บทที่ 3
แนวทางการนา ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
การดาเนิน การเพื่อเตรี ย มทรั พยากรมนุษย์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายประการหนึ่งคือ
ความมุ่งมั่นอย่างจริงใจในการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของประเทศสมาชิก อาเซียน การสร้างความเข้าใจและ
ความร่วมมือในภูมิภาค การสืบทอดประเพณีและอัตลักษณ์ของตนเอง จากจุดมุ่งหมายดังกล่าว สานักงาน
เลขาธิการอาเซียน องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และ USAID รวมทั้ง
นักการศึกษาของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมมือกันพัฒนา ASEAN Curriculum Sourcebook ขึ้น
เพื่อให้มีการใช้เนื้อหา กิจกรรม วิธีสอนและการประเมินผลร่วมกัน โดยใช้หลักการบูรณาการด้านการรับรู้
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ส่งผลให้ประชาชนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ท่ามกลางความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม ภาษาและศาสนาของประเทศในภูมิภาค ประกอบด้วย
กรอบเนื้ อหา (Themes) 5 กรอบเนื้ อ หา คือ ความรู้เกี่ ยวกับอาเซียน การเห็ น คุณค่ าของอั ตลั กษณ์ และ
ความหลากหลาย การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม และการทางาน
ร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
การจัดการศึกษาของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยสถานศึกษานาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ มีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะที่จาเป็นส าหรับ
การดารงชีวิตในสั งคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตล อดชีวิต
มาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดจะช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในทุ ก ระดั บ เห็ น เป้ า หมาย
ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว เพื่อ การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษามีความมั่นใจในการพัฒนาหลักสูตร ส่งผลให้การจัดทาหลักสูตร
ในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตร
ทุก ระดั บ จะต้ อ งสะท้ อ นคุ ณภาพตามมาตรฐานการเรีย นรู้แ ละตั ว ชี้ วั ดที่ กาหนดไว้ ใ นหลั ก สู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 รวมทั้ ง เป็ น กรอบทิ ศ ทางในการจั ด การศึ ก ษาทุ ก รู ป แบบ และ
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากแนวทางในการด าเนิ น การดัง กล่ า วข้ า งต้ น สถานศึ ก ษามี ห น้ าที่ ห ลั ก ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาที่มีส าระและมวลประสบการณ์ที่จัดให้ ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่สามารถพัฒ นา
สมรรถนะผู้ เรี ย นให้ เป็ น ไปตามจุ ดมุ่ง หมายของหลั กสู ตร มีความพร้อมในการปรับตัว และการอยู่ร่ว มกั น
ในภูมิภาค หรือโลกอย่างเท่าทันและเท่าเทีย ม รู้จักสารวจความเกี่ยวพันของตนเองในด้านต่าง ๆ กับผู้อื่น
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เพื่อให้เข้าใจตนเอง ชุมชน ประเทศ ภูมิภาคและโลก มีความตระหนักในความร่ วมมือในสังคมที่มีการแข่งขัน
โดยการบูรณาการกรอบเนื้อหา (Themes) 5 กรอบเนื้อหา เข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อช่วยให้ครูผู้สอน
สามารถนาไปปฏิบัติได้มากที่สุด โดยมีแนวทางการนา ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทางาน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนจาก 8 กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ วางแผนและด าเนิ น การน า ASEAN
Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
2. ศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN Curriculum Sourcebook และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ แนวทางสาระสาคัญ และคาถามสาคัญประจาหน่วย
การเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook กับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. จัดทารายวิชาพื้นฐานที่บูรณาการผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook สาระการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน หรือรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของ ASEAN Curriculum Sourcebook
5. จัดทาหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรม / โครงการ
6. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง โฮมรูม เสียงตามสาย จัดทาป้ายนิเทศ กิจกรรม
ในวันสาคัญ ทัศนศึกษา ค่ายอาเซียน ฯลฯ
7. สรุปและรายงานผลการดาเนินการ
ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ แนวทางสาระสาคัญ และคาถามสาคัญประจา
หน่วยการเรียนของ ASEAN Curriculum Sourcebook กับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้
แกนกลาง ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กรอบเนื้อหาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน
ป.1/4 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราว
สร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ ป.5/5 วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมากมาย
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัย
เรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
รักการอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดู
ป.1/4 พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
อย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา ป.4/7 เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษาถิ่นได้
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และ
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ประชาชนสามารถทางานร่วมกันโดยข้ามพ้น
อุปสรรคเรื่องภาษา

