหลงัจากไดเ้ห็นภาพนั้นๆ (เช่น
รู้สึกผอ่นคลาย รู้สึกเครียด รู้สึกวา่เล็ก) วเิคราะห์องคป์ระกอบของภาพ 
(เช่นสี เส้นส่วนประกอบของภาพ หรือแสงท่ีใช)้ อะไรท าใหเ้กิด
ความรู้สึกนั้นๆ และใหน้กัเรียนวาดภาพสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติใน
ทอ้งถ่ินจากความรู้สึกของพวกเขา 
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รำยวชิำ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

 
กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 

  ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด  
สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

การกระท าของเราในแต่
ละวนัมีอิทธิพล/
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

ค าวา่ “สุขภาพดี” ถูกจ ากดัความอยา่งไรใน
ชุมชนของนกัเรียน (ประชาชน แนวคิด) 
 

ส ารวจวเิคราะห์ทศันคติของคนในชุมชนเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพกาย
ใหแ้ขง็แรง ให้นกัเรียนตั้งขอ้สังเกต พิจารณาถึงความแตกต่างระหวา่ง
ชายกบัหญิง เด็กกบัผูใ้หญ่วา่มีความใกลเ้คียงกบัมาตรฐานมากนอ้ย
เพียงใด และทดสอบขอ้สังเกตนกัเรียนไดอ้ยา่งไร 
 

 ชุมชนจะแขง็แกร่งข้ึนถา้
เราร่วมกนัทั้งหมดทั้งมวล 
 

ชุมชนจะรวมทุกคนทั้งหมด ทั้งมวลได้
อยา่งไร(ประชาชน สถานท่ี) 

จดัท าบญัชีรวบรวมขอ้มูลโครงสร้างพื้นฐานท่ีสร้างข้ึนเพื่อช่วยเหลือคน
พิการ คนป่วย เยาวชนหรือผูสู้งอายใุหมี้ส่วนร่วมในชุมชน และเช่ือมโยง
กบัผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
 

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 

เยาวชนร่วมแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนืผา่นทาง
เทคโนโลยไีด ้
 

เทคโนโลยสีามารถช่วยเยาวชนส่งเสริม
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร (ประชาชน 
ส่ือ แนวคิด) 
 
 

เยาวชนในสังคมอาเซียนติดต่อกนัไดผ้า่นทางเทคโนโลยเีพื่อเรียนรู้
เก่ียวกบัโครงการ “การสร้างนิสัยอยา่งย ัง่ยนื” ทางวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ นกัเรียนสามารถร่วมหาวธีิการใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพใน
การสร้างนิสัย และสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัเยาวชนในสังคมอาเซียนให้
ปฏิบติัตามได ้
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น :  กำรท ำงำนร่วมกนัเพือ่อนำคตทีย่ัง่ยืนและมั่นคง 

รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด 

ประวตัิศำสตร์
และสังคมศึกษำ   

ความมัน่คงของระบบ
เศรษฐกิจมีความส าคญัต่อ
การพฒันาประเทศและ
ภูมิภาคใหเ้จริญรุ่งเรืองใน
ระยะยาว 
 

เราสามารถช้ีวดัมูลค่าความมัน่คงของ
ระบบเศรษฐกิจไดอ้ยา่งไร (ประชาชน 
แนวคิด) 
 
 
 

ศึกษาวกิฤติการณ์ทางการเงินของเอเชียในปี ค.ศ. 1997 ประเทศใดไดรั้บ
ผลกระทบมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุด นโยบายหรือกิจกรรมใดช่วยหรือไม่
ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ นกัเรียนเลือกท าการศึกษา 1 ประเทศเพื่อวเิคราะห์
การวางระบบหรือการใชกิ้จกรรมกระตุน้เศรษฐกิจท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ
ในวกิฤตการณ์น้ีนอ้ยกวา่ 
 

 การศึกษาเป็นกุญแจ
ส าคญัสู่ความส าเร็จของ
แต่ละบุคคล ชุมชนและ
ประเทศ 

รัฐบาลในแต่ละประเทศเตรียมวางแผน
งานดา้นการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนอยา่งไร 
และแผนงานดงักล่าวช่วยชาติพฒันา
อยา่งไร (ประชาชน แนวคิด สถานท่ี) 
 

คน้ควา้วจิยัวธีิการของประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ ท่ีมุ่งหวงัจะให้
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีคลา้ยกนัส าหรับนกัเรียนหรือชุมชนท่ีแตกต่าง
กนัมาก ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเตรียมใบปลิวเก่ียวกบัการศึกษาของประเทศ 
ช้ีปัญหาทา้ทาย ใครเป็นผูก้  าหนดหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน 
อธิบายนวตักรรมท่ีก าลงัศึกษาทดสอบ และโอกาสของผูท่ี้เร่ิมตน้หรือ
ก าลงัศึกษาอยู ่
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รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด 

วทิยำศำสตร์และ
คณติศำสตร์ 

การท าสวนเกษตรแบบ
ยัง่ยนืช่วยส่ิงแวดลอ้มและ
ระบบเศรษฐกิจ 
 
 
 

เราจะแสดงความรับผิดชอบในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มโดยไม่ใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือยใน
วนัน้ีและวนัขา้งหนา้อยา่งไร (สถานท่ี ส่ือ) 
 
 
 

อธิบายใหนกัเรียนไดท้ราบวา่นกัเรียนจะร่วมกนั ออกแบบการท าสวน
เกษตรแบบยัง่ยนืและวเิคราะห์ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ
ของแผนงานดงักล่าว นกัเรียนจะเขา้ใจถึงการใชท้รัพยากรหรือการผลิต
สินคา้ท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพต่างกนั 
พร้อมทั้งพฒันาแผนงานการท าสวนเกษตร/ฟาร์มแบบยัง่ยนื และแสดง
ความคิดเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียของแผนงานและผลกระทบต่อชุมชนขนาด
ใหญ่ได ้
 

 จ านวนประชากรท่ีมาก
เกินไปเป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

จ านวนประชากรท่ีมากเกินไปเป็น
อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
(ประชาชน สถานท่ี) 

จ านวนประชากรท่ีมากเกินไปส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งร้ายแรง  
เพื่อความย ัง่ยนืในอนาคตนกัเรียนตอ้งจ ากดัการใชท้รัพยากร และก าหนด
วธีิการอนุรักษท์รัพยากรในประเทศและต่างประเทศ (ส่ือสถานท่ี) เรียนรู้
วธีิการรีไซเคิลหรือวธีิการน าทรัพยากรเหล่าน้ีมาใชใ้หม่อยา่งมี
ประสิทธิภาพ (แนวคิด) 
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รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด 

หน้ำทีพ่ลเมือง
และจริยศึกษำ 

ควรมีการอนุรักษ/์รักษา
ส่ิงแวดลอ้มไวเ้พื่อคนรุ่น
หลงั 
 
 
 
 
 
 
 

เราควรท าอะไรเพื่ออนุรักษ/์รักษา
ส่ิงแวดลอ้มในวนัน้ีเพื่อคนรุ่นหลงั 
(ประชาชน ส่ือ สถานท่ี) 
 
 
 
 
 
 

เรียนรู้รักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อหาวธีิรักษา  นกัเรียนร่วมกนัศึกษา แสดงความ
คิดเห็น ให้ความรู้แก่นกัเรียนในโรงเรียนและคนในชุมชนเก่ียวกบั
ผลกระทบของการบริโภคและการท าลายส่ิงแวดลอ้ม อธิบาย
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บถา้ด าเนินการตามโครงการเพื่อลดปัญหาดงักล่าว 
เรียนรู้ผลกระทบต่อประเทศและโลกโดยมุ่งเนน้ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ภายในประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบา้น ร่วมพฒันาโครงการ 
จดักิจกรรมพิเศษแบ่งปันประสบการณ์ ใหค้วามรู้แก่เพื่อนนกัเรียนและ
คนในชุมชนเก่ียวกบัความส าคญัของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 ทุกคนมีบทบาทส าคญัใน
การใหค้วามช่วยเหลือ
ยามท่ีเกิดภยัพิบติั 

เราสามารถใหค้วามช่วยเหลือและสร้าง
ความแตกต่างหลงัการเกิดภยัพิบติัได้
อยา่งไร (สถานท่ี ประชาชน  ส่ือ) 

อ่านกรณีศึกษาของเยาวชนผูริ้เร่ิมโครงการรณรงคก์ารให้ความช่วยเหลือ
หลงัการเกิดภยัพิบติั ใหน้กัเรียนอธิบายภยัพิบติัและปัญหาทา้ทายท่ี
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งพฒันาโครงการรณรงคเ์พื่อช่วยเหลือ 
แกไ้ขปัญหานั้นๆ 
 

  



266 
 

รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ  

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด 

ภาษาและ
วรรณกรรม 

ใหก้ารศึกษา
ภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาท่ีสองแก่เยาวชนมี
ความส าคญัต่อการสร้าง
ประเทศใหเ้ขม้แขง็ 
 

การท่ีประชาชนสามารถพดูไดห้ลายภาษา
ท าใหเ้ป็นชาติท่ีหยุน่ตวัไดอ้ยา่งไร 
(ประชาชน แนวคิด)  

แสดงแผนท่ีโลกหรือแผนท่ีอาเซียน ขีดสีแสดงความแตกต่างดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และภาษาท่ีใชพ้ดูในกลุ่มประเทศเหล่าน้ี
และประเทศอ่ืนๆ ในโลกหรือในอาเซียน  เน่ืองจากความแตกต่างของ
ภาษาท่ีใช ้ใหร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นนกัเรียนในประเทศของเราควร
เรียนภาษาใดเป็นภาษาท่ีสอง 
 

 ขณะท่ีโลกเปล่ียนแปลง
ไปประสบการณ์ของคน
ต่อธรรมชาติของโลกก็
เปล่ียนแปลงไป 

ธรรมชาติมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของ
มนุษยไ์ดอ้ยา่งไร (ประชาชน สถานท่ี) 
 

ศึกษาเปรียบเทียบบทคดัยอ่วรรณกรรมเก่ียวกบัประสบการณ์ของคนต่อ
ธรรมชาติของโลกเม่ือ 100 ปีก่อนกบับทคดัยอ่วรรณกรรมท่ีเขียนข้ึนใน
ในปัจจุบนั มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดท่ีวรรณกรรมเหล่าน้ีจะ
อธิบายประสบการณ์เดียวกนั พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล นกัเรียนจะเขียน
วรรณกรรมเร่ืองสั้นเก่ียวกบัประสบการณ์ของพวกเขาต่อส่ิงแวดลอ้มใน
ปัจจุบนั 
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รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ  

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด 

ศิลปะ ความเจริญหรือการ
ถดถอยของงานศิลปะ
สามารถบอกถึงสภาวะ
ทางสังคมและการเมือง
ได ้
 

สถานการณ์ใดส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ (แนวคิด ส่ือ) 
 

ศึกษาเปรียบเทียบตวัอยา่งในประวติัศาสตร์เม่ือความคิดสร้างสรรคไ์ดรั้บ
การพฒันาเน่ืองจากแรงบนัดาลใจจากความยากล าบากหรือความเจริญใน
ขณะนั้น หรือไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล หรือจากการอุปถมัภข์อง
แต่ละบุคคล ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นถึงวธีิการท่ีรัฐบาล 
สถาบนัการศึกษา และ/หรือบุคคลแต่ละบุคคลสามารถกระท าไดเ้พื่อ
สนบัสนุนงานศิลปะ 
 

สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

ปัจจยัทางสังคมสามารถ
อธิบายสุขภาพของแต่ละ
บุคคลไดบ้างส่วน 
 

คนในสังคมหรือคนรอบขา้งมีอิทธิพลต่อ
สุขภาพอยา่งไร (สถานท่ี ประชาชน) 
 

ส ารวจชุมชนและสรุปผลปัจจยัทางสังคม ความคาดหวงั หรือนิสัยของ
คนรอบขา้งสนบัสนุนเสริมสร้างสุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ของคนใน
ชุมชนหรือไม่อยา่งไร 
 

 ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มสามารถ
อธิบายสุขภาพของแต่ละ
บุคคลไดบ้างส่วน 

ส่ิงแวดลอ้มมีบทบาทต่อสุขภาพของ
ประชาชนอยา่งไร (สถานท่ี ประชาชน) 
 

วจิยัภยัคุกคามสุขภาพอนัเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม บ่งช้ีผูไ้ดรั้บผลกระทบมาก
ท่ีสุด อธิบายสถานการณ์ดีข้ึนหรือแยล่งอยา่งไรในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา ให้
นกัเรียนน าเสนอวธีิแกไ้ขเพื่อลดปัญหาภยัคุกคามนั้นๆ 
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รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ 

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด 

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 

เราสามารถขยายชุมชน
ผา่นทางเทคโนโลยไีด ้
 

คนต่างมุมมองสามารถร่วมแสดงความ
คิดเห็นผา่นทางเทคโนโลยไีดอ้ยา่งไร และ
วธีิการน้ีสามารถสร้างโอกาสใหเ้กิดการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนือยา่งไร (ส่ือ ประชาชน 
แนวคิด) 
 

เลือกประเด็นเก่ียวกบัชุมชน ในระดบัชาติหรือระดบัภูมิภาคมาหน่ึง
ประเด็น ใชเ้ทคโนโลยหีาขอ้มูล เช่นจากส่ือ บล็อก และการบริการ
เครือข่ายสังคม (Social Network) หลงัจากติดตามความคืบหนา้ปัญหา
จากส่ือต่างๆ และรับทราบความคิดเห็นจากหลากหลายมุมมอง นกัเรียน
เขา้ใจประเด็นท่ีเลือกเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร เทคโนโลยสีามารถ
เช่ือมโยงแต่ละบุคคลใหร่้วมแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองหรือไม่ และ
นกัเรียนคิดวา่จะสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งไร  
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ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย :  กำรท ำงำนร่วมกันเพือ่อนำคตทีย่ัง่ยนืและมั่นคง 

รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ  

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด 

ประวตัิศำสตร์
และสังคมศึกษำ   

การรวมกลุ่มประเทศท่ีมี
จุดมุ่งหมายร่วมกนัเขา้
ดว้ยกนัอาจพบกบัส่ิงทา้
ทายและบรรลุเป้าหมาย
ได ้
 

ปัญหาใดเป็นปัญหาท่ีก าหนดชะตากรรม
ของโลกและยงัตอ้งแกไ้ขเพื่อประกนัการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต (ประชาชน 
แนวคิด) 
 

สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวและผูน้ าชุมชนเก่ียวกบัส่ิงทา้ทายต่อการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืในอนาคตในระดบัทอ้งถ่ินและในระดบัชาติ บนัทึก
ค าถามค าตอบจากการสัมภาษณ์และอภิปรายในชั้นเรียน ท างานเป็นกลุ่ม
วางแผนปฏิบติัเพื่อใหชุ้มชนตระหนกัถึงปัญหาทา้ทายนั้นๆ  
ติดตามผล ศึกษาปัญหาทา้ทายของประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มสมาคมอาเซียน 
วเิคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกบัปัญหาทา้ทายใน
ชุมชนและประเทศของพวกเขา 
 

 ผูห้ญิงมีบทบาทส าคญัต่อ
ความกา้วหนา้ของ
ประเทศ 
 

ผูห้ญิงสร้างผลกระทบอยา่งไรต่อประเทศ
เม่ือผูห้ญิงมีส่วนร่วมในการพฒันา
ทางดา้นการศึกษา การเมือง และเศรษฐกิจ 
(ประชาชน ส่ือ แนวคิด) 
 

วเิคราะห์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สุขภาพเด็ก สวสัดิการครอบครัว 
และเสถียรภาพทางการเมือง อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการมีส่วนร่วมของ
ผูห้ญิง 
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รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ  

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน   สถำนที ่ ส่ือ  แนวคิด 

วทิยำศำสตร์และ
คณติศำสตร์ 

การปรับตวัของพืชและ
สัตวใ์หต้อบรับกบั
สภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน
มีความส าคญัต่อการอยูดี่
กินดีของคนในชุมชน 

เพราะเหตุใดการปรับตวัของพืชและสัตว์
ใหต้อบรับกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินมี
ความส าคญัต่อการอยูดี่กินดีของคนใน
ชุมชน (ส่ือ สถานท่ี) 
 

ในทุกท่ีจะมีพนัธ์ุไมพ้ื้นเมืองซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะข้ึนอยูก่บัขีด
ความสามารถในการรองรับไดข้องสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินนั้นๆ ในแต่
ละประเทศจ านวนประชากรของพืชและสัตวไ์ดรั้บผลกระทบจาก 
"เง่ือนไขท่ีสมบูรณ์" ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
จ  านวนสัตวน์กัล่า การแข่งขนั ปริมาณสารพิษ และการเติบโตของ
ประชากร ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลง
ของประชากรพืชและสัตว ์ซ่ึงอาจท าใหเ้พิ่มข้ึนหรือลดลงอยา่งรวดเร็ว 
ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศจะเป็นตวัควบคุม
ประชากรเพื่อไม่ใหเ้สียสมดุลไปภายในเวลาท่ีก าหนดหรืออาจเรียกวา่ขีด
ความสามารถ (K) ของชีวนิเวศ (ไบโอม) 
  

 ผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจและผลกระทบ
ของแต่ละบุคคลของคน
ในชุมชน/หมู่บา้น
หลงัจากการเกิดภยัพิบติั
สามารถบรรเทาลงได ้

เราสามารถลดผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั และผลกระทบต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมหลงัจากการ
เกิดภยัพิบติัไดอ้ยา่งไร (สถานท่ี 
ประชาชน) 
 

