
บทท่ี 3 
แนวทางการน า ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัต ิ

 
การด าเนินการเพ่ือเตรียมทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายประการหนึ่งคือ  

ความมุ่งมั่นอย่างจริงใจในการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของประเทศสมาชิกอาเซียน การสร้างความเข้าใจและ 
ความร่วมมือในภูมิภาค การสืบทอดประเพณีและอัตลักษณ์ของตนเอง  จากจุดมุ่งหมายดังกล่าว  ส านักงาน
เลขาธิการอาเซียน องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และ USAID รวมทั้ง
นักการศึกษาของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมมือกันพัฒนา ASEAN Curriculum Sourcebook ขึ้น 
เพ่ือให้มีการใช้เนื้อหา กิจกรรม วิธีสอนและการประเมินผลร่วมกัน โดยใช้หลักการบูรณาการด้านการรับรู้
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ส่งผลให้ประชาชนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ท่ามกลางความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม ภาษาและศาสนาของประเทศในภูมิภาค ประกอบด้วย
กรอบเนื้อหา (Themes) 5 กรอบเนื้อหา คือ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และ 
ความหลากหลาย การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม และการท างาน
รว่มกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 

การจัดการศึกษาของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยสถานศึกษาน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
เด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับ  
การด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดจะช่วยให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในทุกระดับเห็นเป้าหมาย 
ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษามีความมั่นใจในการพัฒนาหลักสูตร ส่งผลให้การจัดท าหลักสูตร 
ในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตร 
ทุกระดับจะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และ
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน      

จากแนวทางในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษามีหน้าที่หลักในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีสาระและมวลประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความพร้อมในการปรับตัวและการอยู่ร่วมกัน 
ในภูมิภาค หรือโลกอย่างเท่าทันและเท่าเทียม  รู้จักส ารวจความเกี่ยวพันของตนเองในด้านต่าง ๆ กับผู้อ่ืน 
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เพ่ือให้เข้าใจตนเอง ชุมชน ประเทศ  ภูมิภาคและโลก  มีความตระหนักในความร่วมมือในสังคมที่มีการแข่งขัน 
โดยการบูรณาการกรอบเนื้อหา (Themes) 5 กรอบเนื้อหา เข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือช่วยให้ครูผู้สอน
สามารถน าไปปฏิบัติได้มากที่สุด โดยมีแนวทางการน า ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ 
ในสถานศึกษา ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะท างาน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนจาก 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและด าเนินการน า ASEAN 
Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ 

2. ศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN Curriculum Sourcebook และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ แนวทางสาระส าคัญ และค าถามส าคัญประจ าหน่วย
การเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook กับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

4. จัดท ารายวิชาพ้ืนฐานที่บูรณาการผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook สาระการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน หรือรายวิชาเพ่ิมเติมที่เน้นผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของ ASEAN Curriculum Sourcebook 

5. จัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรม / โครงการ 
6. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง โฮมรูม เสียงตามสาย จัดท าป้ายนิเทศ กิจกรรม

ในวันส าคัญ ทัศนศึกษา ค่ายอาเซียน ฯลฯ 
7. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ แนวทางสาระส าคัญ และค าถามส าคัญประจ า
หน่วยการเรียนของ ASEAN Curriculum Sourcebook กับมาตรฐาน / ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้

แกนกลาง ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 

 

 

 

 



กรอบเนื้อหาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่าน 
สร้างความรู้และความคดิ เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมนีิสัย 
รักการอ่าน 

ป.1/4 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องท่ีอ่าน 
ป.5/5 วิเคราะห์และแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต         

ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรื่องราว 
ขนบธรรมเนยีมประเพณีอย่างมากมาย 

- การแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันท าให้ประชาชน
มารวมตัวกัน 
- ต านานและเรื่องที่มีช่ือเสียงท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เปรียบเทียบ 
ความเหมือนและความต่าง  

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงัและด ู
อย่างมีวิจารณญาณ และพดูแสดงความรู้ 
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมี
วิจารณญาณและสรา้งสรรค ์

ป.1/4 พูดสื่อสารได้ตามวตัถุประสงค์ ประชาชนสามารถท างานร่วมกันโดยข้ามพ้น
อุปสรรคเรื่องภาษา 

ประชาชนท่ีพูดภาษาต่างกัน ท างานร่วมกัน
อย่างไร  
 
 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาตขิองภาษา 
และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภมูิปัญญาทางภาษา และ
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตัิของชาต ิ

ป.4/7 เปรียบเทยีบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่นได ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดง 
ความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคณุค่าและน ามาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง 

ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม 
ที่อ่าน 
ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
ม.1/3 อธิบายคุณคา่ของวรรณคดแีละ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 
ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน  
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม 
ที่อ่านในระดับที่ยากข้ึน 
ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน 
พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
ม.2/3 อธิบายคุณคา่ของวรรณคดแีละ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 