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
- การแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันทาให้ประชาชน
มารวมตัวกัน
- ตานานและเรื่องที่มีชื่อเสียงที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่าง
ประชาชนที่พูดภาษาต่างกัน ทางานร่วมกัน
อย่างไร
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
Sourcebook
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดง
ภาษาที่ไม่ได้เป็นภาษาราชการ หรือภาษาหลัก บทบาทของภาษาดั้งเดิม หรือภาษาท้องถิ่น
ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม ที่อ่าน
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลาย
มีบทบาทในแง่ของเป็นมรดกทางวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้
ที่สืบทอดกันมาช้านานอย่างไรในประเทศ
ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ในชีวิตจริง
ต่าง ๆ ในอาเซียน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน
ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น
ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ
ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูแ้ ละนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

ป.6/1 สารวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของ
กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ
ป.6/2 อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
ป.6/3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพ
แวดล้อมในท้องถิ่น
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสาคัญของ
ป.6/1 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็น
ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกนาความรู้ ประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ป.6/3 อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติ
และโดยมนุษย์
ป.6/4 อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป.6/5 มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น
มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความสาคัญของ
ป.6/1 สืบค้นอภิปรายความก้าวหน้าและ
เทคโนโลยีอวกาศที่นาไปใช้ในการสารวจอวกาศ ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติดา้ นการเกษตร และ
การสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคณ
ุ ธรรมต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
Sourcebook
การแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถนาไปสู่การค้นพบ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางด้าน
ที่สาคัญ
วิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

20
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์
ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มผี ลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

ม.2/6 สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด
ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน
หินน้ามัน และการนาไปใช้ประโยชน์
ม.2/7 สารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้า
ธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
แหล่งน้าในท้องถิ่น
ม.2/8 ทดลอง เลียนแบบ และอธิบายการเกิด
แหล่งน้าบนดิน แหล่งน้าใต้ดิน

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
อาเซียนสนับสนุนประเทศสมาชิกก่อตั้ง
แหล่งพลังงานที่พึ่งพาได้

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
การสารวจ / ค้นหา / นโยบายเกีย่ วกับ
พลังงานและการก่อตั้งแหล่งพลังงานอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของ
ป.1/1 อธิบายความหมายและความสาคัญของ - อาเซียนนาประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาไทย มีความรัก สัญลักษณ์สาคัญของชาติไทยและปฏิบัติตน
ตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกัน
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
ได้ถูกต้อง
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมต่อกันด้วย
ป.1/2 บอกสถานที่สาคัญซึ่งเป็นแหล่ง
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การค้า วัฒนธรรม
วัฒนธรรม ในชุมชน
มาช้านาน ก่อนที่จะก่อตั้งอาเซียน
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
- ประเทศอาเซียนจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อมีการ
ร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
- ลักษณะทางภูมศิ าสตร์และวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตั ิตนตาม
หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม
และธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อย่างสันติสุข

ม.1/1 ปฏิบัตติ ามกฎหมายในการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล
ม.1/2 ระบุความสามารถของตนเองในการ
ทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือ
อาจนาไปสูค่ วามเข้าใจผิดต่อกัน
ม.1/4 แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น

ผลการเรียนรู้ ASEAN
Curriculum Sourcebook
บุคคลและกลุม่ ต่างมีความต่างและสัมพันธ์กัน

สาระสาคัญเกี่ยวกับ
อาเซียน
บุคคลและกลุม่ ต่างมีความต่างและสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ป. 2/6 วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตามจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน
วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอด
ความรูส้ ึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ
ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
เด็ก ๆ สามารถสื่อสารโดยใช้ศิลปะ

