
ตอนที่ 4 แนวทางการจัดการเรียนรู้
          สู่ประชาคมอาเซียน

  การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลส าคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุนและช่วยเหลือครู โดยเน้นให้ครูเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา จัดท าหน่วย
การเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และ
เจตคติที่ดี  พร้อมที่จะปรับ เปลี่ยน และเตรียมตัวรับความเปลี่ ยนแปลงเกี่ยวกับอาเซียน
ที่จะต้องเผชิญในอนาคต

แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้
ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางเพื่อจัดท าสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนโดยตรง

ตัวอย่างการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
ส 1.1 1. อธิบายประวัติศาสดา

ของศาสนาอ่ืน ๆ 
โดยสังเขป

ประวัติศาสดา
-พระพุทธเจ้า
-นบีมุฮัมมัด
-พระเยซู

ประวัติศาสดาของศาสนาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน

ส 1.2 2. มีมารยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่
ก าหนด

มารยาทที่ดีของศาสนิกชน
-การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อ
พระภิกษุ
-การยืน การเดิน และการน่ังที่
เหมาะสม   
  ในโอกาสต่าง ๆ

การยอมรับความแตกต่าง
-การปฏิบัติตนต่อศาสดาของศาสนา         
ที่ตนเองนับถือในกลุ่มประชาคม
อาเซียน



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
ส 2.1 1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

ตามวิถีประชาธิปไตย ใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน

- การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย        
  ของชุมชน เช่น การรณรงค์
  การเลือกตั้ง
-  แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก

ที่ดีของชุมชน เช่น การอนุรักษ์
   สิ่งแวดล้อม   สาธารณสมบัติ 
   โบราณวัตถุและโบราณสถาน 
   การพัฒนาชุมชน

ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน

3. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐาน 
ที่เด็กทุกคนพึงได้รับตาม
กฎหมาย

สิทธิพื้นฐานของเด็ก เช่น สิทธิที่จะ
ได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการ
พัฒนา สิทธิที่จะมีส่วนร่วม

การยอมรับความเท่าเทียมกัน
ของความเป็นมนุษย์บน
ความแตกต่าง

4. อธิบายความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มคน
ในท้องถิ่น

วัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ ของไทยที่
แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย ภาษา 
อาหาร

วัฒนธรรมที่แตกต่างอย่าง
หลากหลายของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน

5. เสนอวิธีการที่จะอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
ชีวิตประจ าวัน

- ปัญหา สาเหตุของการเกิด              
  ความขัดแย้งในชีวิตประจ าวัน
- แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง            
  ด้วยสันติวิธี

การอยู่ร่วมกันในประชาคม
อาเซียน

ส 2.2 1. อธิบายอ านาจอธิปไตย
และความส าคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย

- อ านาจอธิปไตย
- ความส าคัญของการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย

- ระบอบการปกครองของ
ประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน

ส 3.1 1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกซ้ือสินค้าและ
บริการ

- สินค้าและบริการที่มีอยู่
หลากหลายในตลาด ที่มีความ
แตกต่างด้านราคาและคุณภาพ

- สินค้าน าเข้าจากประเทศ
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
ส 3.2 1. อธิบายความสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชน

- อาชีพสินค้าและบริการต่าง ๆ  
  ที่ผลิตในกลุ่มประชาคมอาเซียน
- การพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน

-  อาชีพสินค้าและบริการต่าง ๆ 
    ที่ผลิตในอาเซียน
- การพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน 
   ทางด้านเศรษฐกิจของ

ประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน

ส 4.3 2. บอกประวัติและผลงาน
ของบุคคลส าคัญสมัย
สุโขทัย

- ประวัติและผลงานของ
บุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย

- ประวัติบุคคลส าคัญของ
ประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
ส 1.1 1. อธิบายการเผยแผ่พุทธ

ศาสนา หรือศาสนาที่ตน 
นับถือสู่ประเทศต่างๆ     
ทั่วโลก

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และการ     
นับถือศาสนาต่าง ๆ ของประเทศ
เหล่าน้ันในปัจจุบัน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน

2. วิเคราะห์ความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ ใน
ฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรมและความสงบ
สุขให้แก่โลก

ความส าคัญของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์ อารยธรรม
และความสงบสุขให้แก่โลก

ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่ช่วย
สร้างสรรค์อารยธรรมและ     
ความสงบสุขให้แก่โลก

3. อภิปรายความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (ที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมในสาระการเรียนรู้ ข้อ 6)