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ
หลายอยา่ง เช่นจากสึนามิ พายไุตฝุ้่ น แผน่ดินไหว และจากลมมรสุมใน
ฤดูมรสุม จ านวนประชากรในภูมิภาคเบาบางลง บา้งก็โยกยา้ยเน่ืองจาก
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ นกัเรียนจะเรียนรู้เก่ียวกบัผลกระทบของภยัพิบติั
เหล่าน้ีต่อผนืดิน การเกษตร เศรษฐกิจ จ านวนประชากร และความ
พยายามเพื่อการอยูร่อดของคนในชุมชนและในประเทศใกลเ้คียง 
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รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ  

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน   สถำนที ่ ส่ือ  แนวคิด 

หน้ำทีพ่ลเมือง
และจริยศึกษำ 

ความทรงจ าและหรือส่ิงท่ี
เตือนความทรงจ าสามารถ
เยยีวยาคนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทางจิตใจอนั
เกิดจากภยัพิบติัได ้
 

ความทรงจ าหรือส่ิงท่ีเตือนความทรงจ ามี
บทบาทอยา่งไรในการเยยีวยาคนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทางจิตใจอนัเกิดจากภยัพิบติั 
(ประชาชน สถานท่ี) 
 

ตดัข่าวเก่ียวกบัคนหรือกลุ่มคนท่ีไดรั้บผลกระทบทางจิตใจจากภยัพิบติั 
ใหน้กัเรียนคิดประดิษฐส่ิ์งท่ีเตือนความทรงจ า (เช่นรูปป้ัน อนุสาวรีย ์
ขอ้ความจารึก) เพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์นั้นๆ พร้อมทั้งอธิบายส่ิงประดิษฐ์
ดงักล่าวจะช่วยร าลึกถึงหรือเป็นเกียรติประวติัแก่ผูสู้ญเสียอยา่งไร และ
ช่วยสร้างความหวงัหรือมีความหมายต่อผูร้อดชีวติอยา่งไร สามารถเป็น
เคร่ืองเตือนใจ/เป็นบทเรียนใหแ้ก่บุคคลภายนอกไดเ้ขา้ใจเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน เพื่อไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดซ ้ าอีกในอนาคตไดอ้ยา่งไร 
 

 แต่ละประเทศ/ภูมิภาค
สามารถก าหนดเป้าหมาย
การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา การท างาน การ
ดูแลสุขภาพ การมีส่วนร่วม
ของผูห้ญิงดา้นเศรษฐกิจ 
หรือการเมือง รวมถึงการอยู่
ดีกินดีของเด็กได ้
 

การก าหนดเป้าหมายสามารถช่วยให้
ประเทศจดัสรรทรัพยากรและก่อใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงอยา่งไร (ประชาชน ส่ือ) 
 

ศึกษาตวัอยา่งการก าหนดเป้าหมายนโยบายสาธารณะของอาเซียนใน
อดีตและปัจจุบนั ใครเป็นผูก้  าหนด ความคาดหวงัจากนโยบายดงักล่าว 
และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ใหน้กัเรียนก าหนดเป้าหมายส าหรับ
ประเทศของพวกเขาและสร้างแผนปฏิบติั 



272 
 

รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ  

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด 

ภำษำและ
วรรณกรรม 

ชาติต่าง ๆ สามารถ
ส่งเสริมความหยุน่ตวัได้
โดยการส่ือสารและการ
ร่วมมือกนัขา้งอุปสรรค
ดา้นภาษา 

เราสามารถเอาชนะอุปสรรคดา้นภาษาเพื่อ
การท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งไร เราจะไดรั้บ
ผลตอบแทนอะไรถา้ท าเช่นนั้น 
(ประชาชน แนวคิด) 
 

ศึกษากลุ่มคนท่ีใชค้นละภาษาแต่ตอ้งปรึกษาและท างานร่วมกนัโดย
อา้งอิงจากเอกสาร ต ารา หรือค าแนะน าท่ีไดจ้ากการแปล  นกัเรียน
วเิคราะห์ทกัษะส าคญัของนกัแปลท่ีช่วยผูเ้ช่ียวชาญและผูน้ าใหท้  างาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 

 แนวบทกวบีางแนวเป็นท่ี
รู้จกัในระดบัสากลและ
ยงัคงร่วมสมยั 

นกักวจีากต่างวฒันธรรมเขียนบทกวแีนว
เดียวกนัอยา่งไร (ประชาชน  สถานท่ี 
แนวคิด) 
 

อ่านบทกวท่ีีเขียนในหลายยคุหลายสมยั และเขียนโดยนกักวจีากต่าง
วฒันธรรมแต่เขียนบทกวแีนวเดียวกนั ใหน้กัเรียนสังเกตความเหมือน
และความแตกต่างของภาษาท่ีใชใ้นแต่ละยคุสมยั รวมทั้งความเหมือน
และความแตกต่างของการตอบรับของคนจากต่างวฒันธรรมต่อแนว   
บทกวท่ีีเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล  
 

ศิลปะ งานศิลปะบางแนวเป็นท่ี
รู้จกัในระดบัสากล 
ผลงานถูกจดัท า
หลากหลายรูปแบบ ใน
หลากหลายวฒันธรรม 
 

ศิลปิน และนกัเขียนจากต่างวฒันธรรม
เขา้ถึง หวัขอ้ แนวคิด หรือ แนวศิลปะท่ี
คลา้ย ๆ กนัอยา่งไร (แนวคิด ส่ือ
ประชาชน) 
 
 

ส ารวจพิพิธภณัฑง์านศิลปะ (อาจเป็นพิพิธภณัฑใ์นทอ้งถ่ินหรือใน
อินเทอร์เน็ต) ส าหรับศิลปะแนวเดียวกนั สังเกตส่ิงท่ีศิลปินใชใ้นผลงาน 
(โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชเ้ส้น สี และความสัมพนัธ์ของการใชพ้ื้นท่ี/
ระยะ/ช่องวา่งในภาพ) ส่งเสริมใหน้กัเรียนร่วมแสดงมุมมอง รวมทั้ง
ความคิดเห็นท่ีเป็นอคติ ใหน้กัเรียนสร้างงานศิลปะของตวัเองโดยน าเส้น/
สีจากการสังเกตและประสบการณ์มาใช ้
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รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ  

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด 

สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

มีแนวโนม้ท่ีเราจะน าส่ิงท่ี
เรียนมาปฏิบติั เพื่อ
หลีกเล่ียงปัญหาสุขภาพ
หลงัจากไดศึ้กษาดา้น
โภชนาการ การออกก าลงั
กาย และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการเสริมสร้าง
สุขภาพ  
 

การศึกษาเก่ียวกบัโภชนาการ/การออก
ก าลงักายมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้าง
สุขภาพและทศันคติอยา่งไร (ประชาชน 
แนวคิด) 
 

ศึกษาวเิคราะห์โครงการรณรงคเ์พื่อสุขภาพในชุมชน ใครเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ใชเ้คร่ืองมืออะไรโนม้นา้วจูงใจใหค้นเปล่ียนนิสัย 
นกัเรียนระบุภยัคุกคามสุขภาพในชุมชน และสร้างโครงการรณรงค์
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มเส่ียงนั้นๆ  

 วฒันธรรมมีบทบาท
ส าคญัต่อการเสริมสร้าง
สุขภาพและทศันคติ 
 

คนต่างวฒันธรรมปฏิบติัต่อสุขภาพต่างกนั
อยา่งไร (ประชาชน แนวคิด) 

เปรียบเทียบวธีิปฏิบติัต่อสุขภาพของคนต่างวฒันธรรม และวเิคราะห์ 2 
ดา้นดงัน้ี นกัเรียนเรียนรู้เร่ืองอะไรจากพวกเขา อะไรถูกปรับใชอ้ยา่ง
ประสบความส าเร็จโดยผูอ่ื้นแลว้บา้ง เวลาน านโยบายมาปรับใชต้อ้ง
ระมดัระวงั ค  านึงถึงความละเอียดอ่อน ความแตกต่างทางวฒันธรรมดา้น
ใดบา้ง 
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รำยวชิำ ผลกำรเรียนรู้ 
แนวทำง  สำระส ำคัญ  

และค ำถำมประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะน ำ 
ประชำชน   สถำนที ่  ส่ือ  แนวคิด 

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ 

นวตักรรมทางเทคโนโลยี
มีทั้งประโยชน์และ
ขอ้จ ากดั 
 

เราควรคาดหวงัตามสภาพจริง อะไรจาก
เทคโนโลย ี(ส่ือ  แนวคิด) 
 

การประเมิน ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของนวตักรรมทาง
เทคโนโลยใีนอุตสาหกรรมต่างๆ (เช่นกลุ่มพลงังาน การขนส่ง และ
การเกษตร) สรุปปัญหาทา้ทายใหม่เก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐานท่ี
อุตสาหกรรมเหล่าน้ียงัตอ้งพึ่งพา ประเมินความสามารถในการรับได ้
พิจารณาจากผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว และผลกระทบต่อ
ประชากรบางกลุ่ม (เช่นผลกระทบต่อผูอ้ยูอ่าศยัปลายน ้าของเข่ือนหรือ
เหมือง หรือผูอ้ยูอ่าศยัใกลท่ี้ทิ้งสารพิษ เป็นตน้) ใหน้กัเรียนใชซ้อฟตแ์วร์
หรือกราฟิกน าเสนอผลการวิจยั 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ ฉนัและเรา - บุคคลและระบบ 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย  /  ประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา 

ภาพรวม นกัเรียนระบุระบบต่างๆ ท่ีพวกเขาเป็นส่วนหน่ึงเร่ิมตน้จากระบบครอบครัว ระบบในหอ้งเรียน และระบบท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน เช่นเมือง และประเทศ นกัเรียน
จะเขา้ใจวา่พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว และสมาชิกในครอบครัวต่างมีบทบาทหนา้ท่ีต่างกนั แต่ละคนท าหนา้ท่ีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน
ครอบครัว ห้องเรียนก็เป็นอีกหน่ึงระบบ นกัเรียนแต่ละคนต่างมีสิทธิ มีความรับผดิชอบต่อนกัเรียนคนอ่ืนๆ ในชั้นเรียน ใหศึ้กษาระบบท่ีนกัเรียนคุน้เคยมากท่ีสุดเพื่อ
ช่วยใหเ้ขา้ใจวา่พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของระบบอ่ืนๆ ท่ีใหญ่กวา่ดว้ยเช่นกนั 

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั ทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มท่ีใหญ่กวา่ เช่นเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว โรงเรียน ละแวกบา้น ชุมชน และประเทศ บ่อยคร้ังกลุ่มเหล่าน้ีถูก
ก าหนดจากสถานท่ีอยูอ่าศยัของเรา ทุกคนสามารถท างานร่วมกนัไดเ้ม่ือมีเป้าหมายร่วมกนัโดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่าง 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน 
 นกัเรียนสามารถระบุกลุ่มต่างๆ ท่ีพวกเขาเป็นส่วนหน่ึงได ้
 นกัเรียนสามารถบอกต าแหน่งสถานท่ีอยูอ่าศยัของพวกเขาจากแผนท่ีได ้(เมือง จงัหวดั ประเทศ ภูมิภาค) 
 นกัเรียนสามารถอธิบายผลดีของการเป็นส่วนหน่ึงของระบบท่ีใหญ่กวา่ได ้

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 นกัเรียนเป็นส่วนหน่ึงของระบบใดบา้ง (ประชาชน แนวคิด) 
 เราสามารถเป็นส่วนหน่ึงของหลายระบบในเวลาเดียวกนัไดอ้ยา่งไร (ประชาชน สถานท่ี) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้ 
 แผนท่ีและธงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ธงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 กระดาษ A4 ดินสอสี ดินสอ 
 กระดาษวาดเขียน (คนละ 3 แผน่) 
 กระดาษโปสเตอร์ขนาดใหญ่ (คนละ 1 แผน่) 

เวลาท่ีใช้:  2 คาบ 
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อภิธานศัพท์ 
 ชุมชน หมายถึง พื้นท่ีหรือบริเวณ รวมถึงผูท่ี้อาศยัอยูใ่นสถานท่ีนั้น 
 ภูมิภาค หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดแต่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีเขตแดนท่ีแน่นอนเสมอไป 
 สิทธิ หมายถึง ศีลธรรมหรือการใหสิ้ทธิทางกฎหมาย 
 ความรับผดิชอบ หมายถึง หนา้ท่ีหรือภาระผกูพนั 
 ธง หมายถึง ผา้หรือวสัดุท่ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของประเทศหรือสถาบนั 
 สัญลกัษณ์ หมายถึง ส่ิงของหรือภาพท่ีเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

การเตรียมความพร้อม 
 นกัเรียนช่วยสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ ท าอะไรท่ีบา้น 
 นกัเรียนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบอะไรในหอ้งเรียน 
 คนในชุมชนท างานร่วมกนัเพื่อใหชุ้มชนของพวกเขาดีข้ึนไดอ้ยา่งไร 

เนือ้หาก่อนเรียน   ถามนกัเรียนเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว หอ้งเรียน เมือง จงัหวดัและประเทศไดอ้ยา่งไร 

การสาธิตกิจกรรม ใหค้รูยกตวัอยา่งหนา้ท่ีประจ าท่ีบา้น ซ่ึงแตกต่างจากงานประจ าท่ีโรงเรียน 

ขัน้ตอนการสอน 

คาบท่ี 1 
 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัทัว่ไปของสมาชิกในครอบครัว ครูพยายามหาขอ้สรุปจากนกัเรียนเก่ียวกบัความคาดหวงัจากคนในครอบครัว 
 เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งการเป็นส่วนหน่ึงในครอบครัวและในหอ้งเรียน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหนา้ท่ีประจ าท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน พร้อมทั้งอธิบาย

เหตุผลท่ีตอ้งท า 
 ยกตวัอยา่งหนา้ท่ีประจ าท่ีบา้นและท่ีโรงเรียนอยา่งละ 1 ตวัอยา่งและวาดภาพประกอบ 
 แสดงภาพท่ีวาดในชั้นเรียน 

คาบท่ี 2 
 ทบทวนขอ้ปฏิบติัและหนา้ท่ีประจ าท่ีบา้นและในห้องเรียน อธิบายเหตุผลของการมีขอ้ปฏิบติัดงักล่าว 
 ถามนกัเรียนยงัเป็นส่วนหน่ึงของระบบอ่ืนๆ อีกหรือไม่ และถามต่อวา่สถานท่ีก าหนดใหพ้วกเขาอยูใ่นระบบต่างๆ เหล่าน้ีอยา่งไร 
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 แสดงแผนท่ีและธงของประเทศสมาชิกอาเซียน ช้ีต าแหน่งท่ีอยู่ของพวกเขาบนแผนท่ี ครูพยายามหาขอ้สรุปจากนกัเรียนพวกเขาเป็นสมาชิกของเมืองและ
ประเทศใด 

 แสดงธงของประเทศสมาชิกอาเซียน นกัเรียนบ่งช้ีธงชาติของพวกเขา ครูพยายามหาขอ้สรุปจากนกัเรียนธงชาติเป็นตวัแทนหรือเป็นสัญลกัษณ์ของส่ิงใด  
 แจกกระดาษ A4 และดินสอสี ใหน้กัเรียนวาดและทาสีธงชาติของตน 
 ติดภาพท่ีวาดในคาบท่ี 1 และแผนท่ีลงบนโปสเตอร์ เพื่อแสดงวา่พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของหลายระบบ 

การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า   ติดธงของประเทศต่างๆ ท่ีวาด/เตรียมไวบ้นแผนท่ี 

บทสรุป  จดัแสดงโปสเตอร์ผลงานในหอ้งเรียน ใหน้กัเรียนร่วมสังเกตผลงานของแต่ละคน 

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  ไม่มี 

การประเมินผลท่ีแนะน า 
 ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งหนา้ท่ีประจ าท่ีบา้นและท่ีโรงเรียนอยา่งละ 1 ตวัอยา่ง พร้อมทั้งอธิบายความแตกต่าง วาดภาพประกอบ จดัแสดงภาพท่ีวาดในชั้นเรียน 

อธิบายวา่พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวและห้องเรียนอยา่งไร เพราะเหตุใดจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีพวกเขาตอ้งมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งท าเป็นประจ า อธิบายเหตุผล 1-2 
ขอ้ (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 1-การอธิบาย ดา้นท่ี 2–การตีความ และ ดา้นท่ี 4-มุมมอง) 

 ใหน้กัเรียนจดัท าแผนท่ีท่ีอยูอ่าศยั แสดงต าแหน่งเมือง จงัหวดั ประเทศ และธงชาติของประเทศ เพื่อสร้างความเขา้ใจ พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
ครอบครัว ห้องเรียน เมือง จงัหวดัและประเทศท่ีอาศยัอยู ่แผนท่ีควรวาด ระบุ และติดป้ายอยา่งชดัเจนถูกตอ้ง ใหน้กัเรียนจดัแสดงโปสเตอร์ผลงาน ร่วมกนั
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนวา่พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของหลายๆ กลุ่มในสังคมไดอ้ยา่งไร (การประเมินผลรวบยอด ดา้นท่ี 1-การอธิบาย ดา้นท่ี 
2–การตีความ และ ดา้นท่ี 4-มุมมอง) 

ค าถามท้ายบท 
 การมีหนา้ท่ีประจ าช่วยเราปรับตวัเขา้กบัระบบต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งไร 
 เราสามารถเป็นส่วนหน่ึงของหลายระบบในเวลาเดียวกนัไดอ้ยา่งไร 

การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร สามารถเช่ือมโยงบทเรียนน้ีกบัวชิาอ่ืนๆ ในหวัขอ้เก่ียวกบักฎ สิทธิ และความรับผดิชอบในวชิาประวติัศาสตร์ สังคมศึกษา และ
การศึกษาหนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษาในบทท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน และบทท่ี 4 การส่งเสริมความแสมอภาคและความยติุธรรมได ้
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เอกสารประกอบการสอน แผนท่ีและธงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 
ท่ีมา ASEAN http//www.asean.or 
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เอกสารประกอบการสอน  ธงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้: แผนก่อการดี 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / หนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษา 

ภาพรวม นกัเรียนคิด "แผนก่อการดี" แสดงความมีน ้าใจต่อเพื่อน ครอบครัว หรือคนในชุมชน หรือเป็นจิตอาสาเพื่อพฒันาชุมชนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ บนัทึก
ประสบการณ์และปฏิกิริยาตอบรับจากผูรั้บ นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น บอกเล่าประสบการณ์ในชั้นเรียน และขยายผลแนวคิดของแผนปฏิบติัท่ีแสดงถึงความมี
น ้าใจต่อชุมชน เพื่อน าไปต่อยอดพฒันาแผนปฏิบติัส าหรับกลุ่มสมาชิกอาเซียนได ้

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั การแสดงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้นและการเปิดใจใหก้วา้งสามารถก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัได ้

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน 
 นกัเรียนเรียนรู้พฒันาแผนปฏิบติัท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้นได ้
 นกัเรียนเขียนบนัทึกและวาดภาพประกอบผลการเรียนรู้ได ้
 นกัเรียนสามารถปรับปรุง พฒันาแผนปฏิบติัแผนใหม่บนพื้นฐานของผลการเรียนรู้ของแผนท่ีน าไปปฏิบติัได ้

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 เราสามารถเป็น "ตวัแทนของการเปล่ียนแปลง" ท าหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีเมตตา และมีใจท่ีเปิดกวา้งไดอ้ยา่งไร (ประชาชน แนวคิด) 
 การท่ีเรามีจุดมุ่งหมายร่วมกนัสามารถช่วยใหห้ลายชุมชนมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนไดอ้ยา่งไร (ประชาชน ส่ือแนวคิด) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้ 
 แผนจดัการ แผนภูมิก่อการดี 
 นิทานพื้นบา้นหรือเร่ืองราวของคนในทอ้งถ่ินท่ีกระท าความดีและไดดี้เป็นผลตอบแทน 

เวลาท่ีใช้  2 คาบ 

อภิธานศัพท์ 
 "ตวัแทนของการเปล่ียนแปลง" หมายถึง บุคคลท่ีมีความกระตือรือร้น มีความพยายามท่ีจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 
 การเปิดใจใหก้วา้ง หมายถึง อดทน เปิดใจรับฟังความคิดเห็น และไม่โกรธหรือขุ่นเคืองใจง่าย 
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การเตรียมความพร้อม 
 จากบทบาทของตวัละครในนิทานพื้นบา้นหรือเร่ืองราวของคนในทอ้งถ่ินท่ีเล่ามาน้ีแสดงการกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้นอยา่งไร 
 ตวัละครแต่ละตวัตอบสนองต่อการกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจแตกต่างกนัอยา่งไร 
 เราสามารถขยายผลของการกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจต่อสังคมท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนไดอ้ยา่งไร 

เนือ้หาก่อนเรียน ระดมความคิดการกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น และบนัทึกรายละเอียดในสมุด/กระดาษ 

การสาธิตกิจกรรม 
 ครูสาธิตการกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจกบันกัเรียน นกัเรียนจะไดส้ัมผสัและเขา้ใจความรู้สึกเม่ือมีคนมาแสดงความมีน ้าใจต่อพวกเขา 
 ครูสาธิตวธีิการบนัทึกการกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจและปฏิกิริยาตอบรับของผูรั้บ 

ขัน้ตอนการสอน 

คาบท่ี 1 
 อ่านนิทานพื้นบา้นหรือเร่ืองราวของคนในทอ้งถ่ินท่ีมีตวัละครแสดงการกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้นและไดรั้บน ้าใจจากผูอ่ื้นเป็นการตอบแทน 
 ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นต่อการกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้นของตวัละครในเร่ืองนั้นๆ บนัทึกความคิดเห็นบนกระดานหนา้ชั้นให้เพื่อนร่วมห้อง

อ่าน อ่านทบทวนนิทานพื้นบา้นหรือเร่ืองราวของคนในทอ้งถ่ินนั้นอีกคร้ัง ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นตวัละครแต่ละตวัในเร่ืองนั้นๆ มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
การกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจแตกต่างกนัอยา่งไร 

 ระดมความคิดการกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้นท่ีนกัเรียนสังเกตเห็น เพิ่มรายละเอียดในสมุด/กระดาษท่ีบนัทึกไวก่้อนหนา้น้ี 
 ครูคิดแผนปฏิบติัท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจของครูต่อนกัเรียน (ตวัอยา่งเช่น พบันกกระเรียนกระดาษเป็นของขวญัแก่นกัเรียน นกกระเรียนเป็นสัญลกัษณ์ของชีวติ

ท่ีมีความสุข ยนืยาว น ามาซ่ึงความโชคดี สงบสุข) ครูบนัทึกปฏิกิริยาของนกัเรียนและแลกเปล่ียนความเห็นกบันกัเรียนเก่ียวกบัความรู้สึกของพวกเขา 
 ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้นบางการกระท าส่งผลกระทบต่อคนเพียงหน่ึงคน ในขณะท่ีอีกการกระท าส่งผล

กระทบต่อคนหลายคน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
 ครูแจกตารางแสดงผลการเรียนรู้ของแผนปฏิบติัท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น นกัเรียนร่วมกนัวางแผนปฏิบติัท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้นหรือกลุ่มคนใน

ชุมชน (เช่นกลุ่มผูสู้งอาย ุเด็กเล็ก เพื่อนๆ ต่างทอ้งถ่ิน ฯลฯ) และบนัทึกแผนปฏิบติัลงในตาราง นกัเรียนสามารถเลือกท าไดม้ากกวา่หน่ึงแผน 
 น าแผนปฏิบติัไปท าเป็นการบา้นและส่งผลงานภายใน 1 สัปดาห์ ครูเตือนใหบ้นัทึกการกระท าของนกัเรียนท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น รวมทั้งปฏิกิริยาตอบ

รับจากผูรั้บ 
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คาบท่ี 2 
 ทบทวนแผนปฏิบติัท่ีนกัเรียนท าเป็นการบา้น ครูสาธิตการบนัทึกการกระท าและปฏิกิริยาตอบรับของนกัเรียน เม่ือครูแสดงความมีน ้าใจต่อนกัเรียน (ดงัตวัอยา่ง

การพบันกกระเรียนกระดาษ) 
 แบ่งกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการกระท าและปฏิกิริยาตอบรับจากผูรั้บท่ีท าเป็นการบา้น สรุปผลการเรียนรู้ เลือกตวัอยา่งท่ีน่าสนใจมาน าเสนอ

หนา้ชั้นเรียน 
 ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นแผนปฏิบติัเหล่าน้ีสามารถเปล่ียนอารมณ์ สถานการณ์ หรือความสัมพนัธ์กบัผูรั้บอยา่งไร 
 ระดมความคิดรวบรวมสาเหตุ เพราะเหตุใดแผนปฏิบติับางแผนมีปฏิกิริยาตอบสนองดีจากผูรั้บ ในขณะท่ีบางแผนอาจไม่ไดรั้บการตอบสนองใดๆ เลย ให้

นกัเรียนร่วมกนัปรับปรุงพฒันาแผนปฏิบติัแผนใหม่ หลงัจากไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัสาเหตุท่ีไดไ้ม่ไดรั้บการตอบรับ 
 ระดมความคิดวางแผนปฏิบติัแผนใหม่ท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจต่อชุมชนขนาดใหญ่ข้ึน (ตวัอยา่งเช่น ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน หรือสวนสาธารณะ) 
 ระดมความคิดวางแผนปฏิบติัแผนใหม่ท่ีสามารถขยายผลถึงบุคคลอ่ืนๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียนได ้(ตวัอยา่งเช่น ช่วยเหลือประเทศท่ีตอ้งการความ

ช่วยเหลือ) 
 จดัแสดงผลงานแผนปฏิบติัท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจของนกัเรียนต่อผูอ่ื้น หรือกลุ่มคนในชุมชน หรือกลุ่มคนในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีกระดานข่าวใน

โรงเรียน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ใหก้บันกัเรียนห้องอ่ืน 

การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า แบ่งกลุ่มวางแผนปฏิบติัท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจต่อโรงเรียน โดยแบ่งตามความสามารถในการเขียนของนกัเรียน 
บทสรุป ติดผลงานในชั้นเรียน 

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง   นกัเรียนเขียน และติดแผนปฏิบติัทั้งหมดท่ีคิดข้ึนบนกระดานข่าวเพื่อให้เพื่อนนกัเรียนไดอ่้าน นกัเรียนจะพบวา่แผนปฏิบติัเหล่าน้ีเช่ือมโยง
จากแผนหน่ึงไปสู่อีกแผนหน่ึง เปรียบไดก้บัเมล็ดพืชท่ีก าลงัเจริญเติบโตงอกงามเป็นตน้ไมใ้หญ่ เพื่อแสดงการเช่ือมโยงระหวา่งแผน ใหน้กัเรียนติดแผนปฏิบติัทั้งหมด
เหมือนภาพตน้ไมก้ าลงัเติบโต 

การประเมินผลท่ีแนะน า 
 ใหน้กัเรียนบนัทึกการกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจของตวัละครในนิทานพื้นบา้นหรือเร่ืองราวของคนในทอ้งถ่ินท่ีไดอ่้านในตารางแสดงผลการเรียนรู้ 

รวบรวมตวัอยา่งอ่ืนๆ จากการอภิปรายในชั้นเรียนท่ีนกัเรียนสังเกตเห็นท่ีโรงเรียน ท่ีบา้น และ/หรือในชุมชน ตารางดงักล่าวควรอธิบายตวัละครท่ีแสดงความมี
น ้าใจ และตวัละครท่ีไดรั้บน ้ าใจนั้นๆ ครูบนัทึกค าตอบของนกัเรียนแต่ละคน (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 1-การอธิบาย ดา้นท่ี 2–การตีความ ดา้นท่ี 4-
มุมมอง และดา้นท่ี 5-การร่วมรู้สึก) 
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 ใหน้กัเรียนสร้างแผนปฏิบติั 1-2 แผนท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้นหรือกลุ่มคนในชุมชน และด าเนินงานตามแผนปฏิบติันั้นๆ แผนปฏิบติัควรครอบคลุม
รายละเอียดดงัน้ี อธิบายการกระท าของนกัเรียน ปฏิกิริยาตอบรับของผูรั้บหรือกลุ่มคนท่ีไดรั้บ และค าแนะน าเพื่อปรับปรุงในอนาคต ควรเขียนขอ้มูลเหล่าน้ี
อยา่งชดัเจนโดยบนัทึกในตารางแสดงผลการเรียนรู้ของแผนปฏิบติัท่ีแสดงถึงความมีน ้ าใจต่อผูอ่ื้นท่ีครูแจก (การประเมินผลรวบยอด ดา้นท่ี 1-การอธิบาย ดา้น
ท่ี 2–การตีความ และ ดา้นท่ี 3-การประยกุตใ์ช)้ 

 ใหน้กัเรียนจดัแสดงผลงานแผนปฏิบติัท่ีกระดานข่าวในโรงเรียน เชิญเพื่อนนกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงบนัดาลใจของพวกเขาในการแสดง
ความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ท่ีพวกเขาสังเกตเห็น (การประเมินผลรวบยอด ดา้นท่ี 2–การตีความ ดา้นท่ี 4–มุมมอง และดา้นท่ี 5-การร่วม
รู้สึก) 

ค าถามท้ายบท  
 การไดย้นิหรือไดเ้ห็นการกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้นส่งผลกระทบอยา่งไรต่อเราและการกระท าของเรา 
 ผูใ้หแ้ละผูรั้บน ้าใจไดรั้บผลประโยชน์อะไร 
 การแสดงความมีน ้าใจต่อผูอ่ื้นส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนอยา่งไร และสามารถก าหนดมาตรฐานใหม่อยา่งไร 

การเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืนในหลักสูตร สามารถเช่ือมโยงบทเรียนน้ีกบัวชิาประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา และอาเซียนสามารถส่งเสริมการกระท าท่ีแสดงถึงความมี
น ้าใจต่อผูอ่ื้นไดอ้ยา่งไร บทเรียนน้ีสามารถสอนนกัเรียนระดบัสูงข้ึนในวชิาหนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษาบทท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน หลกัการและเป้าหมายของ
อาเซียนได ้
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เอกสารประกอบการสอน  ตารางแสดงผลการเรียนรู้ของแผนก่อการดี 
ช่ือ ________________________________ วนัท่ี ___________ 
แผนปฏิบติัน้ีแสดงความมีน ้าใจต่อใคร (เช่น พอ่แม่ เพื่อนในโรงเรียน ผูสู้งอายใุนชุมชน เด็กเล็ก ฯลฯ) 
 
  นกัเรียนแผนปฏิบติัอยา่งไร นกัเรียนสังเกตเห็นปฏิกิริยา

ตอบรับจากผูรั้บอยา่งไร 
นกัเรียนสามารถปรับปรุง

แผนปฏิบติัอยา่งไรในอนาคต 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ ร่วมมือ ร่วมสร้าง อยา่งย ัง่ยนื! 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา :  มธัยมศึกษาตอนตน้/หนา้ท่ีพลเมืองและจริยศึกษา 

ภาพรวม  นกัเรียนจะเรียนรู้ท่ีจะเห็นคุณค่าส่ิงแวดลอ้มเพื่อหาวธีิรักษา  นกัเรียนร่วมกนัศึกษา แสดงความคิดเห็น ท่ีด ารงรักษาไวใ้หค้วามรู้แก่นกัเรียนในโรงเรียนและ
คนในชุมชนเก่ียวกบัผลกระทบของการบริโภคและการท าลายส่ิงแวดลอ้ม อธิบายผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บถา้ด าเนินการตามโครงการเพื่อเนน้ประเด็นดงักล่าวในชุมชน 
เรียนรู้ผลกระทบต่อประเทศและโลกโดยมุ่งเนน้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายในประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบา้น ในท่ีสุดนกัเรียนจะร่วมพฒันาโครงการ จดั
กิจกรรมพิเศษแบ่งปันประสบการณ์ ใหค้วามรู้แก่เพื่อนนกัเรียนและคนในชุมชนเก่ียวกบัความส าคญัของการด ารงรักษาส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั ควรมีการอนุรักษ/์รักษาส่ิงแวดลอ้มไวเ้พื่อคนรุ่นหลงั 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน 
 นกัเรียนสามารถเขียนบทกวเีก่ียวกบัธรรมชาติหรือสร้างผลงานศิลปะท่ีเช่ือมโยงกบัส่ิงแวดลอ้มได ้
 นกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในประเทศ และในประเทศเพื่อนบา้น พร้อมทั้งหาทางแกไ้ขได ้
 นกัเรียนเขา้ใจการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
 นกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัความไม่สมดุลของระบบนิเวศ และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อสร้างสมดุลอีกคร้ังได ้
 นกัเรียนพฒันาโครงการเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และใหค้วามรู้กบับุคคลอ่ืนได ้
 นกัเรียนเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่จากการแบ่งกลุ่มท างาน 
 นกัเรียนจะประเมินผลการท างานของตนเองในทุกขั้นตอนของโครงการ 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้  
 วนัน้ีเรามีภาระหนา้ท่ีอะไรท่ีตอ้งท าเพื่อคนรุ่นหลงั (ส่ือสถานท่ี ประชาชน) 
 เพราะเหตุใดประเทศสมาชิกอาเซียนควรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเม่ือเผชิญกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มหรือภาวะเศรษฐกิจตกต ่า (ส่ือแนวคิด สถานท่ี) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้ 
 แผนท่ีตดัไมท้  าลายป่า 
 แผนท่ีแนวปะการังท่ีถูกคุกคาม/แนวปะการังเส่ือมโทรม 
 แผนท่ีลุ่มแม่น ้าโขง 
 แผนท่ีแสดงทิศทางลมมรสุมในฤดูหนาวและฤดูร้อน 
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 แนวทางการพฒันาโครงการเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 ตารางรวบรวมความคิดโครงการเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 ตารางอธิบายเกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินโครงการ  
 (ถา้มีอินเทอร์เน็ต) แหล่งขอ้มูลเพิ่มเติมเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม www.riverofwords.org  
 บทความข่าว หนงัสือ แผน่พบั เวบ็ไซต ์และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีตดัเก็บส าหรับนกัเรียนเพื่อการวจิยั จดัเตรียมโดยครูหรือบรรณารักษห์อ้งสมุด 
 สมุดบนัทึกการมีส่วนร่วมของนกัเรียนเม่ือแบ่งกลุ่มท างานของครู (เช่นคลิปบอร์ด หรืออุปกรณ์พกพาอ่ืนๆ) 

 เวลาท่ีใช้   6 คาบ 

อภิธานศัพท์ 
 การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื หมายถึง สามารถอนุรักษส่ิ์งใดส่ิงหน่ึงใหค้งไวเ้ป็นเวลานาน 
 การบริโภค หมายถึง การใชท้รัพยากรหรือวตัถุส่ิงของ 
 ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง กระบวนการท าลายส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติของโลก 
 ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กนัของส่ิงมีชีวติ และสภาพแวดลอ้ม 
 รีไซเคิล หมายถึง วธีิการน าขยะหรือของเสียกลบัมาใชใ้หม่ 