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
การถ่ายทอดเรื่องราวครอบครัวของตนเอง
และประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนโดยผ่าน
งานทัศนศิลป์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้
ม.2/1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร แม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยอานวยความสะดวก
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนในอาเซียน แต่ยังมี
ข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา
ม.2/3 ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสาร
การแยกใช้การสื่อสารดิจิตอลเฉพาะภายใน
การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม
ประเทศสมาชิกแต่ละชาติเช่นเดียวกันที่ใช้
ประสิทธิผล และมีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม
สื่อสารระหว่างกัน
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของ
การสื่อสารดิจิตอลทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของ
อาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษา ป.4/5 พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรูส้ ึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบทีฟ่ ัง
ป.5/5 พูด / เขียนแสดงความรูส้ ึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรม
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
ป.6/5 พูด / เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
คนที่ใช้ภาษาแตกต่างกัน สามารถทางาน
ร่วมกันได้

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
คนที่พูดภาษาแตกต่างกัน ทางานร่วมกันได้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสือ่ สารทางภาษา ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่อง / ประเด็น / ข่าว /
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
ประเทศสมาชิกอาเซียนพบกับความท้าทาย
ในทางปฏิบัติและความท้าทายทางความคิด
เกี่ยวกับการพูดสื่อสารด้วย “ภาษาเดียว”

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันของชาติในอาเซียน

24
กรอบเนื้อหาที่ 2 การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น ป.5/2 ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
วรรณคดีและวรรณกรรมทีส่ ามารถนาไปใช้
อย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ในชีวิตจริง
ป.5/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ป.6/2 เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง และ
นิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น
ป.6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ
วรรณกรรมที่อ่านและนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์
ของประชาชน

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
- เรื่องราวในวรรณกรรมสร้างอัตลักษณ์
ได้อย่างไร
- เปรียบเทียบเรื่องราวที่บอกเล่าเรื่องราวของ
กลุ่ม เช่น พวกเขาข้ามพ้นความยากลาบาก
อย่างไร หรือมีชัยชนะได้อย่างไร และเชื่อมโยง
เรื่องนี้กับอัตลักษณ์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดู
อย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดง
ความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง

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

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
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ภาษาทุกภาษาได้รวมรูปแบบของความสุภาพ มารยาทในการใช้ภาษา และมารยาททางสังคม
ซึ่งเชื่อมสัมพันธภาพของประชาชนเข้าด้วยกัน

ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่องและนิยายปรัมปราสามารถบอกเล่า
ที่อ่าน
ด้วยวิธีที่หลากหลาย
ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ
ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน
ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น
ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผล
ประกอบ
ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน
ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทเี่ กิดจากวรรณกรรม
เรื่องเล่า นิทาน นิยาย ตานาน บ่งบอกถึง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่อาศัยอยู่ในแต่ละ
ประเทศในประชาคมอาเซียน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษา
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่ นนับถือ
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตั ิตนตาม
หน้าทีข่ องการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดี
งาม และธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย ดารงชีวิตอยูร่ ่วมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอย่างสันติสุข

ป.4/3 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสาคัญ
ทางศาสนาตามที่กาหนดได้ถูกต้อง

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมนาพาผู้คน
มารวมตัวกัน

ป.4/1 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน

ประชาชนได้เป็นทั้งพลเมืองของชุมชน
ประเทศ และท้องถิ่น

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
การปฏิบัตติ นตามประเพณี พิธีกรรม
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และ
ประเพณีต่าง ๆ ในอาเซียน
ทักษะพลเมือง การปฏิบตั ิตนเป็นพลเมือง
ที่ดขี องประเทศสมาชิกอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ
ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่ นนับถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น
และปฏิบตั ิตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
ม.4–6/16 เชื่อมั่นต่อผลของการทาความดี ความชั่ว เมื่อประชาชนที่แตกต่างกันด้านวิสัยทัศน์
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสินใจ และวัฒนธรรมทางานร่วมกันได้แลกเปลีย่ น
เลือกดาเนินการ หรือปฏิบัตติ นได้อย่างมีเหตุผลถูกต้อง ความคิดซึ่งส่งผลต่อการช่วยแก้ไขปัญหา
ตามหลักธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย
บทบาทการดาเนินชีวิตเพื่อการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติสุข
และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์
ม.4–6/18 ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของ
ค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวกาหนดความเชื่อและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ
เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
ม.4–6/21 วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขของศาสนาอื่น ๆ และชักชวนส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสาคัญของการทาดีต่อกัน
ตัวชี้วัด