ภาษาที่ไมไ่ด้เป็นภาษาราชการ หรอืภาษาหลัก
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลาย 

บทบาทของภาษาดั้งเดิม หรือภาษาท้องถิ่น 
มีบทบาทในแง่ของเป็นมรดกทางวรรณกรรม 
ที่สืบทอดกันมาช้านานอย่างไรในประเทศ 
ต่าง ๆ ในอาเซียน  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต   
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรูแ้ละน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ป.6/1 ส ารวจและอภิปรายความสมัพันธ์ของ
กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ   
ป.6/2 อธิบายความสมัพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร  
ป.6/3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพ 
แวดล้อมในท้องถิ่น 

การแลกเปลี่ยนข้อมลูสามารถน าไปสู่การค้นพบ
ที่ส าคัญ 

การแลกเปลี่ยนข้อมลูสิ่งแวดล้อมทางด้าน
วิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู ้
ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ป.6/1 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในแตล่ะท้องถิ่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต  
ป.6/3 อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาต ิ
และโดยมนุษย์     
ป.6/4 อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ป.6/5 มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น  

มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคญัของ
เทคโนโลยีอวกาศท่ีนาไปใช้ในการส ารวจอวกาศ 
และทรัพยากรธรรมชาติดา้นการเกษตร และ 
การสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
และจิตวิทยาศาสตร ์สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้ และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคณุธรรมต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

ป.6/1 สืบค้นอภิปรายความก้าวหน้าและ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ             
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์
ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมผีลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ 
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา 
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้
และน าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์

ม.2/6 สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด  
ลักษณะและสมบตัิของปิโตรเลียม ถ่านหิน 
หินน้ ามัน และการน าไปใช้ประโยชน์    
ม.2/7 ส ารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้ า 
ธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
แหล่งน้ าในท้องถิ่น 
ม.2/8 ทดลอง เลียนแบบ และอธิบายการเกดิ 
แหล่งน้ าบนดิน แหล่งน้ าใต้ดิน 

อาเซียนสนับสนุนประเทศสมาชิกก่อตั้ง 
แหล่งพลังงานท่ีพึ่งพาได ้

การส ารวจ / ค้นหา / นโยบายเกีย่วกับ
พลังงานและการก่อตั้งแหล่งพลังงานอาเซียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของ 
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญัญาไทย มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 

ป.1/1 อธิบายความหมายและความส าคญัของ
สัญลักษณส์ าคัญของชาติไทยและปฏิบัติตน 
ได้ถูกต้อง 
ป.1/2 บอกสถานท่ีส าคญัซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรม ในชุมชน 

- อาเซียนน าประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกัน  
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่ือมต่อกันด้วย
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การคา้ วัฒนธรรม
มาช้านาน ก่อนที่จะก่อตั้งอาเซียน  

- ประเทศอาเซียนจะเขม้แข็งขึ้นเมื่อมีการ
ร่วมมือกันเพื่อให้บรรลเุป้าหมายรว่มกัน  
- ลักษณะทางภูมศิาสตร์และวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ ASEAN 

Curriculum Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับ 

อาเซียน 
มาตรฐาน ส 2.1  เข้าใจและปฏิบตัิตนตาม
หน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อย่างสันติสุข                       

ม.1/1 ปฏิบัตติามกฎหมายในการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล 
ม.1/2 ระบุความสามารถของตนเองในการ 
ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคณุค่าทางวัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี หรือ
อาจน าไปสูค่วามเข้าใจผิดต่อกัน 
ม.1/4 แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น 

บุคคลและกลุม่ต่างมีความต่างและสัมพันธ์กัน 
 

บุคคลและกลุม่ต่างมีความต่างและสัมพันธ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป ์
ตามจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คณุค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอด
ความรูส้ึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  
ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ป. 2/6 วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน 

เด็ก ๆ สามารถสื่อสารโดยใช้ศิลปะ การถ่ายทอดเรื่องราวครอบครัวของตนเอง
และประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนโดยผ่าน
งานทัศนศิลป ์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณคา่ และใช้
กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา 
การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคณุธรรม 

ม.2/1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
ม.2/3 ค้นหาข้อมูล และตดิต่อสื่อสาร 
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมคีุณธรรม
และจริยธรรม 

แม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยอ านวยความสะดวก 
ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนในอาเซียน แต่ยังมี
การแยกใช้การสื่อสารดิจิตอลเฉพาะภายใน 
ประเทศสมาชิกแตล่ะชาตเิช่นเดียวกันท่ีใช้
สื่อสารระหวา่งกัน 

ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของ
การสื่อสารดจิิตอลทีส่่งผลต่อความส าเร็จของ
อาเซียน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษา
ในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดง
ความรูส้ึกและความคิดเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ป.4/5 พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ 
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมตา่ง ๆ  
ตามแบบที่ฟัง 
ป.5/5 พูด / เขียนแสดงความรูส้ึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกลต้ัว และกจิกรรม 
ต่าง ๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 
ป.6/5  พูด / เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง 
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกลต้ัว กิจกรรมต่าง ๆ 
พร้อมท้ังให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

คนท่ีใช้ภาษาแตกต่างกัน สามารถท างาน
ร่วมกันได ้
 

คนท่ีพูดภาษาแตกต่างกัน ท างานร่วมกันได ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสือ่สารทางภาษา
ในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง / ประเด็น / ข่าว / 
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอยา่งเหมาะสม 

ประเทศสมาชิกอาเซยีนพบกับความท้าทาย
ในทางปฏิบัติและความท้าทายทางความคิด
เกี่ยวกบัการพูดสื่อสารด้วย “ภาษาเดียว” 

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
การแลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกับสถานการณ ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของชาติในอาเซียน 
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กรอบเนื้อหาที่ 2 การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น 
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ป.5/2 ระบุความรู้และข้อคดิจากการอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมทีส่ามารถน าไปใช้ 
ในชีวิตจริง 

ป.5/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดแีละ
วรรณกรรม 
ป.6/2 เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเอง และ
นิทานพ้ืนบ้านของท้องถิ่นอื่น 
ป.6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคด ีและ
วรรณกรรมท่ีอ่านและน าไปประยกุต์ใช้ 
ในชีวิตจริง              

เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพลตอ่อัตลักษณ์
ของประชาชน 

 

- เรื่องราวในวรรณกรรมสร้างอัตลกัษณ ์
ได้อย่างไร  
- เปรียบเทียบเรื่องราวท่ีบอกเล่าเรื่องราวของ
กลุ่ม เช่น พวกเขาข้ามพ้นความยากล าบาก
อย่างไร หรือมีชัยชนะได้อยา่งไร และเช่ือมโยง
เรื่องนี้กับอัตลักษณ ์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงัและด ู
อย่างมีวิจารณญาณ และพดูแสดงความรู้ 
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

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

ภาษาทุกภาษาได้รวมรูปแบบของความสุภาพ
ซึ่งเช่ือมสัมพันธภาพของประชาชนเข้าด้วยกัน 

มารยาทในการใช้ภาษา และมารยาททางสังคม  

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดง 
ความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคณุค่าและน ามาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง 

ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม 
ที่อ่าน 
ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
ที่อ่านพร้อมยกเหตผุลประกอบ 
ม.1/3 อธิบายคุณคา่ของวรรณคดแีละ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 
ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม 
ที่อ่านในระดับที่ยากข้ึน 
ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม 
และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผล
ประกอบ 
ม.2/3 อธิบายคุณคา่ของวรรณคดแีละ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 
ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน  
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

เรื่องและนิยายปรมัปราสามารถบอกเล่า 
ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทีเ่กิดจากวรรณกรรม
เรื่องเล่า นิทาน นิยาย ต านาน บ่งบอกถึง 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนท่ีอาศัยอยู่ในแต่ละ
ประเทศในประชาคมอาเซียน  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 
Sourcebook สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

 ป.4/3 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญ  
 ทางศาสนาตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง   

การเฉลมิฉลองและพิธีกรรมน าพาผู้คน 
มารวมตัวกัน 

การปฏิบัตตินตามประเพณี พิธีกรรม 
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และ
ประเพณีต่าง ๆ ในอาเซียน 

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตัิตนตาม
หน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดี
งาม และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย ด ารงชีวิตอยูร่่วมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอย่างสันตสิุข                 

 ป.4/1 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน 

ประชาชนไดเ้ป็นทั้งพลเมืองของชุมชน 
ประเทศ และท้องถิ่น 

ทักษะพลเมือง การปฏิบตัิตนเป็นพลเมือง
ที่ดขีองประเทศสมาชิกอาเซียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 
Sourcebook สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน  ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ 
ความส าคญั ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ
และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น 
และปฏิบตัิตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุข 
 
 
 
 
 
 
 

ม.4–6/16 เชื่อมั่นต่อผลของการท าความดี ความช่ัว 
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสินใจ
เลือกด าเนินการ หรือปฏิบัตตินไดอ้ย่างมีเหตผุลถูกต้อง
ตามหลักธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย 
บทบาทการด าเนินชีวิตเพื่อการอยูร่่วมกันอย่างสันตสิุข 
และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 
ม.4–6/18 ตระหนักในคณุค่าและความส าคญัของ
ค่านิยม จรยิธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนกิชนศาสนาต่าง ๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
ม.4–6/21 วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขของศาสนาอ่ืน ๆ และชักชวนส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าดีต่อกัน 

เมื่อประชาชนท่ีแตกตา่งกันด้านวิสัยทัศน์
และวัฒนธรรมท างานร่วมกันได้แลกเปลีย่น
ความคิดซึ่งส่งผลต่อการช่วยแก้ไขปัญหา 

การเข้าใจในอัตลักษณ์ของชาติต่าง  ๆ  
ในอาเซียนจะช่วยลดความขัดแย้งและ
ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาค 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะ  
ในการสร้างเสรมิสุขภาพ การด ารงสุขภาพ  
การป้องกันโรค และการสร้างเสรมิสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพ 

ป.1/1 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบญัญัติแห่งชาติ
ตามค าแนะน า 

ประเทศสมาชิกอาเซยีนมีปัญหาดา้นสุขอนามัย
ที่เหมือนกัน 

ปัญหาสุขอนามัยในภูมภิาคอาเซียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลงักาย  
การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏบิัติเป็นประจ า
อย่างสม่ าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา  
มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวญิญาณในการแข่งขัน และ
ช่ืนชม ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ม.1/1 อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 

กิจกรรมทางกายที่หลากหลายช่วยสร้างเสรมิ
สุขภาพ 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป ์
ตามจิตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห ์วิพากษ์ วิจารณ์คณุค่างานทัศนศิลป ์
ถ่ายทอดความรูส้ึก ความคิดต่องานศิลปะ 
อย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 

ป.2/6 วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน 

เด็ก ๆ สามารถสื่อสารโดยใช้ศิลปะ 
 

การถ่ายทอดเรื่องราวครอบครัวของตนเอง
และประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนโดยผ่าน
งานทัศนศิลป ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของดนตรีไทยที่เป็นมรดกวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ม.2/2 ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบ
ดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน 

วัฒนธรรมสามารถอนุรักษ์และสืบทอดผ่าน
ศิลปะ 

องค์ประกอบของดนตรีของแต่ละวัฒนธรรม 
ในอาเซียน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยแีละกระบวนการ
เทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ
วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยอีย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค ์
ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมสี่วนร่วมในการ
จัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 

ป.2/1 บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 
ป.3/2 เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต 
ประจ าวันอย่างสร้างสรรค ์

 

เทคโนโลยีช่วยให้ประชาชนต่างวัฒนธรรม
สื่อสารกันได้ในชีวิตประจ าวัน 

วิธีที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมสามารถติดต่อกัน
ผ่านเทคโนโลยเีพื่อท าหน้าท่ีในชีวิตประจ าวัน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยแีละกระบวนการ
เทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือ
วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยอีย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค ์
ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมสี่วนร่วมในการ
จัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 

ม.4-6/5 วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่างมคีวามคิด
สร้างสรรคต์่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยของ
เทคโนโลยีสะอาด 
 

การใช้เทคโนโลยีท าให้ประชาชนสามารถ 
สร้างและฟื้นฟูวัฒนธรรม และรักษา
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี

เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อความสามารถ 
ในการวิจัยเข้าใจ และรักษาความพิเศษของ
วัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มอย่างไร  

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณคา่ และใช้
กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นข้อมลู 
การเรยีนรู้ การสื่อสาร การแก้ปญัหา การท างาน และ
อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผล และมี
คุณธรรม 

ม.2/3 ค้นหาข้อมูล และตดิต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคณุธรรมและ
จริยธรรม 

เทคโนโลยีช่วยให้ประชาชนต่างวัฒนธรรม
สื่อสารกันได้ในชีวิตประจ าวัน 

วิธีที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมสามารถติดต่อกัน
ผ่านเทคโนโลยเีพื่อท าหน้าท่ีในชีวิตประจ าวัน  

ม.4-6/9 ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมลูผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

- เทคโนโลยีช่วยให้ประชาชนต่าง
วัฒนธรรมสื่อสารกันได้ในชีวิตประจ าวัน 
- การใช้เทคโนโลยีท าให้ประชาชน
สามารถสรา้งและฟื้นฟูวัฒนธรรม และ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณ ี

- วิธีที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมสามารถ
ติดต่อกันผา่นเทคโนโลยเีพื่อท าหน้าท่ี 
ในชีวิตประจ าวัน  
- เทคโนโลยสี่งผลกระทบต่อความสามารถ 
ในการวิจัยเข้าใจ และรักษาความพิเศษของ
วัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มอย่างไร 
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กรอบเนื้อหาที่ 3 การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN 

Curriculum Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตและมีนสิยั 
รักการอ่าน 

ป.5/4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
ป.5/5 วิเคราะห์และแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่านเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวติ         
ป.6/4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
ป.6/5 อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเรื่อง 
ที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

เหตุการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกช่วยก าหนด
งานวรรณกรรม 

- อิทธิพลของเหตุการณ์ หรือกระแสโลก 
ที่มีต่องานวรรณกรรม 
- วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ต านาน หรือ 
เรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในศาสนา หรือ
ประวัติศาสตร์ และอภิปรายว่าส่วนใด 
เป็นเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นในท้องถิ่น ส่วนใด
เกิดขึ้นในระดบัโลก และหาสาเหตวุ่าเหตุใด 
เรื่องดังกล่าวจึงสมัพันธ์กับผู้คนในท้องถิ่น 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดง 
ความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ป.5/1 สรุปเรื่องจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน 
ป.5/2 ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดี
และวรรณกรรมทีส่ามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 
ป.5/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดแีละวรรณกรรม 
ป.6/1 แสดงความคดิเห็นจากวรรณคดี หรือ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 
ป.6/2 เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเอง และนิทาน
พื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น 
ป.6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคด ีและวรรณกรรมที่
อ่านและน าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง              

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา
และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และ
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตัิของชาต ิ

ป.5/3 เปรียบเทยีบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น เราสามารถจัดกลุม่ภาษาต่าง ๆ ได้หลายวิธ ี
ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภมูภิาค 

- การจัดกลุม่ภาษา  
- เรียนรู้เกีย่วกับรากเหง้าของภาษา  
กลุ่มภาษาและภาษาท้องถิ่น 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

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

ม.1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง 
ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย   
ม.1/3 เขียนบรรยายประสบการณโ์ดยระบุ
สาระส าคัญและรายละเอียดสนับสนุน 
ม.2/4 อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ 
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
ม.2/5 วิเคราะห์และจ าแนกข้อเทจ็จริง ข้อมูล
สนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน 

บันทึกความทรงจ านั้นเป็นการแสดง 
ความคิดเห็นทางประวัติศาสตร์อยา่งหนึ่ง 
 

บทบาทของบันทึกความทรงจ าในประเทศ 
ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
สถานการณ์โลกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น   

ม.1/8 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 
ม.2/5 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 

การอพยพของผู้คนมีอิทธิพลในการเผยแพร่
ภาษาในแถบเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 

การพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงของภาษาต่าง ๆ 
ที่ใช้ในอาเซียนเมื่อเวลาผ่านไป  

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงัและด ู
อย่างมีวิจารณญาณ และพดูแสดงความรู้ 
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  
อย่างมีวิจารณญาณและและสร้างสรรค ์

ม.2/5 พูดรายงานเรื่อง หรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้า 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสิ่งแวดลอ้มในท้องถิ่น   
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต   
ความสัมพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 

ป.6/1 ส ารวจและอภิปรายความสมัพันธ์
ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ต่าง ๆ   
ป.6/3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์
ระหวา่งการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  

ลักษณะต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์มสี่วนเช่ือมโยง
และแบ่งแยกชุมชนต่าง ๆ ออกจากโลก 

ลักษณะต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์
ในการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู ้
ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ป.6/1 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในแตล่ะท้องถิ่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภมูปิระเทศ 
และสณัฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้
และน าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์

ม.1/1 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและ 
การแบ่งช้ันบรรยากาศที่ปกคลุมผวิโลก  
ม.1/2 ทดลองและอธิบายความสมัพันธ์ระหว่าง 
อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศท่ีมีผลต่อ
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 
ม.1/3 สังเกต วิเคราะห์และอภิปรายการเกดิ
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มผีลต่อมนุษย์  
ม.1/4 สืบค้น วิเคราะห์ และแปลความหมาย
ข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ  
ม.1/5 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของ 
ลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม  
ม.1/6 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัย 
ทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ท่ีม ี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิของโลก  
รูโหว่โอโซน และฝนกรด  
ม.1/7 สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายผลของ
ภาวะโลกร้อน รโูหว่โอโซน และฝนกรดที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
นิเวศวิทยาโลกซึ่งช่วยรักษาสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ 
บนโลก (ช้ันบรรยากาศ) 

โลกประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 4 ส่วน 
คือ พื้นดิน (Lithosphere) พื้นน้ า 
(Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) 
และสิ่งมีชีวิต (Biosphere) ซึ่งองค์ประกอบ
เหล่านีม้ีความเช่ือมโยงกันและส่งผลต่อ
ภูมิภาคอาเซียน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตัิตนตาม
หน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอย่างสันตสิุข                 

ป.4/4 อธิบายความแตกตา่งทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 

- ประชาชนเป็นได้ทั้งพลเมืองของชุมชน 
ประเทศและท้องถิ่น  
 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ส.3.2 เข้าใจระบบ และสถาบัน
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการร่วมมือกัน
ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ม.4–6/2 วิเคราะหผ์ลกระทบของการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ทีม่ผีลต่อ
สังคมไทย 
ม.4–6/3 วิเคราะหผ์ลดี ผลเสียของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรปูแบบต่าง ๆ 

กระแสโลกาภิวัตน์เกดิขึ้นมาจากการเปิด
การค้าเสรีและเปดิโอกาสให้เข้าเขา้ถึงตลาด 
 
 

การค้าเสรสี่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผูบ้ริโภค
ทั้งในระดับประเทศ ชุมชน ท้องถิ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสมัพันธ์ระหว่าง
ดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ป.3/1 ระบุลักษณะเด่นและเอกลกัษณ์ของ
ดนตรีในท้องถิ่น 

ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิด  
เทคโนโลยี และสุนทรยีศาสตรต์่าง ๆ ระหว่าง
กันได้  
  

ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตร ี
ในท้องถิ่นและอาเซียน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสมัพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศลิป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ม.4-6/1เปรียบเทยีบการน าการแสดงไปใช้ 
ในโอกาสต่าง ๆ 
ม.4-6/2 อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญ                
ในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศ
ไทยในยุคสมัยต่าง ๆ 

ปรากฏการณด์้านศิลปะที่เกิดขึ้นในโลก ล้วน
เริ่มต้นมาจากธรรมเนียมปฏิบัติดา้นศิลปะ 
ของท้องถิ่น 

ศิลปะมสี่วนสะท้อนแนวคิดของคน และรวม
ชุมชนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  

ป.5/4 บอกใจความส าคญัและตอบค าถามจาก
การฟังและอ่านบทสนทนา และนทิานง่าย ๆ 
หรือเรื่องสั้น ๆ  
ป.6/4 บอกใจความส าคญัและตอบค าถามจาก
การฟัง และอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และ
เรื่องเล่า 

เหตุการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกช่วยก าหนด
งานวรรณกรรม 

- อิทธิพลของเหตุการณ์ หรือกระแสโลก 
ที่มีต่องานวรรณกรรม 
- วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ต านาน หรือ 
เรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในศาสนา หรือ
ประวัติศาสตร์ และอภิปรายว่าส่วนใด 
เป็นเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นในท้องถิ่น ส่วนใด
เกิดขึ้นในระดบัโลก และหาสาเหตวุ่าเหตุใด 
เรื่องดังกล่าวจึงสมัพันธ์กับผู้คนในท้องถิ่น 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสือ่สารทางภาษา
ในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโตต้อบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
ประสบการณ ์สถานการณ์  ข่าว / เหตุการณ์
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
ม.4-6/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
เสนอ  ตอบรับและปฏเิสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง หรือ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง / ประเด็น / ข่าว / 
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอยา่งเหมาะสม 

การเรยีนรู้ภาษาต่าง ๆ เป็นการเปดิโลกทัศน์
ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 การแลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกับสถานการณ ์
 ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
- การขอ และให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทยีบ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ประเด็น / ข่าว / เหตุการณ์ของประเทศ 
ในอาเซียน 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลขา่วสาร  
ความคิดรวบยอด และความคดิเหน็ในเรื่อง
ต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
 

ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ ์และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
ม.2/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง   
กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์ และข่าว /
เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ / เรื่อง / 
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

บันทึกความทรงจ าของบุคคลเป็นข้อมูล 
ทางประวัติศาสตร ์

การจดบันทึกเหตุการณ์พร้อมแสดง 
ความคิดเห็น  
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กรอบเนื้อหาที่ 4 การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตและมีนสิยัรักการอ่าน 

ป.5/7 อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ
อย่างสม่ าเสมอและแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน 

เด็ก ๆ มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ละ
วัฒนธรรม 

เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก ๆ ในวัฒนธรรมอาเซยีน
ทีแ่ตกต่างกัน ชีวิตประจ าวัน หน้าที่รับผิดชอบ 
ความฝันของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาคาดว่า
จะไดเ้รียนรู้ หรือเก่งขึ้นในช่วงวัยเด็ก และ
จะต้องท าอย่างไรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 
Sourcebook 

สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น 
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ม.4-6/1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
ม.4-6/2 วิเคราะหล์ักษณะเด่นของวรรณคดี
เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ 
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
ม.4-6/3 วิเคราะห์และประเมินคณุค่าด้าน
วรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม 
ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
ม.4-6/4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ม.4-6/5 รวบรวมวรรณกรรมพื้นบา้นและ
อธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 

การเผยแพร่การแสดงความคิดเหน็ต่าง ๆ  
ในวรรณกรรมช่วยท าให้ชาติ หรือภูมิภาคนั้น
เข้มแข็งทางวัฒนธรรมได ้

การเผยแพร่การแสดงความคิดเหน็ในรูปแบบ
วรรณกรรมต่าง ๆ มสี่วนช่วยส่งเสริม 
ความเสมอภาคในชาติ หรือภูมภิาคที่ใหญ่กว่า 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตัิตนตาม
หน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลก
อย่างสันติสุข      

ป.5/1 ยกตัวอย่างและปฏิบัตตินตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ี
ในฐานะพลเมืองดี  

ทุกสังคมล้วนมีแนวคดิเกี่ยวกับความเสมอภาค
และความยุติธรรมแต่อาจให้นิยามค าศัพท์
แตกต่างกัน  

ความเสมอภาคของประชาชนท่ีอยู่ในอาเซียน 

ป.5/2 เสนอวิธีการ ปกป้องคุ้มครองตนเอง 
หรือผู้อื่น จากการละเมิดสิทธิเด็ก 

รัฐบาลบญัญัตแิละบังคับใช้กฎหมายให้มี
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตประชาชนอย่างไร  

สิทธิการได้รับการคุ้มครองของประชาชน 
ในอาเซียน 

ป.5/3 เห็นคุณคา่วัฒนธรรมไทยท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตในสังคมไทย   

ข่าวสารล้วนมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
ความเสมอภาคและความยุติธรรม  

ความเสมอภาคและความยุติธรรมที่มีต่อ
ประชาชนในอาเซียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดตีจนถึงปัจจุบัน ในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ 
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง 
ความส าคญัและสามารถวิเคราะหผ์ลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น 

ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ม.1/2 ระบุความส าคญัของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างชาติ
สามารถช่วยหล่อหลอมชีวิตคนได ้
 
 

การไดร้ับข้อมลูสารสนเทศท่ีถูกตอ้งก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจน าไปสู่การปฏบิัติที่ม ี
ความเสมอภาคและความยุติธรรม 
 

มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเปน็มาของ 
ชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปญัญาไทย มีความรัก 
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

ม.1/1 อธิบายเรื่องราวทางประวัตศิาสตร์
สมัยก่อนสโุขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
ม.1/2 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในด้านต่าง ๆ 
ม.1/3 วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทัยและสังคมไทย 
ในปัจจุบัน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสมัพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
น าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ป.4/1 พูดและท าท่าประกอบอย่างสุภาพ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ป.5/1 ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา   
ป.6/1 ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

การทักทายบ่งบอกถึงสัมพันธภาพ ภาษาช่วยให้สัมพันธภาพยังคงอยู่ หรือ
เปลี่ยนแปลง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวฒันธรรมไทย 
และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ม.3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากบัของไทย 
และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
ม.4-6/2 วิเคราะห์ / อภปิรายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากบัของไทย 
และน าไปใช้อย่างมีเหตผุล 

การเผยแพร่ความคิดเห็นทางวรรณกรรม  
ช่วยเสริมสรา้งความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของ 
ประเทศและภมูิภาค 
 
 

- วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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กรอบเนื้อหาที่ 5 การท างานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ย่ังยืน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น 
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ป.3/2 รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน และเพลงกล่อมเด็ก 
เพื่อปลูกฝังความช่ืนชมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ป.5/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดแีละ
วรรณกรรม 
ป.6/2 เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นของตนเอง
และนิทานพ้ืนบ้านของท้องถิ่นอื่น 
ป.6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดแีละ
วรรณกรรมท่ีอ่าน และน าไปประยกุต์ใช้ 
ในชีวิตจริง 

บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคน
กับธรรมชาตไิด ้

บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคน
กับธรรมชาต ิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน  
เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขยีนรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.1/3 เขียนบรรยายประสบการณ ์โดยระบุ
สาระส าคัญและรายละเอียดสนับสนุน 

ม.2/2 เขียนบรรยายและพรรณนา 

ขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปประสบการณ ์
ของคนต่อธรรมชาติของโลกกเ็ปลีย่นแปลงไป 

การเขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตมิีอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา การให้เหตผุล การสื่อสาร  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ 
การน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรูต้่าง ๆ  
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณติศาสตร์ 
กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค ์

ป.1/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปญัหา 
ป.1/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ ไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
ป.1/3 ให้เหตุผล ประกอบการตดัสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
ป.1/4  ใช้ภาษาและสญัลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ 
การน าเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 
ป.1/5 เชื่อมโยงความรูต้่าง ๆ ในคณิตศาสตร์   
และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ์ื่น ๆ   
ป.1/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

- บุคคลและชุมชนสามารถเตรียมความพร้อม
ส าหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ 
- การกระท าของเราในแตล่ะวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได ้

- การเตรยีมความพร้อมต่อภยัพิบตัิที่อาจ
เกิดขึ้น  
- การตัดสินใจของแตล่ะบุคคลมผีลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ม.4-6/1 เข้าใจวิธีการส ารวจความคิดเห็น
อย่างง่าย 
ม.4-6/2 หาค่าเฉลีย่เลขคณิต มัธยฐาน   
ฐานนิยม ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
เปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล 
ม.4-6/3 เลือกใช้ค่ากลางท่ีเหมาะสมกับข้อมลู
และวัตถุประสงค ์

ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช่วยเร่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

ความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตรข์องภูมิภาค
อาเซียน  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 
Sourcebook 

สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู ้
ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
             

ป.6.3  อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิต จากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติและ
โดยมนุษย์     
ป.6.4  อภิปรายแนวทางในการดแูลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ป.6.5 มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น   

การกระท าของเราในแต่ละวันสามารถสรา้ง
ความยั่งยืนในอนาคตได ้
 

การกระท าของมนุษย์ท าใหส้่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์
ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้
และน าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์

ป.5/4 ทดลองและอธิบายการเกดิลมและน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
ป.6/3 สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัยที่มผีล
ต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น             

 

บุคคลและชุมชนสามารถเตรียมความพร้อม
ส าหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 

ปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติและ 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัต ิ
ที่อาจเกิดขึ้น 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 
Sourcebook 

สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์
ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมผีลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้
และน าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์

ม.2/1 ส ารวจ ทดลองและอธิบายลกัษณะของ 
ช้ันหน้าตัดดิน สมบตัิของดิน และกระบวนการ
เกิดดิน   
ม.2/2 ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้
ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน 

การท าสวนเกษตรแบบยั่งยืนช่วยสิ่งแวดล้อม
และระบบเศรษฐกิจ 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอาเซยีน และ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 
Sourcebook 

สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตัิตนตามหน้าที ่
ของการเป็นพลเมืองดี มคี่านิยมทีด่ีงาม และธ ารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่งสนัติสุข      

ป.2/3 แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคดิ   
ความเชื่อและการปฏิบตัิของบุคคลอื่นที่แตกต่าง
กัน โดยปราศจากอคต ิ
ป.3/2 บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตนเอง
และผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ป.4/5 เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ในชีวิตประจ าวัน 

เราสามารถพัฒนาชุมชนของพวกเราได ้
ถ้าเรามีน้ าใจให้กันและกัน  

การร่วมมือร่วมใจท าให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนพัฒนา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 
Sourcebook 

สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ส.3.2 เข้าใจระบบ และสถาบัน 
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และ
ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ 
ในสังคมโลก 

ม.4–6/3 วิเคราะหผ์ลดี ผลเสียของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรปูแบบต่าง ๆ 

การรวมกลุ่มประเทศท่ีมจีุดมุ่งหมาย
ร่วมกันเข้าด้วยกันอาจพบกับความท้าทาย
และสามารถบรรลุเป้าหมายได ้
 

การรวมกลุ่มประเทศและความร่วมมือ
เพื่อแก้ไขปัญหาของภูมภิาคอาเซยีน 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 
 
 
 

 

มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  
และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน 
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือ 
ทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ 
ข้อมูลภูมสิารสนเทศอยา่งมีประสทิธิภาพ                                                                                                                          

ม.4–6/2 วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์   
ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัต ิ
ทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลก 
 

มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาต ิ
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ 
การเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเนื่อง ตระหนัก
ถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกดิขึ้น 

ม.4–6/2 วิเคราะหเ์หตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง เข้าสูโ่ลกสมัยปจัจุบนั 
ม.4–6/4 วิเคราะหส์ถานการณ์ของโลก 
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 

ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญต่อความก้าวหน้า
ของประเทศ 
 
 
 

สตรมีีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ 
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออก 
ทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คณุค่านาฏศลิป์ ถ่ายทอดความรูส้ึก
ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

ป.5/5 เปรียบเทยีบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ 
ป.5/6 บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชม            
การแสดง 

ศิลปะสามารถแสดงถึงความงามและพลังของ
ธรรมชาตไิด้   

การแสดงนาฏศิลปส์รา้งสรรค์ 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 

Sourcebook 
สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออก 
ทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คณุค่านาฏศลิป์ ถ่ายทอดความรูส้ึก
ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

ม.2/2 สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์และการละคร 
 

ความเจรญิหรือการถดถอยของงานศิลปะ
สามารถบ่งบอกถึงสภาวะทางสังคมและ
การเมืองได ้

หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง โดยใช้
องค์ประกอบนาฏศลิป์และการละคร 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 
Sourcebook 

สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษา
ในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดง
ความรูส้ึกและความคิดเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล   การเรยีนรู้ภาษาใหม่ ๆ สามารถเปิด
ช่องทางสู่การสร้างเพื่อนใหม ่

ความส าคญัและประโยชน์การเรียนรู้
ภาษาใหม่ ๆ   
 

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสมัพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
น าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 

ป.6/1 ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ               
เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา   
ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum 
Sourcebook 

สาระส าคัญเกี่ยวกับอาเซียน 

  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสือ่สารทางภาษา
ในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบขอ้มูลเกี่ยวกับตนเอง  
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ ์ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโตต้อบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
และเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ ์สถานการณ์ ข่าว / 
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  

- ประเทศสามารถส่งเสริมให้ทุกคนสื่อสาร 
และท างานร่วมกันโดยไมม่ีอุปสรรคทางด้าน
ภาษา 
- การติดต่อสื่อสารและการท างานร่วมกัน  
โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา สามารถส่งเสริม 
ความคล่องตัวของประเทศนั้น ๆ 

 

- การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
ของอาเซียน 
- ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล  
การแลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสมัพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
น าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 

ม.3/1 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล
และโอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ม.4-6/1 เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

 