การเตรียมความพร้อม 
 (ถา้มีอินเทอร์เน็ต) ครูแสดงบทกวชีนะเลิศและ/หรืองานศิลปะจาก International River of Words Poetry and Art Contest ท่ีเวบ็ไซต ์www.riverofwords.org 

และร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการพรรณนาของบทกวแีละ/หรืองานศิลปะเก่ียวกบัธรรมชาติของโลก 
 (ถา้ไม่มีอินเทอร์เน็ต) ครูเตรียมบทกวแีละ/หรืองานศิลปะเก่ียวกบัธรรมชาติของโลก 
 ครูหาขอ้สรุปจากนกัเรียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีสังเกตเห็นในบทกวีและงานศิลปะนั้นๆ 

เนือ้หาก่อนเรียน  ก่อนเร่ิมโครงการ นกัเรียนควรมีความรู้เก่ียวกบัภูมิศาสตร์ของประเทศและภูมิภาค และจะเป็นประโยชน์อยา่งมากถา้มีความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์
เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
การสาธิตกิจกรรม ครูสาธิตการเขียนบทกวีเก่ียวกบัธรรมชาติ พฒันาโครงการเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และอธิบายในชั้นเรียน โมเดลน้ีแสดงการร่วมเรียนของครูกบั
นกัเรียน 
 
 

http://www.riverofwords.org/
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ขัน้ตอนการสอน 

คาบท่ี 1 
 ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับทกวจีากเวบ็ไซต ์The River of Words (หรือบทกวีและงานศิลปะท่ีครูเตรียมมา) เพื่อเร่ิมตน้การสนทนาเก่ียวกบัความงาม

ของธรรมชาติของโลก 
 ใหน้กัเรียนเขียนบทกวเีก่ียวกบัธรรมชาติของโลกอยา่งนอ้ยแปดค า ควรเขียนใหช้ดัเจนและกระชบั ระดมสมองรวบรวมความคิดสร้างสรรคบ์นกระดาน 

o พิจารณาภูมิทศัน์อยา่งใกลชิ้ด 
o ใหค้วามส าคญักบัตน้ไมห้รือกลุ่มไม ้
o บรรยายสภาพอากาศ เช่น เป็นวนัท่ีลมแรง คืนท่ีมีพาย ุแสงแดดอบอุ่นยามเชา้ หรือแสงแดดจา้ยามบ่าย 
o ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสังเกตการเปล่ียนแปลงของแสง เช่น ตอนพระอาทิตยข้ึ์น แสงแดดจา้ตอนเท่ียงวนั ตอนพระอาทิตยต์ก 
o ฟังเสียงธรรมชาติรอบตวัเรา และสังเกตเสียงท่ีแผว่เบา เช่น เสียงฟองอากาศในโคลน เสียงลมพดั หรือเสียงไก่ขนั 
o ความคิดสร้างสรรคใ์นดา้นอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชเ้ขียนบทกว ี

 นกัเรียนเขียนบทกวอียา่งนอ้ย 8 บรรทดัโดยครูคอยช่วยแนะน า 

คาบท่ี 2 
 นกัเรียนอ่านบทกวท่ีีแต่งเพื่อพรรณนาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ใหค้วามส าคญักบัรายละเอียดเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีพวกเขาสังเกตเห็นจากบทกวท่ีีแต่ง 
 (ถา้มีอินเทอร์เน็ต) สนบัสนุนใหน้กัเรียนส่งบทกวไีปท่ี International River of Words Poetry and Art Contest (ตามความสมคัรใจ) 
 แสดงแผนท่ีตดัไมท้  าลายป่าและแผนท่ีแนวปะการังท่ีถูกคุกคาม/แนวปะการังเส่ือมโทรม ซ่ึงบ่งบอกปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในประเทศและประเทศเพื่อน

บา้น และระดมความคิดเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 
 แสดงแผนท่ีลุ่มแม่น ้าโขงและแผนท่ีแสดงทิศทางลมมรสุม บ่งช้ีมหาสมุทรและแม่น ้าท่ีไหลผา่นประเทศต่างๆ และสภาพอากาศท่ีอาจมีผลกระทบต่อประเทศ

นั้น ๆ และในทางกลบักนั 

คาบท่ี 3 4 และ 5 
 อธิบายและยกตวัอยา่งแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 แบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน และเลือกปัญหาส่ิงแวดลอ้มเพื่อการวิจยั ตั้งค  าถามและหาขอ้มูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและ/หรือหนงัสือในห้องสมุด (ถา้มี) หรือจาก

เอกสารท่ีครูรวบรวมไว ้
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 ก าหนดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกเพื่อการวิจยั ศึกษาความคืบหนา้ในการแกไ้ข ระดมความคิดหาทางแกไ้ขปัญหาเพิ่มเติม และในฐานะท่ีเป็นเยาวชน พวกเขา
สามารถท าอะไรใหค้นในชุมชนไดต้ระหนกัถึงปัญหาน้ี และโดยวธีิการใด 

 ระดมความคิดเพื่อหาวธีิน าเสนอปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่อโรงเรียนและชุมชน ตวัอยา่งเช่น 
o จดัท าโปสเตอร์ในโรงเรียนและชุมชน 
o เขียนบทความในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินหรือจดัท าใบปลิวแจกจ่ายในโรงเรียน/ชุมชน 
o จดัท าหนงัสือส าหรับเด็กชั้นประถมศึกษา 
o วาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัในโรงเรียน 

คาบท่ี 6 
 แต่ละกลุ่มน าเสนอโครงการหนา้ชั้นเรียน อธิบายวธีิแกไ้ขปัญหา น าเสนอวธีิการสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม และใชเ้ป็น “แผนปฏิบติั” ส าหรับเยาวชน

ในชุมชนและในประเทศ 
 ครูควรคอยอ านวยความสะดวก ช่วยแนะน านกัเรียนหาขอ้มูล พฒันาโครงการ น าเสนอปัญหา และวาง “แผนปฏิบติั” ตั้งแต่ตน้จนจบ 
 นกัเรียนควรสะทอ้นค าแนะน าของครูในโครงการ 

การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า ในระหวา่งเรียนครูควรคอยอ านวยความสะดวก ตอบค าถาม ช่วยช้ีแนะวธีิการท าวจิยั และพฒันาโครงการ 
บทสรุป    จดักิจกรรมพิเศษ 1 วนัเพื่อเฉลิมฉลองส่ิงแวดลอ้ม  แสดงบทกวแีละงานศิลปะเก่ียวกบัธรรมชาติ พร้อมทั้งน าเสนอโครงการพฒันาเพื่อสร้างความย ัง่ยนื
ใหก้บัส่ิงแวดลอ้มท่ีนกัเรียนจดัท าข้ึน และใหค้วามรู้เก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นกัเรียนเขียน ปรับปรุง แกไ้ขบทกวเีก่ียวกบัธรรมชาติเป็นการบา้น 

การประเมินผลท่ีแนะน า 
 ใหน้กัเรียนเขียนบทกวอียา่งนอ้ย 8 บรรทดัครอบคลุมหวัขอ้ต่อไปน้ี อธิบายภูมิทศัน์ ใหค้วามส าคญัต่อตน้ไมห้รือกลุ่มไม ้บรรยายสภาพอากาศ อธิบายการ

เปล่ียนแปลงของแสง บรรยายเสียงธรรมชาติ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัธรรมชาติในดา้นอ่ืนๆ ใหน้กัเรียนอ่านบทกวท่ีีพรรณนาเก่ียวกบัธรรมชาติหนา้ชั้น
หรือภายในกลุ่ม สนบัสนุนใหน้กัเรียนส่งบทกวไีปท่ี River of Words International Poetry and Art Contest ตามความสมคัรใจ (การประเมินผลระหวา่งเรียน 
ดา้นท่ี 2-การตีความ และดา้นท่ี 5-การร่วมรู้สึก) 
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 ใหน้กัเรียนร่วมกนัจดัแสดงภาพ/บทความเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีคุกคามในประเทศและประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มสมาชิกอาเซียนท่ีกระดานข่าวในหอ้งเรียน ให้
นกัเรียนร่วมอภิปรายในชั้นในดา้นความเช่ือมต่อทางกายภาพของประเทศต่าง ๆ  อาทิ มหาสมุทรแม่น ้าท่ีไหลผา่นประเทศต่างๆ สภาพอากาศและภูมิประเทศ 
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของประเทศต่าง ๆ  (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 2-การตีความ และดา้นท่ี 4-มุมมอง) 

 ใหน้กัเรียนเลือกประเด็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสอดคลอ้งและเป็นปัจจุบนั ตั้งค  าถามเพื่อการวิจยั ศึกษาความคืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหา (ในชุมชน 
ประเทศ หรือประเทศสมาชิกอาเซียน ฯลฯ) พฒันาและน าเสนอโครงการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืหนา้ชั้นโดยมีครูคอยแนะน าตลอดกระบวนการวางแผน
โครงการ ครูประเมินนกัเรียนเร่ืองการใหค้วามร่วมมือ การจดัการภายในกลุ่ม และการประยกุตใ์ชน้วตักรรมความรู้ในการพฒันาโครงการ โครงการจะถูก
ประเมินโดยอา้งอิงจากตารางอธิบายเกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมินโครงการในดา้นต่างๆ ดงัน้ี ความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ของหวัขอ้วิจยักบัการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ทกัษะ/ความช านาญในการท างานวจิยั การส่ือสาร การใหค้วามร่วมมือ และความเป็นไปไดข้องโครงการ (การประเมินผลรวบยอด ดา้น
ท่ี 1-การอธิบาย ดา้นท่ี 3-การประยกุตใ์ช ้ดา้นท่ี 4-มุมมอง และดา้นท่ี 5-การร่วมรู้สึก) 

 ใหน้กัเรียนประเมินผลตนเองและผลงานของกลุ่มโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของโครงการท่ีผลการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ความกระตือรือร้น และความ
ภาคภูมิใจในผลงานและการเป็นพลเมืองท่ีตัน่ตวัตลอดมา (การประเมินผลรวบยอด ดา้นท่ี 6-การรู้จกัตวัเอง) 

ค าถามท้ายบท 
 ศิลปะและบทกวเีช่ือมโยงเรากบัธรรมชาติไดอ้ยา่งไร 
 หลายประเทศเช่ือมโยงกนัดา้นส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศไดอ้ยา่งไร 
 เราสามารถสร้างสมดุลใหก้บัระบบนิเวศอีกไดอ้ยา่งไร 
 บทบาทของการศึกษาและการตระหนกัถึงปัญหา ช่วยปกป้องโลกไดอ้ยา่งไร 

 
การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร สามารถเช่ือมโยงการสร้างผลงานศิลปะ การเขียนบทกว ีงานวจิยั และการเขียนโครงการกบัวชิาศิลปะ ศิลป์ภาษาและวรรณคดี 
แผนท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัวิชาสังคมศึกษาและภูมิศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์มีบทบาทในการตีความขอ้มูลทางสถิติ ในขณะท่ีการวจิยัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและการน าเสนอ
การแกไ้ขปัญหาสามารถเช่ือมโยงกบัหลกัสูตรวชิาวทิยาศาสตร์ได ้
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เอกสารประกอบการสอน  แผนท่ีการท าลายป่า 

 
ท่ีมา Rodrigue J-P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography. 

http//people.hofstra.edu/jean-paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html 
  

พื้นท่ีป่า 1995-96  

พื้นท่ีป่าเดิม 

ไม่ใช่พื้นท่ีป่า 
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เอกสารประกอบการสอน   แผนท่ีแนวปะการังท่ีถูกคุกคาม 

 
ท่ีมา Rodrigue J-P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography. 

http//people.hofstra.edu/jean-paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html 
  

สูง 

ต ่า 

ปานกลาง 



292 
 

เอกสารประกอบการสอน   แผนท่ีลุ่มแม่น ้าโขง 
 

 
ท่ีมา Rodrigue J-P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography. 

http//people.hofstra.edu/jean-paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html 
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เอกสารประกอบการสอน  แผนท่ีแสดงทิศทางลมมรสุมในฤดูหนาวและฤดูร้อน 
 

 
 

ท่ีมา Rodrigue J-P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography. 
http//people.hofstra.edu/jean-paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html 
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เอกสารประกอบการสอน  แนวทางโครงการเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
ถึงเวลาท่ีเราตอ้งช่ืนชมและรักษาส่ิงแวดลอ้มของเราไว ้นกัเรียนทุกคนในกลุ่ม (กลุ่มละ 2-3 คน) จะกลายเป็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม รู้วธีิแกไ้ขปัญหาใน
ปัจจุบนั สามารถคิดหาแนวทางแกไ้ขใหม่ และสามารถพฒันาแผนปฏิบติัได ้นกัเรียนในแต่ละกลุ่มจะร่วมกนัพฒันาโครงการ ใหค้วามรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นและใน
โรงเรียน นกัเรียนตอ้งน าเสนอปัญหาเพื่อใหพ้วกเขาไดต้ระหนกัถึงผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่อทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และ/หรือโลกของเรา และนกัเรียนจะร่วมกนั
น าเสนอโครงการในวนัคุม้ครองโลก (Earth Day) 
นกัเรียนจะพบค าศพัทใ์หม่ในโครงการและงานวิจยัน้ี ค  าศพัทท่ี์ควรทราบมีดงัน้ี 
อภิธานศัพท์ 

 การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื หมายถึง สามารถอนุรักษส่ิ์งใดส่ิงหน่ึงใหค้งไวเ้ป็นเวลานาน 
 การบริโภค หมายถึง การใชท้รัพยากรหรือวตัถุส่ิงของ 
 ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง กระบวนการท าลายส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติของโลก 
 ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กนัของส่ิงมีชีวติและสภาพแวดลอ้ม 
 รีไซเคิล หมายถึง วธีิการน าขยะหรือของเสียกลบัมาใชใ้หม่ 

 
น่ีเป็นโอกาสอนัดีท่ีนกัเรียนจะไดน้ าเสนอความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบโครงการ นกัเรียนอาจเลือกจดัท าโปสเตอร์ เขียนบทความข่าว ท า
หนงัสือภาพ ท าแผน่พบั วาดจิตรกรรมฝาผนงั ตดัปะข่าว น าเสนอโครงการโดยใช ้PowerPoint ท า Podcast ท าภาพยนตร์ หรือความคิดสร้างสรรคอ่ื์นๆ เพื่อช่วยน าเสนอ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งแนวทางแกไ้ขปัญหา นกัเรียนตอ้งหาวธีิโนม้นา้วเพื่อนร่วมชั้นและคนในชุมชนใหน้ าแนวทางแกไ้ขปัญหาไปปฏิบติั และสร้างการ
เปล่ียนแปลงใหก้บัโลกของเรา 
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ขั้นตอนการร่วมมือกนัจัดท าโครงการ 
1. เลือกสมาชิกในกลุ่ม นกัเรียนตอ้งแบ่งงานกนัท าและร่วมมือกนัภายในกลุ่ม 
2. ตกลงหวัขอ้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเพื่อท าวจิยั 
3. ตั้งค  าถามเก่ียวกบัหวัขอ้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกท าวิจยั 
4. ท าวจิยัหวัขอ้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือก ศึกษาวธีิแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนั และพฒันาหาแนวทางแกไ้ขเพิ่มเติม 
5. ร่วมกนับนัทึก “ตารางรวบรวมความคิดโครงการเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” ภายในกลุ่ม 
6. ตกลงร่วมกนัโครงการใดเหมาะสมท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือก และคิดวิธีน าเสนอโครงการ 
7. แบ่งงานกนัท าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเพื่อให้โครงการส าเร็จไปดว้ยดี โดยพิจารณาจุดแขง็ของแต่ละคน เช่นบางคนเหมาะเป็นนกัเขียน ศิลปินวาด

เขียน นกัดนตรี นกัคณิตศาสตร์ นกัแสดง นกักีฬา นกัเตน้ ฯลฯ  
8. วางแผนโครงการร่วมกนั 
9. พฒันาแผนงานโครงการและน าเสนอหนา้ชั้นเรียน ในโรงเรียน และ/หรือในชุมชน 
10. ซกัซอ้มวธีิน าเสนอโครงการ 
11. ร่วมแบ่งปันส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้! 
12. หลงัจากวนัคุม้ครองโลก (Earth Day) ใหน้กัเรียนประเมินผลตนเองเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในกลุ่ม ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมท า

ประโยชน์ใหก้บัชุมชน การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม และการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนชอบ 
  



296 
 

เอกสารประกอบการสอน แผนการจดัการความคิดโครงการเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ช่ือสมาชิกในกลุ่ม ______________________________________________________________________________________________________ 

ค าแนะน าในการใช้ ใชแ้ผนการจดัการเพื่อรวบรวมความคิดของสมาชิกในกลุ่มเพื่อการด าเนินโครงการเพื่อความย ัง่ยนื 
ประเด็นดา้นสั่งแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 

ค าถามเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ วธีิแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ ในปัจจุบนั 

แนวทางแกไ้ขปัญหาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบติั แนวคิดการน าเสนอขอ้มูลท่ีจะเพื่อน าไปเผยแพร่ 
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เอกสารประกอบการสอน  รูบิคเกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินโครงการเพ่ือความยัง่ยนื 
ข้อก ำหนด ดีมำก  

(A) 
ดี  

(B) 
พอใช้  
(C) 

ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
(D หรือ F) 