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
การเข้ า ใจในอั ต ลั ก ษณ์ ข องชาติ ต่ า ง ๆ
ในอาเซี ย นจะช่ ว ยลดความขั ด แย้ ง และ
ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาค
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะ
ป.1/1 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
ในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ
ตามคาแนะนา
การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
Sourcebook
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีปัญหาด้านสุขอนามัย ปัญหาสุขอนามัยในภูมภิ าคอาเซียน
ที่เหมือนกัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
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มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย
ม.1/1 อธิบายความสาคัญของการออกกาลังกาย กิจกรรมทางกายที่หลากหลายช่วยสร้างเสริม
การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจา และเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
สุขภาพ
อย่างสม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา
มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และ
ชื่นชม ในสุนทรียภาพของการกีฬา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ป.2/6 วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตามจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่างานทัศนศิลป์
ถ่ายทอดความรูส้ ึก ความคิดต่องานศิลปะ
อย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวัน

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
เด็ก ๆ สามารถสื่อสารโดยใช้ศิลปะ

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
การถ่ายทอดเรื่องราวครอบครัวของตนเอง
และประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนโดยผ่าน
งานทัศนศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ม.2/2 ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบ
ดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น ดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน
คุณค่าของดนตรีไทยที่เป็นมรดกวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
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วัฒนธรรมสามารถอนุรักษ์และสืบทอดผ่าน
ศิลปะ

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
องค์ประกอบของดนตรีของแต่ละวัฒนธรรม
ในอาเซียน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการ
เทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ
วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์
ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการ
จัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ป.2/1 บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้
ในชีวิตประจาวัน
ป.3/2 เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจาวันอย่างสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
Sourcebook
เทคโนโลยีช่วยให้ประชาชนต่างวัฒนธรรม วิธีที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมสามารถติดต่อกัน
สื่อสารกันได้ในชีวิตประจาวัน
ผ่านเทคโนโลยีเพื่อทาหน้าที่ในชีวิตประจาวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการ
เทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือ
วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์
ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการ
จัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปญ
ั หา การทางาน และ
อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม

ม.4-6/5 วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชีวิตประจาวันอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยของ
เทคโนโลยีสะอาด
ม.2/3 ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรม
ม.4-6/9 ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
Sourcebook
การใช้เทคโนโลยีทาให้ประชาชนสามารถ เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อความสามารถ
สร้างและฟื้นฟูวัฒนธรรม และรักษา
ในการวิจัยเข้าใจ และรักษาความพิเศษของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างไร

เทคโนโลยีช่วยให้ประชาชนต่างวัฒนธรรม วิธีที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมสามารถติดต่อกัน
สื่อสารกันได้ในชีวิตประจาวัน
ผ่านเทคโนโลยีเพื่อทาหน้าที่ในชีวิตประจาวัน
- เทคโนโลยีช่วยให้ประชาชนต่าง
วัฒนธรรมสื่อสารกันได้ในชีวิตประจาวัน
- การใช้เทคโนโลยีทาให้ประชาชน
สามารถสร้างและฟื้นฟูวัฒนธรรม และ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

- วิธีที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมสามารถ
ติดต่อกันผ่านเทคโนโลยีเพื่อทาหน้าที่
ในชีวิตประจาวัน
- เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการวิจัยเข้าใจ และรักษาความพิเศษของ
วัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างไร

30
กรอบเนื้อหาที่ 3 การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาการดาเนินชีวิตและมีนสิ ยั
รักการอ่าน