วิเคราะห์และจ าแนก          
ความเหมือน ความแตกต่าง
เก่ียวกับศาสนาในกลุ่มประชาคม
อาเซียนกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวอย่างการวิเคราะห์มาตรฐานการเรยีนรู/้ ตัวชี้วัด  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3
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ขั้นท่ี 2  จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการประชาคมอาเซยีน โดยท าตารางระบุช่ือ
หน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา และน้ าหนักคะแนน

ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา สาระการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา น้ าหนัก
คะแนน

อาเซียนกับ
วัฒนธรรมอัน
รุ่งเรือง

ส 1.1 ป. 4/8  อธิบายประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืน ๆโดยสังเขป 
ส 1.2 ป. 4/2  มีมารยาทของความ

เป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่ก าหนด
ส 2.1 ป. 4/4  อธิบายความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น
ส 4.3 ป. 4/2  บอกประวัติและผลงาน        
ของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย
ส 5.2 ป. 4/3  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด

การเรียนรู้ประวัติศาสดาของศาสนา
อ่ืน ๆ การมีมารยาทของความเป็น   
ศาสนิกชนที่ดี การเรียนรู้ ความ
แตกต่าง ของวัฒนธรรม ประวัติและ
ผลงานของบุคคลส าคัญ ตลอดจน
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจ าเป็นในการอยู่
ร่วมกันคือ ความสงบสุข

3 40

การเมืองม่ันคง ส 2.1 ป. 4/1  การปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย ในฐานะสมาชิกที่
ดีของชุมชน
ส 2.1 ป. 4/2  ปฏิบัติตนเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี
ส 2.1 ป. 4/3  วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่
เด็ก   ทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย
ส 2.2 ป. 4/2  อธิบายอ านาจอธิปไตย        
และความส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย

 การเรียนรู้เรื่องอ านาจอธิปไตย 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย รู้จักการเป็นผู้น า 
ผูต้ามที่ดี ให้ความส าคัญของสิทธิ
เด็ก ท าให้น าไปใช้ปฏิบัติตนเพื่อการ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

3 40

เศรษฐกิจม่ังคั่ง ส 3.1 ป. 4/1  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกซ้ือสินค้าและบริการ
ส 3.2 ป. 4/1 อธิบายความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน
ส 2.1 ป. 4/5  เสนอวิธีการที่จะอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจ าวัน

  การระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ซ้ือสินค้าและบริการ การเรียนรู้ถึง
ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจใน
ชุมชน และเสนอวิธีการอยู่ร่วมกัน  
อย่างสันติสุข เป็นความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจซ่ึงกันและกัน

2 20
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ขั้นท่ี 3 จัดท าแผนผังความคิดหน่วยการเรียนรู ้
ข้ันตอนนี้เป็นการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการกับสาระการเรียนรู้            

และตัวช้ีวัด เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งการวางแผนการจัดกิจกรรมนี้  จะก าหนดหัวข้อเรื่อง
ไว้ตรงกลาง แยกเป็นหน่วยย่อย เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของการจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ตัวอย่างผังความคิดหน่วยการเรียนรู้

ส 4.3 ตชว. 2

ส 2.1 ตชว. 4

ส 1.1 ตชว. 8
ส 1.2 ตชว. 2

ส 5.2 ตชว. 3

หนว่ยที่ 3

เศรษฐกิจม่ังคั่ง

ส 2.2 ตชว. 2

ส 2.1 ตชว. 1

ส 2.1 ตชว. 3

ส 3.2 ตชว. 1
ส 2.1 ตชว. 5

ส 3.1 ตชว. 1
ปรองดองในอาเซียน

    ผู้น าเศรษฐกิจ

ส 2.1 ตชว. 2

เด็กไทย

หัวใจอาเซียน

หนว่ยที่ 1

อาเซียนกับวัฒนธรรม
อันรุ่งเรือง

วัฒนธรรมหลากหลาย

ร่วมใจเป็นอาเซียน
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ขั้นที่ 4 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบย้อนกลับ (Backword Design) โดยท าตาราง  
4 ช่อง ช่องแรกเป็นเป้าหมาย ได้แก่ การก าหนด สาระส าคัญ จากมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ช่องที่ 2 
การวัดและประเมินผล ก าหนดช้ินงาน/ภาระงานของผู้เรียน ตามสาระส าคัญ ช่องที่ 3 ก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และช่องที่ 4  ค าถามส าคัญ เป็นค าถามท้าทาย  
จากการน าความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้

ตัวอย่าง  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อาเซียนกับวัฒนธรรมอันรุง่เรือง

สาระส าคัญ
    ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีทั้งความเหมือน           