กำรพฒันำแนวคิด กำร
น ำเสนอแนวคิดเป็นระบบ 
ชัดเจน และเช่ือมโยงกนั 
 

แนวคิดดีมากถูกพฒันาจาก
ขอ้มูลหลายแหล่งท่ีเช่ือมโยง
กนั แนวคิดมีการน าเสนอ
อยา่งเป็นระบบ ชดัเจน 
วตัถุประสงคข์องโครงการ
เขา้ใจง่าย และง่ายต่อการ
ระบุกลุ่มผูช้ม/ผูฟั้ง 
 

แนวคิดส่วนใหญ่ถูกพฒันา
จากขอ้มูลบางอนัท่ีเช่ือมโยง
กนั และแนวคิดส่วนใหญ่มี
การน าเสนออยา่งเป็นระบบ 
ชดัเจน 

แนวคิดมีการน าเสนออยา่ง
เป็นระบบแต่ไม่ชดัเจน ตอ้ง
อ่านซ ้ าหลายคร้ังเพื่อท า
ความเขา้ใจ 

ขอ้มูลของโครงการดูเหมือน
ถูกเก็บจากหลายแหล่งท่ีไม่
เช่ือมโยงกนัแต่เอามาเขียน
ไวด้ว้ยกนั มีการพฒันา
แนวคิดเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้น
หรือไม่มีการพฒันาแนวคิด
เลย การน าเสนอแนวคิดไม่
เป็นระบบ ชดัเจนและไม่
เช่ือมโยงกนั 

ควำมถูกต้องแม่นย ำของ
เนือ้หำ 

ใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (ท่ีเลือก
หวัขอ้ไว)้ และศึกษาวธีิแกไ้ข
ปัญหาในปัจจุบนัจากหลาย
แหล่งท่ีเช่ือมโยงกนั เช่นจาก
ขอ้เทจ็จริง จากขอ้มูลทาง
สถิติ และมีตวัอยา่งประกอบ 

ใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (ท่ีเลือก
หวัขอ้ไว)้ และศึกษา
วธีิแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนั
จากบางแหล่งท่ีเช่ือมโยงกนั 
เช่นจากขอ้เทจ็จริง จาก
ขอ้มูลทางสถิติ และมี
ตวัอยา่งประกอบ 

ใชข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม (ท่ีเลือกหวัขอ้
ไว)้ ถูกตอ้งบางส่วน 
 

ไม่ไดน้ าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (ท่ีเลือก
หวัขอ้ไว)้ ท่ีถูกตอ้งมาใช ้
เป็นเพียงการเขียนแสดง
ความคิดเห็นท่ีไม่มีมูล
ขอ้เทจ็จริง 
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ข้อก ำหนด ดีมำก  
(A) 

ดี  
(B) 

พอใช้  
(C) 

ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
(D หรือ F) 

รูปลกัษณ์ของผลงำน ผลงานถูกท าอยา่งประณีต 
น าเสนออยา่งเป็นระบบ 
ชดัเจน เรียบร้อยไม่มีรอยขีด
ฆ่า มีส่ิงบ่งบอกถึงความ
พยายามท่ีอยากท าใหดี้ท่ีสุด  

บางส่วนน าเสนออยา่งเป็น
ระบบ มีส่ิงบ่งบอกถึงความ
เอาใจใส่ ความคิด
สร้างสรรค ์และความ
พยายาม ผลงานท่ีท า
ค่อนขา้งเรียบร้อย 

มีการตกแต่งบางส่วน 
ผลงานท่ีท าค่อนขา้ง
เรียบร้อย 

ท าชุ่ย แค่เอามาเขียนไว้
ดว้ยกนั 
 

แนวทำงแก้ไขปัญหำที่
สร้ำงสรรค์ 
 

แนวคิดของโครงการตรงกบั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกไว ้
น าเสนอแนวทางแกไ้ข
ปัญหาดีและสร้างสรรค ์

แนวคิดของโครงการ
ค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกไว ้
น าเสนอแนวทางแกไ้ข
ปัญหาค่อนขา้งดี บาง
แนวทางแกไ้ขปัญหา
ค่อนขา้งสร้างสรรค ์

แนวคิดของโครงการ
สอดคลอ้งกบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือกไว้
เล็กนอ้ย น าเสนอแนวทาง
แกไ้ขปัญหาท่ีไม่สอดคลอ้ง
กนั 
 

แนวคิดของโครงการไม่ตรง
กบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเลือก
ไว ้ไม่ไดน้ าเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหา ไม่มีส่ิงใดท่ี
แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
เลย 
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หัวข้อในกำรประเมิน ดีมำก  
(A) 

ดี  
(B) 

พอใช้  
(C) 

ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
(D หรือ F) 

พลวตัในการท างานกลุ่ม 
 

แบ่งกลุ่มท างานดีเยีย่ม ทุกคน
ในกลุ่มร่วมกนัรับผิดชอบและ
ทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการ 

ส่วนใหญ่ท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่มดี การแบ่งงานค่อนขา้ง
เป็นธรรม 
 

ตอ้งอดทนท างานร่วมกนั แบ่ง
งานท่ีไม่ค่อยเป็นธรรม 
 

ท างานดว้ยกนัไม่ไดถึ้งขั้น
ถกเถียงกนั แบ่งงานไม่เป็น
ธรรม งานค่อนขา้งชุ่ย 
 

กลไกพื้นฐาน: การสะกดค า 
ไวยากรณ์ และเคร่ืองหมาย
วรรคตอน 
 

ไม่มีขอ้ผดิพลาดในการใช้
ไวยากรณ์ การสะกดค า และ
เคร่ืองหมายวรรคตอน ทุกอยา่ง
สมบูรณ์ถูกตอ้ง 
 

มีขอ้ผดิพลาดในการใช้
ไวยากรณ์ การสะกดค า หรือ
เคร่ืองหมายวรรคตอน 1-2 
แห่ง แต่ขอ้ผดิพลาดเหล่าน้ีไม่
ท าใหก้ารส่ือสารผดิไป 

มีขอ้ผดิพลาดในการใช้
ไวยากรณ์ การสะกดค า หรือ
เคร่ืองหมายวรรคตอน 3-4 
แห่ง ขอ้ผิดพลาดบางแห่งท าให้
การส่ือสารผดิไป 

ยากท่ีจะเขา้ใจโครงการท่ีเขียน
ไวเ้พราะมีขอ้ผิดพลาดหลาย
อยา่งในการใชไ้วยากรณ์ การ
สะกดค า และเคร่ืองหมายวรรค
ตอน 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ เมลด็พนัธ์ุเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : มธัยมศึกษาตอนตน้ / วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ภาพรวม ครูอธิบายวา่นกัเรียนจะออกแบบการท าสวนเกษตรแบบยัง่ยนื และวเิคราะห์ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจของแผนงานดงักล่าว นกัเรียนจะเขา้ใจถึง
การใชท้รัพยากรหรือการผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพต่างกนั พร้อมทั้งพฒันาแผนงานการท าสวนเกษตร/ฟาร์มแบบยัง่ยนื และ
แสดงความคิดเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียของแผนงานและผลกระทบต่อชุมชนขนาดใหญ่ได ้

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั การท าสวนเกษตรแบบยัง่ยนืช่วยส่ิงแวดลอ้มและระบบเศรษฐกิจ 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน  
 นกัเรียนสามารถจ ากดัความค าวา่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืได ้
 นกัเรียนร่วมมือกบัเพื่อนร่วมชั้นออกแบบการท าสวนเกษตรในชุมชนได ้
 นกัเรียนท าวิจยัเพื่อพฒันาแผนงานการท าสวนเกษตรท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงและวเิคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของแผนงานดงักล่าวได ้

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 เราจะแสดงความรับผิดชอบในการรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยไม่ใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือยในวนัน้ีและวนัขา้งหนา้อยา่งไร (ประชาชน สถานท่ี ส่ือแนวคิด) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้ 
 กระดาษติดฝาผนงั ปากกามาร์คเกอร์/ปากกาสีเมจิก ดินสอสี 
 วสัดุเพื่อใชท้  าวจิยัสวนเกษตร 
 พื้นท่ีกลางแจง้ส าหรับเพาะปลูก (ถา้มีเน้ือท่ีวา่ง) 

เวลาท่ีใช้ 5 คาบ 

อภิธานศัพท์ 
 ปุ๋ยหมกั หมายถึง การใชซ้ากพืชหรือซากสัตวท่ี์เน่าเป่ือยท าเป็นปุ๋ย 
 สารก าจดัศตัรูพืช หมายถึง สารท่ีใชฆ่้าแมลงหรือส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นศตัรูต่อพืช 
 เกษตรอินทรีย ์หมายถึง อาหารหรือวธีิการผลิตอาหารท่ีไม่ใชส้ารก าจดัศตัรูพืชสังเคราะห์และปุ๋ยเคมี ไม่มีการดดัแปลงทางพนัธุกรรม ไม่มีการฉายรังสี ไม่มี

การใชต้วัท าละลายในอุตสาหกรรม หรือสารเคมีเจือปน 
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 การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื หมายถึง สามารถธ ารงรักษาส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหค้งไวเ้ป็นเวลานาน 
การเตรียมความพร้อม แลกเปล่ียนความเห็นเก่ียวกบัค าถามเหล่าน้ีในชั้นเรียน 

 อาหารของพวกเรามาจากไหน (หรืออาจจะถามวา่ ถา้นกัเรียนมีสวนเกษตร นกัเรียนอยากจะปลูกตน้อะไร) 
 นกัเรียนสามารถสร้างแหล่งอาหารส าหรับชุมชนไดอ้ยา่งไร และสามารถสร้างแหล่งท่ีอยูอ่าศยัใหก้บัพืชและสัตวใ์นระบบนิเวศไดอ้ยา่งไร 
 สวนเกษตรในชุมชนสามารถช่วยครอบครัวและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งไร อาจมีปัญหาใดบา้ง (ขอ้สนบัสนุน และขอ้โตแ้ยง้  

เนือ้หาก่อนเรียน ไม่มี 

การสาธิตกิจกรรม ครูสาธิตการออกแบบสวนเกษตรเพาะปลูกพืชในทอ้งถ่ิน และอธิบายวตัถุประสงคข์องการท าสวนเกษตรนั้นๆ (เช่นเป็นสวนผกั สวนสมุนไพร สวน
เพื่อช่วยดึงดูดแมลงท่ีเป็นประโยชน์ ฯลฯ)  

ขัน้ตอนการสอน 

คาบท่ีเรียน กระจายการเรียนการสอนภายใน 5 วนั 
 นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละประมาณ 4 คน ใหน้กัเรียนเลือกประเภทของสวนเกษตรเพื่อออกแบบ 
 หลงัจากตดัสินใจประเภทของสวนเกษตรไดแ้ลว้ ใหศึ้กษาวจิยัสวนเกษตรประเภทนั้นๆ (ประเภทของพืช ประเภทของแมลงท่ีสามารถถูกดึงดูดโดยพืช

เหล่านั้น ชนิดของดินท่ีตอ้งการ ปริมาณแสงอาทิตยต่์อวนั พื้นท่ีกลางแจง้ส าหรับเพาะปลูก ฯลฯ) 
 ใหแ้ต่ละกลุ่มวางแผนรูปแบบสวนเกษตร ควรออกแบบแผนภาพเพื่อเพาะปลูกไดจ้ริง ประกอบดว้ยแผนผงัและองคป์ระกอบของสวน พร้อมทั้งบอก

วตัถุประสงคข์องการใชส้วนเกษตรนั้นตลอดปีการศึกษา 
 ใหแ้ต่ละกลุ่มวาดแผนภาพรายละเอียดของสวนเกษตรบนกระดาษติดฝาผนงั แผนภาพตอ้งจ าลองใหส้มจริง วดัพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูกอยา่งถูกตอ้งพร้อมทั้ง

แสดงหน่วยวดั 

การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า ครูตั้งค  าถามกบันกัเรียนเพื่อช้ีแนะการออกแบบ 
 พวกเขาจะท าสวนเกษตรท่ีไหน 
 พวกเขาสามารถใชส้ารควบคุมศตัรูพืชชนิดใดท่ีไม่ท าอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 พวกเขาคิดจะปลูกพืชก่ีชนิด ชนิดละเท่าไร และจะใหผ้ลผลิตประมาณเท่าไร 
 พวกเขาออกแบบสวนเกษตรเพื่อใชใ้นหน่ึงครอบครัวหรือทั้งชุมชน 
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บทสรุป แต่ละกลุ่มน าเสนอภาพวาดสวนเกษตรหนา้ชั้นเรียน พร้อมทั้งอธิบายผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม (เช่น เป็นแหล่งอาหารดึงดูดนกอพยพ หรือดึงดูด
แมลงท่ีช่วยผสมเกสร ฯลฯ) และใหน้กัเรียนแต่ละคนเขียนอธิบายประสบการณ์ 

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นกัเรียนสามารถท างานต่อไปน้ีเป็นการบา้น 
 คน้ควา้ปัญหาการเกษตรในทอ้งถ่ิน (เช่น การสูญเสียพื้นท่ีการเกษตร แรงกดดนัจากการพฒันา ฯลฯ) และศึกษาวธีิแกไ้ขปัญหาท่ีไดด้ าเนินการแลว้ 
 เขียน รวบรวมบทกวแีละเร่ืองสั้นเก่ียวกบัสวนเกษตร พร้อมทั้งแสดงภาพประกอบ 
 เขียนจดหมายถึงองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือองคก์รดา้นการเกษตรเพื่อขอขอ้มูลเก่ียวกบังานของพวกเขา และขอค าแนะน าการออกแบบสวนเกษตรท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 คน้ควา้และเขียนรายงานเก่ียวกบัวธีิการควบคุมแมลงท่ีใชใ้นวฒันธรรมอ่ืนๆ 

การประเมินผลท่ีแนะน า 
 ใหน้กัเรียนระบุวตัถุประสงค ์และออกแบบสวนเกษตรเพื่อวตัถุประสงคน์ั้นๆ รายละเอียดการออกแบบมีดงัน้ี รายละเอียดสถานท่ีเพาะปลูก ขนาด (ระบุใน

แผนภาพ) ค่าใชจ่้ายโดยประมาณพร้อมทั้งค  านวณอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัประเภทของสวนเกษตร ระบุวตัถุประสงค์
พร้อมทั้งอธิบายการช่วยบรรลุวตัถุประสงคข์องการท าสวนเกษตรนั้นๆ อยา่งชดัเจน ชนิดของดินท่ีตอ้งการ แผนการควบคุมศตัรูพืชท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
และวตัถุประสงคข์องการใชส้วนเกษตรนั้นตลอดปีการศึกษา นอกจากน้ีใหแ้ต่ละกลุ่มประเมินผลการค านวณอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนเพื่อวเิคราะห์
ความเป็นไปไดข้องโครงการ และน าเสนอแผนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของสมาชิกในกลุ่ม (การประเมินผลรวบยอด ดา้นท่ี 1-การอธิบาย ดา้นท่ี 3-การ
ประยกุตใ์ช)้ 

 แต่ละกลุ่มน าเสนอแผนงานหนา้ชั้นเรียน นกัเรียนในชั้นร่วมกนัวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มของแผนงานนั้นๆ (การประเมินผล
รวบยอด ดา้นท่ี 4-มุมมอง ดา้นท่ี 5-การร่วมรู้สึก ดา้นท่ี 6-การรู้จกัตวัเอง) 
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การประเมินผลเพิ่มเติม (1) ใหน้กัเรียนรวบรวมบทกวแีละเร่ืองสั้นเก่ียวกบัสวนเกษตร และภาพเพื่อถ่ายทอดถึงคุณประโยชน์ของการท าสวนเกษตรอยา่งย ัง่ยนืตาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนหรือของสมาชิกในกลุ่ม (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 2–การตีความ ดา้นท่ี 4–มุมมองและดา้นท่ี 5–การร่วมรู้สึก) (2) ใหน้กัเรียนเขียน
จดหมายถึงองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือองคก์รดา้นการเกษตรเพื่อขอค าแนะน าการออกแบบสวนเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งน าค าแนะน าดงักล่าวไปใช ้
(การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 1–การอธิบาย และดา้นท่ี 3–การประยกุตใ์ช)้ และ (3) ใหน้กัเรียนคน้ควา้และเขียนรายงานเก่ียวกบัวธีิควบคุมแมลงท่ีใชใ้น
วฒันธรรมอ่ืนๆใหส้มบูรณ์ และแบ่งปันผลการเรียนรู้กบัสมาชิกในกลุ่มเพื่อน าไปปรับใชก้บัแผนงานท่ีก าลงัออกแบบ (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 1–การ
อธิบาย และดา้นท่ี 3–การประยกุตใ์ช)้ 

 
ค าถามท้ายบท 

 โครงการต่างๆ (เช่นสวนเกษตร) สามารถออกแบบเพื่อช่วยส่งเสริมพฒันาระบบอยา่งย ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร 
 ตน้ทุนและผลตอบแทนของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืสามารถประมาณหาค่าและเปรียบเทียบไดอ้ยา่งไร 

 
การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร สามารถเช่ือมโยงบทเรียนน้ีกบันิเวศวทิยาและวชิา/สาขาอ่ืนๆ เช่น ศิลป์ภาษา (การเขียนค าบรรยายและการเขียนติดต่อกบั
องคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือองคก์รดา้นการเกษตรเพื่อขอขอ้มูลเก่ียวกบังานของพวกเขาและขอค าแนะน า) คณิตศาสตร์ (การวดัขนาดสวนเกษตรเพื่อวางแผนเพาะปลูก) 
และสังคมศึกษา (ความนยัดา้นสิทธิมนุษยชน-วธีิแกไ้ขปัญหาความอดอยากในชุมชน หรือการรักษาสภาพแวดลอ้มให้สะอาด) 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้  ดาวเคราะห์ท่ีแออดั - ประชากรและส่ิงแวดลอ้ม 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา  : มธัยมศึกษาตอนตน้ / ส่ิงแวดลอ้มและวทิยาศาสตร์กายภาพ 

ภาพรวม จ  านวนประชากรท่ีมากเกินไปส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง  เพื่อความย ัง่ยนืในอนาคตนกัเรียนตอ้งจ ากดัการใชท้รัพยากร และก าหนดวธีิการ
อนุรักษท์รัพยากรในระดบัประเทศและระดบัโลก (ส่ือสถานท่ี) เรียนรู้วธีิการรีไซเคิลหรือวธีิการน าทรัพยากรเหล่าน้ีมาใชใ้หม่อยา่งมีประสิทธิภาพ (แนวคิด) 

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั จ  านวนประชากรท่ีมากเกินไปเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน 
 นกัเรียนเรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มสามารถน ามารีไซเคิลได ้
 นกัเรียนสามารถหาวธีิรีไซเคิลวธีิการใหม่ แตกต่าง และสร้างสรรคเ์พื่อน าส่ิงของเหล่านั้นกลบัมาใชใ้หม่และ/หรือน ากลบัมาใชเ้พื่อประโยชน์อยา่งอ่ืนได ้

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 จ านวนประชากรท่ีมากเกินไปเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร (ประชาชน สถานท่ี ส่ือ) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้ 
 กราฟแสดงการเจริญเติบโตของประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (www.asean-ssa.org) 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการรีไซเคิลในทอ้งถ่ิน 
 กระดาษและดินสอสี/ปากกามาร์คเกอร์/ปากกาสีเมจิก 

เวลาท่ีใช้   1 สัปดาห์ 

อภิธานศัพท์ 
 ประชากรท่ีมากเกินไป หมายถึง จ  านวนประชากรท่ีอาศยัในพื้นท่ีหน่ึงท่ีไม่สามารถรองรับจ านวนประชากรทั้งหมดได ้
 การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื หมายถึง สามารถอนุรักษส่ิ์งใดส่ิงหน่ึงใหค้งไวเ้ป็นเวลานาน 
 ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้สามารถทดแทนได ้หมายถึง ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้สามารถเกิดข้ึนทดแทนใหม่ได ้
 ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้ไม่สามารถทดแทนได ้หมายถึง ทรัพยากรท่ีมีปริมาณจ ากดั 
 สภาพแวดลอ้ม หมายถึง บริเวณรอบๆ ตวัเราท่ีคน สัตว ์พืชอาศยัอยู ่
 รีไซเคิล หมายถึง วธีิการน าขยะหรือของเสียกลบัมาใชใ้หม่ 
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การเตรียมความพร้อม 
 อธิบายวา่นกัเรียนจะเรียนรู้วิธีการอนุรักษท์รัพยากร 
 ถามนกัเรียนวา่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มใดท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของพวกเขาเกิดจากจ านวนประชากรท่ีมากเกินไป 

เนือ้หาก่อนเรียน ครูอาจตอ้งอธิบายผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีคาดไม่ถึงซ่ึงเกิดจากจ านวนประชากรท่ีมากเกินไป 
การสาธิตกิจกรรม ครูยกตวัอยา่งผลกระทบจากจ านวนประชากรท่ีมากเกินไปท่ีครูสังเกตเห็นในชุมชน 

ขัน้ตอนการสอน 

คาบท่ี 1 
 นกัเรียนรวบรวมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ภูมิภาค และประเทศซ่ึงเกิดจากจ านวนประชากรท่ีมากเกินไป 
 นกัเรียนรวบรวมรายการส่ิงของท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลไดใ้นชุมชน 

คาบท่ี 2 
 นกัเรียนแต่ละคนเลือกหวัขอ้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดจากจ านวนประชากรท่ีมากเกินไป เตรียมน าเสนอรายงานผลกระทบในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ 

ภูมิภาค และในระดบัโลก พร้อมทั้งศึกษาวธีิแกไ้ขปัญหาเพื่อบรรเทาหรือลดผลกระทบ 
 ท างานเป็นกลุ่ม นกัเรียนเลือกส่ิงของในรายการส่ิงของท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลท่ีรวบรวบในคาบท่ี 1 และคิดประดิษฐว์ธีิรีไซเคิลส่ิงของนั้นๆ หลงัจากนั้นให้

ทุกกลุ่มต่อยอดพฒันาโครงการรีไซเคิลดว้ยกนั 

การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า   ไม่มี 

บทสรุป  เลือกตวัแทนห้องเพื่อน าเสนอวธีิรีไซเคิลต่อผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการโรงเรียน นกัเรียนในหอ้งเขียนอธิบายขอ้คิดเห็นของผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการต่อ
ขอ้เสนอนั้นๆ  

การประเมินผลท่ีแนะน า 
 นกัเรียนเก็บรวบรวมขอ้มูลและท ารายงานเพื่อน าเสนอผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ในชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน หรือในประเทศซ่ึงเกิดจากจ านวน

ประชากรท่ีมากเกินไป ครูให้นกัเรียนท างานเป็นกลุ่มช่วยกนัตีความจากขอ้มูลท่ีหามาได ้ท าความเขา้ใจหารูปแบบเช่ือมโยงระหวา่งการเจริญเติบโตของ
ประชากรและปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวเิคราะห์หนา้ชั้นเรียน (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 2-การตีความ) 
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 แต่ละกลุ่มท าวจิยัเพื่อน าเสนอรายงานสั้นๆ เก่ียวกบัส่ิงของท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่หรือน ากลบัมาใชเ้พื่อประโยชน์อยา่งอ่ืนได ้(การประเมินผลระหวา่ง
เรียน ดา้นท่ี 3-การประยกุตใ์ช)้ 

 นกัเรียนทั้งชั้นร่วมกนัน าเสนอโครงการรีไซเคิลท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง อา้งอิงจากขอ้มูลงานวจิยัท่ีถูกตอ้งทนัสมยั ขอ้มูลควรบ่งบอกการใชท้รัพยากรใน
ปัจจุบนั ปริมาณทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้สามารถทดแทนไดแ้ละท่ีไม่สามารถทดแทนไดท่ี้มีอยูใ่นชุมชนและในประเทศ มุ่งเนน้แกไ้ขปัญหาผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดจากจ านวนประชากรท่ีมากเกินไป ใหต้วัแทนหอ้งน าขอ้เสนอเสนอต่อนกัเรียนและผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อพิจารณา 
สุดทา้ยน้ี ใหน้กัเรียนเขียนอธิบายความรู้สึก/ความคิดเห็นต่อกระบวนการพฒันาและน าเสนอโครงการรีไซเคิลน้ีในโรงเรียน และเขียนอธิบายความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการตดัสินใจของผูน้ าในระดบัต่างๆ ในชุมชน (การประเมินผลรวบยอด ดา้นท่ี 3-การประยกุตใ์ช ้ดา้นท่ี 4-มุมมอง) 

ค าถามท้ายบท 
 จ านวนประชากรท่ีมากเกินไปส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
 การกระท าของเราในแต่ละวนั เช่นน าส่ิงของมารีไซเคิลสามารถช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดจากจ านวนประชากรไดอ้ยา่งไร 
 โอกาสและส่ิงทา้ทายในการน าวธีิแกไ้ขปัญหาใหม่ๆ มาใชเ้พื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืมีอะไรบา้ง 

การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร สามารถเช่ือมโยงบทเรียนน้ีกบัคณิตศาสตร์เร่ืองการประมาณหาค่าปริมาณทรัพยากร ปริมาณการบริโภค และปริมาณของเสีย 
สามารถเช่ือมโยงกบับทท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน ประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบันโยบายและเป้าหมายของอาเซียนเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรและ
การเจริญเติบโตของประชากรบทท่ี  3 การเช่ือมโยงโลกและทอ้งถ่ิน ศึกษาผลกระทบการบริโภคและของเสียของประชากรท่ีอยูห่่างไกลและศกัยภาพของส่ิงแวดลอ้ม
ทัว่โลก และสามารถเช่ือมโยงกบับทท่ี  4 การส่งเสริมความเสมอภาคและความยติุธรรม ในวทิยาศาสตร์ หนา้ท่ีพลเมืองและ จริยศึกษาได ้
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ เน้ือความเดียวกนั หวัขอ้อนัเป็นสากลในบทกวี 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : มธัยมศึกษาตอนปลาย / ภาษาและวรรณกรรม 

ภาพรวม อ่านบทกวท่ีีเขียนในหลายยคุหลายสมยั และเขียนโดยนกักวจีากต่างวฒันธรรมแต่เขียนบทกวีแนวเดียวกนั ใหน้กัเรียนสังเกตความเหมือนและความแตกต่าง
ของภาษาท่ีใชใ้นแต่ละยคุสมยั รวมทั้งความเหมือนและความแตกต่างของการตอบรับของคนจากต่างวฒันธรรมต่อแนวบทกวท่ีีเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล ครูอาจเลือก
แนวท่ีเป็นสากล เช่นเก่ียวกบัมิตรภาพ ความสุข ความรัก ความตาย ความยติุธรรมและอยติุธรรม ฯลฯ 

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั แนวบทกวบีางแนวเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากลและยงัคงร่วมสมยั 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน 
 นกัเรียนสามารถระบุแนวคิดหลกัของบทกวีได ้
 นกัเรียนสามารถระบุประโยคในบทกวท่ีีใชถ่้ายทอดเน้ือความเร่ืองเดียวกนัได ้
 นกัเรียนสามารถระบุแนวบทกวไีด ้
 นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงบทกวเีหล่านั้นกบัแนวท่ีเป็นสากลได ้
 นกัเรียนสามารถระบุความเหมือนและความแตกต่างของวิธีเช่ือมโยงกบัแนวท่ีเป็นสากลของบทกวเีหล่านั้นได ้

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 นกักวจีากต่างวฒันธรรมเขียนบทกวแีนวเดียวกนัอยา่งไร (ประชาชน สถานท่ี แนวคิด) 
 มุมมองท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนับ่งบอกอะไรเก่ียวกบัความแตกต่างดา้นวฒันธรรม (ประชาชน แนวคิด) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้ 
 ท าส าเนาบทกวหีลายๆ บทท่ีเขียนแนวเดียวกนั (เช่นเก่ียวกบัความรัก มิตรภาพ ความเศร้า ความตาย ความสุข ฯลฯ) 
 ตารางเปรียบเทียบบทกวี 
 ปากกาและกระดาษ 

เวลาท่ีใช้ 3 คาบ 

อธิบายค าศัพท์ ไม่มี 
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การเตรียมความพร้อม 
 ครูเขียนแนวบทกวท่ีีครูจะอ่านบนกระดาน 
 ใหน้กัเรียนเขียนอธิบายปฏิกิริยาความรู้สึกเก่ียวกบัแนวบทกวนีั้นๆ นกัเรียนสามารถวาดภาพแสดงความรู้สึกได ้

เนือ้หาก่อนเรียน อธิบายความเป็นมาของนกักว ีและใจความของบทกวท่ีีเขียนข้ึน 
การสาธิตกิจกรรม ครูเร่ิมตน้อ่านบทกว ีหลงัจากอ่านจบ 1 บรรทดัใหค้รูอธิบายความประทบัใจ ความคิดเห็น และปฏิกิริยาตอบรับต่อบทกวีนั้นๆ เพื่อสาธิตเป็นตวัอยา่ง
ใหก้บันกัเรียน 

ขัน้ตอนการสอน 

คาบท่ี 1 
 ครูแจกบทกวใีหน้กัเรียน 1 บท อ่านบทกวนีั้นชา้ๆ จนจบ 1 รอบ ในรอบแรกน้ีใหน้กัเรียนท าความเขา้ใจกบับทกว ีไม่ตอ้งเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใดๆ ใน

กระดาษ ใหน้กัเรียนสรุปใจความโดยรวม 1-2 ประโยค อธิบายสั้นๆ วา่นกักวผีูน้ี้เขียนเก่ียวกบัเร่ืองใด นกัเรียนเขา้ใจอะไร คิดหรือรู้สึกอยา่งไรหลงัจากท่ีได้
อ่านจบไปในรอบแรก 

 ใหน้กัเรียนอ่านบทกวีอีกรอบ คราวน้ีให้นกัเรียนเขียนหรือท าเคร่ืองหมายในกระดาษได ้กลบัไปอ่านส่ิงท่ีเขียนอธิบายไวห้ลงัจากอ่านจบรอบแรกและสามารถ
แกไ้ขเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร หลงัจากอ่านจบรอบท่ี 2 นกัเรียนเขา้ใจบทกวน้ีีอยา่งไร 

 ถามค าถามเหล่าน้ีเพื่อช่วยนกัเรียนคิดวเิคราะห์ไดเ้ฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน 
o นกัเรียนมีค าถามหรือไม่ 
o มีค า/วลีใดท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือไม่ 
o มีค า/วลีใดท่ีช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
o มีค า/วลีใดท่ีเหมือนจะส าคญั เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น 
o บทกวน้ีีท าใหน้กัเรียนรู้สึกหรือนึกถึงอะไร เพราะเหตุใด (ประโยค/วลีใดท าให้นกัเรียนรู้สึกเช่นนั้น) 
o บทกวน้ีีก าลงับอกอะไรกบันกัเรียน  

 นกัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบับทกวน้ีีโดยใหน้กัเรียนตั้งค  าถามและแสดงความคิด ครูช่วยช้ีแนะอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจสาระส าคญั 
 ครูอธิบายความเป็นมาของนกักว ีวฒันธรรม และยคุสมยัท่ีบทกวน้ีีไดถู้กเขียนข้ึน 
 นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบับทกวใีนตารางเปรียบเทียบบทกว ี
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คาบท่ี 2 
 ครูแจกบทกวบีทท่ี 2 ท่ีเขียนแนวเดียวกนักบับทท่ี 1 แต่เขียนโดยนกักวจีากต่างวฒันธรรม 
 ครูด าเนินการสอนขั้นตอนเดียวกบัคาบท่ี 1 ใหน้กัเรียนท าความเขา้ใจกบับทกวบีทใหม่น้ี 
 ใหน้กัเรียนบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบับทกวบีทท่ี 2 น้ีในตารางเปรียบเทียบบทกว ี

คาบท่ี 3 
 ครูสามารถเลือกบทกวีอีกหลายๆ บทท่ีเขียนแนวเดียวกนักบับทท่ี 1 และ 2 ตามจ านวนท่ีเห็นสมควร ควรมีอยา่งนอ้ย 2 บท จะมากกวา่ 2 บทก็ไดแ้ต่ทุกบทตอ้ง

เขียนแนวเดียวกนักบับทท่ี 1 และ 2 
 สุดทา้ย นกัเรียนตอ้งวิเคราะห์เปรียบเทียบบทกวีเหล่าน้ีในตารางเปรียบเทียบบทกว ีเพื่อหาขอ้สรุปความเหมือนและความแตกต่างของการตอบรับของคนจาก

ต่างวฒันธรรมต่อแนวบทกวีท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล เขียนขอ้สรุปจากการสังเกตอยา่งนอ้ย 1 ยอ่หนา้หรือมากกวา่ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน “บทสรุป”) 

การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า  อ่านตีความ วเิคราะห์ และเปรียบเทียบบทกวีเหล่านั้น 

บทสรุป  นกัเรียนวเิคราะห์เปรียบเทียบบทกวีอยา่งนอ้ย 2 บทในตารางเปรียบเทียบบทกว ีเพื่อหาขอ้สรุปความเหมือนและความแตกต่างของการตอบรับของคนจากต่าง
วฒันธรรมต่อแนวบทกวท่ีีเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากลอยา่งนอ้ย 1 ยอ่หนา้ (หรือมากกวา่) 

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  ใหน้กัเรียนบนัทึกบทกวท่ีีไดอ่้านในชั้นในตารางเปรียบเทียบบทกวเีพื่อความเขา้ใจ 

การประเมินผลท่ีแนะน า 
 ใหน้กัเรียนเขียนและวาดภาพแสดงความรู้สึกต่อบทกวท่ีีไดอ่้านในรอบแรก สามารถแกไ้ขเพิ่มเติมหลงัจากอ่านรอบท่ี 2 ได ้มุ่งประเด็นไปท่ีความเขา้ใจ 

ความรู้สึก อารมณ์ ค าถาม และค า/วลีใดท่ีเหมือนจะมีความส าคญัต่อกวบีทน้ี (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 2-การตีความ ดา้นท่ี 4-มุมมอง และดา้นท่ี 6-
การรู้จกัตวัเอง) 

 ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปฏิกิริยาตอบรับต่อบทกวนีั้นๆ บนัทึกความเป็นมาของนกักว ียคุสมยัท่ีเขียน และวฒันธรรมของนกักวีในตาราง
เปรียบเทียบบทกวี และควรบนัทึกปฏิกิริยาตอบรับและค าถามเก่ียวกบับทกวท่ีีอ่าน (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 2-การตีความ ดา้นท่ี 4-มุมมอง และ
ดา้นท่ี 5-การร่วมรู้สึก) 

 ใหน้กัเรียนเขียนสรุปอยา่งนอ้ย 1 ยอ่หนา้ เปรียบเทียบบทกวอียา่งนอ้ย 2 บท เพื่อหาขอ้สรุปความเหมือนและความแตกต่างของการตอบรับของคนจากต่าง
วฒันธรรมต่อแนวบทกวใีนหวัขอ้สากล ใหน้กัเรียนเช่ือมโยงกบัตวัอยา่งในประวติัศาสตร์เม่ือการพฒันาของความคิดสร้างสรรคไ์ดรั้บแรงบนัดาลใจจากความ
ยากล าบากหรือความเจริญในขณะนั้น (การประเมินผลรวบยอด ดา้นท่ี 2-การตีความ ดา้นท่ี 4-มุมมอง และดา้นท่ี 5-การร่วมรู้สึก) 
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ค าถามท้ายบท 

 ตวัอยา่งหวัขอ้แนวบทกวท่ีีในระดบัสากลมีอะไรบา้ง 
 บทกวท่ีีถ่ายทอดแนวคิดความรู้สึกเดียวกนัส่งผลตอบรับแตกต่างกนัอยา่งไรในแต่ละบทกว ี

 
การเช่ือมกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร สามารถเช่ือมโยงบทเรียนน้ีกบัประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา วเิคราะห์บทกวใีนประวติัศาสตร์และเปรียบเทียบความแตกต่างกบั
แนวท่ีเป็นท่ีรู้จกัใน “ระดบัสากล” ได ้
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เอกสารประกอบการสอน ตารางเปรียบเทียบบทกวี 

ช่ือสมาชิกในกลุ่ม ______________________________________________________________________________________________________ 

ค าแนะน าในการบันทึก ใชบ้นัทึกผลการเรียนรู้เก่ียวกบับทกวท่ีีนกัเรียนไดอ่้านและศึกษาในชั้นเรียนในตารางน้ี 
ช่ือบทกวแีละนักกวผีู้ เขียน หัวข้อ ประเด็นบทกวใีนระดับสำกล

และประโยคในบทกวีทีถ่่ำยทอดส่ิง
ส ำคัญเกีย่วกบัแนวบทกวทีีเ่ลือก 

ค ำอธิบำยโดยรวมเกีย่วกบัหัวข้อ 
ประเด็น ในระดับสำกลทีถ่่ำยทอดใน

บทกวี 

ข้อมูลเกีย่วกบัวฒันธรรมของนักกว/ี
บทกว ีและยุคสมัยทีเ่ขียนขึน้ 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ ความสมดุลในชีวนิเวศ 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา :  มธัยมศึกษาตอนปลาย / วทิยาศาสตร์ 

ภาพรวม ในทุกท่ีจะมีพนัธ์ุไมพ้ื้นเมืองซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะข้ึนอยูก่บัขีดความสามารถในการรองรับไดข้องสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินนั้นๆ ในแต่ละประเทศจ านวน
ประชากรของพืชและสัตวไ์ดรั้บผลกระทบจาก "เง่ือนไขท่ีสมบูรณ์" ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ จ  านวนสัตวน์กัล่า การแข่งขนั ปริมาณสารพิษ 
และการเติบโตของประชากร ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงของประชากรพืชและสัตว ์ซ่ึงอาจท าใหเ้พิ่มข้ึนหรือลดลงอยา่งรวดเร็ว ขีด
ความสามารถในการรองรับไดข้องระบบนิเวศจะเป็นตวัควบคุมประชากรเพื่อไม่ใหเ้สียสมดุลไปภายในเวลาท่ีก าหนดหรืออาจเรียกวา่ขีดความสามารถ (K)  
ของชีวนิเวศ (ไบโอม) 

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั พืชและสัตวป์รับตวัตอบรับกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเพื่อความอยูร่อด สภาพเศรษฐกิจและการอยูดี่กินดีของประชาชนลว้นข้ึนอยูก่บั
สภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน 
 นกัเรียนเลือกสัตวท่ี์ส าคญัในทอ้งถ่ินมา 3 ชนิด และเลือกพืชท่ีส าคญัท่ีข้ึนอยูท่ ัว่ไปในชุมชนและในชีวนิเวศ (ไบโอม) มา 1 ชนิด 
 นกัเรียนอธิบายลกัษณะทางกายภาพของพืชและสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัคนในชุมชน อธิบายผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนถา้จ านวนพืช

และสัตวเ์หล่าน้ีลดลงหรือเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ใหน้กัเรียนค านวณผลทางสถิติและใชข้อ้มูลน้ีคาดการณ์ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศถา้พืชและสัตว์
เหล่าน้ีสูญพนัธ์ุ 

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 เพราะเหตุใดการปรับตวัของพืชและสัตวใ์หต้อบรับกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินมีความส าคญัต่อการอยูดี่กินดีของคนในชุมชน (ส่ือสถานท่ี) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้ 
 แผนท่ีชีวนิเวศ (ไบโอม) ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 สมุดจดบนัทึกขอ้มูล แผนภาพพืชและสัตว ์และขอ้มูลการนบัจ านวนประชากรพืชและสัตวใ์นทอ้งถ่ิน 
 กระดาษบนัทึกกราฟเส้นแสดงการเจริญเติบโตของประชากรพืชและสัตวใ์นทอ้งถ่ินในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 
 แผนท่ีของชุมชน และแผนท่ีชีวนิเวศ (ไบโอม) ของประเทศ 
 เชือก เสาปัก และสายเมตร – ใชว้ดัพื้นท่ีส่ีเหล่ียมเพื่อสุ่มตวัอยา่งขนาด 10x10 เมตรจ านวน 3 แห่ง 
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เวลาทีใ่ช้   2 สัปดาห์ (3 คาบบวกกบัเวลาท่ีใชเ้พื่อการสังเกต การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวจิยั) 

อภิธานศัพท์ 
 ประชากร หมายถึง ส่ิงมีชีวติสายพนัธ์ุใดสายพนัธ์ุหน่ึงอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีแห่งหน่ึงมีการผสมพนัธ์ุและมีผลกระทบต่อกนั 
 ชุมชน หมายถึง พื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมีส่ิงมีชีวติอาศยัอยู ่
 ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กนัของส่ิงมีชีวติและสภาพแวดลอ้มหรือองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติเพื่อการอยูร่อด 
 องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวิต หมายถึง ส่ิงท่ีไม่มีชีวติ เช่น อุณหภูมิ น ้า แสงแดด ลม หิน และดิน 
 ศกัยภาพทางชีวภาพ หมายถึง อตัราสูงสุดท่ีจ านวนประชากรสามารถเพิ่มข้ึนไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขสมบูรณ์ 
 การสูญพนัธ์ุ หมายถึง การตายของประชากรเฉพาะกลุ่มเน่ืองจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ การแข่งขนั หรือการขาดทรัพยากรเพื่อความอยูร่อด 
 การส ารวจตามแนวเส้นตรง (Transect) หมายถึง พื้นท่ีสุ่มตวัอยา่ง (เช่นพืชในบริเวณหน่ึง) ท่ีเป็นแนวยาวต่อเน่ือง 
 ห่วงโซ่อาหาร หมายถึง การกินกนัของส่ิงมีชีวติซ่ึงมีการถ่ายทอดพลงังานตามล าดบัขั้นของการกิน 
 ล าดบัขั้นของการกิน หมายถึง การกินต่อกนัเป็นทอดๆ 
 ชีวนิเวศ (ไบโอม) หมายถึง พื้นท่ีขนาดใหญ่บนผนืโลกกระจายตวัตามปริมาณน ้าฝนและอุณหภูมิ การเติบโตของพืชและสัตวมี์ลกัษณะเฉพาะในแต่ละภูมิภาค 

การเตรียมความพร้อม 
 นึกถึงสัตว ์3 ชนิดท่ีมีบทบาทส าคญัต่อชีวติของนกัเรียน มีสัตวช์นิดใดบา้งและเพราะเหตุใด 
 นึกถึงพืชท่ีข้ึนในทอ้งถ่ิน 1 ชนิดท่ีมีความจ าเป็นต่อความอยูร่อดของคนในชุมชน นกัเรียนนึกถึงพืชชนิดใด 
 นกัเรียนเคยสังเกตเห็นการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของขีดความสามารถในการรองรับไดข้องพืชและสัตวท์ั้ง 4 ชนิดท่ีนกัเรียนกล่าวขา้งตน้หรือไม่ พืชและสัตว์

เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อกนัอยา่งไร และมีผลกระทบต่อมนุษยอ์ยา่งไร 
 พืชและสัตวเ์หล่าน้ีมีผลกระทบต่อการน าองคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติมาท าใหเ้กิดประโยชน์ในภูมิภาคน้ีอยา่งไร 
 ถา้พืชหรือสัตวช์นิดหน่ึงหรือพืชและสัตวท์ั้งหมดสูญพนัธ์ จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินอยา่งไร 
 สภาพแวดลอ้ม เช่นสภาพอากาศหรือภยัพิบติัทางธรรมชาติ มีบทบาทในการท าลายหรือเพิ่มจ านวนพืชหรือสัตวส์ายพนัธ์ุใดสายพนัธ์ุหน่ึงอยา่งรวดเร็วหรือไม่ 
 นกัเรียนสามารถช่วยรักษาสมดุลของประชากรพืชและสัตวใ์นชุมชนทั้ง 4 ชนิดท่ีกล่าวขา้งตน้ไดอ้ยา่งไร เพื่อใหขี้ดความสามารถในการรองรับไดไ้ม่

เปล่ียนแปลง 
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เนือ้หาก่อนเรียน   ครูอธิบายวธีิการบนัทึกเพื่อใหบ้นัทึกไดอ้ยา่งถูกตอ้งและกระชบั อธิบายรายละเอียดท่ีตอ้งบนัทึก เช่นแผนภาพ ลกัษณะพิเศษ ลกัษณะนิสัย ลกัษณะท่ี
อยูอ่าศยั และการอธิบายจากการสังเกต นอกจากน้ี ใหค้รูสาธิตการส ารวจตามแนวเส้นตรง (Transect) รายงานผลโดยใชก้ราฟเส้น และใชข้อ้มูลเพื่อคาดการณ์ความอยู่
รอดของพืชและสัตวเ์หล่าน้ีในอนาคต 

การสาธิตกิจกรรม   สาธิตการวดัพื้นท่ีส่ีเหล่ียมขนาด 10x10 เมตร เอาเสาปักและใชเ้ชือกพนัโดยรอบ ให้นกัเรียนนบัและบนัทึกจ านวนพืชและสัตวท่ี์นกัเรียนกล่าว
ขา้งตน้ นกัเรียนจะเรียนรู้วา่จะพบพืชและสัตวเ์หล่าน้ีบริเวณใด ถา้โรงเรียนอยูใ่กลช้ายฝ่ังนกัเรียนสามารถสุ่มตวัอยา่งตามชายฝ่ังขณะน ้าลงได ้ครูสาธิตการสร้างกราฟ
และวธีิการจดบนัทึก ใหน้กัเรียนนบัและบนัทึกจ านวนพืชและสัตวเ์หล่าน้ีตลอดทั้งปีโดยการสุ่มตวัอยา่งและรายงานผลโดยใชก้ราฟ 

ขัน้ตอนการสอน 

จ านวนคาบมากกวา่ 2 สัปดาห์ (ครูวางแผนการจดัการเรียนรู้และก าหนดจ านวนคาบเรียนตามท่ีเห็นสมควร) 
 ศึกษาวจิยัสัตว ์3 ชนิดท่ีพบในทอ้งถ่ิน คอยสังเกตลกัษณะถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติอ่ืน และล าดบัขั้นของการกิน (ห่วงโซ่อาหาร) และบนัทึกใน

สมุดบนัทึก 
 ศึกษาวจิยัพืชท่ีข้ึนในทอ้งถ่ิน 1 ชนิด คอยสังเกต สุ่มตวัอยา่งและนบัจ านวน 
 เก็บขอ้มูลของชีวนิเวศ (ไบโอม) ในภูมิภาค และศึกษาเปรียบเทียบกบัจ านวนพืชและสัตวท่ี์นกัเรียนท าการศึกษาในทอ้งถ่ินของนกัเรียน 
 นกัเรียนส ารวจตามแนวเส้นตรง (Transect) ในหลายๆ พื้นท่ี โดยนบัจ านวนพืชและสัตวใ์นพื้นท่ีสุ่มตวัอยา่งขนาด 10x10 เมตร ใหน้กัเรียนกลบัมารวมตวักนั

ในชั้นเรียนเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล 
 นกัเรียนศึกษาวจิยัผลกระทบของพืชและสัตวเ์หล่าน้ีต่อสภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจของประเทศ 
 นกัเรียนร่วมกนัสรุปผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หากพืชและสัตวเ์หล่าน้ีสูญพนัธ์ุหรือใกลสู้ญพนัธ์ุ 

การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า  ครูสาธิตการท าวจิยั การเตรียมและส ารวจตามแนวเส้นตรง (transect) การบนัทึกในสมุดบนัทึก และการสร้างกราฟเพื่อแสดงขอ้มูล 
บทสรุป ครูควรแนะน าและสนบัสนุนใหน้กัเรียนระดมความคิดในคาบเรียนต่อไป 

การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  ศึกษาเพื่อนบัจ านวนพืชและสัตวส์ัปดาห์ละคร้ัง ใหน้กัเรียนบนัทึกผล อธิบาย แสดงแผนภาพ ติดภาพถ่ายหรือติดแผนภาพของพื้นท่ีสุ่ม
ตวัอยา่ง (Transect) ในสมุดบนัทึก ครูตรวจดูผลงานทุกอาทิตยเ์พื่อติดตามผล นกัเรียนแสดงกราฟ สร้างแผนภาพห่วงโซ่อาหารของพืชและสัตวท่ี์ท าการศึกษา และ
เตรียมรายงานเก่ียวกบัผลกระทบต่อชีวติของพวกเขาและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หากพืชและสัตวเ์หล่าน้ีสูญพนัธ์ุหรือใกลสู้ญพนัธ์ุ 
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การประเมินผลท่ีแนะน า  
 ใหน้กัเรียนบนัทึกผลจากการสังเกต นบัจ านวนพืชและสัตวแ์ละบนัทึกในสมุดวชิาวทิยาศาสตร์ ควรศึกษาพืช (อยา่งนอ้ย 1 ชนิดท่ีข้ึนในทอ้งถ่ิน) และสัตว ์

(อยา่งนอ้ย 3 ชนิดท่ีอาศยัในทอ้งถ่ิน) รายละเอียดท่ีตอ้งบนัทึกมีดงัน้ี จ  านวนนบัของประชากรพืชและสัตว ์กราฟ ภาพถ่าย ผลการวเิคราะห์ ขอ้สรุปตาม
หลกัฐาน/ขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้และขอ้เสนอแนะหรือแนวทางในการรักษาพืชและสัตวเ์หล่าน้ีใหย้ ัง่ยนื นอกจากน้ี เน้ือหาการท าวิจยัตอ้งถูกตอ้ง การเก็บขอ้มูล
ชดัเจน สามารถน ากระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ในการวิเคราะห์ นกัเรียนตอ้งวเิคราะห์เปรียบเทียบจ านวนพืชและสัตวใ์นทอ้งถ่ินกบัจ านวน
พืชและสัตวใ์นชีวนิเวศ (ไบโอม) ของทั้งประเทศ ใชข้อ้มูลเพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินถา้จ านวนประชากรพืชและสัตวเ์พิ่มข้ึนหรือลดลง 
(การประเมินผลรวบยอด ดา้นท่ี 1-การอธิบาย ดา้นท่ี 2-การตีความ ดา้นท่ี 3-การประยกุตใ์ช ้และดา้นท่ี 4-มุมมอง) 

 ใหน้กัเรียนอภิปราย แสดงขอ้มูล และน าเสนอผลการวเิคราะห์ในเชิงลึกหนา้ชั้นเรียน เพื่อนนกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น คาบเรียนท่ีใชร้ะดมความคิดและ
แบ่งปันประสบการณ์/ผลการเรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมมือภายในหอ้งสามารถท าไดต้ลอดทั้งเทอมแลว้แต่ครูเห็นสมควร (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 
4- มุมมอง ดา้นท่ี 5-การร่วมรู้สึก และดา้นท่ี 6-การรู้จกัตวัเอง) 

 ใหน้กัเรียนน าเสนอรายงานผลการวจิยัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณของพืชและสัตวใ์นชีวนิเวศ (ไบโอม) ผลการวจิยัควรครอบคลุมถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศใน
ทอ้งถ่ิน คน และเศรษฐกิจหากพืชหรือสัตวเ์หล่าน้ีสูญพนัธ์ุหรือใกลสู้ญพนัธ์ุ พร้อมทั้งน าเสนอขอ้เสนอแนะในการป้องกนัการสูญพนัธ์ุของพืชและสัตวเ์หล่าน้ี
และขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในทอ้งถ่ินและในประเทศ (การประเมินผลรวบยอด ดา้นท่ี 3-การประยกุตใ์ช ้ดา้นท่ี 4-มุมมอง 
และดา้นท่ี 5-การร่วมรู้สึก) 

ค าถามท้ายบท 
 พืชและสัตวใ์นทอ้งถ่ินของนกัเรียนปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มในระบบนิเวศไดอ้ยา่งไร 
 ถา้พืชและสัตวเ์หล่าน้ีสูญพนัธ์ุจะส่งผลกระทบอยา่งไรต่อคนและเศรษฐกิจ 
 นกัเรียนสามารถท าอะไรเพื่อรักษาจ านวนพืชและสัตวเ์หล่าน้ีไวใ้หย้ ัง่ยนื 

 
การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร   นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงบทเรียนน้ีกบัประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา เม่ือศึกษาผลกระทบต่อสังคมเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มและความพร้อมของทรัพยากรในอดีต นอกจากน้ีนกัเรียนสามารถเปรียบเทียบนโยบายของอาเซียนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในบทท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบั
อาเซียนได ้
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เอกสารประกอบการสอน   แผนท่ีชีวนิเวศ (ไบโอม) ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ แผนปฏิบติัและการเตรียมการ – การเตรียมความพร้อมเม่ือเกิดภยัพิบติั 
ระดับช้ันเรียน / รายวิชา : มธัยมศึกษาตอนปลาย / วทิยาศาสตร์ 

ภาพรวม ประเทศสมาชิกอาเซียนไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัทางธรรมชาติหลายอยา่ง เช่นจากสึนามิ พายไุตฝุ้่ น แผน่ดินไหว และจากลมมรสุมในฤดูมรสุม จ านวน
ประชากรในภูมิภาคเบาบางลง บา้งก็โยกยา้ยเน่ืองจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ นกัเรียนจะเรียนรู้เก่ียวกบัผลกระทบของภยัพิบติัเหล่าน้ีต่อผนืดิน การเกษตร เศรษฐกิจ 
จ านวนประชากร และความพยายามเพื่อการอยูร่อดของคนในชุมชนและในประเทศใกลเ้คียง 

ความเข้าใจท่ีคาดหวงั ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบของแต่ละบุคคล ของคนในชุมชน/หมู่บา้นหลงัจากการเกิดภยัพิบติัสามารถบรรเทาลงได ้

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน 
 นกัเรียนสามารถระบุภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนบ่อยในทอ้งถ่ินได ้
 นกัเรียนเขา้ใจและสามารถอธิบายใหเ้ห็นภาพบริเวณท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภยัพิบติับนแผนท่ีได ้ภยัพิบติัเหล่าน้ีอาจมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รุนแรงบนเปลือกโลก เช่นการเกิดรอยเล่ือนหรือแนวของรอยเล่ือนทางธรณีวทิยา 
 นกัเรียนระดมความคิดหาวธีิจดัการกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ เตรียมความพร้อมก่อน ระหวา่ง และหลงัจากการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติได ้

ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 นกัเรียนสามารถลดผลกระทบต่อการใชชี้วิตประจ าวนั ผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมหลงัการเกิดภยัพิบติัไดอ้ยา่งไร และจะส่งผลกระทบ

ต่อการแลกเปล่ียนทางการคา้กบัประเทศอ่ืนๆ อยา่งไร (สถานท่ี ส่ือ) 
 ภยัพิบติัใดท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผนืดิน นกัเรียนสามารถอธิบายวิธีการจดัการกบัภยัพิบติันั้นๆ ในอดีตได ้(สถานท่ี ประชาชน) 

เอกสารประกอบการสอนท่ีต้องใช้ 
 แผนท่ีวงแหวนแห่งไฟ จุดเส่ียงต่อการเกิดแผน่ดินไหว 
 แผนท่ีภูเขาไฟในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 เวบ็ไซตว์ดิีทศัน์การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ผา่นมา 
 เวบ็ไซตบ์ทความการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ผา่นมา 
 กระดาษขนาดใหญ่ (ใชก้บัแผนท่ี) ปากกามาร์คเกอร์/ปากกาสีเมจิก สี พูก่นั 
 ไมอ้ดั ตะปู หมุด/เดือยไม ้หรือไม ้
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เวลาท่ีใช้   7 คาบ 

อภิธานศัพท์ นิยามค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

การเตรียมความพร้อม 
 ภยัพิบติัทางธรรมชาติใดท่ีมกัเกิดข้ึนบ่อยในประเทศ 
 นกัเรียนตอ้งเตรียมตวัอยา่งไรบา้ง/จดัหาอะไรบา้งเพื่อความปลอดภยัของนกัเรียนและครอบครัว 
 นกัเรียนสามารถช่วยกนัดูแลชุมชนใหป้ลอดภยัไดอ้ยา่งไร 

เนือ้หาก่อนเรียน   ยกตวัอยา่งภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเคยเกิดข้ึนหรือก าลงัเป็นข่าวอยู ่

การสาธิตกิจกรรม   ครูแสดงแผนท่ีภูเขาไฟ แผนท่ีแสดงทิศทางลมมรสุมและเขตลมมรสุม ข่าววดิีทศัน์การเกิดแผน่ดินไหว ภูเขาไฟ และคล่ืนสึนามิ เพื่อให้นกัเรียน
เห็นเป็นตวัอยา่งและเป็นการเตือนนกัเรียนถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้(ถา้เทคโนโลยเีอ้ืออ านวย) 

ขัน้ตอนการสอน 

คาบท่ี 1 
 นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คน คน้ควา้วจิยัและแสดงความคิดเห็นร่วมกนัเก่ียวกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นชุมชน บนัทึกภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

สาเหตุการเกิดท่ีเกิดจากกระบวนการทางธรณีวทิยา และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากภยัพิบติัดงักล่าว 

คาบท่ี 2 
 เสนอผลการเรียนรู้หนา้ชั้นเรียน และใหน้กัเรียนในห้องจดบนัทึกความคิดเห็นของเพื่อน ๆ 
 นกัเรียนร่วมกนัสร้างแผนท่ีประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเขตภูเขาไฟ เขตลมมรสุม เขตรอยเล่ือน ฯลฯ พร้อมทั้งอธิบายภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติท่ีเคยเกิดข้ึน ครูถามภยัพิบติัแต่ละประเภทเพื่อใหน้กัเรียนอธิบายตวัอยา่งเหตุการณ์ภยัพิบติัแต่ละประเภทท่ีเกิดข้ึน สถานท่ีเกิดภยัพิบติันั้นๆ ก าหนดสี
แสดงภยัพิบติัแต่ละประเภท ใหน้กัเรียนเขียนสัญลกัษณ์สีต่างๆ หรือติดหมุดสีบนแผนท่ีตามแต่ละประเภทของภยัพิบติั นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายภยัพิบติัแต่ละ
ประเภทท่ีเคยเกิดข้ึนในบา้นเกิดของนกัเรียนท่ีสร้างความเสียหายต่อชุมชนและคนในชุมชน บอกถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อพวกเขา 

คาบท่ี 3-7 
 หลงัเลิกเรียนใหน้กัเรียนเดินไปรอบๆ หมู่บา้น/ชุมชนเพื่อสร้างแผนท่ีของชุมชน บ่งบอกถนนสายหลกั ซอย ทางเดินเขา้-ออกบา้นของนกัเรียน/หมู่บา้น/ชุมชน/

เมือง 
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 นกัเรียนระดมความคิดหาเส้นทางหนีภยัเพื่อใชอ้พยพคนไปท่ีสูง ไปในเมือง ไปท่ีโรงเรียน ฯลฯ ครูแจกแผนท่ีชุมชนใหก้บันกัเรียน 
 กลบัไปโรงเรียนพร้อมกบัแผนอพยพท่ีตกลงภายในกลุ่ม ใหน้กัเรียนอธิบายและแสดงแผนอพยพแก่เพื่อนนกัเรียน ใหน้กัเรียนร่วมกนัเลือกแผนท่ีดีท่ีสุด โดย

นกัเรียนคนหน่ึงในกลุ่มอธิบายและแสดงแผนอพยพแก่เพื่อนนกัเรียนอีก 3 คนท่ีมาจากกลุ่มอ่ืนแลว้เลือกแผนท่ีดีท่ีสุด 
การฝึกปฏิบัติตามค าแนะน า ไม่มี 
บทสรุป นกัเรียนจดัท าแผน่พบัแสดงแผนอพยพ และน าไปแจกจ่ายแก่เพื่อนนกัเรียน ครอบครัว และคนอ่ืนๆ ในชุมชน 
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง   ไม่มี 
การประเมินผลท่ีแนะน า 

 ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มคน้ควา้วิจยั แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการคุกคามของภยัพิบติัทางธรรมชาติในชุมชน ใหน้กัเรียนบนัทึกประเภทของภยัพิบติั สาเหตุ และ
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากภยัพิบติันั้นๆ น าเสนอผลการเรียนรู้หนา้ชั้นเรียนโดยกลุ่มท่ีเหลือทบทวนเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีพวกเขาไดบ้นัทึกไวแ้ละท า
การแกไ้ขเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร (การประเมินผลระหวา่งเรียน ดา้นท่ี 1-การอธิบาย ดา้นท่ี 2-การตีความ และดา้นท่ี 6-การรู้จกัตวัเอง) 

 ใหน้กัเรียนร่วมกนัสร้างแผนท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนและเขตภยัพิบติั เร่ิมตน้การอภิปรายเก่ียวกบัการคุกคามของภยัพิบติัในชุมชน (การประเมินผลระหวา่ง
เรียน ดา้นท่ี 1-การอธิบาย ดา้นท่ี 2-การตีความ ดา้นท่ี 4-มุมมอง และดา้นท่ี 5-การร่วมรู้สึก) 

 ใหน้กัเรียนคน้ควา้วจิยั ออกแบบและน าเสนอเส้นทางอพยพ แผนท่ีท่ีสร้างควรครอบคลุมรายละเอียดของถนนสายหลกั ซอย ทางเดินเขา้-ออกบา้นของ
นกัเรียน/หมู่บา้น/ชุมชน/เมือง (การประเมินผลรวบยอด ดา้นท่ี 1-การอธิบาย ดา้นท่ี 2-การตีความ และดา้นท่ี 3-การประยกุตใ์ช)้ 

 ใหน้กัเรียนจดัท าแผน่พบัแสดงแผนอพยพ ควรแสดงการใชข้อ้มูล การตีความจากการคน้ควา้วจิยั (การตอบรับของแต่ละบุคคลและชุมชนเม่ือภยัพิบติัทาง
ธรรมชาตินั้นๆ เกิดข้ึนในอดีต) นกัเรียนจะแจกจ่ายแผน่พบัเหล่าน้ีใหแ้ก่เพื่อนร่วมชั้น (ในคาบท่ีอภิปรายแผนอพยพร่วมกนั) พร้อมทั้งแจกจ่ายให้แก่คนใน
ครอบครัวและคนในชุมชน (การประเมินผลรวบยอด ดา้นท่ี 1-การอธิบาย ดา้นท่ี 2-การตีความ และดา้นท่ี 3-การประยกุตใ์ช)้ 

ค าถามท้ายบท 
 สภาพภูมิอากาศและ/หรือภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิอากาศมีอนัตรายใหก้บัชุมชนของเราอยา่งไร 
 ภยัพิบติัทางธรรมชาติใดท่ีอาจเกิดข้ึนไดบ้า้ง และคนในชุมชนมีการเตรียมความพร้อมอยา่งไรหากเกิดภยัพิบติันั้นๆ 
 บทบาทของขอ้มูลและการใหค้วามรู้แก่ประชาชนมีความส าคญัอยา่งไรต่อการเตรียมความพร้อมหากเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

การเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร สามารถเช่ือมโยงบทเรียนน้ีกบับทท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน โดยเฉพาะในหวัขอ้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา 
นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัความร่วมมือระดบัภูมิภาคก่อนและหลงัการรวมกนัของสมาคมอาเซียน นอกจากน้ียงัสามารถเช่ือมโยงกบัสังคมศึกษาในบทท่ี 3 การ
เช่ือมโยงโลกและทอ้งถ่ิน นกัเรียนจะไดศึ้กษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหรือเง่ือนไขทางสังคมท่ีเกิดข้ึนหลงัจากเหตุการณ์ภยัพิบติัในทอ้งถ่ิน 
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เอกสารประกอบการสอน  แผนท่ีวงแหวนแห่งไฟ จุดเส่ียงต่อการเกิดแผน่ดินไหว 

 
ท่ีมา Rodrigue J-P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography. 

http//people.hofstra.edu/jean-paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html  
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เอกสารประกอบการสอน  แผนท่ีภูเขาไฟในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 
 
 

  
 
 

ท่ีมา Smithsonian Institute/ Global Volcanism Program 
http//www.volcano.si.edu/world/find_regions.cfm 
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เอกสารประกอบการสอน เวบ็ไซตว์ีดิทศัน์การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ผา่นมา 
 
คลืน่สึนำมิในประเทศอนิโดนีเซียในปี 2004 

 http//www.youtube.com/watchv=wAF_-hMyreY&feature=related 
 http//www.youtube.com/watchv=0NfKZAiWRoE 

 
ภูเขำไฟเมรำปีระเบิดในอินโดนีเซียในปี 2010 

 http//www.youtube.com/watchv=aIkyvU5ohow&feature=relmfu 
 http//www.youtube.com/watchv=qThv94jyAAg&feature=relmfu 
 http//www.youtube.com/watchv=LVitigd74lM&feature=relmfu 

 
แผ่นดินไหวและคลืน่สึนำมิในประเทศอินโดนีเซียในปี 2012 

 http//www.youtube.com/watchv=ag-SCzzxIT0 
 http//www.youtube.com/watchv=n7vlF-WAH5A&feature=relmfu 
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เอกสารประกอบการสอน เวบ็ไซตบ์ทความการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ผา่นมา 
แผ่นดินไหวและคลืน่สึนำมิในประเทศอินโดนีเซียในปี 2004 

 http//articles.cnn.com/2004-12-27/world/quake.facts_1_magnitude-quake-quake-and-tsunamis-chile_s=PMWORLD 
 http//geology.about.com/od/historicearthquakes/a/aasumatra.htm 
 http//www.dosomething.org/tipsandtools/11-facts-about-2004-indian-ocean-tsunami 

 

แผ่นดินไหวในชวำในปี 2006 
 http//www.guardian.co.uk/world/2006/may/27/indonesia.jamessturcke 

 

แผ่นดินไหวในประเทศอนิโดนีเซียในปี 2009 
 http//suite101.com/article/indonesia-earthquake-september-2009-a145244 
 http//suite101.com/article/sumatra-earthquake-september-30-2009-a154594 

 

อุทกภัยในประเทศไทยในปี 2011 
 http//www.bbc.co.uk/news/world-asia-15610536 
 http//www.huffingtonpost.com/2011/11/20/thailand-flooding-2011-death-toll_n_1103930.html # s486771 

 

แผ่นดินไหวและคลืน่สึนำมิในประเทศอินโดนีเซียในปี 2012 
 http//articles.cnn.com/2012-04-11/asia/world_asia_indonesia-earthquake_1_tsunami-warning-center-magnitude_s=PMASIA 
 http//abcnews.go.com/International/powerful-86-magnitude-earthquake-triggers-significant-tsunami-damage/storyid=16113621#.T9pVN-1Lu6So 
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สถิติและสารสนเทศประเทศสมาชิกอาเซียน 

เวบ็ไซตอ์าเซียน <www.asean.org/18619.htm> และ <www.asean.org/publications/ACIF2010.pdf>   

ส าหรับสถิติและสารสนเทศประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ มีดงัน้ี 
 ประชากรในอาเซียน ดินแดน และเศรษฐกิจ 2009 (ตารางท่ี 1 ACIF 2010)  
 การส่งออกและน าเขา้ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ตารางท่ี 12 ACIF 2010) 
 มูลค่าการคา้กบัประเทศคู่คา้ (ตารางท่ี 14 และ 15 ACIF 2010) 
 สินคา้ส่งออกและน าเขา้ของอาเซียน 20 อนัดบัแรก (ตารางท่ี 25 และ 26 ACIF 2010) 
 แนวโนม้การส่งออก 7 ผลิตภณัฑห์ลกัท่ีรวมกลุ่มกนัของอาเซียน (ตารางท่ี 26 และ 27 ACIF 2010) 
 การไหลเขา้ของเมด็เงินลงทุนจากต่างประเทศในอาเซียนตามประเทศแหล่งท่ีมา (ตารางท่ี 37 ACIF 2010) 
 แนวโนม้นกัท่องเท่ียวแบ่งตามประเทศปลายทางและแบ่งตามประเทศตน้ทาง (ตารางท่ี 33 และ 35 ACIF 2010) 
 จ านวนสมาชิกและผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตและความหนาแน่นของการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในอาเซียน (36 ตารางและ 37 ACIF 2010) 
 การกระจายของประชากรในอาเซียนแบ่งตามกลุ่มอาย ุ(ตารางท่ี 38 ACIF 2010) 
 จ านวนของประชากรท่ีมีรายไดต่้อหวัต ่ากวา่ $1.25 และ $2 ต่อวนั และจ านวนประชากรท่ียากจนแบ่งตามเส้นความยากจนในประเทศ (%) (ตารางท่ี 39 และ 40 

ACIF 2010) 
 อายคุาดเฉล่ียและอตัราการตายของเด็กทารก (ตารางท่ี 42 และ 43 ACIF 2010) 
 ค่ารักษาพยาบาลรัฐบาลคิดเป็นร้อยละของ GDP (ตารางท่ี 44 ACIF 2010) 
 อตัราการรู้หนงัสือของกลุ่มผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป อตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัประถมศึกษา (ตารางท่ี 46 และ 47 ACIF 2010) 
 อตัราการวา่งงานและอตัราแรงงานแบ่งตามเพศ (ตารางท่ี 48 และ 49 ACIF 2010) 
 การจา้งงานแบ่งตามสายงานและอาชีพ (ตารางท่ี 50 และ 51 ACIF 2010) 
 จ านวนประชากรท่ีสามารถเขา้ถึง/มีน ้าด่ืมท่ีปลอดภยั (52 ตาราง ACIF 2010) 
 จ านวนประชากรท่ีสามารถเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกสุขาภิบาล (53 ตาราง ACIF 2010) 
 พื้นท่ีคุม้ครองคิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ีทั้งหมด (54 ตาราง ACIF 2010) 
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เครดิตดา้นขอ้มลู 
เอกสาร ขอ้มูล และภาพดงัต่อไปน้ีไดรั้บอนุญาตใหท้ าการพิมพซ์ ้ า  
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 การ์ดประเทศสมาชิกอาเซียน 
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328 
 

Rodrigue Jean-Paul (2006). The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography 
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