ตัวชี้วัด

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN
Curriculum Sourcebook

ป.5/4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยกาหนด
ป.5/5 วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง งานวรรณกรรม
ที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวติ
ป.6/4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.6/5 อธิบายการนาความรู้และความคิดจากเรื่อง
ที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดง
ป.5/1 สรุปเรื่องจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน
ความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
ป.5/2 ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดี
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามา
และวรรณกรรมทีส่ ามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ป.5/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
ป.6/1 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือ
วรรณกรรมที่อ่าน
ป.6/2 เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง และนิทาน
พื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น
ป.6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่
อ่านและนาไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา ป.5/3 เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น เราสามารถจัดกลุม่ ภาษาต่าง ๆ ได้หลายวิธี
และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมภิ าค
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และ
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
- อิทธิพลของเหตุการณ์ หรือกระแสโลก
ที่มีต่องานวรรณกรรม
- วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตานาน หรือ
เรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในศาสนา หรือ
ประวัติศาสตร์ และอภิปรายว่าส่วนใด
เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นในท้องถิ่น ส่วนใด
เกิดขึ้นในระดับโลก และหาสาเหตุว่าเหตุใด
เรื่องดังกล่าวจึงสัมพันธ์กับผู้คนในท้องถิ่น

- การจัดกลุม่ ภาษา
- เรียนรู้เกีย่ วกับรากเหง้าของภาษา
กลุ่มภาษาและภาษาท้องถิ่น
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียน
สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

ม.1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคาถูกต้อง
ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย
ม.1/3 เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุ
สาระสาคัญและรายละเอียดสนับสนุน
ม.2/4 อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ม.2/5 วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริง ข้อมูล
สนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน
ม.1/8 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน
ม.2/5 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
ม.2/5 พูดรายงานเรื่อง หรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้า

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดู
อย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ
อย่างมีวิจารณญาณและและสร้างสรรค์
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สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน

บันทึกความทรงจานั้นเป็นการแสดง
ความคิดเห็นทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่ง

บทบาทของบันทึกความทรงจาในประเทศ
ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
สถานการณ์โลกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

การอพยพของผู้คนมีอิทธิพลในการเผยแพร่
ภาษาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงของภาษาต่าง ๆ
ที่ใช้ในอาเซียนเมื่อเวลาผ่านไป
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกนาความรู้
ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ป.6/1 สารวจและอภิปรายความสัมพันธ์
ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ
ป.6/3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ป.6/1 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
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ลักษณะต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์มสี ่วนเชื่อมโยง
และแบ่งแยกชุมชนต่าง ๆ ออกจากโลก

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
ลักษณะต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์
ในการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
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มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ
ม.1/1 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นถือเป็นส่วนหนึง่ ของระบบ
ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก
การแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก
นิเวศวิทยาโลกซึ่งช่วยรักษาสิ่งมีชวี ิตต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผล ม.1/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง บนโลก (ชั้นบรรยากาศ)
ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมปิ ระเทศ
อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีผลต่อ
และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ม.1/3 สังเกต วิเคราะห์และอภิปรายการเกิด
และนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มผี ลต่อมนุษย์
ม.1/4 สืบค้น วิเคราะห์ และแปลความหมาย
ข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ
ม.1/5 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของ
ลมฟ้าอากาศต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
ม.1/6 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัย
ทางธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
รูโหว่โอโซน และฝนกรด
ม.1/7 สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายผลของ
ภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรดที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
โลกประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน
คือ พื้นดิน (Lithosphere) พื้นน้า
(Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere)
และสิ่งมีชีวิต (Biosphere) ซึ่งองค์ประกอบ
เหล่านีม้ ีความเชื่อมโยงกันและส่งผลต่อ
ภูมิภาคอาเซียน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตั ิตนตาม
หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม
และธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด
ป.4/4 อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น
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- ประชาชนเป็นได้ทั้งพลเมืองของชุมชน
ประเทศและท้องถิ่น