ความแตกต่างด้านศาสนา วัฒนธรรม  และการปฏิบัติ        
ซ่ึงช่วยให้เกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ชิ้นงาน/ภาระงาน
    - การน าเสนอหน้าชั้นเรียน
    - หนังสือเล่มเล็ก
    - แผนผังความคิด
    

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ร้องเพลง และร่วมสนทนาเก่ียวกับสาระของเน้ือเพลง

    2. แบ่งกลุ่มศึกษา ค้นคว้าเก่ียวกับศาสนา ศาสดา  
มารยาทศาสนิกชน  วัฒนธรรม บุคคลส าคัญและ           
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศในอาเซียน
    3. แต่ละกลุ่มจัดท าหนังสือเล่มเล็ก
    4. น าเสนอ อภิปราย และรายงานผลการศึกษาค้นคว้า
    5. สรุปผลและเขียนเป็นแผนผังความคิด

ค าถามส าคัญ
    นักเรียนคิดว่า ถ้าจะท าให้ศาสนาอยู่ในจิตใจ         
และยึดถือปฏิบัติของทุกคนควรท าอย่างไร
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ขั้นท่ี 5  เขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ เป็นการน าสิ่งที่ออกแบบการเรียนรู้ไว้มาเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4
หน่วยท่ี  1   อาเซยีนกับวัฒนธรรมอันรุ่งเรือง เวลา   3  ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่  1  วัฒนธรรมหลากหลาย เวลา   1  ชั่วโมง

..........................................................................................................................................................

สาระส าคัญ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างในด้านศาสนา วัฒนธรรม 

และการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสันติสุข

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวช้ีวัดที่ 8  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกช่ือศาสดาของศาสนาต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน
2. ปฏิบัติตนได้ถูกต้องกับสถานที่ บุคคลในการนับถือศาสนาอื่น ๆ
3. ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้

1. ศาสดาของศาสนาในประเทศในประชาคมอาเซียน
2. การปฏิบัติตนในการนับถือศาสนาอื่น ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นท่ี 1 น าเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนร้องเพลง “ศาสนาพาดี” โดยครูร้องเพลงน าก่อน 1 ครั้ง และให้ร้องตาม

พร้อมปรบมือให้จังหวะ
    2. ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเพลงนี้มีสาระอะไรบ้าง
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ขั้นท่ี 2  กิจกรรมการเรียนรู้
    1. แบ่งกลุ่มนักเรียน รับใบความรู้เรื่อง “ศาสนาของประเทศในกลุ่มอาเซียน” และ

ใบงานที่  1
    2. ศึกษาใบความรู้เรื่อง “ศาสนาต่าง ๆ ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน”               

แล้วตอบค าถาม
    3. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน
    4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา การปฏิบัติของแต่ละกลุ่มและการน าไปใช้

อย่างถูกต้อง
5. นักเรียนสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด

ขั้นท่ี 3  สรุป
ครูตั้งประเด็นค าถามเช่ือมโยงสู่ชีวิตจริง  ดังนี้

1. ศาสนาของแต่ละประเทศเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร
    2. นักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถือเกิดประโยชน์ต่อตนเอง  

ครอบครัวและสังคมอย่างไร 

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้

1. เพลง “ศาสนาพาดี”
2. ใบความรู้เรื่อง “ศาสนาต่าง ๆ ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน”
3. ห้องสมุด
4. มุมอาเซียน

การวัดและการประเมินผล

1. การสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกัน 
2. ตรวจผลงานแผนผังความคิด
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การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนสามารถจัดท าได้หลากหลายรูปแบบตามความพร้อม
ของสถานศึกษา ดังนี้

1. การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในเนื้อหาที่
เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนโดยตรง  

2. การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ โดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นแกน
           3. การจัดท ารายวิชาเพิ่มเติม โดยการก าหนดผลการเรียนรู้ แล้วน ามาเขียนค าอธิบาย
รายวิชา และน าไปจัดท าหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
น าไปใช้จัดการเรียนรู้ต่อไป
           4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ ความช านาญ            
และประสบการณ์ของผู้ เรียนเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน เ ช่น กิจกรรมชุมนุม  ชมรมอาเซียน           
ลูกเสือ – ยุวกาชาด อาเซียน  เป็นต้น
           5. การจัดกิจกรรมเสริม เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับเรื่อง อาเซียน
เช่น จัดค่ายประชาคมอาเซียน จัดงานสัปดาห์อาเซียน กิจกรรมภาษาอาเซียนน่ารู้ ชุมชนคนรัก 
อาเซียน  ASEAN Song  เปิดโลกอาเซียน เป็นต้น
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