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
- การใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเชื่อมโยง
กับบุคคลอื่น เช่น การเชื่อมโยงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของตน ตั้งแต่เรื่อง
ที่เกี่ยวกับชุมชนจนถึงระดับโลก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ส.3.2 เข้าใจระบบ และสถาบัน
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ และความจาเป็นของการร่วมมือกัน
ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

ม.4–6/2 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ทมี่ ผี ลต่อ
สังคมไทย
ม.4–6/3 วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ
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กระแสโลกาภิวัตน์เกิดขึ้นมาจากการเปิด
การค้าเสรีและเปิดโอกาสให้เข้าเข้าถึงตลาด

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
การค้าเสรีส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผูบ้ ริโภค
ทั้งในระดับประเทศ ชุมชน ท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

ตัวชี้วัด
ป.3/1 ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของ
ดนตรีในท้องถิ่น
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ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิด
เทคโนโลยี และสุนทรียศาสตร์ต่าง ๆ ระหว่าง
กันได้

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรี
ในท้องถิ่นและอาเซียน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

ม.4-6/1เปรียบเทียบการนาการแสดงไปใช้
ในโอกาสต่าง ๆ
ม.4-6/2 อภิปรายบทบาทของบุคคลสาคัญ
ในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศ
ไทยในยุคสมัยต่าง ๆ
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ปรากฏการณ์ด้านศิลปะที่เกิดขึ้นในโลก ล้วน
เริ่มต้นมาจากธรรมเนียมปฏิบัติดา้ นศิลปะ
ของท้องถิ่น

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
ศิลปะมีส่วนสะท้อนแนวคิดของคน และรวม
ชุมชนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
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ป.5/4 บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจาก เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วยกาหนด
การฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่าย ๆ งานวรรณกรรม
หรือเรื่องสั้น ๆ
ป.6/4 บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจาก
การฟัง และอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และ
เรื่องเล่า
ตัวชี้วัด

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
- อิทธิพลของเหตุการณ์ หรือกระแสโลก
ที่มีต่องานวรรณกรรม
- วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตานาน หรือ
เรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในศาสนา หรือ
ประวัติศาสตร์ และอภิปรายว่าส่วนใด
เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นในท้องถิ่น ส่วนใด
เกิดขึ้นในระดับโลก และหาสาเหตุว่าเหตุใด
เรื่องดังกล่าวจึงสัมพันธ์กับผู้คนในท้องถิ่น

36
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสือ่ สารทางภาษา ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก เกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว / เหตุการณ์
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ม.4-6/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ
เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จาลอง หรือ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง / ประเด็น / ข่าว /
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง
ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ และ
ต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
ม.2/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง
กิจวัตรประจาวันประสบการณ์ และข่าว /
เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม
ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ / เรื่อง /
ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม
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การเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์
ของผู้เรียน

บันทึกความทรงจาของบุคคลเป็นข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
- ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
- การขอ และให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ประเด็น / ข่าว / เหตุการณ์ของประเทศ
ในอาเซียน

การจดบันทึกเหตุการณ์พร้อมแสดง
ความคิดเห็น
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กรอบเนื้อหาที่ 4 การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประถมศึกษา
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
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มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ป.5/7 อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ
เด็ก ๆ มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ละ
ความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
อย่างสม่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ วัฒนธรรม
แก้ปัญหาการดาเนินชีวิตและมีนสิ ยั รักการอ่าน เรื่องที่อ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก ๆ ในวัฒนธรรมอาเซียน
ทีแ่ ตกต่างกัน ชีวิตประจาวัน หน้าที่รับผิดชอบ
ความฝันของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาคาดว่า
จะได้เรียนรู้ หรือเก่งขึ้นในช่วงวัยเด็ก และ
จะต้องทาอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น ม.4-6/1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น
คุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.4-6/2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต
ม.4-6/3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม
ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ม.4-6/4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.4-6/5 รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและ
อธิบายภูมิปัญญาทางภาษา
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การเผยแพร่การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
ในวรรณกรรมช่วยทาให้ชาติ หรือภูมิภาคนั้น
เข้มแข็งทางวัฒนธรรมได้

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
การเผยแพร่การแสดงความคิดเห็นในรูปแบบ
วรรณกรรมต่าง ๆ มีส่วนช่วยส่งเสริม
ความเสมอภาคในชาติ หรือภูมภิ าคที่ใหญ่กว่า
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตั ิตนตาม
หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม
และธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลก
อย่างสันติสุข

ป.5/1 ยกตัวอย่างและปฏิบัตติ นตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่
ในฐานะพลเมืองดี
ป.5/2 เสนอวิธีการ ปกป้องคุ้มครองตนเอง
หรือผู้อื่น จากการละเมิดสิทธิเด็ก
ป.5/3 เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยทีม่ ีผลต่อการ
ดาเนินชีวิตในสังคมไทย
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ทุกสังคมล้วนมีแนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาค
และความยุติธรรมแต่อาจให้นิยามคาศัพท์
แตกต่างกัน
รัฐบาลบัญญัตแิ ละบังคับใช้กฎหมายให้มี
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตประชาชนอย่างไร
ข่าวสารล้วนมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริม
ความเสมอภาคและความยุติธรรม

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
ความเสมอภาคของประชาชนที่อยู่ในอาเซียน

สิทธิการได้รับการคุ้มครองของประชาชน
ในอาเซียน
ความเสมอภาคและความยุติธรรมที่มีต่อ
ประชาชนในอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปญ
ั ญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย

ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ม.1/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ม.1/1 อธิบายเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์
สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป
ม.1/2 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในด้านต่าง ๆ
ม.1/3 วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทย
ในปัจจุบัน
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เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างชาติ
สามารถช่วยหล่อหลอมชีวิตคนได้

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
การได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจนาไปสู่การปฏิบัติที่มี
ความเสมอภาคและความยุติธรรม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
นาไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
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ป.4/1 พูดและทาท่าประกอบอย่างสุภาพ ตาม การทักทายบ่งบอกถึงสัมพันธภาพ
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ป.5/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
ป.6/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ตัวชี้วัด

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
ภาษาช่วยให้สัมพันธภาพยังคงอยู่ หรือ
เปลี่ยนแปลง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย
และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ตัวชี้วัด
ม.3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
และนาไปใช้อย่างเหมาะสม
ม.4-6/2 วิเคราะห์ / อภิปรายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
และนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
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การเผยแพร่ความคิดเห็นทางวรรณกรรม
- วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ และ
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของ วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศและภูมิภาค
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กรอบเนื้อหาที่ 5 การทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น ป.3/2 รู้จักเพลงพื้นบ้าน และเพลงกล่อมเด็ก
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น
คุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ป.5/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ป.6/2 เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นของตนเอง
และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น
ป.6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน และนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคน
กับธรรมชาติได้

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคน
กับธรรมชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน
ม.1/3 เขียนบรรยายประสบการณ์ โดยระบุ
เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
สาระสาคัญและรายละเอียดสนับสนุน
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงาน ม.2/2 เขียนบรรยายและพรรณนา
ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
ขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปประสบการณ์
ของคนต่อธรรมชาติของโลกก็เปลีย่ นแปลงไป

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
การเขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีอิทธิพลต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ
การนาเสนอ การเชื่อมโยงความรูต้ ่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ป.1/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปญ
ั หา
ป.1/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
ป.1/3 ให้เหตุผล ประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม
ป.1/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
การนาเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
ป.1/5 เชื่อมโยงความรูต้ ่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
ป.1/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
- บุคคลและชุมชนสามารถเตรียมความพร้อม
สาหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้
- การกระทาของเราในแต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
- การเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบตั ิที่อาจ
เกิดขึ้น
- การตัดสินใจของแต่ละบุคคลมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ม.4-6/1 เข้าใจวิธีการสารวจความคิดเห็น
อย่างง่าย
ม.4-6/2 หาค่าเฉลีย่ เลขคณิต มัธยฐาน
ฐานนิยม ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
เปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล
ม.4-6/3 เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูล
และวัตถุประสงค์

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช่วยเร่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซียน

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
ความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ของภูมิภาค
อาเซียน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสาคัญของ
ป.6.3 อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิต จากการ
การกระทาของเราในแต่ละวันสามารถสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติและ ความยั่งยืนในอนาคตได้
ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกนาความรู้ โดยมนุษย์
ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ป.6.4 อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป.6.5 มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่ ป.5/4 ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนา บุคคลและชุมชนสามารถเตรียมความพร้อม
เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
สาหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้
ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
ป.6/3 สืบค้นและอธิบายธรณีพิบตั ิภัยที่มผี ล
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
ต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
การกระทาของมนุษย์ทาให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและ
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติ
ที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่
เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์
ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มผี ลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
ม.2/1 สารวจ ทดลองและอธิบายลักษณะของ
ชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการ
เกิดดิน
ม.2/2 สารวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้
ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
การทาสวนเกษตรแบบยั่งยืนช่วยสิ่งแวดล้อม
และระบบเศรษฐกิจ

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอาเซียน และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
Sourcebook
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าที่
ป.2/3 แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด เราสามารถพัฒนาชุมชนของพวกเราได้
การร่วมมือร่วมใจทาให้ประเทศสมาชิก
ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมทีด่ ีงาม และธารงรักษา ความเชื่อและการปฏิบตั ิของบุคคลอื่นที่แตกต่าง ถ้าเรามีน้าใจให้กันและกัน
อาเซียนพัฒนา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
กัน โดยปราศจากอคติ
ในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
ป.3/2 บอกพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของตนเอง
และผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ป.4/5 เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
Sourcebook
มาตรฐาน ส.3.2 เข้าใจระบบ และสถาบัน
ม.4–6/3 วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือ การรวมกลุ่มประเทศที่มจี ุดมุ่งหมาย
การรวมกลุ่มประเทศและความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และ ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกันเข้าด้วยกันอาจพบกับความท้าทาย เพื่อแก้ไขปัญหาของภูมภิ าคอาเซียน
ความจาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
และสามารถบรรลุเป้าหมายได้
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ในสังคมโลก
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ม.4–6/2 วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์
และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ซึ่งทาให้เกิดปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติ
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ
ทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้
ของโลก
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติ
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลีย่ นแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนัก
ถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัด

ม.4–6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง เข้าสูโ่ ลกสมัยปัจจุบนั
ม.4–6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21

ผู้หญิงมีบทบาทสาคัญต่อความก้าวหน้า
ของประเทศ

สตรีมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษา
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออก
ป.5/5 เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ ศิลปะสามารถแสดงถึงความงามและพลังของ
ทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ ป.5/6 บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชม
ธรรมชาติได้
วิจารณ์คณ
ุ ค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรูส้ ึก
การแสดง
ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษา
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออก
ม.2/2 สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบ ความเจริญหรือการถดถอยของงานศิลปะ
ทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ นาฏศิลป์และการละคร
สามารถบ่งบอกถึงสภาวะทางสังคมและ
วิจารณ์คณ
ุ ค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรูส้ ึก
การเมืองได้
ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง โดยใช้
องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษา
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรูส้ ึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
นาไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวชี้วัด
ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
Sourcebook
การเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ สามารถเปิด
ความสาคัญและประโยชน์การเรียนรู้
ช่องทางสู่การสร้างเพื่อนใหม่
ภาษาใหม่ ๆ

ป.6/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum
Sourcebook
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสือ่ สารทางภาษา ม.3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
- ประเทศสามารถส่งเสริมให้ทุกคนสื่อสาร
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจ และทางานร่วมกันโดยไม่มีอุปสรรคทางด้าน
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ภาษา
ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
- การติดต่อสื่อสารและการทางานร่วมกัน
และเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว / โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา สามารถส่งเสริม
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสาร ความคล่องตัวของประเทศนั้น ๆ
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ม.3/1 เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล
ภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
และโอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
นาไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ม.4-6/1 เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน
- การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
ของอาเซียน
- ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน

