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คู่มือหลักสูตรอาเซียน
ข้อมูลการสอนสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เพื่อสร้างประชาคมอาเซี ยนให้เป็ นประชาคมที่มุ่งเน้นการปฏิสมั พันธ์กบั
ต่างประเทศ มีความมัน่ คง มีสนั ติภาพ และมีความมัง่ คัง่
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บทนำ
องค์การรัฐมนตรี ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (SEAMEO) ตระหนักว่า คุณภาพของการศึกษาเป็ นกุญแจที่ทาให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยงั คงก้าวทันกับ
โลกที่เปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันก็ยงั คงไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์ประจาท้องถิ่นของตนอย่างเข้มแข็ง ความตระหนักดังกล่าวเป็ นพลังให้กบั ความมุ่งมัน่ ขององค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (SEAMEO) ให้ส่งเสริ มเป้ าหมายของการรวมตัวกันเป็ นหนึ่งของประเทศสมาชิก รวมถึงเพิ่มพูนความเข้าใจและความร่ วมมือใน
ภูมิภาค
ค่านิยมร่ วมกันนี้สาหรับการร่ วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศให้ใกล้ชิดขึ้น เป็ นสิ่ งที่ทาให้องค์การรัฐมนตรี ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)
และอาเซียนใกล้ชิดกัน ด้วยความมุ่งมัน่ อย่างจริ งใจที่จะร่ วมกันเพื่อจุดมุ่งหมายของการเปลี่ยนกรอบคิด และวิวฒั นพฤติกรรมของเยาวชนอาเซียนต่อการตระหนักมาก
ขึ้นถึงประเพณี สืบทอดและอัตลักษณ์ของตนเอง องค์การรัฐมนตรี ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และอาเซียนจึงได้ร่วมมือกันดาเนินการพัฒนาคู่มือ
หลักสู ตรอาเซียนนี้ ข้ ึน
คู่มือคู่มือหลักสู ตรอาเซี ยนหลักสู ตรอาเซียนนี้ คือ สิ่ งที่ท้ งั องค์การรัฐมนตรี ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และอาเซียนเรี ยกร้องให้มีการใช้สิ่ง
ที่เหมาะสมในการสอน ไม่วา่ จะเป็ นวิธีการสอนพื้นฐาน เนื้อหาและการประเมิน โดยใช้หลักการบูรณาการของการรับรู้ดา้ นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม ทั้งนี้ รวมถึงใช้วธิ ี
ปฏิบตั ิและค่านิยมที่เหมาะสมกับสิ่ งที่เรี ยน และขบวนการเรี ยนรู้ จากต้นแบบหลักสู ตรนี้ เราหวังว่าจะช่วยให้ครู และนักเรี ยนพบกับวิธีการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
ค้นหาวิถีทางที่ประชาชนอาเซี ยนดารงชีวติ และปรับตัวเข้ากับความเป็ นจริ ง ณ ปัจจุบนั และหาโอกาสท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรมภาษาและศาสนา
ต้นแบบหลักสู ตรนี้น่าจะเป็ นเครื่ องมือขององค์การรัฐมนตรี ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และอาเซียนในการกระตุน้ ให้ประชาชนอาเซียนกลับมาใช้
ประโยชน์ให้คุณค่า คงไว้ซ่ ึงมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมอาเซียน
ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะผูเ้ ขียน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผูใ้ ห้ความร่ วมมือทั้งหลายในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
และทรัพยากรในการพัฒนาคู่มือนี้ โดยความเป็ นจริ งแล้ว การริ เริ่ มนี้ เป็ นสิ่ งที่ทาให้ประจักษ์ได้ดีที่สุดซึ่ งความร่ วมมือในภูมิภาคอย่างแท้จริ ง
วิทยา จีระเดชากุล
ผูอ้ านวยการสานักเลขาธิการรัฐมนตรี ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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กิตติกรรมประกำศ
เลขาธิการอาเซียนขอแสดงความขอบคุณต่อประเทศสมาชิกอาเซียน และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา (SOM-ED) สาหรับการให้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์อย่างมาก และการสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบหลักสู ตรอาเซียน (ASEAN Sourcebook) เพื่อใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงสาหรับโรงเรี ยนต่าง ๆ
ขอขอบคุณต่อองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Agency for International Development – USAID) และขอขอบคุณกระทรวง
ต่างประเทศสหรัฐอเมริ กาที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือด้านเทคนิค และสิ่ งอานวยความสะดวกในการฝึ กอบรม ASEAN-US ภายใต้โครงการ
ADVANCE ทั้งความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการพัฒนาและการผลิตคู่มือหลักสู ตรอาเซียนเล่มนี้ เลขาธิการอาเซียนใคร่ แสดงความขอบคุณต่อผูม้ ีส่วนร่ วมในการ
ทางานในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการทบทวนคู่มือการจัดทาหลักสู ตรอาเซียน (จัดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ กรุ งเทพมหานคร) และการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อการทบทวนการจัดทาคู่มือหลักสู ตรอาเซียนครั้งสุ ดท้าย (ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2555 ณ กรุ งพนมเปญ) รวมถึงการให้ความช่วยเหลือจากทุกท่านที่ได้มี
ส่ วนร่ วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาคู่มือหลักสู ตรอาเซียน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงสาหรับโรงเรี ยนต่าง ๆ
สุ ดท้ายนี้ สานักเลขาธิ การอาเซี ยนขอขอบคุณอย่างยิง่ ต่อเลขาธิ การองค์การรัฐมนตรี ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และศูนย์ภูมิภาคของ
SEAMEO ทั้งสองแห่ง คือ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาระดับภูมิภาค (INNOTECH) และ ศูนย์การศึกษาเปิ ดระดับภูมิภาค (SEAMOLEC) สาหรับการ
อนุเคราะห์ในการช่วยเหลือในการจัดทาคู่มือหลักสู ตรอาเซียน และการช่วยก่อให้เกิดความร่ วมมืออันใกล้ชิดยิง่ ขึ้นระหว่างอาเซียน และ SEAMEO
การพัฒนาคู่มือหลักสู ตรอาเซี ยน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงสาหรับโรงเรี ยนต่าง ๆ ได้จดั เตรี ยมขึ้นภายใต้แนวทางและการประสานงานโดยรวมของเลขาธิการ
อาเซียน ฝ่ ายการศึกษา เยาวชนและการฝึ กอบรม
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ข้ อเรียกร้ องสู่ กำรปฏิบตั ิ
ในยุค ปั จจุ บนั เทคโนโลยีต่า ง ๆ และการเติบ โตอย่า งรวดเร็ วของ
ประชากรส่ งผลต่อการปฏิ สัมพันธ์ของประชาชนอย่างมาก
ทั้งการ
ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูค้ นด้วยกัน และการปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม จน
ทาให้ “โลกาภิวตั น์” และ “การเชื่อมโยงกัน” กันมีอิทธิพลต่อยุคสมัย
ของเรา
สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (อาเซี ยน) อยูภ่ ายใน
ได้รวมความเชื่ อมโยงกันของโลก และตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกัน
และกันของชาติต่าง ๆ ข้างต้น จึงได้สนับสนุนและการพัฒนาความสนใจ
ร่ วมกันของประเทศสมาชิ กทั้งสิ บประเทศ อันได้แก่ บรุ ไนดารุ สซาลาม
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรั ฐอิ นโดนี เซี ย สาธารณรัฐประชาธิ ไทย
ประชาชนลาว มาเลเซี ย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐ
สิ งคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศ
สมาชิ ก มี อาณาเขตรวมกันถึ ง 4.4 ล้า นตารางกิ โลเมตร (2.8 ล้านตาราง
ไมล์) ซึ่ งประกอบด้วยจานวนประชากรเกือบ 600 ล้านคน (เกื อบถึง 9%
ของประชากรโลก) ซึ่ งประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดมูลค่า GDP
รวมเกือบ 1.8 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี
การศึกษาเป็ นกุญแจสาคัญสาหรับพลเมืองของอาเซี ยนเพื่อตระหนัก
รู ้ถึงการเชื่อมโยงหลายด้านที่เกี่ยวพันกับตน และเพื่อสร้างทักษะที่จาเป็ น
 หัวใจของการทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมายนี้ คือ การพัฒนาสื่ อการศึกษา

ในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าในทัว่ ภูมิภาคอาเซี ยน ด้วยเป้ าหมายดังกล่าวนี้
อาเซี ยนจึงเรี ยกร้องให้ประเทศสมาชิ กร่ วมมือกันเพื่อให้มน่ั ใจว่าพลเมือง
เยาวชนในชั้นเรี ยนทัว่ ภูมิภาคเอเชียได้เรี ยนรู้เกี่ ยวกับการโยงใยซึ่ งกันและ
กันทั้ง ทางด้านวัฒนธรรม ประชาชน เศรษฐกิ จ รั ฐบาล และระบบนิ เวศ
และตระหนักว่าสิ่ งเหล่ านี้ เชื่ อมโยงกับการดารงชี วิตของพวกเขาอย่างไร
นอกจากนี้ อาเซี ยนยังเรี ยกร้องให้ประเทศสมาชิ กสร้างความรู้และทักษะ
ของศตวรรษที่ 21 เช่ น การแก้ไขปั ญหา การคิดวิเคราะห์ นวัตกรรม การ
สื่ อสารต่ า งวัฒ นธรรม ความร่ วมมื อ สื่ อและความรู้ เ กี่ ย วกั บ ข้อ มู ล
สารสนเทศให้กบั นักเรี ยน
การศึกษาจะต้องเสริ มพลังให้เยาวชนเป็ นผูท้ ี่สามารถไม่เพียงแต่นาสิ่ งที่
ได้เรี ยนรู้ ไปประยุกต์ใช้ แต่สามารถตอบสนองต่อโลกที่ เปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว เพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นของตนเอง ของครอบครัว และของภูมิภาค
อาเซี ยนโดยรวม เพื่อปฏิบตั ิตามที่ว่านี้ อาเซี ยนสนับสนุ นแนวทางปฏิ บตั ิที่
ร่ วมแรงร่ วมใจกันมากยิ่งขึ้นในการทางานร่ วมกันของภูมิภาค ด้านการศึกษา
ของประเทศสมาชิ ก ทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา เพื่อช่ วยให้
ภู มิ ภาคตระหนักถึ งเป้ าหมายที่ กว้างยิ่ งขึ้ นของอาเซี ยน อันได้แก่ การมี
ประชาชนเป็ นศู นย์กลาง การมี ความรั บผิดชอบต่ อสั งคม การมี ความเป็ น
เอกภาพและ การปรองดองกันของอาเซียน
 การมีวิสัยทัศน์ใ นการพัฒนามนุ ษ ย์ สวัสดิ การและการปกป้ อง รวมถึ ง
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ที่มุ่งเสริ มสร้ างการตระหนักเกี่ ยวกับอาเซี ยน และสร้ างอัตลักษณ์ ที่
ร่ วมกัน ของอาเซี ย น ซึ่ งอธิ บ ายไว้อ ย่า งชัดเจนในคุ ณ ลัก ษณะและ
องค์ป ระกอบส าคัญของ “แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมสัง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)”
 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปั น ซึ่ งรวมกันทุกหมู่เหล่าและมีความ
ปรองดองเพื่อส่ งเสริ มสภาพชี วิตความเป็ นอยู่และสวัสดิการที่ดีของ
ประชาชน
 สร้ า งรากฐานที่ แข็งแกร่ งเพื่อความเข้าใจอันดี ยิ่งขึ้ น การเป็ นเพื่อน
บ้านที่ดีต่อกัน และการแบ่งปั นความรับผิดชอบร่ วมกัน
 ส่ งเสริ มการพัฒนามนุ ษย์และสังคม เคารพในหลักการของเสรี ภาพ
ความเท่ า เที ย มกันทางเพศ การส่ ง เสริ ม และปกป้ องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และการเสริ มสร้างความยุติธรรทางสังคม



ส่ งเสริ มการเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนาของ
ประชาชนอาเซี ยน และการมุ่งเน้นค่านิยมร่ วมกันของประชาชน ที่มี
สปิ ริ ต ของความเป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน ในความต่ า ง และน ามา
ประยุกต์เพื่อแสดงสภาพความเป็ นจริ งของความต่างให้เป็ นโอกาส
และสิ่ งท้าทาย

ความยุติธรรมและสิ ทธิทางสังคม และความยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อม
คู่มือหลักสู ตรอาเซี ยนเป็ นการตอบสนองเรื่ องที่กล่าวมาโดยตรง รวมถึง
เป็ นก้าวที่สาคัญเพื่อบรรลุถึงสิ่ งที่อาเซี ยนจะต้องดาเนินการ ต้นแบบนี้ มุ่งที่จะ
ช่วยครู และนักเรี ยนในการค้นคว้าเรื่ องราวต่าง ๆ ในทุก ๆ วิชา และระดับชั้น
เรี ยนเกี่ ยวกับอาเซี ยนโดยรวม เพื่อที่พวกเขาจะได้คน้ พบจุดยืนและอัตลักษณ์
ของตนเอง ซึ่ งพวกเขารวมทั้งครอบครัว เพื่อนบ้าน และประเทศ ต่างเป็ นส่ วน
สาคัญของอาเซี ยนในขณะที่มุ่งพัฒนาเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะให้สมาชิกของอาเซี ยนถือว่าคู่มือนี้ เป็ นคลังข้อมูลที่สาคัญ
เป็ นคลังข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ในฐานะของเอกสารอ้างอิงที่สาคัญ เมื่ อมีการ
ทบทวนหลักสู ตรของประเทศในอนาคต

ดร.สุ รินทร์ พิศสุ วรรณ
เลขาธิการอาเซียน
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คู่มือหลักสู ตรอำเซียน: แบบแผนเพือ่ กำรตระหนักถึง
วิสัยทัศน์
คู่มือหลักสู ตรอาเซี ยน เป็ นคลังข้อมูลที่ครู ทว่ั ทั้งอาเซี ยนสามารถนาไปใช้
เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้สารวจความเกี่ ยวพันของตนเองหลายด้าน ๆ กับผูอ้ ื่น
และเพื่อช่วยให้เข้าใจตนเองทั้งในฐานะที่เป็ นปั จเจกบุคคล และในฐานะที่
เป็ นสมาชิกของชุมชน ประเทศ และภูมิภาคของตนเอง ในขณะที่เรี ยนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้ ผูเ้ รี ยนจะได้เข้าใจความซับซ้อนที่ทาให้ประชาชนและอาณา
ประเทศทัว่ ทั้งเอเชี ยนมีความเชื่ อมโยงกัน สามารถแลกเปลี่ยนและชื่ นชม
ทัศนะที่ ต่า งกัน และมองเห็ นเส้ นทางใหม่ซ่ ึ งประชาคมอาเซี ยนสามารถ
ท างานด้ว ยกัน เพื่ อ ท าให้ เ ป้ าหมายเดี ย วกัน เป็ นจริ ง และเพื่ อ อนาคตที่
รุ่ งโรจน์ยงิ่ ขึ้นของอาเซี ยน
คู่มือตลอดทั้งเล่ มนี้ ได้ให้กลยุทธ์ สาหรั บการสอนแนวความคิดเกี่ ยวกับ
อาเซี ย นอัน หลากหลาย และได้อ อกแบบมาเพื่ อ สนับ สนุ น และเสริ ม
หลักสู ตรปั จจุบนั ของประเทศสมาชิกอาเซี ยน การออกแบบและวิธีปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ ที่ แนะนาในคู่ มือนี้ ได้ขอ้ สรุ ปกรอบแนวคิดจากการทบทวนและ
วิเคราะห์ หลักสู ตร ประกอบกับตาราและเอกสารประกอบการสอนอื่น ๆ
อย่า งกว้า งขวางที่ ป ระเทศในอาเซี ย นใช้ใ นโรงเรี ย น การวิจ ัย นี้ จัดขึ้ น
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2553 โดยได้ตรวจสอบถึงกระบวนการนา

เนื้อหาอาเซียนเข้าไปอยูใ่ นชั้นเรี ยนปี ต่าง ๆ รวมถึงเข้าไปอยูใ่ นเนื้ อหารายวิชา
ของแต่ละประเทศ และตรวจสอบว่ามีเนื้อหาอาเซี ยนในหลักสู ตรใดบ้างที่มี
ความแข็งแกร่ ง ผลการวิจยั ยังได้เน้นถึงโอกาสสาหรับการพัฒนาคุณภาพของ
หลักสู ตร และความร่ วมมือในภูมิภาคด้านการศึกษาเกี่ยวกับอาเซี ยน ที่สาคัญ
ยัง ได้ช้ ี ให้ เ ห็ น แนวทางในการเรี ย นการสอนที่ เ หนื อ กว่ า การส ารวจด้า น
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี การแต่งกาย และวัฒนธรรม และไม่เพียงแต่ช่วย
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประเทศชาติ ประชาชน และวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ
ในภู มิ ภ าคแต่ ย ัง ช่ ว ยสร้ า งความเข้า ใจระหว่ า งเชื้ อ ชาติ ต่ า ง ๆ อี ก ด้ ว ย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานวิจยั นี้ยงั ได้คน้ พบความเป็ นไปได้ใหม่ ๆ ที่สารวจความ
เหมือนและความต่าง ความสัมพันธ์ระหว่างประชาคม ระหว่างภูมิภาค และ
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ โลก ความสนใจของกลุ่ ม และแต่ ล ะประเทศในการ
สนับสนุ นหลัก การ และวิธี ก ารมากมายที่ ประชาชนของอาเซี ย นสามารถ
ร่ วมมือกันในแต่ละสาขา และแต่ละระดับของสังคมเพื่อพัฒนาการฟื้ นคื น
สภาพเดิมของชุมชน ประเทศชาติ และภูมิภาคของตน
ท้ายที่สุด จุดมุ่งหมายของคู่มือนี้ คือ การทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ น
ของกลุ่มนานาประเทศ ทัศนคติ นวัตกรรม ความร่ วมมือที่แข็งขัน และความ
สานึ กร่ วมกันของประชาชนที่กาลังปรับตัวให้เข้ากับสังคมและเศรษฐกิจโลก
ซึ่ งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การทาเช่นนี้จะช่วย
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ทาให้บ รรลุ เป้ าหมายที่ กว้างขึ้ นของอาเซี ย นได้ดี ยิ่งขึ้ น ความสัมพันธ์ ที่
แน่ นแฟ้ นระหว่างประชาชน ไม่ว่าจะเป็ นด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ภูมิศ าสตร์ เศรษฐกิ จ หรื อการเมื อง ในบางครั้ง จะไปในทิ ศทางเดี ย วกัน
หรื อบางครั้ งมี ค วามขัด แย้ง กัน อย่า งไรก็ ตาม การส ารวจอย่า งใส่ ใ จใน
ความสั มพันธ์ เหล่ า นี้ ที่ จะส่ ง ผลให้หลัก สู ตรสามารถปลู กฝั งความเป็ น
เจ้า ของร่ ว มกัน และความภาคภู มิ ใ จร่ ว มกัน ในความหลากหลายของ
อาเซี ยน และช่วยให้นกั เรี ยนในวันนี้ ผูซ้ ่ ึ งจะกลายเป็ นผูน้ า เป็ นแรงงานและ
เป็ นพลเมืองในอนาคต สามารถนิ ยามและเห็นคุณค่าของการที่ตนมีจุดยืน
เฉพาะของตนในอาเซี ยน และตระหนั ก ว่ า สิ่ งเหล่ า นี้ สร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์และส่ งผลต่อวิถีชีวิตของตนในชุ มชน ประเทศ ภูมิภาคและ
โลกอย่างไร

สำระสำคัญ
สาระสาคัญของทั้งห้าหัวข้อนี้ เกิ ดจากการสารวจหลักสู ตร และประกอบ
เป็ นเนื้อหาห้าบทในคู่มือเล่มนี้
1. ค ว า ม รู ้ เ กี ่ ย ว กั บ อ า เ ซี ย น : การเรี ยนรู้ เกี่ ย วกั บ อาเซี ยน
(โครงสร้ าง สมาชิ ก ภาพ ความมุ่งประสงค์ และแนวทางปฏิ บตั ิ)
และการส ารวจลัก ษณะที่ ส าคัญ ความส าเร็ จ และสิ่ ง ท้า ทายใน
อนาคต

2. การเห็ น คุ ณ ค่ า ของอั ต ลั ก ษณ์ แ ละความหลากหลาย: การสารวจ
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน และมีอิทธิ พลต่อวัฒนธรรมและความเชื่ อ
การตระหนักรู้และชื่ นชมในความแข็งแกร่ งซึ่ งมีอยู่ในความเหมือน
ของประชาชน (ไม่ ว่ า จะเป็ นส่ ว นบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม ) เช่ น เดี ย วกับ
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
3. การเชื ่ อ มโยงโลกและท้ อ งถิ ่ น : การส ารวจประเด็ น ท้อ งถิ่ น ว่า
ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากการพัฒ นาและกระแสของโลกอย่ า งไร และ
เหตุการณ์ในท้องถิ่นในอาเซียนส่ งผลต่อสภาพการณ์ของโลกอย่างไร
4. การส่ งเสริ ม ความเสมอภาคและความยุ ติ ธ รรม: การปลู กฝั ง
หลักการของความเสมอภาคและความยุติธรรม และมอบเครื่ องมือ
และข้อมูลให้ผเู้ รี ยน (ทางวิทยาศาสตร์ และทางการเมือง เช่นเดียวกับ
หลักปรั ชญา) เพื่อ ใช้วิเคราะห์ สถานการณ์ ที่ซับซ้อนและสามารถ
ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
5. การทางานร่ วมกั น เพื่ อ อนาคตที่ ยั่ ง ยื น และมั่ น คง: การตระหนัก
ถึ ง ความกดดัน อัน เกิ ด จากทรั พ ยากรที่ จ ากัด และการเติ บ โตของ
ประชากร และผลกระทบต่อความยัง่ ยืน ในขณะเดียวกันก็สร้างแรง
บันดาลใจให้ผูเ้ รี ยนทางานร่ วมกันภายในชุ ม ชนของตน และนอก
ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ส ามารถสร้ า งอนาคตอัน มั่ง คั่ง สั น ติ สุ ข และยัง่ ยื น
สาหรับอาเซียน

10

. กำร
เชื่อมโยงโลก
และท้ องถิ่น
. กำรเห็นคุณค่ ำ
ของ อัตลักษณ์ และ
ควำมหลำกหลำย

. ควำมรู้
เกี่ยวกับอำเซียน

. กำร
ส่ งเสริมควำม
เสมอภำคและ
ควำม
ยุติธรรม

. กำรทำงำน
ร่ วมกันเพื่อ
อนำคตที่ยั่งยืน

สาระสาคัญแต่ละหัวข้อในแต่ละบทจะเกริ่ นนาด้วยภาพรวม ซึ่ ง
ได้แก่ “แนวคิดหลักที่ยง่ั ยืน” สองสามประเด็น แนวคิดเหล่านี้ ได้ผา่ นความ
เห็นชอบจากประเทศสมาชิ กอาเซี ยน และแนวคิดเหล่านี้ สะท้อนเป้ าหมาย
ของประชาคมอาเซี ยน นอกจากนี้ ยงั สนับสนุนวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
และช่ วยให้ค รู เห็ น ภาพประเด็ นต่ า ง ๆ ที่ ส าคัญผูเ้ รี ย นจาเป็ นต้องรู้ ต้อง
เข้าใจ และสามารถนาไปปฏิ บตั ิตามได้มากที่สุด นอกจากนี้ สาระสาคัญ
ยังเป็ นวางแนวทางหรื อตีกรอบเนื้อหาให้สอดคล้องกับ

เป้ าหมายซึ่ ง ระบุ ไ ว้ใ นแผนงานการจัดตั้ง ประชาคมสัง คมและวัฒนธรรม
อาเซี ยน (ASCC)” และรองรับแผนกลยุทธ์สาหรับ (พ.ศ.2552-2558) ด้วย
เหตุน้ ี จึงช่วยให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้เป้ าหมาย และพันธกิจของอาเซี ยนผ่านเนื้ อหา
รายวิชาต่าง ๆ และวิธีการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมสาหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ระดับการเรี ยนรู้และรายวิชา
สาระสาคัญของแต่ละหัวข้อได้แยกออกเป็ นระดับการศึกษาสามระดับ ได้แก่
ระดับ ประถมศึ ก ษาตอนปลาย ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากประเทศสมาชิ กอาเซี ยนแต่
ละประเทศไม่ได้บญั ญัติหลักสู ตรสาหรับโรงเรี ยน “ประถมศึกษาตอนปลาย”
“มัธยมศึกษาตอนต้น” และ “มัธยมศึกษาตอนปลาย” เหมือนกัน และไม่ได้มี
การจัด ระดับ ชั้น เรี ย นที่ เ หมื อ นกัน ดัง นั้น ระดับ การศึ ก ษาในคู่ มื อ นี้ จึ ง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับนักการศึกษาในการเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับบทเรี ยน ครู ควรเลือกใช้บทเรี ยนที่เหมาะสมกับการจัดระดับชั้นปี และตาม
ความต้อ งการของหลัก สู ต รของตน และสามารถปรั บ ใช้ ไ ด้ต ามความ
เหมาะสม
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ชั้นปี ที่ 10-12
ชั้นปี ที่ 6-9
ชั้นปี ที่ 3-5

แนวทางเพื่อการเรี ยนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

คู่ มื อ หลั ก สู ตรเล่ ม นี้ เกิ ด จากการน าแนวทางทั้ งสี่ หั ว ข้ อ และ
สาระสาคัญทั้งห้าประเด็นมาเชื่อมโยงกัน แนวทางหลักทั้งสี่ หวั ข้อ ได้แก่

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น

ระดับประถมศึกษำปลำย

เนื้ อ หาในแต่ ล ะระดับ ของระดับ การศึ ก ษาทั้ง สามข้า งต้น แบ่ ง
ออกเป็ น 7 สาขาวิ ช ากว้า ง ๆ ได้แ ก่ สั ง คมศึ ก ษาและประวัติ ศ าสตร์
วิท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ตศาสตร์ หน้า ที่ พ ลเมื อ งและจริ ย ศึ ก ษา ภาษาและ
วรรณกรรม ศิลปะ สุ ขศึกษาและพลศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา
เนื่ องจากประเทศสมาชิ กอาเซี ยนแต่ละประเทศมีหลักสู ตรเป็ นของตนเอง
ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เสนอในคู่มือนี้ อาจไม่ตรงกับหลักสู ตรหรื อ
การจัดหมวดรายวิชาของประเทศใดประเทศหนึ่ งเสี ยทั้งหมด อย่างไรก็
ตาม แผนการจัดการเรี ยนรู้ ในเนื้ อหารายวิชามีจุดมุ่งหมายสองประการ คือ
ให้รายละเอี ยดเฉพาะที่ พอเพียงต่อการรองรับหลักสู ตรที่มีอยู่แล้ว และมี
ความยืดหยุน่ พอเพียงต่อการนาไปประยุกต์ใช้ตามวิธีการเรี ยนการสอนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน

 ประชาชน: รายบุคคล กลุ่ มชาติพนั ธุ์ มรดกทางวัฒนธรรม รัฐบาล
และพลเมือง สุ ขภาพ ความปลอดภัย บทบาททางเพศ และบทบาท
ระหว่างชั้นอายุภายในครอบครัว และสังคม
 สถานที่: ลัก ษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิ ประเทศ ระบบนิ เวศ
ภูมิอากาศ ผลกระทบจากพลังธรรมชาติต่าง ๆ
 สื่ อ: สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม เช่น เครื่ องอุปโภคบริ โภค สิ่ งประดิษฐ์ งาน
หัตถกรรม งานศิลป์ และงานประดิษฐ์ศิลปะโบราณ
 แนวคิ ด : ศาสนา ระบบความเชื่ อ ปรั ช ญา ค่ า นิ ย ม รู ป แบบการ
ปกครอง แง่คิดเกี่ยวกับโลก เทคโนโลยี การยอมรับและการปรับตัว
แนวทางทั้ง สี่ หัว ข้อ เป็ นกระบวนการหรื อ แนวทางเพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย น
สามารถเรี ยนรู้ ผ่านเนื้ อหา
ในขณะที่วิเคราะห์ประเด็นที่ซับ ซ้อนผ่า น
พหุวสิ ัยทัศน์ ซึ่ งมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันระหว่างชั้นปี
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โดยหลั ก การเนื้ อหาของแนวทางหลั ก มุ่ ง ให้ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น
ข้อเท็จจริ ง แต่แนวทางแต่ละด้านมีความคาบเกี่ ยวกัน และมีผลกระทบต่อ
กัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อกล่าวถึงสถานที่และประชาชน นักเรี ยนอาจเรี ยนรู้
เกี่ ย วกับ อิ ท ธิ พลของภู มิศ าสตร์ และภูมิ อากาศที่ มี ต่อวัฒนธรรม และยัง
สามารถเรี ย นรู้ ว่า ระบบนิ เ วศและลัก ษณะทางกายภาพ (สถานที่ ) เป็ น
ตัวกาหนดแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ (สื่ อ) และทรัพยากรทางธรรมชาติ
ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อบทบาททางเพศ และบทบาทระหว่างรุ่ นในแง่ ข องแรงงาน
(ประชาชน)

ภาพรวมของกรอบเนื้ อหาหลักสู ตรในตารางถัดไปแสดงให้เห็นว่า
แนวทางทั้งสี่ ดา้ นปรากฏในสาระสาคัญทั้งห้าหัวข้ออย่างไร

ในทานองเดียวกัน เมื่อศึกษาหัวข้อการย้ายถิ่นฐาน นักเรี ยนจะได้
เห็ น ว่ า ต าแหน่ ง ของภู มิ ป ระเทศมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเผยแพร่ และการ
แลกเปลี่ ย นของความเชื่ อทางศาสนา (แนวคิ ด ) นอกจากนี้ เนื่ อ งจาก
“ประชาชน สถานที่ สื่ อและแนวคิ ด ” เป็ นแนวคิ ด ที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐาน
ประสบการณ์ของมนุษย์ จึงสามารถขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างนานา
ประเทศในอาเซี ยน และเป็ นการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ นต่อ
กันระหว่างผูเ้ รี ยนทุกวัย

ภำพรวมกรอบเนือ้ หำหลักสู ตร
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สาระสาคัญ
แนวทาง
ประชำชน

สถำนที่

สาระสาคัญ

ความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยน

การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์
และความหลากหลาย
รับรู ้วา่ ประชาชนของ ซาบซึ้งในความเหมือน
อาเซี ยนต่างมีส่ิ งที่
ของประชาชน
เหมือนกันหรื อ
(รายบุคคลและกลุ่ม) และ
คล้ายคลึงกันมาตั้งแต่ บุคลิกลักษณะที่แตกต่าง
ในอดีต และรับรู ้วา่
กัน และเห็นว่าสิ่ งเหล่านี้
พวกเขาสามารถทางาน มีส่วนร่ วมกันและมี
ร่ วมกันเพื่อสันติภาพ อัตลักษณ์แต่ละบุคคล
และความมัง่ คัง่

การส่ งเสริ มความเสมอ
ภาคและความยุติธรรม
ให้จิตสานึกที่จะ
ประเมินความเสมอ
ภาคและความยุติธรรม
ผลลัพธ์ของการกระทา
หรื อทางเลือกของ
บุคคลอื่น และความ
รับผิดชอบร่ วมกัน
ระหว่างบุคคลและ
กลุ่ม
มองเห็นว่าประเทศใน ตระหนักว่าความแตกต่าง เข้าใจว่าสถานที่ต่าง ๆ ตระหนักถึงการพึ่งพา
อาเซียนเผชิญกับสิ่ งท้า ทางภูมิศาสตร์และ
ถูกเชื่อมต่อกันหรื อแยก ซึ่งกันและกันของ
ทายและโอกาส และ ทรัพยากรท้องถิ่นอาจ
ออกจากกันได้ และสิ่ งนี้ สถานที่ในเมืองและ
เข้าใจว่าอาเซี ยนให้
สร้างทัศนะและวิถีชีวติ ที่ ส่ งผลกระทบต่อ
ชนบท เช่นเดียวกับข้อ
กลไกที่นาพาให้ภูมิภาค ต่างกัน
ประวัติศาสตร์และวิถี
ได้เปรี ยบและข้อเสี ย
เข้าไว้ร่วมกัน
ชีวติ ของประชาชนใน เปรี ยบของแต่ละ
ปัจจุบนั ในหลายๆด้าน ท้องถิ่นที่แตกต่างกัน

ความรู ้เกี่ยวกับอาเซียน

การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์

การเชื่อมโยงโลกและ
ท้องถิ่น
เข้าใจถึงขอบเขตว่า
วัฒนธรรม ชุมชน และ
ชาติของตนได้รับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรม
ชาติอื่น และในทาง
กลับกัน

การเชื่อมโยงโลกและ

การส่ งเสริ มความเสมอ

การทางานร่ วมกันเพื่อ
อนาคตที่ยง่ั ยืนและมัน่ คง
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นเพื่อเอาชนะสิ่ งท้า
ทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั
และเพื่อให้เกิดความ
ยัง่ ยืนระยะยาวในระบบ
ต่างๆ เช่น สังคม
การเมืองและสิ่ งแวดล้อม
ตระหนักว่าการ
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคล
และกลุ่มต่อสิ่ งแวดล้อม
สามารถมีผลกระทบ
หรื อเอื้อประโยชน์ที่
สาคัญต่อประชาชนที่อื่น
และตระหนักว่าการช่วย
ผูอ้ ื่นเมื่อเขาต้องการ จะ
ช่วยสร้างความหยุน่ ตัว
ในภูมิภาค
การทางานร่ วมกันเพื่อ
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แนวทาง
สื่ อ

แนวคิด

และความหลากหลาย
เข้าใจว่านโยบายของ
ตระหนักว่าทุกวัฒนธรรม
ภูมิภาคอาเซียนด้านการ พยายามที่จะตอบสนอง
แลกเปลี่ยนทาง
ความต้องการพื้นฐานของ
เทคโนโลยี พลังงาน
มนุษย์ และการเข้าใจว่า
และความช่วยเหลือด้าน ทรัพยากรที่มีอยูน่ ้ นั
สาธารณสุ ขจะนามาซึ่ง แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
ผลประโยชน์ทาง
กายภาพ

ท้องถิ่น
เกิดการตระหนักรู้วา่ มี
หลายวิธีการที่ทรัพยากร
สิ นค้า เงิน และการบริ การ
จะโยกเปลี่ยนจากสถานที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และ
กระบวนการเหล่านี้
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
ในเวลาต่าง ๆ กัน และสิ่ ง
เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนอย่างไร
เข้าใจว่าการแลกเปลี่ยน ตระหนักว่ากลุ่มมนุษย์จะ เกิดการตระหนักรู้วา่ มีการ
ทางความคิดในอาเซียน สร้างสรรความคิดใหม่
แลกเปลี่ยนแนวความคิด
ช่วยส่ งเสริ มความ
สาหรับสร้างสิ่ งต่าง ๆ และ เทคโนโลยี ข้อมูล การ
เป็ นอยูท่ ี่ดีของชาติ
คิดค้นวิธีการแสดง
ปฏิบตั ิ และ
อาเซียนและปัจเจกชน ความคิดตนเองอย่าง
สุ นทรี ยศาสตร์ มีหลาย วิธี
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็
ซึ่งส่ งผลกระทบต่อ
อนุรักษ์และสื บทอด
กิจวัตรประจาวันของ
วัฒนธรรม
ชุมชนในที่ต่าง ๆ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และประวัติศาสตร์

ภาคและความยุติธรรม
รับรู้วา่ การเข้าถึง
ทรัพยากร เทคโนโลยี
และบริ การส่ งผลต่อ
การศึกษา และความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีของพลเมือง
แต่ละคน เช่นเดียวกับ
ความยัง่ ยืนทาง
การเมืองและสังคม
ของชุมชน

อนาคตที่ยง่ั ยืนและมัน่ คง
การเข้าใจว่านโยบาย
ทางเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร ตลอดจน
การปฏิบตั ิมีผลกระทบ
ต่อสวัสดิภาพของผูอ้ ื่น
และการเข้าใจว่าควรมี
การตรวจสอบทั้งผลดี
และผลเสี ยทั้งในระยะ
ยาวและระยะสั้น

เข้าใจว่าความเสมอภาค
และความยุติธรรมได้รับ
การนิยามโดยกลุ่มต่าง ๆ
ในแต่ละช่วงเวลา และ
สิ่ งเหล่านี้อาจส่ งผลต่อ
วิธีคิดของประชาชน
และการปฏิบตั ิดา้ น
ความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมใน
ปัจจุบนั

รับรู้วา่ การจัดการกับ
ปั ญหาที่ซบั ซ้อน การ
ค้นหาความคิดและ
มุมมองใหม่ ๆ
สามารถช่วยให้เกิดผล
ที่มน่ั คงและยัง่ ยืน
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คำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู ้ เป็ นส่ วนที่สาคัญของการออกแบบ
ต้นแบบเล่ มนี้ คาถามเหล่านี้ ช่วยขยายความแนวทางหลัก และเชื่ อมโยง
สาระสาคัญกับความคิดและทัศนะของผูเ้ รี ยน และแนะแนวการใช้วิธีคิด
แบบวิเคราะห์ และทักษะการแก้ไขปั ญหาขณะที่ทากิ จกรรม ต่อไปนี้ คือ
ตัวอย่าง การนาแนวทางต่าง ๆ ไปใช้ในคาถามประจาหน่วยการเรี ยนรู้
ประชาชนและสถานที่
 ด้วยเหตุใดชาติต่าง ๆ จึงเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกอาเซียน
 ลัก ษณะภู มิ ศ าสตร์ แ ละสภาพอากาศเปลี่ ย นแปลงการด าเนิ น
ชีวติ ประจาวันอย่างไรบ้าง
สถานทีแ่ ละสื่อ
 ระบบนิ เวศเกิ ดจากอะไร และองค์ประกอบในระบบนิ เวศส่ งผล
กระทบต่อกันอย่างไรบ้าง
 ศิลปะเปลี่ยนแปลงสถานที่อย่างไรบ้าง
สื่อและแนวคิด
 ศิลปะเก็บเกี่ยวความงามและพลังธรรมชาติอย่างไร
 เทคโนโลยี เ ข้า มามี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งและเปลี่ ย นโฉมวัฒ นธรรม
อย่างไร

แนวคิดและสถานที่
 การบันทึกความทรงจามีบทบาทต่อการเข้าใจเหตุการณ์โลกอย่างไร
 เพราะเหตุใดความหลากหลายในกลุ่มจึงเป็ นจุดแข็งอย่างหนึ่ง

ตัวอย่ ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
หัว ข้อ เนื้ อ หา แนวทาง และค าถามประจ าหน่ ว ยการเรี ย นรู้ เ ป็ นฐานของ
โครงสร้างหลักสู ตรในตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่ งพัฒนาขึ้นสาหรับแต่ละบท
เพื่อแสดงให้เห็นว่า เนื้ อหาอาเซี ยนสามารถนาไปผสมผสานกับเนื้อหารายวิชา และมี
ความต่อเนื่ องกันในแต่ละชั้นปี ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้เป็ นบทเรี ยนอิสระ ซึ่ ง
ประกอบด้วย
 ภาพรวม – บทเกริ่ นนา อธิบายเกี่ยวกับหัวข้อ
 ความเข้าใจที่คาดหวัง – สิ่ งที่นกั เรี ยนจะเข้าใจในตอนท้ายบทเรี ยน
 วัตถุประสงค์ของบทเรี ยน – สิ่ งที่นกั เรี ยนควรจะรู้และสามารถทาได้หลังจบ
บทเรี ยน
 คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ – คาถามที่ใช้เพื่อตีกรอบเนื้ อหาและชี้ แนะ
เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู้
 เอกสารประกอบการสอน –สิ่ งที่ครู ตอ้ งเตรี ยมไว้เพื่อใช้สอนบทเรี ยน
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 อภิธานศัพท์ - คาจากัดความสั้น ๆ ของคาศัพท์สาคัญเพื่อให้เข้าใจ
หัวข้อ
 การเตรี ยมความพร้อม – กิ จกรรมอุ่นเครื่ อง หรื อกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อดึ ง
ความรู ้ หรื อประสบการณ์ ภูมิหลังของผูเ้ รี ยนที่เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาที่
กาลังจะสอนเพื่อให้เข้าใจเนื้ อง่ายยิ่งขึ้น และ/หรื อเป็ นการสร้างแรง
บันดาลใจ เป็ นการเกริ่ นนาก่อนเข้าสู่ บทเรี ยน
 เนื้อหาก่อนเรี ยน – ความรู้ที่ครู เตรี ยม
 การสาธิ ต กิ จ กรรม – การใช้ สื่ อ เพื่ อ สาธิ ต ให้ นัก เรี ย นเข้า ใจสิ่ ง ที่
คาดหวังจากนักเรี ยน
 วิธีการสอน – แนะนาการสอนทีละขั้นตอน
 การฝึ กปฏิบตั ิโดยครู ช้ ี แนะ– นักเรี ยนแสดงออกถึงการเรี ยนรู้สิ่งใหม่
อย่างไรภายใต้การชี้แนะของครู
 บทสรุ ป – การปฏิ บตั ิ หรื อข้อความที่นาบทเรี ยนไปสู่ การสรุ ปที่
เหมาะสมสาหรับนักเรี ยน
 การฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง –แผนการจัดการเรี ยนรู้บางบทมีส่วนนี้ ดว้ ย
สาหรับโครงงานของนักเรี ยน
 การประเมิ นผลที่ แ นะนา – กิ จกรรมวัดผลการเรี ย นรู้ ห ลัก ที่ แสดง
ความเข้าใจในแนวคิดและเนื้อหา
 คาถามท้ายบท – ชุดคาถามเพื่อทบทวน ซึ่ งถามถึงประเด็นหลัก ๆ ใน
บทเรี ยน

แนวทางแผนการจัดการเรี ยนรู้น้ ี ยงั แนะว่า ครู ตอ้ งใช้เวลาเท่าไรสาหรับการ
สอนบทเรี ยนนั้น ๆ และบทเรี ยนนั้นช่ วยสนับสนุ นหรื อสัมพันธ์กบั เนื้ อหาและหัวข้อ
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสู ตรอย่างไรบ้าง

หมำยเหตุเพิม่ เติมสำหรับครู
ต้น แบบนี้ อ อกแบบมาให้เ ป็ นเครื่ องมื อและข้อมู ล อ้า งอิ ง ที่ ยืดหยุ่น ซึ่ ง ครู
สามารถใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุนการสอน หรื อข้อมูลเสริ มจากสิ่ งที่ครู สอนอยู่ กรอบ
เนื้อหาแต่ละหัวข้อเชื่อมโยงกัน และสามารถนาไปอธิบายในเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ของ
แต่ละระดับการเรี ยนรู้ และปรับใช้กบั ระดับที่สูงกว่าหรื อต่ากว่าได้ ดังนั้น ต้นแบบเล่ม
นี้จึงสามารถประยุกต์ใช้ได้ดีตามความต้องการของประเทศสมาชิกอาเซียน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักสู ตรของประเทศอาเซี ยนมีความหลากหลายหรื อ
แตกต่างกันอย่างมาก ด้วยเหตุน้ ี แม้วา่ ครู อาจมีเป้ าหมายการเรี ยนรู้ที่เหมือนกันในแต่
ละประเทศ หรื อในแต่ละชุมชน แต่การใช้คู่มืออาจแตกต่างกันออกไป และครู ตอ้ งหา
แนวทางการนาไปใช้สาหรับชั้นเรี ยนของตนเอง นอกจากนี้ ในบทเรี ยนแต่ละบทใช้
เวลาในชั้นเรี ยน ใช้สื่อ และกิ จกรรมที่แตกต่างกัน จากกิ จกรรมตรี ยมความพร้อมถึง
บทสรุ ป คู่มือพยายามแจงรายละเอียดให้มากพอ เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
ตามคาแนะนาในคู่มื อ หรื อสามารถนาไปประยุกต์ใ ช้เองได้อย่า งกว้างขวาง และ
เพื่อให้ครู สามารถปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สนับสนุ นการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนของ
ตนเองได้ดีที่สุด ดังนั้น ครู สามารถตัดสิ นใจได้เองว่า น่าจะทาตามกลยุทธ์ในคู่มือนี้
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อย่างเถรตรง หรื อปรับเนื้ อหารู ปแบบ หรื อการนาไปใช้ตามแนวทางของ
มาตรฐานการศึ ก ษาของประเทศตน ปรั บ ใช้ตามแม่ แบบหลัก สู ตรตาม
เนื้ อหาที่ ค รู ได้สอนอยู่ตามนโยบายท้องถิ่ น ตามข้อมูล อ้างอิง และความ
ต้องการของนักเรี ยน
ยกตั ว อย่ า งเช่ น กิ จ กรรมเตรี ยมความพร้ อ มจะต้อ งมี ค วาม
หลากหลายแตกต่ า งกัน อย่า งมากมายอย่า งแน่ นอนตามกลุ่ ม นัก เรี ย นที่
ต่างกัน ซึ่ งจะมีความรู ้ ทักษะ ความสนใจส่ วนตัวที่แตกต่างกัน ซึ่ งครู จะ
ทราบดี ที่ สุ ดว่ า จะน าไปใช้ อ ย่ า งไรให้ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม ของตน
เช่นเดียวกัน ในสรุ ปท้ายบท ครู อาจต้องการดัดแปลงวิธีการสอนที่นาไปสู่
การสรุ ปที่มีความหมาย ซึ่ งขึ้นอยู่กบั วิธีการเรี ยนการสอนที่ให้นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู้บทเรี ยน และสิ่ งที่ครู วางแผนจะสอนต่อไป แม้วา่ ส่ วนของอภิธาน
ศัพท์จะไม่ได้ให้คาอธิ บายอย่างละเอียดก็ตาม แต่น่าจะเป็ นรายการศัพท์ที่ดี
ที่ สุ ด ซึ่ งรวบรวมค าศัพ ท์ ที่ นั ก เรี ยนไม่ คุ ้น เคยเพื่ อ พัฒ นาค าศัพ ท์ ข อง
นักเรี ยน คาอภิธานศัพท์ช่วยให้ครู ประหยัดเวลาในการสร้ า งหรื อหาค า
จากัดความสั้น ๆ ที่ เหมาะสม ส าหรั บ ค าศัพ ท์ที่ มีความหมายคลุ มเครื อ
สาหรั บ นัก เรี ย น เช่ นเดี ย วกันกับ เนื้ อหา ครู อาจให้นัก เรี ย นตอบค าถาม
เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หา ซึ่ งอยู่ บ นพื้ น ฐานความรู้ เ ดิ ม ของนั ก เรี ยนก่ อ นที่ จ ะ
มอบหมายงานให้นกั เรี ยนทาเพื่อค้นหาเนื้อหาใหม่จากการวิจยั หรื อครู

อาจมอบหมายงานหัวข้อวิจ ัย ที่ ตีก รอบแคบลงมากกว่า หัวข้อที่ ใ ห้ไ ว้ใ นแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ หรื ออาจต้องการอ้างอิงเอกสารประกอบการสอนเฉพาะตัวอย่างของ
เนื้ อหาที่เป็ นไปได้ หรื อใช้ตวั อย่างของเพลง บทกวี บทความ หรื ออื่น ๆ ในท้องถิ่ น
นามาเสริ มบทเรี ยน
การประเมิ นผลที่ แ นะนาสามารถปรั บ เปลี่ ย นได้เช่ นกัน การประเมิ น ผล
ออกแบบให้ส นับสนุ นแนวคิด ที่ ค งอยู่ตลอดสาหรั บ สาระส าคัญแต่ ล ะหัวข้อ และ
เชื่อมโยงกับการดาเนินชีวิตของนักเรี ยน รวมถึง ประชาชน สถานที่ วัตถุและแนวคิด
ของประเทศสมาชิ กอาเซี ยน และยังสามารถปรับใช้ได้กบั ระดับการศึกษาที่สูงกว่า
หรื อต่ากว่า และให้เข้ากับเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ การประเมินผลอยูบ่ นพื้นฐานของการ
วัดความเข้าใจ 6 ด้าน ซึ่ งพัฒนาโดย Grant Wiggins และ Jay McTighe
(Understanding by Design, 2005) ดังต่อไปนี้
1. การอธิ บาย : ให้ทฏษฎี ที่ชัดเจน และเหตุผลที่ น่าเชื่ อถื อส าหรับอธิ บาย
ข้อเท็จจริ ง ข้อเรี ยกร้องและการกระทา
2. การตีความ : ขยายความหมายและความเข้าใจในเชิงลึกให้กบั การอธิ บายด้วย
อุปมาอุปมัย เรื่ องเล่า การเปรี ยบเทียบ
3. การประยุกต์ใช้ : สาธิ ตและนาความเข้าใจไปใช้ในสถานการณ์หรื อบริ บท
ใหม่
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4. มุมมอง : การถ่ ายทอดมุ มมองที่ลึก ซึ้ ง และเชิ ง วิเคราะห์ ซึ่ ง
ตรวจสอบข้อดี ข้อด้อย และสมมติฐานที่อยู่เบื้องหลังการกระทา
และแนวคิด พร้อมทั้งตระหนักและประมวลกับพหุวสิ ัยทัศน์
5. การร่ วมรู ้สึก : การสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกนึ กคิดของผูอ้ ื่น และ
การสั ง เกต หรื อ รั บ รู ้ วิ ถี ชี วิ ต ส่ ว นตัว ของบุ ค คลหรื อผู้เ ขี ย นที่
สะท้อนในงานเขียน
6. การรู้จกั ตนเอง : ความรู้และประเมินตนเองทั้งการไม่รู้ขอ้ เท็จจริ ง
การมีอคติ ความเข้าใจ และค่านิยมของตน

กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่แนะนาในคู่มือนี้ อยูบ่ นหลักการการเรี ยนรู้โดย
ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง และการเรี ยนรู้บนพื้นฐานความต้องการ ซึ่ งจะเสริ มสร้างและ
ฝึ กทักษะนักเรี ยนในยุคศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเหล่านี้ อาจต้องใช้ทกั ษะบางอย่างซึ่ ง
อาจไม่ถนัดสาหรับครู บางคน แต่ในคู่มือได้อธิบายอย่างละเอียด หวังว่าจะช่วยให้ครู
เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาทักษะของตน และสามารถสอน หรื อนาวิธีการเรี ยนการ
สอนแบบใหม่ที่ดีที่สุดเหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรี ยนของตน พร้อมกับสนับสนุ น
ให้เพื่อครู ที่ส อนในระดับชั้นเรี ยนอื่ น ๆ
หรื อ วิชาอื่น ๆ ได้นาไปปฏิ บตั ิด้วย
เช่นเดียวกัน

การประเมินผลที่แนะนาได้รวมเอา “การประเมินผลระหว่างเรี ยน”
(การตรวจสอบเป็ นระยะตลอดบทเรี ย นเพื่ อวัดความเข้าใจ) และ “การ
ประเมินผลรวบยอด” (การรวมองค์ประกอบทุกอย่างด้วยกัน) กิ จกรรม
(ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน การอภิปรายกลุ่ม และโครงงาน) จะอยู่
ในส่ วนของ ขั้ นตอนก ารสอน ซึ่ งใช้ เ ป็ นเครื่ องมื อ ประ เมิ นผล
(นอกเหนือจากความพยายามในการเรี ยนรู้) วิธีการประเมินเหล่านี้ ได้อยูใ่ น
ทั้ง สองหัวข้อ คื อ “ขั้น ตอนการสอน” และ”การประเมิ น ผลที่ แ นะน า”
ตามแต่จะเหมาะสม ขอให้ครู ปรับใช้วิธีการวัดผลตามเป้ าหมายของ
หลักสู ตร และมาตรฐานของประเทศตน

ครู ทวั่ โลกต่างเผชิญสิ่ งท้าทายในการเชื่อมต่อระหว่างโลกอดีตกับอนาคต ใน
ขณะเดี ย วกัน กับ การสร้ า งสรรสภาพแวดล้อมที่ ส นับ สนุ นการเรี ย นรู้ และช่ วยให้
นัก เรี ย นได้ค้นพบและมี ความรู้ ความเข้าใจเพื่ อที่ จ ะสามารถพัฒนาเป็ นบุ ค คลที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในชุ ม ชนหรื อ สั ง คมของตน ครู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรู้ จ ัก หลัก สู ต ร
มาตรฐาน เป้ าหมายและคลังข้อมูล และที่สาคัญที่สุดรู้จกั นักเรี ยนของตน คู่มือนี้ มุ่ง
หมายให้ใช้เป็ นคลังข้อมูลสาหรับการนาไปใช้ในทุกประเทศในอาเซี ยน เพื่อนาไป
ประยุก ต์ใ ช้อ ย่า งหลากหลายวิธี โดยมี เ ป้ าหมายสู ง สุ ดเดี ย วกัน นั่น คื อ การเชื่ อ ม
สัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในอาเซี ยน และเชื่อมโยงพวกเขากับภูมิภาคด้วยกัน เพื่อให้
พวกเขาสามารถทางานร่ วมกันเพื่ออนาคตที่ดียงิ่ ขึ้นของอาเซียน
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บทที่ 1 ควำมรู้ เกีย่ วกับอำเซียน
ในบทนี้ ผูเ้ รี ยนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง สมาชิกภาพ เป้ าหมาย
และวิธีการแก้ไขปั ญหาต่อสถานการณ์ โลกต่าง ๆ ในบทนี้ ให้ขอ้ มูลทัว่ ๆไป
เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด หลั ก แรงบั น ดาลใจ ประเทศสมาชิ ก หลั ก แผนและ
กระบวนการ นอกจากนี้ ยงั วิเคราะห์ความสาคัญของอาเซี ยน ความสาเร็ จ และ
สิ่ งท้าทายในอนาคตโดยการศึกษา จาก ความคิดรวบยอดเหล่านี้
o อาเซียนได้จดั ตั้งขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
และคามัน่ สัญญาของประเทศผูจ้ ดั ตั้ง เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่า งประเทศ เพื่ อส่ ง เสริ ม สั นติ ภาพ ความมัน่ คง และความ
มัน่ คงทางเศรษฐกิจของชุ มชนอาเซี ยนและประชาชนของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน
o การสร้ างแล ะรั กษาส ถานภาพองค์ ก รระดั บ ภู มิ ภาคที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นที่ สมาชิ กขององค์กรจะต้องทางานร่ วมกัน
เพื่อสร้ างความเห็ นชอบร่ วมกัน ความยุ่งยากซับซ้อน เกิ ดขึ้นได้
แต่สมาชิ กสามารถทางานร่ วมกันได้เพื่อให้น้ าหนักและหารื อใน
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อลดความยุง่ ยากซัอน
o เมื่อประชาชนและประเทศต่าง ๆ ร่ วมมือกัน พวกเขาสามารถก้าว
ผ่านอุ ป สรรค และสร้ างโอกาสสาหรั บตนเอง ความร่ วมมื อใน
ภูมิภาคทาได้หลายวิธี และสามารถเปลี่ยนแปลงชี วิตความเป็ นอยู่
ของประชาชนในอาเซียน

ความคิดรวบยอดทั้งสามประการนี้ สามารถนาพาให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้ได้ดว้ ยวิธี
ที่แตกต่า งกันออกไปในหลายรายวิช า ยกตัวอย่างเช่ น ไม่ว่าจะโดยการตรวจสอบ
วิธี ก ารของอาเซี ย นในการปกป้ องพลังงานในวิชาวิทยาศาสตร์ หรื อวิชาสุ ขศึ ก ษา
หรื อการศึกษานโยบายการไม่แทรกแซงกิจการภายใน และด้วยเหตุใดเรื่ องนี้ จึงสาคัญ
ต่อองค์กรอาเซี ยนในวิชาหน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา เพื่อให้นักเรี ยนไม่เพียงแต่
เข้าใจแนวคิดหลักที่สาคัญ คือเข้าใจอาเซี ยนในฐานะองค์กร หรื อ ความร่ วมมือใน
ภูมิ ภาค ในฐานะที่ เป็ นความคิ ดรวบยอดที่ เป็ นรู ปธรรมแต่ ย งั เข้า ใจอี ก ว่า แนวคิ ด
เกี่ยวกับอาเซี ยนนี้เป็ นสิ่ งที่องค์ประกอบอันหลากหลายของการเรี ยนรู้ และมีอิทธิ พล
ต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องตนในหลาย ๆ ด้าน
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ระดับประถมศึกษำตอนปลำย: ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
รำยวิชำ
ประวัติศำสตร์
และสั งคมศึกษำ

แนวทำง สำระสำคัญ
ผลกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
อาเซี ยนนาประเทศต่าง ๆ ประเทศ จะเข้มแข็งขึ้นอย่างไร เมื่อร่ วมมือกัน นักเรี ยนดึงความรู้เดิมของตนเกี่ยวกับอาเซียน และแยกแยะประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน(สถานที่
ต่าง ๆ ในอาเซียน โดยทางานเป็ นกลุ่ม เพื่อค้นคว้าแยกประเภท และ
ใต้มารวมตัวกัน
ประชาชนสื่ อ)
จัดกลุ่มลักษณะต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน และตอนท้ายบท
นักเรี ยนจะนาสิ่ งที่แต่ละกลุ่มนาเสนอมาประกอบกันบนผนังด้วย
โมเสก เพื่ออธิบายประเทศอาเซียน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เชื่อมต่อกันด้วย
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
การค้า วัฒนธรรมมาช้า
นาน ก่อนที่จะก่อตั้ง
อาเซียน

ลักษณะทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
อะไรบ้างที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมี
เหมือนกัน (สถานที่ ประชาชน แนวคิด)

แบ่งกลุ่มย่อย นักเรี ยนช่วยกันทาเกมปริ ศนาที่มีส่วนต่าง ๆ มา
ประกอบเข้าด้วยกันเป็ นอาเซี ยนบนพื้น แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย
ให้ทาชิ้นส่ วนของประเทศอาเซียน ให้เขียนข้อสนเทศด้าน
ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม และทั้งชั้นร่ วมกันทารายการลักษณะทาง
ภูมิประเทศ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ และ
รายการลักษณะที่เหมือนกันของประเทศในอาเซียน
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รำยวิชำ

ผลกำรเรียนรู้

วิทยำศำสตร์ และ การแลกเปลี่ยน
สารสนเทศสามารถ
คณิตศำสตร์
นาไปสู่ การค้นพบที่
สาคัญ

หน้ ำทีพ่ ลเมือง
และจริยศึกษำ

ประเทศสมาชิกอาเซียน
ปฏิบตั ิต่อกัน อย่างเสมอ
ภาคกัน

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ด้วยเหตุใดการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และแนวคิดส่ งเสริ มการค้นพบ
(สื่ อ แนวคิด)

ประเทศสมาชิกที่มีความเสมอภาคกัน
ทางานร่ วมกันอย่างไร (ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเป็ นตัวแทนชาติต่าง ๆ ในอาเซียน
นักเรี ยนจะได้รับบัตรซึ่งมีขอ้ มูลของหัวข้อที่เกี่ยวกับสุ ขอนามัยและ
สิ่ งแวดล้อม โดยแต่ละกลุ่มหาข้อสรุ ปของตนเอง หลังจากนั้น
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่ม และร่ วมกันวิเคราะห์อีกครั้งโดย
เปรี ยบเทียบข้อสรุ ปและแนวทางปฏิบตั ิที่กลุ่มแนะนา

แบ่งกลุ่มย่อย นักเรี ยนแต่ละกลุ่มสร้างแนวทางการส่ งเสริ มให้เกิด
ความแสมอภาค เพื่อนาไปใช้ในการประชุมชั้นเรี ยนของตน ให้
แต่ละกลุ่มนาเสนอแนวทาง และทั้งชั้นเรี ยนช่วยกันคัดเลือก
แนวทางที่คิดว่าสาคัญที่สุดโดยการลงคะแนนเสี ยง และเขียน
แนวทางใหม่ข้ ึนมาชุดเดียว ร่ วมกัน
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รำยวิชำ
ภำษำและ
วรรณกรรม

แนวทำง สำระสำคัญ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ประชาชนสามารถทางาน ประชาชนที่พดู ภาษาต่างกัน ทางานร่ วมกัน
ร่ วมกันโดยข้ามพ้น
อย่างไร (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
อุปสรรคเรื่ องภาษา

ประชาชนในอาเซียน
ด้วยเหตุใด การแลกเปลี่ยนเรื่ องราวกัน ทาให้
แลกเปลี่ยนเรื่ องราวขนบ ประชาชนมารวมตัวกัน (ประชาชน สถานที่
ธรรมเนียบประเพณี อย่าง แนวคิด)
มากมาย

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
นักเรี ยนช่วยกันระดมความคิดถึงภาษาพูดในชุมชนของตน และ
เปรี ยบเทียบกับภาษาพูดในอาเซียนโดยดูแผนที่ ให้ร่วมกันตัดสิ น
เลือกวิธีง่ายในการสื่ อสาร ประชาชนเพื่อก้าวข้าวอุปสรรคด้านภาษา
ซึ่ งใช้ภาษาแตกต่างกัน
อ่านตานาน และเรื่ องที่เป็ นที่นิยม ที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เปรี ยบเทียบความเหมือนและความต่าง และเลือกเรื่ องมา
เรื่ องหนึ่งเพื่อนามาแสดงตัวอย่าง
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รำยวิชำ

ผลกำรเรียนรู้

แนวทำง สำระสำคัญ
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
นักเรี ยนสามารถทาความรู้จกั กับเพื่อน ๆ ที่มา นักเรี ยน สร้างงานศิลปะ และใช้อินเตอร์เนต หรื อจดหมาย
จากต่างวัฒนธรรม และเรี ยนรู้ซ่ ึ งกันและกัน อิเลคทรอนิกแลกเปลี่ยนงานศิลป์ กับนักเรี ยนจากประเทศสมาชิก
ผ่านศิลปะอย่างไร (ประชาชน สถานที่
อาเซียน
แนวคิด)

ศิลปะ

เด็ก ๆ สามารถสื่ อสาร
โดยใช้ศิลปะ

สุ ขศึกษำและ
พลศึกษำ

ประเทศสมาชิกอาเซียนมี สิ่ งท้าทาย ด้านสุ ขอนามัยใดบ้างที่เป็ นปัญหา
สิ่ งท้าทาย ด้านสุ ขอนามัย เหมือนกันของภูมิภาคอาเซียน? (สถานที่
ที่เหมือนกัน
ประชาชน สื่ อ)

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ

เทคโนโลยีช่วยให้
ประชาชนในชุมชน
อาเซียนสื่ อสารและ
ร่ วมมือกันทางาน

นักเรี ยนใช้แผนที่และข้อมูล เขียนตารางสิ่ งท้ายทายด้าน สุ ขอนามัย
หลักของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่กาลังเผชิญ และ
เชื่อมโยงปัญหากับสาเหตุ เช่น สิ่ งแวดล้อม วิถีการดาเนินชีวติ เป็ น
ต้น

เทคโนโลยีช่วยให้ประชาชนในอาเซียนทางาน ศึกษา ค้นคว้า เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นอาเซียนและจัดทา
ร่ วมกันอย่างไรบ้าง ( สื่ อ แนวคิด)
นิทรรศการภาพ เพื่ออธิบายสถานการณ์ที่เทคโนโลยีแต่ละประเภท
เป็ นประโยชน์ในการส่ งเสริ มการสื่ อสาร และการทางานร่ วมกัน
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น: ควำมรู้เกีย่ วกับอำเซียน
รำยวิชำ

ผลกำรเรียนรู้

ประวัติศำสตร์
และสั งคมศึกษำ

ประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 10 ประเทศเข้า
เป็ นสมาชิกอาเซียน
เพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมาย
เดียวกัน

อาเซียนทางานเพื่อให้
บรรลุแผนงานปี พ.ศ.
2552-2558

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ด้วยเหตุใดประเทศต่าง ๆ จึงจัดตั้งและร่ วม
เป็ นสมาชิกอาเซียน และประเทศสมาชิกมี
เป้ าหมายร่ วมกันอย่างไร (สถานที่ ประชาชน
แนวคิด)

ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ในอาเซียน เมื่อรวมตัว
กันจะบรรลุเป้ าหมายได้ง่ายกว่า การแยกตัว
กันอย่างไรบ้าง (แนวคิด สถานที่)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
นักเรี ยนอ่านบทความหนังสื อพิมพ์ และบทสัมภาษณ์นกั แสดง
เรื่ องราวประวัติศาสตร์ เพื่อศึกษา แรง จูงใจในการจัดตั้งอาเซียน
และเหตุผลของชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่ วมอาเซียน นักเรี ยนจะเปรี ยบเทียบ
นานาทัศนะ และเริ่ มเชื่อมโยงความต้องการในชุมชนของตนกับ
ปฏิญญาอาเซียนด้านเป้ าหมายและความมุ่งประสงค์ 7 ประการ สรุ ป
บทเรี ยนด้วยการสร้างรู ปเพื่ออธิบายความเข้าใจของนักเรี ยน และ
นาไปจัดแสดงใน เว็บไซต์เยาวชนอาเซียน
นักเรี ยนทางานเป็ นกลุ่ม เลือกเป้ าหมายหนึ่งข้อจากแผนงานปี 25522558 และศึกษาว่า ชุมชนของตนได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง หรื อ
กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งเป็ นผลที่เกิดจากความพยายามของ
อาเซียน
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แนวทำง สำระสำคัญ
รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
องค์กรภูมิภาคอย่างอาเซียนสามารถส่ งเสริ ม
วิทยำศำสตร์ และ อาเซียนสนับสนุน
ประเทศสมาชิกก่อตั้ง
ความมัน่ คงทางพลังงานซึ่งอาจเป็ นการยาก
คณิตศำสตร์
แหล่งพลังงานที่พ่ งึ พาได้ กว่าสาหรับประเทศสมาชิกประเทศใด
ประเทศหนึ่งที่จะพยายามทาเองโดยลาพัง
(สถานที่ สื่ อ)

หน้ ำทีพ่ ลเมือง
และจริยศึกษำ

บางครั้งอาจมีความตึง
เครี ยดระหว่าง สิ่ งที่เป็ น
ความสนใจของประเทศ
ใดประเทศหนึ่งกับสิ่ งที่
เป็ นผลประโยชน์ของ
ภูมิภาคโดยรวม

จะให้ความสาคัญระหว่างเป้ าหมายประเทศ
และเป้ าหมายอาเซียนอย่างไร และจะจัดการ
อย่างไรกับความคิดเห็นที่แตกต่างกันของทั้ง
สองฝ่ าย (ประชาชน แนวคิด สถานที่)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
นักเรี ยนทางานกลุ่ม แต่ละกลุ่มค้นคว้าเกี่ยวกับแหล่งพลังงานของ
ประเทศสมาชิกหนึ่งประเทศ และหาข้อมูลว่า ประเทศนั้นจัดหา
พลังงานอย่างไร แล้วนาข้อมูลของแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละประเทศมา
รวมกัน และหาข้อสรุ ปโดยใช้เอกสารประกอบการสอน และการ
อ่านภูมิหลังสั้น ๆ ของบทคัดย่อของนโยบายพลังงานอาเซี ยน
ความสาเร็ จและเป้ าหมายระยะยาว
ใช้สาระของเนื้ อหาเป็ นเครื่ องมือในการอภิปราย ค้นหามุมมองต่าง ๆ
ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ หาเนื้ อเรื่ อง (จากสารคดี
นิยาย เรื่ องแต่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ บันทึกเหตุการณ์) ที่ให้
นักเรี ยนวิเคราะห์ที่มาหรื อต้นกาเนิด ความสานึกตน ผลระยะสั้นและ
ผลระยะยาวที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ และใช้ชุด
คลังข้อมูลของระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจัดการกับความ
ขัดแย้ง ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบทัศนะ มุมมองที่พบจากการอ่านเนื้อ
เรื่ องนี้กบั ทัศนะต่าง ๆ ในคลังข้อมูล นักเรี ยนแสดงความเห็นว่า
ประวัติศาสตร์และวิสัยทัศน์ที่ตนพบ เป็ นตัวกาหนดนโยบาย
อาเซียนต่าง ๆ หรื อไม่อย่างไรบ้าง
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รำยวิชำ

ภำษำและ
วรรณกรรม

ผลกำรเรียนรู้

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด

ภาษาราชการช่วยให้การ ด้วยเหตุใดภาษาอังกฤษจึงถูกเลือกเป็ นภาษา
สื่ อสารง่ายขึ้นระหว่าง
ราชการของอาเซียน (ประชาชน แนวคิด)
ประชาชนชาติต่าง ๆ แต่ก็
ทาให้ประชาชนบาง
ประเทศได้เปรี ยบมากกว่า
ประชาชนในบางประเทศ
ภาษาที่ไม่ใช่ภาษา
ราชการ หรื อภาษาหลักมี
ขนบธรรมเนียบประเพณี
ที่มง่ั คัง่ กว่า

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ

นักเรี ยนพิจารณาแผนที่การกระจายทางภาษาและการเมือง และเขียน
รายการเกณฑ์ที่ตดั สิ นสาหรับภาษาที่ทุกประเทศใช้ได้ร่วมกัน และ
ตัดสิ นภาษาต่าง ๆ รวมถึงภาษาอังกฤษ นักเรี ยนเปรี ยบเทียบผลกับ
เหตุผลของอาเซียนในการใช้ภาษาอังกฤษ

บทบาทของภาษาชนกลุ่มน้อยมีบทบาทในแง่ นักเรี ยนเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์บทที่ตดั ตอนมา 3 บทจาก
ของเป็ นมรดกทางวรรณกรรมที่ สื บทอดกัน วรรณกรรม “ภาษาชนกลุ่มน้อย” จากประเทศอาเซียนต่าง ๆ
มาช้านานอย่างไรในประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียน (ประชาชน แนวคิด สถานที่)
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รำยวิชำ

ผลกำรเรียนรู้

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด

ศิลปะ

ความหมายของ สี หมายเลข และรู ปทรงที่อยู่
เครื่ องหมายสัญลักษณ์
อาเซียนแสดงถึงความคิด ในเครื่ องหมายสัญลักษณ์อาเซียนมีความหมาย
อย่างไร ข้าวมีความสาคัญอย่างไรในแง่ของ
รวบยอดที่สาคัญ
ขนบธรรมเนียบประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ของอาเซียน (สื่ อ แนวคิด สถานที่)

สุ ขศึกษำและ
พลศึกษำ

อาเซี ยนตั้งเป้ าหมายและ
สร้างนโยบายเพื่อพัฒนา
มาตรฐานด้านสุ ขอนามัย
ของภูมิภาค

ลาดับความเร่ งด่วนของปัญหาด้านสุ ขอนามัย
ของอาเซียนว่ามีอะไรบ้าง และด้วยเหตุใดจึง
สาคัญต่อประเทศสมาชิก (สื่ อ ประชาชน)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ

นักเรี ยนทาเครื่ องหมายสัญลักษณ์อาเซียน โดยเทคนิคการเอาเศษ
หนังสื อพิมพ์มาต่อกัน และเขียนประโยคสั้น ๆ อธิบายความหมาย
ของสัญลักษณ์ นักเรี ยนเลือกตัวอย่างจากหลาย ๆ ตัวอย่าง ที่แสดงว่า
ข้างมีความสาคัญต่อการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม หรื อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียน
ต่าง ๆ อย่างไร และสร้างงานศิลปะของตนเองเพื่อจัดแสดง
นักเรี ยนจัดลาดับความสาคัญสุ ขอนามัยเป็ นหมวดหมู่ โดยคานึงถึง
สาเหตุ (วิถีการดาเนินชีวติ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ความยากจน
โรคติดต่อ ฯลฯ) และคิดนโยบายเพื่อพัฒนาสุ ขอนามัยของ
ประชาชน (โครงการวัคซีน โครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริ มการออก
กาลังกาย ฯลฯ) นักเรี ยนเปรี ยบเทียบความคิดของตนกับการริ เริ่ ม
ต่าง ๆ ของอาเซียน

แนวทำง สำระสำคัญ
28

รำยวิชำ

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ

ผลกำรเรียนรู้

แม้วา่ เทคโนโลยีจะช่วย
อานวยความสะดวกใน
การสื่ อสารแลกเปลี่ยนใน
อาเซี ยน แต่ยงั มี ความ
เหลื่อมล้ าทางด้าน
เทคโนโลยีเฉพาะ
ภายในประเทศสมาชิกแต่
ละชาติ และระหว่าง
ประเทศสมาชิกด้วย

และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ความเหลื่อมล้ าทางด้านเทคโนโลยีคืออะไร
และการสื่ อสารนี้ได้กนั ใครออกไปจากการ
สื่ อสารบ้าง ด้วยเหตุใดการปิ ดการสื่ อสาร
ดิจิทลั จึงสาคัญต่อความสาเร็ จของอาเซียน
(สื่ อ ประชาชน สถานที่)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ

นักเรี ยนค้นคว้าใครเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั และมีใช้
ที่ใดบ้าง นักเรี ยนอ่านเขียนเรื่ องเกี่ยวกับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ
ซึ่ งชีวติ ความเป็ นอยูเ่ ปลี่ยนไปเพราะการเข้าถึงดิจิทลั จากนั้นให้เขียน
ว่า การเข้าถึงดิจิทลั เป็ นประโยชน์ต่อภูมิภาคอาเซียนอย่างไรบ้าง (ยิง่
เข้าถึงข้อมูลได้มากเท่าไร ยิง่ ส่ งเสริ มการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมที่
มีสีสันยิง่ ขึ้น ส่ งเสริ มการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น ส่ งเสริ มการมี
สุ ขภาพที่ดีข้ ึนของประชากรหรื อความมัง่ คงทางสังคมด้วยการ
ยกระดับทางสังคม เป็ นต้น)

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย: ควำมรู้เกีย่ วกับอำเซียน
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รำยวิชำ
ประวัติศำสตร์
และสั งคมศึกษำ

แนวทำง สำระสำคัญ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ในยุคโลกาภิวตั น์ซ่ ึงมีการ มีผลประโยชน์ร่วมกันที่ประเทศสมาชิก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มี อาเซียนได้รับจากการรวมตัวทางสังคมและ
ความจาเป็ นอย่างเร่ งด่วน เศรษฐกิจอันเกิดจากโลกาภิวตั น์อะไรบ้าง
ของการร่ วมมือทางการเมือง ด้วยเหตุใดความจาเป็ นของการรวมตัวของ
และเศรษฐกิจระหว่าง
อาเซียนในปัจจุบนั จึงมีมากกว่าในหลาย
ประเทศต่าง ๆ เพื่อร่ วมกัน ทศวรรษก่อน (ประชาชน สื่ อแนวคิด)
แก้ไขปั ญหาโลกที่ได้รับ
ผลกระทบเหมือนกันและ
เพื่อบรรลุความสาเร็ จของ
เป้ าหมาย
อาเซี ยนพยายามช่วยเหลือ อาเซียนทาอะไรบ้างเพื่อเตรี ยมการรับสิ่ งท้า
ชาติและชุมชนต่าง ๆ ตลอด ทายในอนาคต (ประชาชน สถานที่ สื่ อ)
ทั้งภูมิภาคในการรับมือกับ
สิ่ งท้าทายในอนาคต

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
นักเรี ยนคิดหาวิธีการบรรลุขอ้ ตกลง และในขณะเดียวกันพิจารณาความ
ซับซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อประชาชน หรื อกลุ่มชนพยายามแก้ปัญหาความเห็น
ที่ต่างกันอย่างยุติธรรม หรื อร่ วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน นักเรี ยน
จะได้ศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่อาเซียนใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน เหตุผลที่
อยูเ่ บื้องหลังการใช้วธิ ีการเหล่านี้ และผลประโยชน์ของการทางาน
ร่ วมกัน แม้วา่ อาจก่อให้เกิดปั ญหา

นักเรี ยนศึกษาแผนอาเซียนสาหรับ สิ่ งท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่วา่
จะเป็ นด้านความมัน่ คง สุ ขภาพ การลดปั ญหาความยากจน ความยัง่ ยืนทาง
สิ่ งแวดล้อม หรื อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ฯลฯ และนาเสนอว่าอาเซียนให้
คาจากัดความคาว่า ท้าทายอย่างไร และตัดสิ นที่จะเผชิญกับ สิ่ งท้าทาย
อย่างไร และได้เตรี ยมการอะไรบ้างเพื่อรับมือกับ สิ่ งท้าทาย
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แนวทำง สำระสำคัญ
รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ความร่ วมมือด้านวิทยาศาสตร์ของภูมิภาคช่วย นักเรี ยนเล่นเกม โดยใช้ตวั อย่างจริ งของการทางานร่ วมมือกันด้าน
วิทยำศำสตร์ และ ความร่ วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาอย่างไร วิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ละกลุ่มเป็ นตัวแทน
คณิตศำสตร์
เทคโนโลยีช่วยเร่ งการ
บ้าง (ประชาชน แนวคิด)
แต่ละประเทศ แจกบัตรซึ่งระบุทรัพย์สินทางวิทยาศาสตร์ และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของ
เทคโนโลยี นักเรี ยนต้องหาว่าประเทศตนจะร่ วมมือทางานกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศใด (ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้) โดยใช้
ข้อมูลในบัตรเป็ นตัวตัดสิ น สรุ ปด้วยการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับผล
ของความร่ วมมือ หรื อความช่วยเหลือ
ประเทศสมาชิกอาเซียน มีส่ิ งท้าทายอะไรบ้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อ กรณี ศึกษาสองตัวอย่างที่แสดงถึงความซับซ้อนสาหรับอาเซียนที่จะ
ภำษำและ
เผชิญกับสิ่ งท้าทายในทาง กลุ่มที่แตกต่างกันร่ วมกันร่ างนโยบาย หรื อวิธี สื่ อสารให้เป็ นหนึ่งเดียว นักเรี ยนวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข
วรรณกรรม
ปฏิบตั ิและสิ่ งท้าทายทาง แก้ปัญหา และจะจัดการกับปั ญหาเหล่านี้
และเปรี ยบเทียบกับการแก้ไขปัญหาของอาเซียน
ความคิด เกี่ยวกับการ
อย่างไร
สื่ อสารให้เป็ นหนึ่งเดียว
อาเซี ยนส่ งเสริ ม
วรรณกรรมและ
วัฒนธรรมของ
วรรณกรรม

อาเซียนให้สิทธิแก่นกั เรี ยนอย่างไร
(ประชาชน แนวคิด)

พิจารณาการประชุม หรื อนโยบายของอาเซียนที่ช่วยนักประพันธ์
หรื อสนับสนุนการทางานของนักเขียน ให้นกั เรี ยนเขียนเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
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รำยวิชำ

ผลกำรเรียนรู้

หน้ ำทีพ่ ลเมือง
และจริยศึกษำ

นโยบายอาเซี ยนเกี่ยวกับ
การ ไม่แทรกแซง
นโยบายของประเทศ
สมาชิก ซึ่ งบางครั้งอาจ
ขัดแย้งกับนโยบายของ
องค์กรในการส่ งเสริ ม
ความเสมอภาค ความ
ยุติธรรมและข้อกฎหมาย

ศิลปะ

ศิลปะสามารถขยาย
ขอบเขตของอัตลักษณ์
ของประชาชน

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
อะไรคือหลักเหตุผลสาหรับการยึด
นโยบายการไม่แทรกแซงกิจการภายใน
แม้วา่ การทาเช่นนั้นจะขัดแย้งกับหลักการ
อื่น ๆ ของอาเซียน (แนวคิด ประชาชน)

ด้วยเหตุใดประชาชนจึงเกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์ ดนตรี เต้นรา และงานศิลป์
และสิ่ งเหล่านี้ช่วยก่อร่ างอัตลักษณ์ร่วมกัน
ของอาเซียนอย่างไร (ประชาชน แนวคิด
สื่ อ)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
อ่านนโยบายและกรณี ศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงการยึดถือนโยบาย และ
เปรี ยบเทียบสภาพแวดล้อมและสิ่ งท้าทายของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นทันทีและผลในระยะยาว แบ่งชั้นเรี ยนออกเป็ น
สองกลุ่ม จัดการโต้วาทีสถานการณ์จาลอง เมื่อหลักการอื่น ๆ ขัดแย้งกับ
นโยบายการไม่แทรกแซงกิจการภายใน ฝ่ ายหนึ่งหาเหตุผลสนับสนุน
หลักการอื่น ๆ และอีกฝ่ ายหาเหตุผลสนับสนุนนโยบายไม่แทรกแซง
กิจการภายใน ทั้งสองฝ่ ายสลับหัวข้อโต้วาทีกนั และท้ายที่สุด
เปรี ยบเทียบหลักเหตุผล

ฟังดนตรี อาเซียนที่มีชื่อเสี ยงสามเพลงจากประเทศต่าง ๆ กัน นักเรี ยน
วิเคราะห์แนวเพลงก่อน ต่อจากนั้นศึกษาบทเพลง (บทแปล) แล้วจึง
เขียนเรี ยงความ หรื อสร้างผลงานที่มองเห็น เพื่อแสดงสิ่ งที่เรี ยนรู้ใหม่น้ ี
และสิ่ งที่แสดงออกถึงชีวติ หรื อทัศนะของตนเองด้วย (กิจกรรมการสอน
อาจใช้ภาพยนตร์แทน)
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รำยวิชำ
สุ ขศึกษำและ
พลศึกษำ

ผลกำรเรียนรู้
อาเซี ยนได้ส่งเสริ มด้าน
สุ ขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตในภูมิภาคนี้

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
สุ ขภาพของประชากรสัมพันธ์กบั การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างไร (ประชาชน
สื่ อ)
อาเซียนได้ริเริ่ มกิจกรรมเกี่ยวกับสุ ขภาพ
แบบใดบ้าง และมีผลกระทบอย่างไร
(ประชาชน แนวคิด สื่ อ)

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ

การพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็ นพันธกิจที่
สาคัญอย่างหนึ่งของ
อาเซียน

อาเซียนส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีท้ งั ภาคเอกชนและรัฐบาล
อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
เปรี ยบเทียบสถิติดา้ นเศรษฐกิจและสุ ขภาพจากประเทศสมาชิกหลาย ๆ
ประเทศ เพื่อหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสุ ขภาพและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เปรี ยบเทียบการริ เริ่ มด้านสุ ขภาพของอาเซี ยน และ
เปรี ยบเทียบกับข้อเสนอแนะที่วา่ การส่ งเสริ มสุ ขภาพจะส่ งผลต่อการ
เติบโตยิง่ ขึ้นทางเศรษฐกิจอย่างไร

ตรวจสอบนโยบายอาเซียนในการส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประมวลผลคาและการค้นหาเอกสาร

ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้: เรามารวมอาเซียนให้เป็ นหนึ่ง
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ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / สังคมศึกษา
ภาพรวม: ให้นกั เรี ยนช่วยกันระดมความรู ้ หาความหมายของอาเซียนว่ามาจากอักษรย่อของคาอะไร ซึ่งจะนาไปสู่ การเข้าใจความหมายของคาว่าสมาคมประชาชาติ
สถานที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ของประเทศสมาชิกในทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ความเป็ นเอกเทศและการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก มอบหมายให้นกั เรี ยนทางาน
เป็ นกลุ่ม เพื่อศึกษา จัดเรี ยง และรวบรวมลักษณะเฉพาะของประเทศสมาชิก และแสดงบทบาทสมมติในขณะที่แต่ละประเทศเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกอาเซียน ตอนท้ายของ
บทเรี ยน นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาภาพมาประกอบเป็ นผนังโมเสคอาเซียน อาจแสดงโมเสคนี้ในห้องเรี ยน หรื อในบริ เวณโรงเรี ยน
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: อาเซี ยนนาประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกัน
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
 นักเรี ยนสามารถบอกว่า อาเซี ยนมาจากอักษรย่อของคาอะไร และสามารถบอกความหมายของคาแต่ละคานั้น
 นักเรี ยนสามารถระบุลกั ษณะเฉพาะของประเทศสมาชิก อาเซียนแต่ละประเทศ
 นักเรี ยนสามารถระบุวา่ ประเทศสมาชิกอาเซียนอยูส่ ่ วนไหนของแผนที่ และสามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ
 นักเรี ยนสามารถอธิบายโดยการใช้ภาพว่า อาเซียนนาประเทศต่างๆ มารวมกันอย่างไร
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
 ประเทศอาเซียนจะเข้มแข็งขึ้นอย่างไรเมื่อรวมตัวกัน (สถานที่ ประชาชน สื่ อ)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้
 เอกสารประกอบการสอน อาเซียนบอกอะไร?
 แผนที่ทวีปเอเซีย
 ใบงานประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
 รู ปประเทศอาเซียน เครื่ องฉายภาพ กระดาษสาหรับตกแต่งภาพ และกระดาษสาหรับวาดภาพ
 ภาพที่ตดั ออกมาจากหนังสื อนิตยสารต่าง ๆ หรื อพิมพ์จากอินเทอร์ เนต
 กระดาษโปสเตอร์ ปากกาเมจิก กระดาษแข็ง
เวลาที่ใช้ : กิจกรรมในชั้นเรี ยนและกิจกรรมกลุ่มใช้เวลา 3 คาบ สาหรับการศึกษาเพิ่มเติมของกลุ่มและโครงงานศิลปะมอบหมายเป็ นการบ้าน
อภิธานศัพท์ :
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สมาคมประชาชาติ หมายถึง การรวมตัวกันเพื่อความร่ วมมือให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมกันของประชาชนหรื อกลุ่มประชาชน
ชาติ หมายถึง ชุมชนที่มีอาณาเขตและมีรัฐบาลเป็ นของตัวเอง
หลัก หมายถึง ที่สาคัญ ที่เป็ นหลักพื้นฐาน
แผนที่แสดงภูมิประเทศ หมายถึง แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของดินแดนและน่านน้ า

การเตรี ยมความพร้ อม : ให้ครู เขียนคาว่า อาเซียน บนไวท์บอร์ด กระดาษดา หรื อกระดาษโปสเตอร์ ให้นกั เรี ยนระดมความคิดเกี่ยวกับความรู้เรื่ อง อาเซียน ซึ่งนักเรี ยน
อาจตอบว่า คือ ทวีปเอเซี ย หรื อ เอเซี ยตะวันออกเฉียงใต้ หรื อประเทศใดประเทศหนึ่ง เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ข้อเท็จจริ งหรื อแนวคิดต่าง ๆ
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน : นักเรี ยนควรรู ้ที่ต้ งั ประเทศของตัวเองที่แสดงบนลูกโลกที่เกี่ยวข้องกับทวีปเอเซีย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
การสาธิ ตกิจกรรม : ครู สาธิตการระดมความคิด หาความหมายของอักษรหน้าของแต่ละคาของคาว่าอาเซียน กระตุน้ ให้นกั เรี ยนถามคาถามและหาข้อมูลจากใบงาน
ประเทศต่างๆ
ขั้นตอนการสอน
คาบที่ 1
อาเซี ยนคืออะไร?
 แจกเอกสารประกอบการสอน อาเซียนบอกอะไร? อธิบายให้นกั เรี ยนฟังว่า คาว่าอาเซี ยน เกิดจากการนาตัวอักษรแรกของคาห้าคาในภาษาอังกฤษมาประกอบ
กันเป็ นคาว่า อาเซียน ให้นกั เรี ยนช่วยกันทายคาศัพท์เหล่านั้นจากตัวอักษรแรก อาจช่วยใบ้บางคาถ้าจาเป็ น โดยเขียนตัวอย่างบนกระดาน ส่ วนนักเรี ยนให้เติม
คาที่ได้จากการระดมความคิดในห้องเรี ยน ในใบงานของตน
 ในขณะที่นกั เรี ยนเติมคาต่อจากตัวอักษรตัวแรกของคาว่าอาเซียน ให้ครู ถามความหมายของคาแต่ละคา และให้นกั เรี ยนช่วยอธิบายลักษณะพื้นฐานของ
อาเซียน เช่น
o A – Association สมาคมประชาชาติ หมายถึง ความรู้สึกร่ วมในการเข้ามารวมกันเพื่อทางานให้บรรลุจุดประสงค์ หรื อความพยายามในการร่ วมมือกัน
แม้คาว่า สมาคมประชาชาติ จะหมายรวมถึง ส่ วนต่าง ๆ ที่รักษาบรู ณาภาพ และความเป็ นเอกเทศของตน
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S- South ทิศใต้ หมายถึง ทิศใต้ของอะไร
E-East ทิศตะวันออก หมายถึง ทิศตะวันออกของอะไร และตาแหน่งของอาเซียนคือ ทิศใต้ และทิศตะวันออกของทวีปเอเซีย
A-Asian แห่งเอเชีย หมายถึง ตาแหน่งจริ ง ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ของ อาเซียน บนแผนที่โลก
N-Nations ชาติ หมายถึง ชาติต่าง ๆ ชุมชนที่มีอาณาเขตและมีรัฐบาลเป็ นของตัวเอง

อาเซี ยนอยู่ที่ไหน?
 แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย และแจกแผนที่แสดงสภาพภูมิศาสตร์ของทวีปเอเซีย ให้นกั เรี ยนหาตาแหน่งของทวีปเอเซีย ระบุทิศใต้และทิศตะวันออก โดยใช้
ดินสอสี วงกลมบริ เวณที่คิดว่าเป็ นอาเซียน
 ให้นกั เรี ยนทายชื่ อประเทศที่คิดว่าเป็ นประเทศสมาชิกของอาเซียน ตอบผิดก็ไม่เป็ นไร แต่ให้เขียนชื่อประเทศที่ตอบผิดไว้บนข้าง ๆ และทาเครื่ องหมายแสดง
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ถูกต้องบนแผนที่ ถามนักเรี ยนว่าสมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
 ให้นกั เรี ยนออกมาหน้าชั้น และให้หาตนเองในแผนที่
 ให้นกั เรี ยนออกมาหน้าชั้น ชี้ ประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของอาเซียน
อาเซี ยนคือใคร?
 แจกใบงานประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ให้นกั เรี ยนกลุ่มละหนึ่งประเทศ บัตรของแต่ละประเทศมีสีแตกต่างกัน ซึ่งสี เป็ นตัวบ่งชี้วา่ แต่ละประเทศเข้าร่ วมเป็ น
สมาชิกอาเซียนเมื่อไร
 สาหรับการบ้าน ให้นกั เรี ยนศึกษาเกี่ยวกับประเทศที่กลุ่มตนได้รับมอบหมาย โดยอาจถามเพื่อนนักเรี ยนด้วยกัน สมาชิกในครอบครัว ค้นคว้าจากห้องสมุดหรื อ
อินเตอร์เนต หาลักษณะต่าง ๆ ของประเทศนี้ และเติมข้อมูลใน ใบงาน
คาบที่ 2
อาเซี ยนพบกัน และทักทายกัน
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 สมมติวา่ นักเรี ยนกาลังเดินทาง ให้เดินทางไปกับกลุ่มตัวเองพร้อมกับ ใบงานประเทศสมาชิกของตน (ซึ่งบันทึก ข้อมูลที่ศึกษามาแล้ว) ไปพบปะกลุ่มผูเ้ ดินทาง
ของประเทศสมาชิกอาเซี ยนประเทศอื่น ๆ ให้นกั เรี ยนตั้งคาถามแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศต่าง ๆ และจดบันทึกข้อมูล
 มาเข้ าร่ วม ASEAN กันเถอะครู อธิ บายให้นกั เรี ยนฟังว่า ทุกกลุ่มที่ถือ ใบงานของแต่ละประเทศจะมาเข้าร่ วมเป็ นอาเซียน เรี ยกกลุ่มนักเรี ยนที่มี ใบงานสี ฟ้าที่
เป็ นตัวแทนของประเทศที่ร่วมกันก่อตั้งอาเซียน (ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งค์โปร์ และประเทศไทย) ให้กลุ่มนักเรี ยนประเทศเหล่านี้ออกมาหน้า
ชั้น แต่ละกลุ่มกล่าวคา ทักทาย ด้วยภาษาของประเทศใน ใบงานของตน
 ครู นาการอภิปรายสั้น ๆ ว่าประเทศเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง จาก ใบงานประเทศ (ของนักเรี ยน) ซึ่งติดไว้บนกระดาน และอธิบายว่า อาเซียนก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2510 โดยประเทศผูร้ ิ เริ่ มก่อตั้ง อาเซี ยน มีจุดประสงค์เพื่อให้ประเทศต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มารวมกันเพื่อสร้างสันติสุข ความ
มัน่ คง และการพัฒนาร่ วมกันในภูมิภาค แม้ในช่วงนั้น บางประเทศในทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะยังต่อสู้เพื่อเอกราช หรื ออยูใ่ นสภาวะสงครามกลาง
เมือง
 เรี ยกนักเรี ยนตัวแทนประเทศอื่น ๆ ออกมาตามสี (สี ข้ ึนอยูก่ บั ว่าประเทศเหล่านี้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกอาเซียนเมื่อใด ดังต่อไปนี้ สี เขียว ได้แก่ ประเทศบรู ไนดารุ ส
ซาลาม เข้าเป็ นสมาชิกเมื่อ 7 มกราคม พ.ศ. 2527 ให้ถามนักเรี ยนว่าบรู ไนเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกอาเซียนมากี่ปี หลังการก่อตั้งอาเซียน ตั้งข้อสังเกตว่าบรู ไนเข้า
ร่ วมเป็ นสมาชิกหลังจากที่บรู ไนเป็ นเอกราชได้ 6 วัน ถามเหตุผลว่าทาไมบรู ไนถึงอยากเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกอาเซียน สี เหลือง คือ สาธารณรัฐสังคมเวียดนามเข้า
ร่ วมเป็ นสมาชิก อาเซี ยน เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2538 ถามว่าหลังจากอาเซียนก่อตั้งมาแล้วกี่ปี หลังจากที่สงครามเวียดนามสิ้ นสุ ดใช่หรื อไม่ สี ม่วง ได้แก่
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และสหภาพพม่า ที่เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2540 (ถามนักเรี ยนว่ากี่ปีหลังจากเวียดนามเข้าร่ วม
เป็ นสมาชิกอาเซียน และลาวและพม่าเข้าเป็ นสมาชิกตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งอาเซียนหรื อไม่) สี ชมพู คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก อาเซียน เมื่อวันที่
30 เมษายน พ.ศ.2542 (ให้ถามว่ากี่ปีมาแล้ว) ปัจจุบนั ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเป็ นจุดประสงค์หลักของ อาเซียน นอกเหนือจากการส่ งเสริ ม
สันติภาพในภูมิภาค
 สาหรับการบ้าน หรื อการมอบหมายงาน นห้องเรี ยน ให้กลุ่มศึกษาว่า มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับประเทศที่กลุ่มตัวเองเป็ นตัวแทนก่อนเข้าร่ วมเป็ นสมาชิก
อาเซี ยน ตัวอย่างเช่น ประเทศนั้นเพิ่งได้รับเอกราช หรื อมีผนู้ าคนใหม่ใช่หรื อไม่ ให้ตวั แทนกลุ่มนาเสนอสั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คิดว่าเป็ นเหตุการณ์สาคัญ
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา: การทากิจกรรม ใบงานประเทศสมาชิกอาเซียน มาข้าร่ วมอาเซียนกันเถอะ การรวมตัวกันเป็ นอาเซียน จะต้องทาโดยมีครู คอยชี้แนะ
คาบที่ 3
การรวมตัวกันเป็ นอาเซี ยน
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 งานกลุ่ม ให้ช่วยกันตัดรู ปประเทศที่ตนได้รับมอบหมาย (วาดโครงเส้นรู ปประเทศ) ตกแต่งเพื่อแสดงลักษณะของประเทศนั้น โดยการตัดกระดาษจากนิตยสาร
รู ปภาพจากอินเทอร์ เน็ต หรื อใช้ภาพที่วาดเอง
 ให้นกั เรี ยนทั้งชั้น นาภาพของกลุ่ม มาประกอบกันโดยวางบนตาแหน่งที่ต้ งั ของแต่ละประเทศ ที่ผนังห้องเรี ยน
บทสรุ ป: มองที่ผนังโมเสคซึ่งประกอบเป็ นแผนที่อาเซียน ครู นาการอภิปราย ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายถึงสิ ทธิ ประโยชน์ที่ประเทศตนได้รับจากการเข้ามาร่ วมเป็ นสมาชิก
อาเซียน นักเรี ยนชี้แจงเหตุผลสาคัญ แล้วทาป้ ายด้วยกระดาษแข็ง และระบายสี ใส่ เหตุผล แล้วนาป้ ายเหล่านี้จะนามาประดับบนผนังโมเสค
การประเมินผลที่แนะนา
 ให้กลุ่มนักเรี ยนใช้ขอ้ มูล ใบงานประเทศสมาชิกเพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของประเทศสมาชิก ช่วยกันหาความหมายของคาว่า สมาคม
ประชาชาติ และชาติ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน - ด้านที่ 1 การอธิบาย และ ด้านที่ 2 การตีความ)
 ให้นกั เรี ยนทั้งชั้นช่วยสร้างตารางหรื อแผนภาพในห้องเรี ยน ใส่ ขอ้ มูลของประเทศอาเซี ยนเรี ยงตามเวลาที่แต่ละประเทศเข้าร่ วมเป็ นสมาชิก โดยตารางหรื อ
แผนภาพนี้แสดงข้อมูลการรวมตัวของประเทศที่กลุ่มตนได้รับมอบหมาย โดยนักเรี ยนทั้งห้องช่วยกันคานวนว่าแต่ละประเทศเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกเมื่อใด
นักเรี ยนสามารถระบุเหตุการณ์สาคัญต่อชั้นเรี ยน (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 1 การอธิบาย และ ด้านที่ 2 การตีความ)
 ให้นกั เรี ยนนาตารางหรื อแผนภาพนี้ไปติดรวมกับรู ปประเทศสมาชิกอาเซียนบนผนังห้องเรี ยน พร้อมด้วยภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ
อภิปรายทั้งชั้นเรี ยนหรื อทั้งชั้นช่วยกันสร้างตารางแสดงความคล้ายหรื อความแตกต่างของแต่ละประเทศ (การประเมินผลรวบยอด - ด้านที่ 2 การตีความ และ
ด้านที่ 4 มุมมอง)
 ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยนสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประเทศของกลุ่มตนได้รับจากการเป็ นสมาชิกอาเซียน การช่วยกันสร้างโมเสคอาเซียน
ของนักเรี ยนแต่ละคนช่วยให้คาตอบว่า ด้วยเหตุใดตนจึงคิดว่าการเป็ นส่ วนหนึ่งของอาเซียนนั้นมีความสาคัญ ( การประเมินรวบยอด - ด้านที่ 1 การอธิบาย
และด้านที่ 4 มุมมอง)
คาถามท้ ายบท
 ความหมายของตัวอักษรนาแต่ละตัวที่ประกอบกันขึ้นมาเป็ นคาว่า อาเซียน คืออะไร และทาไมจึงมีความสาคัญ
 ประเทศอาเซี ยน 10 ประเทศมีอะไรบ้าง ประเทศผูร้ ิ เริ่ มก่อตั้ง 5 ประเทศได้แก่ประเทศอะไร
 ประเทศสมาชิกมีความคล้ายคลึงและมีความแตกต่างกันอย่างไร
 ประเทศของเราหรื อชุมชนของเราได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างในการเป็ นส่ วนหนึ่งของอาเซียน
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร: บทเรี ยนนี้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาด้านอื่นๆ เช่นสภาพทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่มุ่งให้ชาติต่างๆ และ
ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์กนั มากยิง่ ขึ้นเพื่อบรรลุความมุ่งประสงค์ของแต่ละประเทศ และในฐานะส่ วนหนึ่งขององค์กรที่ใหญ่กว่า
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เอกสารประกอบการสอน: อาเซียน บอกอะไร?
จากการอภิปรายในชั้นเรี ยน ให้นกั เรี ยนหาคาจากอักษรนา ซึ่ งรวมกันเป็ นคาว่า อาเซียน พร้อมทั้งกรอกความหมายของแต่ละคา
A
S
E
A
N
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เอกสารประกอบการสอน: แผนที่ภูมิประเทศของทวีปเอเซีย

40

เอกสารประกอบการสอน: ใบงานประเทศสมาชิกอาเซียน
ใบงานประเทศต่างๆ จะมีสีแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ว่าประเทศเหล่านี้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกอาเซียนเมื่อใด
สี ฟ้า: อินโดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และประเทศไทย (ประเทศผูก้ ่อตั้งอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2510)
สี เขียว: บรู ไนเข้าเป็ นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2527
สี เหลือง: เวียดนาม เข้าเป็ นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2538
สี ม่วง: ลาว และพม่า เข้าเป็ นสมาชิกอาเซี ยนเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2540
สี ชมพู: กัมพูชา เข้าเป็ นสมาชิกอาเซี ยนเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542
ด้านหน้า ใบงานของแต่ละประเทศ: ให้กรอกข้อมูลที่แต่ละกลุ่มได้ศึกษา ค้นคว้า และออกมาแสดงความเห็นสั้น ๆ เกี่ยวกับประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ โดยควร
นาเสนอข้อเท็จจริ งที่น่าสนใจ และขาขันบางเรื่ อง เช่นเรื่ องอาหารประจาชาติ เกร็ ดประวัติศาสตร์ที่น่าประหลาดใจ ขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรม หรื อสิ่ งที่กลุ่มได้มาจาก
จินตนาการของกลุ่มนักเรี ยน
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ใบงานประเทศสมาชิก: อินโดนีเซีย
ภาษาราชการ :
คาพูดที่ใช้สาหรับ:
สวัสดี (หรื อประโยคทักทาย รวมทั้งภาษากายอื่นๆ เช่น การก้มศรี ษะ)
ขอบคุณ
ใช่ครับ ค่ะ /ไม่ใช่
การนับเลข 1-5
นักเรี ยน ครู โรงเรี ยน
พืชผลหลัก
ผลไม้ที่พบมาก
หน่วยเงินตรา
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง
จานวนร้อยละของประชากรที่นบั ถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดราชการ (ให้ระบุวนั ที่)
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ด้ ำนหลัง

ระบายสี ประเทศอินโดนีเซียในแผนที่ดา้ นล่าง

ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรื อน่านน้ าติดกัน:
ขนาดดินแดน:
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):
พลเมือง:
ระบอบการปกครอง:
ข้อเท็จจริ งสนุก ๆ หรื อน่าสนใจ:

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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ใบงานประเทศสมาชิก: มาเลเซีย
ภาษาราชการ :
คาพูดที่ใช้สาหรับ:
สวัสดี (หรื อประโยคทักทาย รวมทั้งภาษากายอื่นๆ เช่น การก้มศรี ษะ)
ขอบคุณ
ใช่ครับ ค่ะ /ไม่ใช่
การนับเลข 1-5
นักเรี ยน ครู โรงเรี ยน
พืชผลหลัก
ผลไม้ที่พบมาก
หน่วยเงินตรา
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง
จานวนร้อยละของประชากรที่นบั ถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดราชการ (ให้ระบุวนั ที่)
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ด้ ำนหลัง

ระบายสี ประเทศมาเลเซียในแผนที่ดา้ นล่าง

ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรื อน่านน้ าติดกัน:
ขนาดดินแดน:
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):
พลเมือง:
ระบอบการปกครอง:
ข้อเท็จจริ งสนุก ๆ หรื อน่าสนใจ:

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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ใบงานประเทศสมาชิก: ฟิ ลิปปิ นส์
ภาษาราชการ :
คาพูดที่ใช้สาหรับ:
สวัสดี (หรื อประโยคทักทาย รวมทั้งภาษากายอื่นๆ เช่น การก้มศรี ษะ)
ขอบคุณ
ใช่ครับ ค่ะ /ไม่ใช่
การนับเลข 1-5
นักเรี ยน ครู โรงเรี ยน
พืชผลหลัก
ผลไม้ที่พบมาก
หน่วยเงินตรา
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง
จานวนร้อยละของประชากรที่นบั ถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดราชการ (ให้ระบุวนั ที่)
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ด้ ำนหลัง

ระบายสี ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ในแผนที่ดา้ นล่าง

ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรื อน่านน้ าติดกัน:
ขนาดดินแดน:
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):
พลเมือง:
ระบอบการปกครอง:
ข้อเท็จจริ งสนุก ๆ หรื อน่าสนใจ:

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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ใบงานประเทศสมาชิก: สิ งคโปร์
ภาษาราชการ :
คาพูดที่ใช้สาหรับ:
สวัสดี (หรื อประโยคทักทาย รวมทั้งภาษากายอื่นๆ เช่น การก้มศรี ษะ)
ขอบคุณ
ใช่ครับ ค่ะ /ไม่ใช่
การนับเลข 1-5
นักเรี ยน ครู โรงเรี ยน
พืชผลหลัก
ผลไม้ที่พบมาก
หน่วยเงินตรา
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง
จานวนร้อยละของประชากรที่นบั ถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดราชการ (ให้ระบุวนั ที่)
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ด้ ำนหลัง

ระบายสี ประเทศสิ งคโปร์ในแผนที่ดา้ นล่าง

ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรื อน่านน้ าติดกัน:
ขนาดดินแดน:
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):
พลเมือง:
ระบอบการปกครอง:
ข้อเท็จจริ งสนุก ๆ หรื อน่าสนใจ:

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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ใบงานประเทศสมาชิก: ไทย
ภาษาราชการ :
คาพูดที่ใช้สาหรับ:
สวัสดี (หรื อประโยคทักทาย รวมทั้งภาษากายอื่นๆ เช่น การก้มศรี ษะ)
ขอบคุณ
ใช่ครับ ค่ะ /ไม่ใช่
การนับเลข 1-5
นักเรี ยน ครู โรงเรี ยน
พืชผลหลัก
ผลไม้ที่พบมาก
หน่วยเงินตรา
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง
จานวนร้อยละของประชากรที่นบั ถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดราชการ (ให้ระบุวนั ที่)
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ด้ ำนหลัง

ระบายสี ประเทศไทยในแผนที่ดา้ นล่าง

ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรื อน่านน้ าติดกัน:
ขนาดดินแดน:
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):
พลเมือง:
ระบอบการปกครอง:
ข้อเท็จจริ งสนุก ๆ หรื อน่าสนใจ:

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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ใบงานประเทศสมาชิก: บรู ไน
ภาษาราชการ :
คาพูดที่ใช้สาหรับ:
สวัสดี (หรื อประโยคทักทาย รวมทั้งภาษากายอื่นๆ เช่น การก้มศรี ษะ)
ขอบคุณ
ใช่ครับ ค่ะ /ไม่ใช่
การนับเลข 1-5
นักเรี ยน ครู โรงเรี ยน
พืชผลหลัก
ผลไม้ที่พบมาก
หน่วยเงินตรา
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง
จานวนร้อยละของประชากรที่นบั ถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดราชการ (ให้ระบุวนั ที่)
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ด้ ำนหลัง

ระบายสี ประเทศบรู ไนในแผนที่ดา้ นล่าง

ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรื อน่านน้ าติดกัน:
ขนาดดินแดน:
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):
พลเมือง:
ระบอบการปกครอง:
ข้อเท็จจริ งสนุก ๆ หรื อน่าสนใจ:

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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ใบงานประเทศสมาชิก: เวียดนาม
ภาษาราชการ :
คาพูดที่ใช้สาหรับ:
สวัสดี (หรื อประโยคทักทาย รวมทั้งภาษากายอื่นๆ เช่น การก้มศรี ษะ)
ขอบคุณ
ใช่ครับ ค่ะ /ไม่ใช่
การนับเลข 1-5
นักเรี ยน ครู โรงเรี ยน
พืชผลหลัก
ผลไม้ที่พบมาก
หน่วยเงินตรา
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง
จานวนร้อยละของประชากรที่นบั ถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดราชการ (ให้ระบุวนั ที่)
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ด้ ำนหลัง

ระบายสี ประเทศเวียดนามในแผนที่ดา้ นล่าง

ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรื อน่านน้ าติดกัน:
ขนาดดินแดน:
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):
พลเมือง:
ระบอบการปกครอง:
ข้อเท็จจริ งสนุก ๆ หรื อน่าสนใจ:

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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ใบงานประเทศสมาชิก: ลาว
ภาษาราชการ :
คาพูดที่ใช้สาหรับ:
สวัสดี (หรื อประโยคทักทาย รวมทั้งภาษากายอื่นๆ เช่น การก้มศรี ษะ)
ขอบคุณ
ใช่ครับ ค่ะ /ไม่ใช่
การนับเลข 1-5
นักเรี ยน ครู โรงเรี ยน
พืชผลหลัก
ผลไม้ที่พบมาก
หน่วยเงินตรา
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง
จานวนร้อยละของประชากรที่นบั ถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดราชการ (ให้ระบุวนั ที่)
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ด้ ำนหลัง

ระบายสี ประเทศลาวในแผนที่ดา้ นล่าง

ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรื อน่านน้ าติดกัน:
ขนาดดินแดน:
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):
พลเมือง:
ระบอบการปกครอง:
ข้อเท็จจริ งสนุก ๆ หรื อน่าสนใจ:

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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ใบงานประเทศสมาชิก: พม่า
ภาษาราชการ :
คาพูดที่ใช้สาหรับ:
สวัสดี (หรื อประโยคทักทาย รวมทั้งภาษากายอื่นๆ เช่น การก้มศรี ษะ)
ขอบคุณ
ใช่ครับ ค่ะ /ไม่ใช่
การนับเลข 1-5
นักเรี ยน ครู โรงเรี ยน
พืชผลหลัก
ผลไม้ที่พบมาก
หน่วยเงินตรา
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง
จานวนร้อยละของประชากรที่นบั ถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดราชการ (ให้ระบุวนั ที่)
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ด้ ำนหลัง

ระบายสี ประเทศพม่าในแผนที่ดา้ นล่าง

ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรื อน่านน้ าติดกัน:
ขนาดดินแดน:
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):
พลเมือง:
ระบอบการปกครอง:
ข้อเท็จจริ งสนุก ๆ หรื อน่าสนใจ:

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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ใบงานประเทศสมาชิก: กัมพูชา
ภาษาราชการ :
คาพูดที่ใช้สาหรับ:
สวัสดี (หรื อประโยคทักทาย รวมทั้งภาษากายอื่นๆ เช่น การก้มศรี ษะ)
ขอบคุณ
ใช่ครับ ค่ะ /ไม่ใช่
การนับเลข 1-5
นักเรี ยน ครู โรงเรี ยน
พืชผลหลัก
ผลไม้ที่พบมาก
หน่วยเงินตรา
ศาสนาหลักมีอะไรบ้าง
จานวนร้อยละของประชากรที่นบั ถือศาสนาเหล่านี้
วันหยุดราชการ (ให้ระบุวนั ที่)
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ด้ ำนหลัง

ระบายสี ประเทศกัมพูชาในแผนที่ดา้ นล่าง

ประเทศที่มีพรมแดน และ/หรื อน่านน้ าติดกัน:
ขนาดดินแดน:
ฤดู (ระบุเดือนของแต่ละฤดู):
พลเมือง:
ระบอบการปกครอง:
ข้อเท็จจริ งสนุก ๆ หรื อน่าสนใจ:

Courtesy Arizona Geographic Alliance (http://geoalliance.la.asu.edu/azga),
School of Geographical Sciences and Urban Planning, Arizona State University, cartographer Terry Dorschied
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เอกสารประกอบการสอน: รู ปประเทศสมาชิกอาเซียน
วาดแผนที่บนแผ่นโปสเตอร์ ขนาดใหญ่ หรื อครู อาจฉายแผนที่อาเซียนบนกระดาษขนาดใหญ่ แล้วให้นกั เรี ยนลากเส้นแผนที่ดว้ ยปากกา จากนั้นจึงตัดภาพออกมาเป็ น
รู ปแต่ละประเทศ
บรู ไนดารุ สซาลาม
ราชอาณาจักรกัมพูชา
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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มาเลเซีย

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์

สาธารณรัฐสิ งคโปร์
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ราชอาณาจักรไทย

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรี ยนรู้: บอกเล่าเรื่ องราวอาเซี ยน
ระดั บ ชั้ น เรี ยน / รายวิ ช า : มัธยมศึกษาตอนต้น/สังคมศึกษา
ภาพรวม: ให้นกั เรี ยนใช้บทความจากหนังสื อพิมพ์และจากการสัมภาษณ์คนในชุมชน เพื่อเรี ยนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในขณะที่ศึกษาแรงบันดาลใจการก่อตั้งอาเซียน และ
เหตุผลของแต่ละประเทศในการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิก นอกจากนี้ นักเรี ยนยังได้พิจารณาและเปรี ยบเทียบ นานาทัศนะ และเชื่อมโยงความต้องการในชุมชนประเทศตน
กับเป้ าหมายและจุดประสงค์ 7 ข้อ ของปฏิญญาอาเซียน บทสรุ ป ให้นกั เรี ยนทาโครงงานเล่าเรื่ องด้วยภาพ ซึ่งจะนาไปแสดงใน เว็บไซต์เยาวชนอาเซียน เพื่อแบ่งปัน
ข้อมูลกับเยาวชนอาเซี ยน และเรี ยนรู ้เกี่ยวกับชุมชนของประเทศอื่นจาก เว็บไซต์
ความเข้ า ใจที่ ค าดหวั ง : ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศมารวมตัวกันเป็ นอาเซียนเพื่อบรรลุเป้ าหมายเดียวกัน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบทเรี ยน
o นักเรี ยนสามารถอธิ บายเหตุผลว่า ด้วยเหตุใดจึงก่อตั้งอาเซี ยน
o นักเรี ยนสามารถอธิ บายได้วา่ อาเซี ยน ทางานอย่างไร ระบุหลักการเฉพาะ และการนาหลักการไปใช้
o นักเรี ยนสามารถพิจารณาประโยชน์ของการเป็ นสมาชิกอาเซียนที่มีต่อประเทศและชุมชนของตน
o นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงชุมชนของตนเข้ากับชุมชนของนักเรี ยนในประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
o ด้วยเหตุใดชาติต่าง ๆ จึงก่อตั้งและรวมตัวกันเป็ นอาเซียน (สถานที่ ประชาชน)
o ประเทศสมาชิกมีเป้ าหมายร่ วมกันอย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
o ประเทศสมาชิกเมื่อรวมตัวกันจะบรรลุเป้ าหมายได้ง่ายกว่าการแยกกันอย่างไร (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
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เอกสารประกอบการสอนที่ ต้ อ งใช้
o ใบงานข่าวอาเซี ยน และ ใบงานอาเซียนของเรา
o บทสัมภาษณ์ ตอนนั้นคุณอยูไ่ หน?
o เป้ าหมายและจุดประสงค์ 7 ข้อของปฏิญญาอาเซียน
o คาแนะนาการหาภาพ (สามารถปรับเปลี่ยนได้กรณี นกั เรี ยนไม่มีกล้องถ่ายรู ป)
o เอกสารประกอบการสอน วิธีการเล่าเรื่ องด้วยภาพ (สามารถปรับเปลี่ยนได้กรณี นกั เรี ยนไม่มีกล้องถ่ายรู ป)
o กล้องถ่ายรู ป หรื อ การพิมพ์ภาพจากอินเตอร์เนต
o เว๊บไซท์ ASEAN Youth กับโปรแกรม Story Crafting (ถ้ามี)
เวลาที่ใช้ : บทเรี ยนนี้ใช้เวลา 3 คาบ หลังจบคาบที่ 1 ให้งานสัมภาษณ์เป็ นการบ้าน และรวบรวมหาภาพประกอบ ซึ่ งอาจใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ ส่ วนคาบที่ 3 ให้
นักเรี ยนรวบรวมข้อมูลที่ได้มาประกอบกันเป็ นเรื่ องเล่า เชื่อมโยงเป้ าหมายของอาเซียนกับประเด็นต่าง ๆ ในชุมชนของตนเอง
อภิธานศัพท์
ปฏิญญา หมายถึง ถ้อยแถลง หรื อ การประกาศอย่างเป็ นทางการ
การเตรี ยมความพร้ อม: ให้นกั เรี ยนช่วยกันคิดว่าจะถ่ายทอดเรื่ องราว และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งอย่างไร (อาจเป็ นการเล่า เขียน หรื อการใช้ภาพ) ถามนักเรี ยน บทบาท
ของมุมมองในเรื่ องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: ครู ควรอธิ บายการวิเคราะห์เรื่ องราวของเหตุการณ์จากหนังสื อพิมพ์ และช่วยสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการอภิปรายเรื่ องแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง
อาเซียน
การสาธิ ตกิจกรรม: สาธิตการวิเคราะห์เรื่ องราวจากหนังสื อพิมพ์ การเข้าใจมุมมอง และสรุ ปความ

ขัน้ ตอนการสอน
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คาบที่ 1
o แบ่งนักเรี ยนในชั้นเป็ น 5 กลุ่ม และแจก ใบงานข่าวอาเซียน ให้แต่ละกลุ่ม
o แต่ละกลุ่มอ่านบทความกลุ่มละ 2 เรื่ อง อภิปราย และกรอกข้อมูลใน ใบงานของตน
o สาหรับการบ้าน แจกเอกสารประกอบการสอน: บทสัมภาษณ์ ตอนนั้นคุณอยูไ่ หน?
คาบที่ 2
o กิจกรรมในห้องเรี ยน คละกลุ่มเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ได้จากการสัมภาษณ์ ครู นาอภิปรายเรื่ องแรงบันดาลใจในการก่อตั้งอาเซียน ตามข้อมูลที่นกั เรี ยนได้จากการ
สะท้อนคิดการอ่านข่าว และจากการสัมภาษณ์ ครู เขียนเหตุผลหรื อแรงจูงใจบนกระดาน
o แจกเอกสารประกอบการสอน: เป้ าหมายและจุดประสงค์ 7 ข้อของปฏิญญาอาเซียน ทั้งชั้นอภิปรายเหตุผลที่ตนคิด เปรี ยบเทียบว่าเหมือนกับจุดประสงค์ท้ งั 7
ข้อดังกล่าวหรื อไม่
o ทั้งชั้นอภิปรายเรื่ อง สิ่ งท้าทายต่าง ๆ ของชุมชนในประเด็นที่นกั เรี ยนไปสัมภาษณ์มา พิจารณาดูวา่ สอดคล้องกับเป้ าหมายหรื อจุดประสงค์ 7 ข้อหรื อไม่ เรื่ องใด
ที่สอดคล้องกันเป็ นอย่างมาก และเรื่ องใดที่พิจารณาแล้วไม่สอดคล้อง
o ให้แต่ละกลุ่มใช้ ใบงานอาเซียนของเรา เพื่อเลือกและตีกรอบ สิ่ งท้าทายหรื อปัญหาในชุมชน
o แจกเอกสารประกอบการสอน คาแนะนาการหาภาพ เพื่อให้กลุ่มใช้ในการรวบรวมภาพถ่าย
คาบที่ 3
o ให้นกั เรี ยนใช้ภาพถ่ายมาประกอบกันเพื่อเล่าเรื่ อง (พิมพ์จากอินเทอร์ เน็ต หรื อมัลติมีเดีย )
การฝึ กปฏิ บั ติ ต ามคาแนะนา: ครู ช่ วยนิ เ ทศและแนะนาในระหว่ า งที่ นั ก เรี ยนสร้ างเรื่ องด้ ว ยภาพถ่ า ย
บทสรุ ป: นาเรื่ องอาเซี ยนที่สร้างขึ้นไปอัพโหลดบนเว๊บไซท์ใหม่ของอาเซียน เว็บไซต์ ASEAN Youth หรื อส่ งไปที่สานัก เลขาธิ ก ารอาเซี ย น หรื อ ศู น ย์อี ส ท์ เ วสท์
(East West Center) การอัพ โหลดบนเว็บ ไซต์ จ ะทาให้ เ ยาวชนนัก เรี ย นอาเซี ย นประเทศอื่ น ๆ ได้มี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น
การฝึ กปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเอง: ให้ นัก เรี ย นติ ด ต่ อ กับ เยาวชนกลุ่ ม อื่ น ๆในอาเซี ย นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต และร่ ว มโครงการประชาคมร่ ว มกัน เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ประเด็ น ปั ญ หาในอาเซี ย น
การประเมิ น ผลที่ แ นะนา
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o ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มกรอกข้อมูลในใบงานข่าวอาเซียน เพื่อแสดงความเข้าใจและวิเคราะห์แรงบันดาลใจ (ของแต่ละประเทศทั้ง 10 ประเทศ) ในการ
ก่อตั้งอาเซี ยน (การประเมินระหว่างเรี ยน : ด้านที่ 1-การอธิบาย และ ด้านที่ 2-การตีความ)
o ให้นกั เรี ยนแต่ละคนกรอกข้อมูลการสัมภาษณ์ ตอนนั้นคุณอยูไ่ หน? ให้ครบถ้วน รวบรวมมุมมองความประทับใจที่มีต่ออาเซียน เหตุผลที่แต่ละ
ประเทศเข้าร่ วมเป็ นสมาชิก และประโยชน์ที่ได้รับ (การประเมินระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 4 -มุมมอง)
o จัดการอภิปรายในชั้นเรี ยนเรื่ องเป้ าหมายของอาเซียน เปรี ยบเทียบสิ่ งที่คล้ายคลึงและแตกต่างของเป้ าหมายและจุดประสงค์ 7 ข้อในปฏิญญาอาเซียน
กับมุมมองที่หลากหลาย (ที่ได้จากการสัมภาษณ์สมาชิกชุมชน) หาประเด็นท้าทายต่าง ๆ ที่เป็ นประเด็นสาคัญในชุมชนร่ วมกัน และแต่ละกลุ่มเลือก
ประเด็นที่ทา้ ทายมากลุ่มละ 1 ประเด็น นาไปเป็ นใช้เป็ นหัวข้อในใบงานอาเซียนของเรา (การประเมินรวบยอด: ด้านที่ 2-การตีความ และด้านที่ 4มุมมอง)
o ให้กลุ่มนักเรี ยนคัดเลือกภาพมาสิ บถึงยีส่ ิ บภาพ เพื่อสื่ อความคิดและถ่ายทอดมุมมองต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้คือ (1) ความสาคัญของประเด็น/สิ่ งท้าทาย
ต่อชุมชนของนักเรี ยน (2) ความสัมพันธ์ต่อชุมชุมอาเซียนอื่นๆ (3) อาเซียนสามารถช่วยจัดการกับประเด็นหรื อสิ่ งท้าทายนี้ได้อย่างไร ให้อพั โหลด
เรื่ องราวเกี่ยวกับอาเซี ยนบนเว็บไซต์ ASEAN Youth ให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในสื่ อสารและวิพากย์วจิ ารย์กนั อย่างสร้างสรรค์ (การประเมินรวบยอด:
ด้านที่ 2-การตีความ และด้านที่ 4 มุมมอง)
คาถามท้ ายบท
o แรงบันดาลใจในการริ เริ่ มก่อตั้ง อาเซียน มีอะไรบ้าง
o เพราะเหตุใด ต่อมาชาติอื่น ๆ จึงเข้ามาร่ วมกันเป็ นสมาชิกอาเซียน
o เป้ าหมายและจุดประสงค์ 7 ข้อ ของปฏิญญาอาเซียนสามารถสนองตอบความต้องการในชุมชนของนักเรี ยนอย่างไร
o ทัศนคติหรื อมุมมองต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประเทศสมาชิก อาเซียน อย่างไร
การเชื่ อ มโยงกั บ รายวิ ช าอื่ น ในหลั ก สู ต ร: เชื่อมโยงต่อการศึกษามุมมองต่าง ๆ ในวิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ชุมชน ประเทศ และภูมิภาค ตลอดจนความพยายามในทางสร้างสรรค์ที่รวบรวมข้อมูลมาสร้างเรื่ อง แต่งเรื่ องใหม่ หรื อเล่าเรื่ องราวโดยใช้ภาพ หรื อคลิปวีดีโอ
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานข่าวอาเซียน
ในแต่ละชั้นเรี ยนจะแบ่งกลุ่ม มอบหมายให้ศึกษาข่าวแตกต่างกัน 5 ชุด แต่ละกลุ่มจะต้องอ่านบทความ 2 บทความจากหนังสื อพิมพ์ (ซึ่งต้องเฟ้ นหาและคัดเลือกก่อน)
เกี่ยวกับการก่อตั้งอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2510 บทความแรกเป็ นบทความที่มาจากประเทศผูก้ ่อตั้ง บทความที่สองเป็ นบทความจากประเทศที่ไม่ได้ก่อตั้งอาเซียน แต่เข้าร่ วม
ภายหลัง ใบงานด้านล่างเป็ นการเปรี ยบเทียบเหตุผลของแต่ละประเทศในการก่อตั้งอาเซียนซึ่ งอธิบายในบทความ
บทความจาก
สิ่ งที่ ประเทศเหล่านี้กล่าว ถึงเหตุผลในการก่อตั้งอาเซียน
ประเทศผูร้ ่ วมก่อตั้งอาเซี ยน
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์
สิ งคโปร์
ไทย
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บทความปี พ.ศ. 2510 จาก
ประเทศผูไ้ ม่ได้ร่วมก่อตั้ง
อาเซียน
บรู ไน

สิ่ งที่ประเทศเหล่านี้กล่าวถึงเหตุผลในการก่อตั้งอาเซียน

เวียดนาม

ลาว

เมียนมาร์

กัมพูชา
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เอกสารประกอบการสอน: บทสัมภาษณ์ ตอนนั้นคุณอยูท่ ี่ไหน?
คาชี้แจง : ให้สัมภาษณ์ผใู ้ หญ่ในครอบครัว หรื อเพื่อนของสมาชิกครอบครัว 2 คน เกี่ยวกับอาเซียน โดยถามคาถามต่อไปนี้ และบันทึกคาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์
o คุณจดจาเรื่ องการก่อตั้งอาเซี ยน เมื่อปี พ.ศ. 2510 ได้หรื อไม่ และมีความประทับใจอย่างไร
o หากจาเรื่ องการก่อตั้งอาเซี ยนไม่ได้ (เนื่องจากเกิดไม่ทนั หรื อขณะนั้นอยูใ่ นวัยที่ยงั จาความไม่ได้) คุณจาได้หรื อไม่วา่ ได้ยนิ เกี่ยวกับอาเซียนเป็ นครั้งแรก
เมื่อไร และได้ยนิ จากที่ไหนหรื อในบริ บทใด
o คุณคิดว่าจุดประสงค์ของประเทศคุณที่เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกอาเซียนคืออะไร
o ประโยชน์ที่ได้รับทันทีจากการเข้าเป็ นสมาชิกอาเซียนของประเทศหรื อชุมชนของคุณคืออะไร
o อะไรคือ สิ่ งท้าทาย ที่สาคัญที่สุด 2 เรื่ องที่ชุมชนของคุณกาลังเผชิญอยูใ่ นขณะนี้

เอกสารประกอบการสอน: เป้ าหมายและจุดประสงค์ 7 ข้อ ของปฏิญญาอาเซียน
ส่ งเสริ มความเจริ ญทางด้านเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาการทางด้านวัฒนธรรมส่ งเสริ มสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
ความร่ วมมือกันและความช่วยเหลือกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริ หารในภูมิภาค
ให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ในรู ปของการฝึ กอบรมและการวิจยั
ให้ความร่ วมมืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการศึกษาปั ญหาการค้าระหว่าง
ประเทศ การปรับปรุ งการขนส่ งและการคมนาคมตลอดจนการพัฒนามาตรฐานความเป็ นอยูข่ องประชาชน
o ส่ งเสริ มการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
o เสริ มสร้างความร่ วมมืออาเซี ยนกับองค์การระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค

o
o
o
o
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานอาเซียนของเรา
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม :
เค้าโครงเรื่ อง:
o อะไรคือประเด็นหรื อสิ่ งท้าทายในชุมชนของนักเรี ยน
o ทาไมประเด็นหรื อสิ่ งท้าทายดังกล่าวจึงมีความสาคัญต่อชุมชน
o นักเรี ยนคิดว่าประเด็นของนักเรี ยนเกี่ยวข้องกับชุมชนอาเซียนอื่น ๆ หรื อไม่ พร้อมบอกเหตุผลของการเกี่ยวข้อง หรื อไม่เกี่ยวข้องเพราะอะไร
o ประเด็นหรื อ สิ่ งท้าทายดังกล่าวอยูใ่ นเป้ าหมายและจุดประสงค์ของปฏิญญาอาเซียนหรื อไม่ อย่างไร
o ให้ถ่ายภาพชุมชนของนักเรี ยน เพื่อใช้ภาพในการเล่าเรื่ องหัวข้อดังนี้
o ความสาคัญของประเด็นนี้ต่อชุมชน
o ความสัมพันธ์ของประเด็นนี้ กบั ชุมชนอื่นๆ
o อาเซียนสามารถให้ความสาคัญกับประเด็นนี้ได้อย่างไร
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เอกสารประกอบการสอน: คาชี้แจงการค้นหาและรวบรวมภาพ
นักเรี ยนจะเล่าเรื่ องผ่านภาพอย่างไร อันดับแรกให้ครู คิดว่านักเรี ยนต้องการจะบอกเล่าอะไร โดยใช้คาตอบที่ได้จาก “ เค้าโครงเรื่ อง” และอ้างอิงถึงคาตอบเหล่านี้ใน
ขณะที่ถ่ายภาพ ในขณะที่กาลังรวบรวมภาพ นักเรี ยนอาจเกิดความคิดใหม่ๆ ที่น่าประหลาดใจ ให้ปรับเปลี่ยนการถ่ายทอดเรื่ องราวใหม่ได้ในการถ่ายภาพ โดยใช้
คาแนะนาได้ดงั ต่อไปนี้
o จับกล้องให้มนั่ ด้วยสองมือขณะถ่ายภาพ
o พิงผนัง หรื อทางเดินเข้าประตูเพื่อให้ร่างกายไม่เคลื่อนไหวขณะถ่ายรู ป
o เลือกสิ่ งที่จะถ่าย (เช่น คน สิ่ งของ สถานที่) ที่นกั เรี ยนต้องการสื่ อความ
o มุมกล้องของนักเรี ยนเป็ นอย่างไร ลองคิดว่าภาพที่ออกมาจะแตกต่างอย่างไร หากย่อเข่าถ่ายรู ป หรื อขึ้นไปยืนถ่ายรู ปบนเก้าอี้แล้วถ่ายโดยลดมุมกล้องลง
หรื อภาพจะเป็ นอย่างไร หากเปลี่ยนไปยืนถ่ายรู ปจากด้านข้าง ด้านหน้า หรื อด้านหลังวัตถุที่นกั เรี ยนต้องการถ่าย
เทคนิคกำรถ่ ำยรู ป
o กฎแห่งสาม ลองจินตนาการแบ่งภาพ ตีเส้นแบ่งภาพที่ตอ้ งการถ่ายออกเป็ นช่อง แนวราบ 3 ช่อง และแนวตั้ง 3 ช่อง
o ช่างภาพหลายคนพบว่า หากโฟกัสจุดสนใจไปที่จุดตัดกันของเส้นที่แบ่งภาพ หรื อตามแนวเส้น ภาพที่ออกมาจะดูน่าสนใจมากขึ้น
o ดูที่ขอบภายในกรอบภาพว่ามีส่ิ งอื่นมาดึงความสนใจไปจากสิ่ งที่นกั เรี ยนกาลังถ่ายหรื อไม่ หากมีให้เดินเข้าไปใกล้จุดโฟกัสมากขึ้น หรื อยืนในมุมที่แตกต่าง
ออกไปจะได้ไม่เห็นสิ่ งที่มาบิดเบือนความสนใจ ให้แน่ใจว่า ภายในกรอบภาพ มีส่ิ งที่เราต้องการจะถ่าย ถ้าเก็บภาพได้ไม่หมดให้ถอยหลังเพื่อขยายมุมกล้อง
หรื ออาจขยับตาแหน่งที่ยนื ถ่ายภาพ
o วิธีตรวจสอบว่านักเรี ยนถือกล้องตรงหรื อไม่ ให้สังเกตุที่เส้นขอบประตู ขอบหน้าต่าง เส้นแนวนอน หรื อกิ่งไม้ที่เห็นในเฟรมถ่ายภาพ
o ให้เตรี ยมเอกสารใบขออนุญาตเผยแพร่ ภาพไปด้วย กรณี ที่ถ่ายภาพเยาวชนหรื อภาพของนักเรี ยนเอง จะต้องแนบใบยินยอมที่ผปู้ กครองลงนาม เมื่อนาไป
เผยแพร่ ในอินเทอร์เน็ต
o ไปถ่ายภาพ ช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์ ให้กลุ่มรวบรวมภาพถ่ายให้ได้ 10-20 ภาพที่จะนามาเล่าเรื่ องของชุมชนนักเรี ยน นักเรี ยนอาจนัดกลุ่มเพื่อไปถ่ายภาพ
ด้วยกัน หรื อแบ่งให้แต่ละคนถ่ายภาพแต่ละส่ วนแล้วนามารวมกัน
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เอกสารแจกประกอบการสอน: คาแนะนาการหาภาพ (กรณี ที่ไม่มีกล้องถ่ายรู ป)
เรำจะใช้ ภำพเล่ำเรื่องจำกภำพอย่ำงไร
สิ่ งแรก คือ ครู ตอ้ งรู ้ก่อนว่าจะสื่ ออะไร นักเรี ยนเริ่ มต้นจากใช้ใบงานอาเซียนของเรา นาใบงานนี้ไปด้วย ให้ดูใบงานไปด้วยขณะที่รวบรวมภาพเกี่ยวกับประเด็นที่
นักเรี ยนเลือก อาจมีความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นขณะที่ถ่ายภาพอย่างน่าประหลาดใจ นักเรี ยนสามารถปรับเปลี่ยนการถ่ายทอดเรื่ องราวใหม่ได้
รวบรวมภาพจากแหล่งต่าง ๆ ในท้องถิ่น ซึ่ งอาจเป็ นภาพจากหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว ภาพโปสเตอร์ หรื อภาพถ่ายในอินเทอร์เน็ต
ในขณะเลือกภาพ ให้นกั เรี ยนถามตัวเองว่า
o สิ่ งที่อยูใ่ นภาพนี้คืออะไร และรู ปนี้ถ่ายทอดเรื่ องราวอะไร
o ภาพนี้สะท้อนมุมมองของใคร
แต่ละทีมควรรวบรวมภาพให้ได้ 10-20 ภาพ เพื่อนามาแสดงในชั้นเรี ยน
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เอกสารแจกประกอบการสอน: วิธีการเล่าเรื่ องด้วยภาพ หรื อการใช้โปรแกรม Story Crafting
ชื่ อสมาชิ กในกลุ่ม :
o ทางานด้วยกันในทีม และอัพโหลดรู ปภาพบนหน้าเว็บ Story Crafting บน เว็บไซต์ ASEAN Youth (ในกรณี ที่มีอินเทอร์เน็ต) หรื อวางรู ปที่พิมพ์จาก
อินเทอร์ เน็ตบนโต๊ะ หากใช้โปรแกรม Story Crafting ให้ทาตามขั้นตอนที่ระบุ หรื อใช้ภาพที่พิมพ์จากอินเทอร์ เน็ต หรื อภาพถ่าย (แนะนาว่าวิธีน้ ีง่ายกว่า) ให้
ทาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
o ทบทวนคาตอบใน ใบงานอาเซี ยนของกลุ่ม ทดลองสลับสับเปลี่ยนการลาดับภาพ เพื่อเล่าเรื่ องตามประเด็นคาตอบใน ใบงาน (หากขณะถ่ายภาพ เกิดความคิด
ใหม่ อาจมาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
o พิจารณาเป้ าหมายของเรื่ องที่จะถ่ายทอด นักเรี ยนต้องการให้ความรู้แก่สาธารณชน ต้องการให้ประชาชนตื่นตัว หรื อต้องการแนะนาวิธีการแก้ไขปัญหา
o ในขณะที่จดั ลาดับรู ปภาพ ให้เลือกภาพที่ไม่สนับสนุนเรื่ องราวของนักเรี ยนออกไป ถึงแม้วา่ เป็ นภาพที่ดูดี การคัดภาพที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป จะทาให้การเล่า
เรื่ องมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่ละเรื่ องจะใช้ภาพอย่างมาก 8 ภาพ
o เมื่อคัดเลือกรู ปที่จะใช้ท้ งั หมดได้แล้ว ให้เขียนข้อมูลต่อไปนี้ดา้ นหลังรู ปแต่ละรู ป (หรื อพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์กรณี ที่ใช้โปรแกรมบนหน้าเว็บ Story Crafting
o ชื่อเมือง จังหวัด หรื อบริ เวณที่ถ่ายรู ป
o ฉากของรู ปภาพ เช่น ครัวในบ้านของนักเรี ยน ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ หรื อสนามเด็กเล่นในโรงเรี ยน หรื อสวนสาธารณะ
o บรรยายภาพ 1 ประโยค
o ให้คิดชื่อเรื่ อง และเขียนชื่อเรื่ องบน ใบงานนี้
o เรี ยงภาพให้เป็ นระเบียบ แนบ ใบงานนี้ พร้อมกับ ใบงานอาเซียนของเรา และส่ งมอบให้ครู เรื่ องราวของนักเรี ยนพร้อมที่นาไปเผยแพร่
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ตัว อย่า ง แผนการจัด การเรี ย นรู้ : ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน
ระดั บ ชั้ น เรี ยน / รายวิ ช า : มัธยมศึกษาตอปลาย/สังคมศึกษา
ภาพรวม: นักเรี ยนคิดหาวิธีการบรรลุขอ้ ตกลง และในขณะเดียวกันพิจารณาความซับซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อประชาชนหรื อกลุ่มชนพยายามแก้ปัญหาความเห็นที่ต่างกันอย่าง
ยุติธรรม หรื อร่ วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน นักเรี ยนจะได้ศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่อาเซียนใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน เหตุผลที่อยูเ่ บื้องหลังการใช้วธิ ีการเหล่านี้
และผลประโยชน์ของการทางานร่ วมกัน แม้วา่ อาจก่อให้เกิดปัญหา
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: ในยุคโลกาภิวตั น์ซ่ ึ งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มีความจาเป็ นอย่างเร่ งด่วนในการร่ วมมือทางการเมือง และเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่าง ๆ
เพื่อร่ วมกันแก้ไขที่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน และเพื่อบรรลุความสาเร็ จของเป้ าหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบทเรี ยน
o นักเรี ยนสามารถชี้ให้เห็น ความสาเร็ จหลักของ อาเซียน และอธิบายนัยความสาคัญของ ASEAN
o นักเรี ยนสามารถอ้างถึง และอธิ บายการพิจารณาต่าง ๆ ร่ วมกันในการออกกฎบัตรอาเซี ยน
o นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์เป้ าหมายปี ค.ศ. 2015 ของอาเซียน ประเมินว่าการรวมตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถทาให้เป้ าหมาย
เหล่านี้สาเร็ จได้อย่างไร
o นักเรี ยนสามารถติดต่อกับนักเรี ยนประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ซึ่ งมีความต้องการของชุมชนที่คล้ายคลึงกัน และสร้างสื่ อประชาสัมพันธ์
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
o ประโยชน์ร่วมกันที่ประเทศสมาชิกได้รับจากรวมตัวทางสังคมและเศรษฐกิจอันเกิดจากโลกาภิวตั น์มีอะไรบ้าง ( สื่ อประชาชน สถานที่)
o ด้วยเหตุใดความจาเป็ นในการรวมตัวของอาเซียนการในปั จจุบนั จึงมีมากกว่าในหลายทศวรรษก่อน (ประชาชน แนวคิด)
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เอกสารประกอบการสอนและข้ อมูลที่ต้องใช้
o ใบงานรายการความสาเร็ จอาเซียน
o ใบงานอาเซียนเห็นชอบ (แจกรายบุคคล)
o ใบงานร่ างกฎบัตร (แจกรายกลุ่ม)
o ใบงานหลักการและเป้ าหมายของอาเซียน
o หลักการและวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน (ข้อมูลจริ ง)
o กลยุทธ์แนวทางการนาไปสู่ ความเป็ นประชาคมอาเซียน
o ข้อมูลจากห้องสมุดหรื ออินเทอร์ เน็ต
o ข้อมูลเพื่อนามาทาโปสเตอร์ หรื อสื่ อผสม
o เว็บไซต์ ASEAN Youth
เวลาที่ ใ ช้ : 3 คาบ และเวลาสาหรับงานที่มอบหมายในชั้นเรี ยน หรื อการบ้านเพื่อหาข้อมูลจากห้องสมุดหรื ออินเทอร์ เน็ต
อภิ ธ านศั พ ท์
o กฎบัตร หมายถึง เอกสารที่เขียนขึ้นมาเพื่อการสร้างองค์กร สถาบัน โดยอธิบายบทบาทหน้าที่ สิ ทธิ และสิ ทธิพิเศษ
o โลกาภิวตั น์ หมายถึง สภาพการณ์ที่เป็ นผลจากการค้าเสรี การไหลเข้าออกโดยเสรี ของเงินทุน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างมากมาย
o การเห็นชอบร่ วมกัน หมายถึง ข้อตกลงทัว่ ไป
o ให้สัตยาบัน หมายถึง ลงนามหรื อตกลงอย่างเป็ นทางการ
o ผลลัพธ์ หมายถึง สิ่ งที่เกิดขึ้นตามมา อันเป็ นผลกระทบหรื อผล
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การเตรี ยมความพร้ อม: ให้นกั เรี ยนเขียนข้อความหนึ่งย่อหน้าเกี่ยวกับการบรรลุ การเห็นชอบร่ วมกัน หรื อการจัดการกับความขัดแย้งกับเพื่อนของตน (อาจเป็ นญาติ
หรื อเพื่อน) นักเรี ยนใช้กลวิธีอะไร และจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเรี ยนไม่ใช้กลวิธีน้ ี
เนื ้อ หาก่ อ นเรี ยน : ถ้าจาเป็ น อธิ บายเหตุผล ทาไมจึงต้องมีการก่อตั้งอาเซียน และยกตัวอย่างหลักการทางานของอาเซียน
การสาธิ ต กิ จ กรรม: ควรสาธิตการเปรี ยบเทียบจาก ใบงานของนักเรี ยนกับข้อมูลจริ งของอาเซียน
ขัน้ ตอนการสอน
คาบที่ 1
o กลุ่มย่อย ทาโครงงาน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มค้นคว้าหนึ่งหัวข้อจากรายการความสาเร็ จของอาเซียน นักเรี ยนอาจใช้สิ่งพิมพ์หรื ออินเตอร์เนต เพื่อศึกษา
ตัวอย่างของข้อตกลงที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็ จของอาเซียน อาจค้นหาข้อตกลงบางข้อจากระบบฉันทามติของอาเซียน (ASEAN Consensus System) หรื อ
จากหัวข้ออื่น ๆ เช่น สนธิ สัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีการให้สัตยาบัน 7 ข้อ ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดนซึ่งมีการให้สัตยาบัน 6 ข้อ บางโครงการของอาเซียนดาเนินการตามสู ตรอาเซียนลบX หรื อXบวกสอง หมายถึงสองหรื อสามประเทศที่มีความพร้อม
อาจเข้าร่ วมโครงการ และประเทศอื่น ๆ เข้าร่ วมเมื่อมีความพร้อม
o การบ้านหรื องานในชั้นเรี ยน ให้กลุ่มค้นคว้าปัญหาของประเทศสมาชิกในขณะนั้น วิธีการแก้ปัญหา ผลลัพธ์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
คาบที่ 2
o ให้กลุ่มนาเสนอโครงงานของตนหน้าชั้น แต่ให้นกั เรี ยนแต่ละคนใช้ ใบงานอาเซียนเห็นชอบของตัวเองในการติดตามว่ามีการบรรลุขอ้ ตกลงร่ วมกันได้อย่างไร
และประโยชน์มีอะไรบ้าง
การร่ างกฎบัตร
o ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มใหม่ แต่ละกลุ่มเป็ นตัวแทนของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ในบริ บทที่สมมุติวว่าเดือนนี้คือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 วันที่ผนู้ าประเทศ
สมาชิกอาเซียน ในขณะนั้นตัดสิ นใจตั้งกฎบัตร
o ให้นกั เรี ยนใช้ ใบงาน เรื่ องอาเซียนเห็นชอบเป็ นข้อมูลอ้างอิงในการกรอก ใบงานร่ างกฎบัตร ช่วยกันหาข้อดีและข้อเสี ยของโครงสร้างข้อตกลงจาก ใบงาน
อาเซียนเห็นชอบ และเขียนข้อดีของกฎบัตร วงกลมข้อดีที่ทุกคนคิดว่าสาคัญที่สุด
o ให้กลุ่มนักเรี ยนแลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยนถึงข้อดีที่กลุ่มตนคิดว่าเป็ นข้อดีที่สุด และเขียนบนกระดาน
คาบที่ 3
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การ ประชุมรั ฐมนตรี
o สมมุติให้ตวั แทนแต่ละกลุ่ม เป็ นรัฐมนตรี ของประเทศ แยกย้ายกันเข้าร่ วมประชุมรัฐมนตรี อาเซียน (จานวนกลุ่มขึ้นอยูก่ บั ขนาดของชั้นเรี ยน บางชั้นเรี ยนอาจ
แบ่งได้ 2 กลุ่ม บางชั้นเรี ยนอาจแบ่งได้มากกว่านั้น) ให้ตวั แทนแต่ละกลุ่มหารื อกับตัวแทนของประเทศอื่นๆ ช่วยกันระดมความคิดหาหลักการและ
วัตถุประสงค์ของอาเซียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนหลักการและวัตถุประสงค์อาเซียน ให้กลุ่มอภิปรายและเห็นชอบตั้งหลักการและวัตถุประสงค์อย่าง
ละ 5 ข้อ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาสร้างโปสเตอร์หรื อสื่ อผสม
o แจกหลักการและวัตถุประสงค์กฎบัตรอาเซียน ปี พ.ศ. 2551 ให้ทุกกลุ่ม แล้วให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบข้อมูลของตัวเองกับข้อมูลจริ ง
o ให้กลุ่มต่าง ๆ สารวจเป้ าหมายในแผนกลยุทธประชาคมอาเซียน เลือกเป้ าหมาย 1 อย่างที่คิดว่าสาคัญต่อชุมชน ก่อนอื่น ให้นกั เรี ยนประเมินว่าเป้ าหมาย
สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอย่างไร ต่อมาให้นกั เรี ยนเชื่อมโยงข้อมูลนี้กบั ประเด็นในชุมชนของตน แล้วเตรี ยมนาเสนอด้วยภาพ
โปสเตอร์ หรื อสื่ อผสมเกี่ยวกับเป้ าหมายมีผลต่อประเด็นในชุมชนของตนอย่างไร และความคืบหน้าหลังจากมีการกาหนดเป้ าหมายในปี พ.ศ. 2552 และผลที่
คาดหวังในปี พ.ศ.2558 ให้กลุ่มกาหนดสิ่ งที่ยงั จาเป็ นต้องให้ความใส่ ใจในประเด็นนี้ ใช้การนาเสนอนี้จดั เตรี ยมคาร้อง หรื อจดหมายเปิ ดผนึกถึงรัฐบาล และ
สานักเลขาธิการอาเซียน
การฝึ กปฏิ บัติโดยการชี ้แนะของครู : การ ร่ างกฎบัตร และการประชุมรัฐมนตรี จะต้องมีครู คอยให้คาแนะนา
บทสรุ ป : นาการนาเสนอ คาร้อง จดหมายเปิ ดผนึกลงบนเว็บไซต์ ASEAN Youth และให้นกั เรี ยนได้ติดต่อกับเยาวชนอาเซียนประเทศอื่น ๆ ทางอินเทอร์ เน็ต
การประเมินผลที่แนะนา
o ให้นกั เรี ยนกรอกข้อมูลในแผ่นอาเซียนเห็นชอบ และใบงานที่แต่ละกลุ่มจัดทาขึ้นจากการค้นคว้าความสาเร็ จของอาเซียน ข้อมูลที่ได้ควรครอบคลุมถึง ประเทศ
สมาชิกที่เกี่ยวข้องในช่วงที่มีขอ้ ขัดแย้ง มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ผลลัพธ์ระยะสั้นและระยะยาวจากข้อตกลงอาเซียน จากนั้นนาเสนอต่อชั้นเรี ยน ให้นกั เรี ยน
แสดงมุมมองที่ปราศจากอคติของประเทศที่แต่ละกลุ่มเป็ นตัวแทน แสดงข้อวิพากย์เรื่ องผลลัพธ์จากข้อตกลงอาเซียน (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 1การอธิบาย ด้านที่ 2-การตีความ ด้านที่ 4-มุมมอง)
o กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเปิ ดใจกว้าง และมีส่วนร่ วมในกลุ่มใหม่ในฐานะตัวแทนประเทศสมาชิกแสดงบทบาทสมมติเข้าประชุมสุ ดยอดอาเซียนเพื่อร่ างกฎบัตร ใช้
ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมอาเซี ยนเห็นชอบเพื่อแสดงจุดยืนจากมุมมองของประเทศที่ตนเองเป็ นตัวแทน และมีส่วนร่ วมในที่ประชุมรัฐมนตรี และแสดงความ
คิดเห็นเพื่อให้ได้หลักการ 5 ข้อ และวัตถุประสงค์ 5 ประการที่ประชุมเห็นชอบร่ วมกัน (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 2-การตีความ ด้านที่ 4-มุมมอง)
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o ให้กลุ่มสร้างการนาเสนอด้วยภาพหรื อสื่ อผสม หรื อเขียนจดหมายเปิ ดผนึกถึงรัฐบาล หรื อสานักเลขาธิการอาเซียน
นักเรี ยนควรมุ่งเน้นที่เป้ าหมาย (แผน
กลยุทธ์ประชาคมอาเซี ยน) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับประเด็นของชุมชนที่สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน งานสุ ดท้ายนักเรี ยนควรตอบ
คาถามประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ได้อย่างชัดเจน ได้แก่
1) ประโยชน์ร่วมกันที่ประเทศสมาชิกได้รับจากรวมตัวทางสังคมและเศรษฐกิจอันเกิดจากโลกาภิวฒั น์มีอะไรบ้าง
2) ผลประโยชน์ของภูมิภาคอาเซี ยนอาจท้าทายต่อประเทศสมาชิกอย่างไร
3) ด้วยเหตุใดอาเซี ยนจึงจาเป็ นต้องรวมตัวกันมากกว่าในทศวรรษที่ผา่ นมา (การประเมินรวมยอด ด้านที่ 2-การตีความ ด้านที่ 4-มุมมอง)
คาถามท้ ายบท

o เพราะอะไรการบรรลุขอ้ ตกลงจึงมีความยุง่ ยากซับซ้อน
o ประเด็นปั ญหาอะไรบ้างที่ได้รับการแก้ไขจากการตั้งกฎบัตรของอาเซียน
o การประกาศเป้ าหมายอย่างชัดเจนของอาเซียนเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างไร

การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร
บทเรี ยนนี้สามารถเชื่อมโยงกับรายวิชาอื่นๆ ในหลักสู ตรทางด้านเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายเรื่ องสนธิสัญญา ข้อตกลง
ปรัชญาและเหตุผลต่าง ๆ นอกจากนั้นสามารถนาความรู้ไปเชื่อมโยงกับวิชาวิทยาศาสตร์และสุ ขศึกษาโดยการเปรี ยบเทียบเป้ าหมายและผลลัพธ์
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เอกสารประกอบการสอน: รายการความสาเร็จอาเซียน
ความสาเร็ จโดยรวมของอาเซี ยน มีดงั ต่อไปนี้
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ
การสร้างเครื อข่ายระหว่างผูก้ าหนดนโยบายเพื่อให้เกิดความร่ วมมือกัน
การพัฒนาความรู ้สึกร่ วมกันในระดับภูมิภาค
การบูรณาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
การปกป้ องสิ่ งแวดล้อม
การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
การป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ
การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกเก่าและประเทศสมาชิกใหม่
การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในภูมิภาค
การเตรี ยมการป้ องกันและจัดการกับภัยพิบตั ิธรรมชาติ
การสนับสนุนสถานภาพของผูห้ ญิงให้เท่าเทียมกันกับผูช้ าย
การป้ องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศหรื อในหมู่ประเทศสมาชิก
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานอาเซียนเห็นชอบ (รายบุคคล)
ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มระดมความคิดด้วยกัน แต่แจกเอกสารให้นกั เรี ยนแต่ละคนเพื่อทากิจกรรมเวลาแห่งกฎบัตรและ กิจกรรมรัฐมนตรี ประชุม
ศึกษาข้อตกลงเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็ จของอาเซียนข้อใดข้อหนึ่ง โดยค้นหาจากเว็บไซต์ของ อาเซียน http://www.aseansec.org. โดยเฉพาะหน้า
http://www.aseansec.org/19573.htm เพื่ อ หาข้อ มู ล และตอบคาถามดัง ต่ อ ไปนี้
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ปัญหาหรื อสิ่ งท้าทายมีอะไรบ้าง
ผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งหรื อต่อหลายๆ ประเทศมีอะไรบ้าง
รู ปแบบหรื อวิธีการที่หลายๆ ประเทศใช้เพื่อให้บรรลุขอ้ ตกลงมีอะไรบ้าง
ในตอนแรกมีกี่ประเทศที่เห็นด้วยกับการก่อตั้งอาเซี ยน
มีประเทศอื่นๆ เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกอาเซี ยนภายหลังหรื อไม่ (ถ้ามีให้ระบุวา่ ประเทศอะไรบ้าง)
ข้อตกลงมีอะไรบ้าง
ผลกระทบระยะสั้นมีอะไรบ้าง
ผลลัพธ์ระยะยาวคืออะไร
ประเทศที่ร่วมทาข้อตกลงได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
ประเทศสมาชิกอาเซี ยนอื่นๆ ได้ประโยชน์ดว้ ยหรื อไม่ (ถ้ามี ได้ประโยชน์อย่างไร)
ประเทศอื่นๆ นอกอาเซี ยนได้ประโยชน์ดว้ ยหรื อไม่
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานร่ างกฎบัตร (รายกลุ่ม)
ให้สมมุติวา่ ตัวแทนของแต่ละกลุ่มเป็ นรัฐมนตรี ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ นาเสนอข้อตกลงที่คน้ คว้าจากใบงานอาเซี ยนเห็นชอบ โดยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

จุดประสงค์ขอ้ ตกลง

ประเภทข้อตกลง

ปี ที่ประกาศใช้

ประเทศที่เห็นด้วย

ข้อดีของลักษณะที่เป็ น
แบบอย่างของข้อตกลง

ข้เอเสี ยของลักษณะที่เป็ น
แบบอย่างของข้อตกลง

หลังจากที่อาเซี ยนได้ดาเนิ นการมาร่ วมสี่ สิบปี โดยยึดข้อตกลงที่ไม่เป็ นทางการ ความสัมพันธ์ส่วนตัว และความเข้าใจโดยปริ ยาย
ด้วยเหตุใดอาเซี ยนจึงตัดสิ นร่ างกฎบัตรในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548
ระดมความคิดข้อดีของกฎบัตร:
ประโยชน์ที่สาคัญที่สุดคือ:
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานหลักการและวัตถุประสงค์อาเซียน
ให้กลุ่มปรึ กษาหารื อ (อนุญาตให้เปิ ดพจนานุกรมหรื อเอกสารอ้างอิงอื่นๆประกอบ) จะอธิ บายความหมายของหลักการและวัตถุประสงค์อย่างไร
เขียนคาจากัดความด้วยดินสอเพื่อจะได้ปรับแก้ได้
หลัก การ

วัต ถุ ป ระสงค์

วงคาตอบที่ ดี ที่ สุ ด 5 คาตอบของหลัก การและวัต ถุ ป ระสงค์ ข ้า งต้น

เอกสารประกอบการสอน: แผนกลยุท ธ์ ป ระชาคมอาเซี ย น พ.ศ. 2552-2558
ให้เลือกเป้ าหมายโดยรวมหน้า 7-19 จาก http://www.asean.org/publications/RoadmapASEANCommunity.pdf
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เอกสารประกอบการสอน: หลักการและวัตถุประสงค์กฎบัตรอาเซียน ปี พ.ศ. 2551
กำรก่อตั้ง
สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ห รื ออาเซี ย นก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิ ง หาคม พ.ศ. 2510 ในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย ด้วยการลงนามใน
ปฏิญญาอาเซียน (ปฏิญญากรุ งเทพฯ) โดยประเทศผูร้ ิ เริ่ มก่อตั้งอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และประเทศไทย ต่อมาบรู ไน ดารุ สซาลามเข้า
เป็ นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2527 เวียดนามเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2538 ขณะที่ลาวและพม่าเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม
พ.ศ. 2540 และประเทศสุ ดท้าย คือ กัมพูชาที่เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 ปัจจุบนั อาเซียนมาประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
ตามที่ได้ระบุในปฏิญญาอาเซียนเป้ าหมายและจุดประสงค์ของอาเซียน มีดงั ต่อไปนี้
o เร่ งรัดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาด้านวัฒนธรรมในภูมิภาค
o ส่ งเสริ มสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและ หลักแห่งนิติธรรมในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค
ตลอดจนยึดมัน่ ในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
o ส่ งเสริ มความร่ วมมือและความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และการบริ หารจัดให้มีความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ในรู ปของการฝึ กอบรมและการวิจยั ในด้านการศึกษา วิชาชีพ เทคนิคและการบริ หาร
o ร่ วมมืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการศึกษาปัญหาการค้าระหว่างประเทศ การ
ปรับปรุ งการขนส่ งและการคมนาคมตลอดจนการพัฒนามาตรฐานความเป็ นอยูข่ องประชาชน
o ส่ งเสริ มการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
o ธารงความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศ หรื อองค์กรภูมิภาคซึ่ งมีหลักการและจุดประสงค์ที่คล้ายกัน และศึกษาหาแนวทาง
เพื่อก่อให้เกิดความร่ วมมือระหว่างประเทศมากยิง่ ขึ้น
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หลั ก กำรพื้น ฐำน
ความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิก ได้นามาสู่ หลักการพื้นฐานดังนี้ ซึ่ งอยูใ่ นสนธิสัญญาไมตรี และความร่ วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2519 (Treaty of
Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 หรื อ TAC)
o เคารพในเอกราช อานาจอธิ ปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดนและอัตลักษณ์แห่งชาติในทุกประเทศ
o ทุกประเทศมีสิทธิในปกครองตนเองโดยปราศจากการแทรกแซง การโค่นล้มหรื อการบีบบังคับจากภายนอก
o การไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่ งกันและกัน
o การแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
o การประกาศเลิกการคุกคามและการใช้กาลัง และ
o การร่ วมมืออย่างมีประสิ ทธิภาพต่อกัน
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บทที่ 2 กำรเห็นคุณของค่ำอัตลักษณ์ และควำมหลำกหลำย
ในบทนี้ ผูเ้ รี ยนจะได้คน้ หาความหลากหลายในอาเซียน และค้นหา
ว่าความหลากหลายเหล่านี้ช่วยสร้ างชุ มชน สิ่ งแวดล้อม สังคม และระบบ
การเมืองให้มีความหยุน่ ตัวยิ่งขึ้นอย่างไรบ้าง และที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่า
กัน บทนี้ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ตรวจสอบชุ มชน ความเป็ นอยู่ และความเชื่อใน
ชุมชนของตนเองเกี่ยวกับความแตกต่างเฉพาะตัวที่มีคุณค่า ในบทนี้เกิดจาก
ความคิดรวบยอดที่คงทนดังต่อไปนี้
o ประชาชนในอาเซี ยนมีอตั ลักษณ์ ที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ซึ่ ง
อาจได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากหลายสิ่ ง ได้แ ก่ ภู มิ ศ าสตร์ ชาติ ภาษา
ชาติพนั ธุ์ สภาพสังคมเศรษฐกิ จ การศึกษา ศาสนา อายุ เพศ และ
ความสนใจในการประกอบอาชีพ
o การเห็นคุณค่าในความหลากหลายก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ งและ
รู ้ สึ ก เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของอัตลัก ษณ์ ตนเองมากขึ้ น และมี บทบาท
สาคัญต่อความเป็ นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคล สังคม และระบบนิเวศ
ทัว่ ภูมิภาค
o ประวัติศาสตร์ และวิธีการที่ประวัติศาสตร์ ได้รับการราลึก จดจา
และตีความ ส่ งผลต่ออัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล และอัตลักษณ์ของ
ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

ในการศึกษาประวัติศาสตร์ และสังคม นักเรี ยนอาจค้นคว้าการเฉลิมฉลอง
อันหลากหลายทัว่ ภูมิภาคอาเซี ยน และพิจารณาแนวปฏับตั ิที่เหมือนกัน เช่น การ
น าผู้ค นมารวมตัว กัน และสื บ ทอดขนบธรรมเนี ย มประเพณี ส าหรั บ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ นักเรี ยนอาจเรี ยนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับที่
เล็ก หรื อระดับใหญ่ และความสาคัญในการรักษาระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ในวิชา
หน้าที่พลเมือง อาจให้นกั เรี ยนศึกษาว่ากลุ่มชนสามารถแยกตัวออกไป หรื ออยูร่ วม
กับคนอื่น ๆ อย่างไร ในขณะเดียวกัน วิชาภาษาและวรรณกรรมอาจพิจารณาว่า
วัฒนธรรมต่าง ๆ ประยุกต์ระบบการเขียนให้สอดคล้องกับภาษาพูดอย่างไร วิชา
ศิลปะ นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ว่า ศิลปะช่ วยในด้านการถ่ายทอดและทาให้เกิ ด
การเปลี่ ยนแปลงทางวัตนธรรมอย่างไรบ้าง ด้วยกิ จกรรมเพื่อการเรี ยนรู้เหล่ านี้
นักเรี ยนจะได้รู้คุณค่าของความหลากหลายที่ส่งผลต่อบุคลิกลักษณะที่มีร่วมกันทั้ง
ของตน ชุ มชน วัฒนธรรม ประเทศชาติ และภูมิภาค กรอบแนวคิดหลักสู ตรที่ทา
ให้เห็นภาพของสาระสาคัญนี้ มีดงั ต่อไปนี้

89

ระดับประถมศึกษำตอนปลำย: กำรเห็นคุณค่ ำของอัตลักษณ์และควำมหลำกหลำย
แนวทำง สำระสำคัญ
รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ด้วยเหตุใดประเพณี จึงมีความมีสาคัญเมื่อมี ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมต่าง ๆ (งานแต่งงาน งานศพ งาน
ประวัติศำสตร์ การเฉลิมฉลองและ
พิธีกรรมนาพาผูค้ นมา
การเฉลิมฉลอง (ประชาชน สถานที่
อุปสมบทหรื อพิธีรับศีล) และเทศกาลวันหยุดในอาเซียน และหาความ
และสั งคม
รวมตัวกัน
แนวคิด)
คล้ายคลึงที่พธิ ีกรรมต่าง ๆ นาพาผูค้ นให้มารวมตัวกัน และเสริ มแรง
ศึกษำ
ด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เหมือนกัน

วิทยำศำสตร์
และ
คณิตศำสตร์

ประชาชนปรับตัวให้เข้า
กับสิ่ งแวดล้อมผ่าน
วัฒนธรรมและวิถีการ
ดาเนินชีวติ
ระบบนิเวศของอาเซียน
ประกอบด้วยความ
หลากหลายอย่างมากมาย
ของสิ่ งที่มีชีวติ และสิ่ งที่
ไม่มีชีวติ ในทุกระดับ

ใช้รูปแผนที่ และแผนที่วา่ งสร้างแผนที่แสดงสภาพภูมิอากาศ และ
สภาพแวดล้อมของอาเซียน และให้นกั เรี ยนหา และทาเครื่ องหมายสิ่ งที่
เหมือนกัน (เช่น ชายฝั่ง ภูเขา ป่ า เกาะ และแผ่นดินใหญ่) และเชื่อมโยง
สิ่ งเหล่านี้กบั ความแตกต่างกันในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ระบบนิเวศเกิดจากอะไร และองค์ประกอบ กิจกรรม “หนึ่งตารางเมตร” พานักเรี ยนไปสถานที่ธรรมชาติ (เช่น แอ่ง
ในระบบนิเวศมีปฏิสัมพันธ์ กันอย่างไร
น้ าบนชายหาด หรื อวนอุทยาน หรื อสวนสาธารณะ) นักเรี ยนวัดพื้นที่
บ้าง (สถานที่ สื่ อ)
หนึ่งตารางเมตร และวาด หรื อเขียนรายการพันธุ์พืช แมลง หรื อสัตว์
(หรื อสิ่ งที่บ่งชี้วา่ มีแมลงหรื อสัตว์ชนิดนั้นอยู่ เช่น ใยแมงมุม รังนก) ที่
นักเรี ยนเห็น จากนั้นให้พิจารณาพื้นที่สิบตารางเซนติเมตร โดยทา
กิจกรรมเหมือนเดิมอีกครั้ง แต่ให้สังเกตในรายละเอียดมากขึ้น
ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อ
ชีวติ ประจาวันอย่างไร (ประชาชน
สถานที่)
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รำยวิชำ

ผลกำรเรียนรู้

หน้ ำทีพ่ ลเมือง ทุกวัฒนธรรมต่างมีความ
และจริยศึกษำ แตกต่างของ
ขนบธรรมเนียม รวมถึงมี
วิธีการในการปฏิสัมพันธ์
ที่ต่างกัน
ภำษำและ
วรรณกรรม

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
วัตถุประสงค์ของมารยาททางสังคมและ
ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น คืออะไร
(ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
เรี ยนรู้เกี่ยวกับต้นกาเนิดของมารยาทที่ดี และอะไรที่ถือเป็ นการผิด
มารยาทในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ดูสื่อท้องถิ่น
สาหรับการแลกเปลี่ยนทางสิ นค้า (เช่น โทรศัพท์มือถือ แฟชัน่ การ
ขนส่ ง) ทาให้ค่านิยมและขนบธรรมเนียมเปลี่ยน และให้นกั เรี ยนแสดง
ด้วยการปะติดเป็ นรู ป หรื อถ่ายคลิป

มีกลุ่มภาษาหลายกลุ่มใน
เอเซียน

อะไรมีอิทธิพลต่อการแพร่ กระจายของ
ภาษา (ประชาชน สถานที่)

ใช้แผนที่เพื่อค้นหา เชื่อมต่อ และเปรี ยบเทียบว่าภาษาแพร่ กระจายได้
อย่างไรในภูมิภาคอาเซียน

เรื่ องราวในวรรณกรรมมี
อิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของ
ประชาชน

เรื่ องราวในวรรณกรรมสร้างอัตลักษณ์ได้
อย่างไรบ้าง (ประชาชน แนวคิด)

เปรี ยบเทียบเรื่ องราวที่บอกเล่าเรื่ องราวของกลุ่ม เช่น พวกเขาข้ามพ้น
ความยากลาบากอย่างไร หรื อมีชยั ชนะได้อย่างไร และเชื่อมโยงเรื่ องนี้
กับอัตลักษณ์
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รำยวิชำ
ศิลปะ

ผลกำรเรียนรู้
วัฒนธรรมสามารถ
อนุรักษ์และสื บทอด
ผ่านศิลปะ

งานศิลปะบางอย่าง
เปลี่ยนแปลงสถานที่

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ประชาชนสื บทอดวัฒนธรรมผ่านศิลปะ
อย่างไร ( สื่ อประชาชน แนวคิด)

ศิลปะเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้อย่างไร
( สื่ อ ประชาชน)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ให้นกั เรี ยนศึกษาประวัติศาสตร์ จากการบอกเล่า/บันทึกเรื่ องราว
ประวัติศาสตร์ ที่มองเห็นได้ และจากเพลงว่า นี่เป็ นวิธีรักษาไว้ซ่ ึง
วัฒนธรรมและเป็ นการถ่ายทอดประวัติศาสตร์และเรื่ องราวจากชนรุ่ น
หนึ่งไปยังอีกรุ่ นหนึ่ง และคงความสาคัญมาจวบจนปัจจุบนั นี้
ดูตวั อย่างของวัด อนุสาวรี ย ์ และงานศิลปะอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงสถานที่
และให้ความหมายทางวัฒนธรรม และความหมายนี้ส่งผลต่ออัตลักษณ์
ในปัจจุบนั ของประชาชนอย่างไร นักเรี ยนทางานเป็ นกลุ่มเพื่อสร้างงาน
ศิลปที่เปลี่ยนแปลงสถานที่ในโรงเรี ยน
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รำยวิชำ

ผลกำรเรียนรู้

สุ ขศึกษำและ
พลศึกษำ

อาหารที่อุดมสมบูรณ์
นั้นขึ้นอยูก่ บั ความ
หลากหลายที่หาได้ใน
อาเซียน

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ

เทคโนโลยีช่วยให้
ประชาชนต่างวัฒธรรม
สื่ อสารกันได้ใน
ชีวติ ประจาวัน

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
อาหารที่หลากหลายช่วยให้สุขภาพดีได้
อย่างไร (สื่ อประชาชน)

มีวธิ ีอะไรบ้างที่ประชาชนต่างวัฒนธรรม
สามารถติดต่อกันได้ผา่ นเทคโนโลยีเพื่อทา
หน้าที่ในชีวติ ประจาวัน ( สื่ อประชาชน
แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ส่ วนที่ 1: นักเรี ยนจัดทารายการและถ่ายภาพ (ถ้าทาได้) อาหารที่
ครอบครัวรับประทานในหนึ่งสัปดาห์ อ่านฉลากเครื่ องปรุ งและคุณค่า
ทางอาหาร ให้นกั เรี ยนบอกแหล่งของอาหารที่ตวั เองรับประทาน
นักเรี ยนประหลาดใจหรื อไม่ในความหลากหลายหรื อไม่หลากหลายเลย
ของอาหารที่ตนเองรับประทาน
ส่ วนที่ 2: อาเซียน/โลกบนจานของฉัน – ให้นกั เรี ยนหาที่มาของ
เครื่ องปรุ งหรื ออาหารที่ครอบครัวตนเองรับประทาน และค้นหาว่า
อาหารเหล่านี้ผลิตที่ไหน และโดยใคร (ถ้าหากมีขอ้ มูล) และศึกษาต่อไป
ว่าเป็ นผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกอย่างไร และขนส่ งอย่างไร

ป่ าเทคโนโลยี: นักเรี ยนใช้เทคโนโลยีเพื่อสารวจเกี่ยวกับอาเซียนในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ดนตรี รู ปภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับวันหยุด หรื อความแตกต่าง
ทางภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิก นักเรี ยนสร้างรู ปตัดปะแสดงข้อมูล
หรื อการแลกเปลี่ยนที่ตนเองได้รับ
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น: กำรเห็นคุณค่ ำของอัตลักษณ์ และควำมหลำกหลำย
แนวทำง สำระสำคัญ
รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
การผลิดและการบริ โภค การแลกเปลี่ยนสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อ
ประวัติศำสตร์
ขนบธรรมเนียมประเพณี ในอาเซียน
และสั งคมศึกษำ สิ นค้าส่ งผลต่อความ
หลากหลาย
อย่างไร ( สื่ อประชาชน แนวคิด)
กลุ่มต่าง ๆ จะเข้มแข็งขึ้น ด้วยเหตุใดความหลากหลายในกลุ่ม
ได้ เมื่อประชาชนเคารพ ก่อให้เกิดจุดแข็งหรื อความได้เปรี ยบของ
ในความต่างของกันและ กลุ่ม (ประชาชน แนวคิด)
กัน
วิทยำศำสตร์ และ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเป็ นพื้นฐานของ
คณิตศำสตร์
ความสมบูรณ์ทางระบบ
นิเวศของอาเซียน

จะรักษาดุลยภาพให้คงไว้ในระบบนิเวศ
ในอาเซียนอย่างไร และมีอะไรบ้างที่
ทาลายระบบนิเวศ (สถานที่ สื่ อ
ประชาชน)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ใช้สื่อท้องถิ่นเพื่อศึกษาวิธีการแลกเปลี่ยนสิ นค้า (เช่นโทรศัพท์มือถือ
แฟชัน่ และการขนส่ งว่าได้เปลี่ยนแปลงค่านิยมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี อย่างไรบ้าง และแสดงด้วยรู ปตัดปะ หรื อสร้างคลิป
ให้นกั เรี ยนทาผังแสดงความแตกต่างในบทบาท ความสนใจและจุด
แข็งของครอบครัว ชั้นเรี ยน หรื อชุมชนของตน เขียนเรี ยงความ หรื อ
ใช้รูปแสดงจุดแข็งของแต่ละคน หรื อกลุ่มของตน

ให้นกั เรี ยนคิดและอภิปรายเหตุผลหรื อข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันในการ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และให้นาเสนอข้อคิดเห็นในการ
ปกป้ องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่หนึ่ง และอธิบายเหตุผลว่า
เรื่ องนี้สาคัญต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างไร
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รำยวิชำ
หน้ ำทีพ่ ลเมือง
และจริยศึกษำ

แนวทำง สำระสำคัญ
ผลกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
บุคคลและกลุ่มต่างมี
ชุมชน ประเทศ และวัฒนธรรมแตกต่างกัน โครงงานประวัติศาสตร์ จากการเล่าขาน ช่วยให้นกั เรี ยนทราบว่าชุมชน
ความต่างและสัมพันธ์กนั ได้อย่างไร (ประชาชน แนวคิด สถานที่) ประเทศ ภูมิภาคเกิดความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม และชาติพนั ธุ์
อย่างมากมายได้อย่างไร นักเรี ยนจะได้เข้าใจว่าหลายวัฒนธรรมใช้
ประวัติศาสตร์ จากการบอกเล่าเพื่อถ่ายทอดความรู้จากชนรุ่ นหนึ่งไปยัง
อีกรุ่ นหนึ่ง ให้นกั เรี ยนเล่าเรื่ องราวส่ วนบุคคลของผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงใน
ชุมชน หรื อเป็ นบุคคลสาคัญของนักเรี ยนผูท้ ี่ก่อให้เกิดความแตกต่าง

95

รำยวิชำ
ภำษำและ
วรรณกรรม

แนวทำง สำระสำคัญ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ภาษาทุกภาษาได้รวม
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าใครบางคนรู้ภาษา แต่ไม่ สถานการณ์จาลอง: นักเรี ยนจับฉลาก “สถานการณ์” (เช่น การมาถึง
รู ปแบบของความสุ ภาพ เข้าใจมารยาททางสังคม (ประชาชน
บ้านใครบางคนในฐานะแขก การรับรองแขก การกล่าวขอโทษ การ
ซึ่งเชื่อมสัมพันธภาพของ แนวคิด)
ตัดสิ นว่าใครจะเป็ นผูจ้ ่ายค่าอาหาร การแสดงการชื่นชมหรื อรับคาชม)
ประชาชนเข้าด้วยกัน
และเล่นบทบาทสมมติ ในการปฏิสัมพันธ์อย่างสุ ภาพด้วยภาษาแม่
และด้วยภาษาเป้ าหมาย (หรื อดัดแปลง เรี ยนรู้วธิ ีการพูดใหม่อย่าง
สุ ภาพโดยใช้ภาษาแม่ แต่รูปแบบของความสุ ภาพที่ใช้ในภาษาอื่น)
เรื่ องและนิยายปรัมปรา ผูค้ นปรับเปลี่ยนเรื่ องราวให้เข้ากับ
สามารถบอกเล่าด้วยวิธีที่ วัฒนธรรมของตนอย่างไร (ประชาชน
หลากหลาย
แนวคิด)

ศิลปะ

ศิลปะช่วยสื่ อสัมพันธ์
ระหว่างผูค้ น

วิเคราะห์เรื่ องเล่าหรื อนิยายปรัมปราที่เป็ นที่นิยม ที่มีลกั ษณะเฉพาะ
ของวัฒนธรรมหลาย ๆ เรื่ อง สื บค้นถึงต้นตอของความแตกต่างและ
คล้ายคลึงกัน เลือกเรื่ องหนึ่งเรื่ อง (เป็ นงานกลุ่ม) เพื่อศึกษาถึงที่มา
และนาเสนอในชั้นเรี ยน และสร้างเรื่ องเล่าขึ้นใหม่อีกหนึ่งเรื่ อง โดยใช้
วัฒนธรรมยุคปัจจุบนั ของตน
ศิลปะเก็บรักษาความทรงจา และอัตลักษณ์ ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่า อนุสาวรี ยข์ องสงคราม และศาสนสถานเป็ นที่
ร่ วมกันของประชาชนอย่างไร (สื่ อแนวคิด รวมตัวกันของประชาชนทุกยุคสมัยได้อย่างไร?
และประชาชน)

ศิลปะยังช่วยให้
ด้วยเหตุใด การจาลองรู ปแบบตาม
ประชาชนชื่นชมใน
ธรรมชาติในงานศิลปจึงส่ งผลต่อ
มุมมองต่าง ๆ และวิถีชีวติ อัตลักษณ์ของกลุ่มชน (สถานที่ แนวคิด)
ที่แตกต่างกัน

พิจารณาตัวอย่างงานศิลปะที่จาลองธรรมชาติวา่ ได้ส่งเสริ มหรื อมีอิทธิพล
ต่ออัตลักษณ์กลุ่มชนอย่างไร ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงรู ปทิวทัศน์ รู ปสัตว์ หรื อ
ปรากฎการณ์ และด้วยเหตุใดจึงมีความสาคัญต่อกลุ่มชน และทาให้มรดก
ทางอัตลักษณ์ไม่สูญหายไปได้อย่างไร
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ผลกำรเรียนรู้

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยส่ งเสริ มสุ ขภาพกาย
อย่างไรบ้าง (ประชาชน สถานที่)

สุ ขศึกษำและ
พลศึกษำ

ร่ างกายมนุษย์ได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรม
ทางกายภาพอัน
หลากหลาย

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ

เทคโนโลยีสามารถทาให้ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต่อ
เห็นความแตกต่างทาง
อัตลักษณ์ของประชาชนมีอะไรบ้าง (สื่ อ
วัฒนธรรมอย่างชัดเจน
ประชาชน)
หรื อกลับทาให้มองไม่
เห็นความหลากลาย

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ให้นกั เรี ยนฝึ กการออกกาลังกายต่าง ๆ ที่มีอยูก่ นั ในหลาย ๆ พื้นที่ในภูมิภาค
อาเซียน (ศิลปะการต่อสู้หรื อการรามวยจีน การเต้นรา กีฬาต่างๆ) หลังจากที่
ได้ออกกาลังกายแต่ละประเภท ให้นกั เรี ยนอภิปรายว่าแต่ละประเภทช่วย
ส่ งเสริ มความแข็งแกร่ ง ความทรหด และความยืดหยุน่ หรื อสมาธิ ในรู ปแบบที่
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง ให้ท้ งั ชั้นช่วยกันคิดโครงการออกกาลังกาย ในสอง
สัปดาห์ที่รวมการออกกาลังกายต่าง ๆ ด้วยกันเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพมากที่สุด
หาตัวอย่างในชุนชนเกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้ศิลปะท้องถิ่น งาน
หัตถกรรม และรู ปแบบงานศิลป์ อื่น ๆ ได้ถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมโลก
และนาไปแสดงในเว็บไซต์อาเซียน ให้นกั เรี ยนใช้เทคโนโลยีเพื่อมอง
หาอิทธิพลใหม่ ๆ เพื่อทดลองกับวิถีชีวติ ของตน เช่น งานศิลป์
โครงงานของโรงเรี ยน การเตรี ยมอาหาร หรื อกิจกรรมสันทนาการ
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ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย: กำรเห็นคุณค่ ำของอัตลักษณ์ และควำมหลำกหลำย
แนวทำง สำระสำคัญ
รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
วิธีที่ประวัติศาสตร์ได้รับ ด้วยเหตุใดจึงมีมุมมองต่อเหตุการณ์ใน
ประวัติศำสตร์
ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน (ประชาชน
และสั งคมศึกษำ การสอนหรื อจดจามี
บทบาทอย่างมากต่อการ แนวคิด)(
สร้างอัตลักษณ์ของ
ประชาชน

เยาวชนในอาเซียนมีวธิ ีใน
การอนุรักษ์ประเพณี
แตกต่างกัน ในขณะที่
สร้างอัตลักษณ์ใหม่ของ
ตน

เยาวชนมีบทบาทอย่างไรในการรักษา
ความสาคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี
แม้ในขณะที่หาแนวทางใหม่เพื่อลอกเลียน
ขนบธรรมเนียมเดิม (ประชาชน แนวคิด)
ารเห็นคุณค่าอัตลักษณ์แ

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ศึกษาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จากพหุวสิ ัยทัศน์ ได้แก่ จากบทสรุ ป
ในตารา หรื อจาก การอธิบายของพยานบุคคล หรื อบันทึกเหตุการณ์
ของผูค้ นที่เกี่ยวข้องที่มีอิทธิ พลและอานาจในระดับต่าง ๆ สร้าง
แผนภาพเวนน์ เพื่อแสดง การอธิบายสิ่ งที่เหมือนกัน และมีวสิ ัยทัศน์
ใดบ้างที่ต่างกัน ให้นกั เรี ยนส่ งรายงานว่าเรื่ องราวต่าง ๆ ที่สะท้อน
มุมมองที่แตกต่างกันได้ถูกเก็บรักษาให้ยงั มีชีวติ ในสถานที่ต่าง ๆ หรื อ
โดยประชาชนแต่ละพื้นที่อย่างไร

ให้นกั เรี ยนศึกษาการฟื้ นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ในชุมชนอาเซียน
และศึกษาว่าเยาชนจะมองย้อนกลับไปยังชนรุ่ นหลังเพื่อหาแรงบันดาล
ใจในขณะที่ตนสร้างอัตลักษณ์ของตนอย่างไร อะไรคือสิ่ งที่อนุรักษ์ไว้
และอะไรคือสิ่ งใหม่ จะตัดสิ นเรื่ องนี้ อย่างไร
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ผลกำรเรียนรู้

วิทยำศำสตร์ และ ประชาชนสามารถวัด
คณิตศำสตร์
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และ ผลกระทบ
ของการสู ญเสี ยความ
หลากหลาย
หน้ ำทีพ่ ลเมือง
และจริยศึกษำ

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
อะไรคือผลกระทบต่อชุมชน หากดัชนี
ชีวภาพลดลง หรื อหายไป (สถานที่
สื่ อ)

เมื่อประชาชนที่มี
การเข้าใจในอัตลักษณ์ (ของตนและของ
ทรรศนะต่างกันและ
ผูอ้ ื่น) ช่วยให้ประชาชนแก้ไขความขัดแย้ง
วัฒนธรรมทางานร่ วมกัน และปัญหาได้อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
ได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่ง
ส่ งผลต่อการช่วยแก้ไข
ปัญหา

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ให้นกั เรี ยนค้นหาดัชนีชีวภาพในสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ในชุมชน
นอกจากนี้ ให้เรี ยนรู้เกี่ยวกับบทบาทของสิ่ งมีชีวติ นั้น ๆ ต่อระบบนิเวศ
ด้วย การสาบสู ญไปของดัชนีชีวภาพของสิ่ งมีชีวิตหนึ่งในพื้นที่หนึ่ง
อาจเป็ นการเตือนว่า การสู ญพันธุ์น้ ีอาจขยายตัว ซึ่งอาจส่ งผลกระทบ
ต่อทุกประเทศในอาเซียนด้วยเช่นกัน
ศึกษาความขัดแย้งระหว่างสองกลุ่ม (ทางชาติพนั ธุ์ ศาสนา
ประเทศชาติ ชั้นอายุ) และเขียนรายงานสองเรื่ องจากทั้งสองฝ่ าย ทา
รายการของวิสัยทัศน์ที่เหมือนกันและข้อพิพาท และเขียนมุมมองอื่นที่
ควรนามาพิจารณามากว่านี้ และเสนอแนวทางใหม่เพื่อแก้ไข ชี้ให้เห็น
ว่าความเข้าใจมากขึ้นในทรรศนะของฝ่ ายตรงข้ามจะช่วยแก้ปัญหาเร็ ว
ขึ้นอย่างไร
เพิม่ เติม ค้นหาปัญหาในโรงเรี ยนหรื อในละแวกใกล้เคียง ตีกรอบ
ปัญหา และติดต่อผูค้ นที่อาจมีมุมมองที่ต่างกันเพื่อขอความเห็นหรื อสิ่ ง
ที่เขาวิตกกังวล เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมกับอธิ บายว่า การ
พิจารณามุมมองที่แตกต่างกันช่วยให้เกิดความเข้าใจในปั ญหาและช่วย
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตนเสนออย่างไรบ้าง
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ผลกำรเรียนรู้
ความหลากหลายของ
ภาษาท้องถิ่นบางครั้งทา
ให้การรับรู้ในความ
แตกต่างชัดเจนขึ้น

ระบบการเขียนที่
หลากหลายในภูมิภาค
อาเซี ยนมีอิทธิ พลต่อ
วรรณกรรม

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ความแตกต่างกันภายในภาษาหนึ่งทาให้ผู้
พูดภาษาบางคนรวมกลุ่มกัน ใน
ขณะเดียวกันก็อาจกันบางคนออกจากกลุ่ม
ได้อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)

ด้วยเหตุใดวัฒนธรรมต่าง ๆ จึงรับระบบ
การเขียน (ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
เปรี ยบเทียบตัวอย่างภาษาหนึ่งในภูมิภาค (สาเนียง สานวนภาษา
โครงสร้างไวยากรณ์ หรื อโครงสร้างประโยค) อภิปรายว่า อะไรอาจ
ทาให้เกิดความแตกต่างมากยิง่ ขึ้น (การย้ายถิ่น การแยกตัวออกจากกลุ่ม
อื่น ๆหรื อการติดต่อกับกลุ่มอื่น) และสิ่ งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่ออัต
ลักษณ์และความแตกต่างหลากหลายภายในหนึ่งภาษาได้อย่างไร

ให้นกั เรี ยนศึกษาระบบการเขียนที่เป็ นต้นกาเนิดของภาษา หนึ่ง และ
ระบบการเขียนที่รับมาจากภาษาอื่น (เช่น ภาษาเวียดนาม และภาษาบา
ฮาซา อินโดนีเซีย) เรี ยนรู้วา่ ประชาชนปรับระบบการเขียนให้
เหมาะสมกับภาษาท้องถิ่นอย่างไร รวมถึงการตัดสิ นใจอื่น ๆ ที่
จาเป็ นต้องทา ศึกษาตัวอย่างระบบการเขียนที่ใช้ในสมัยก่อน (คาสอน
ศาสนา ตัวบทกฎหมายของรัฐบาล เป็ นต้น)
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รำยวิชำ
ศิลปะ

ผลกำรเรียนรู้
สารวจแนวคิดใหม่ และ
ความหลากหลายของ
ผูช้ มงานศิลปะที่ได้นา
การเปลี่ยนแปลงมาสู่
ศิลปะของอาเซียน

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
เทคโนโลยีและการสื่ อสารส่ งผลกระทบ
ต่อผูผ้ ลิตงานศิลป์ และผูเ้ สพงานศิลป์
อย่างไร และศิลปะได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรบ้าง ( สื่ อแนวคิด ประชาชน)

ศิลปะของอาเซียนได้
ศิลปะช่วยให้ประชาชนจากทัว่ โลกเข้าใจ
เปลี่ยนแปลงจารี ตศิลป์ ใน วัฒนธรรมและประชาชนในภูมิภาค
ภูมิภาคอื่น
อาเซียนอย่างไร ( สื่ อแนวคิด ประชาชน)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ศึกษาว่าความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจทัว่ โลกได้ ทาให้บริ ษทั ภาพยนตร์หนั
มาให้ความสาคัญกับกลุ่มคนดูที่ในอดีตได้มองข้าม และเป็ นต้นกาเนิด
ของความร่ วมมือใหม่ระหว่างนานาชาติในวงการภาพยนตร์

ให้นกั เรี ยนได้พิจารณานิทรรศการศิลปะตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอยู่ และ
วิจารณ์จารี ตประเพณี ประชาชน เทคนิค และแนวคิดที่ถูกถ่ายทอด
ออกมาในรู ปแบบงานศิลป์ การถ่ายทอดทาได้ถูกต้องหรื อไม่ วิธีจดั
แสดงงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ส่งผลต่อการเรี ยนรู้และการสรุ ป
ความเห็นของผูช้ มอย่างไร
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รำยวิชำ

ผลกำรเรียนรู้

สุ ขศึกษำและ
พลศึกษำ

การมีทางเลือกหลายด้าน
ในการรักษาทาง
การแพทย์และแผน
โบราณที่เป็ นประโยชน์
ต่อประชาชนและสังคม

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ

การใช้เทคโนโลยี ทาให้
ประชาชนสามารถสร้าง
และฟื้ นฟูวฒั นธรรม และ
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ด้วยเหตุใดการคงไว้และพยายามรักษา
วิธีการหลาย ๆ ด้านจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญใน
การรักษาทางการแพทย์ (แนวคิด สื่ อ
ประชาชน)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ให้นกั เรี ยนศึกษา และรายงานการจัดการด้านการรักษา พยาบาลทาง
การแพทย์ในชุมชนอาเซียนได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เศรษฐกิจของ
ชุมชนและสถานภาพของเมืองและชนบทส่ งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงการรักษา พยาบาลทางการแพทย์อย่างไร ใครได้
ประโยชน์และใครไม่ได้รับประโยชน์ และการรักษาแผนโบราณ
กาลังถูกแทนที่ดว้ ยวิทยาการแพทย์แผนใหม่ หรื อวิธีการใหม่ที่รับเข้า
มาจากต่างประเทศหรื อไม่ และวิธีการใหม่มีขอ้ พิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์วา่ ดีกว่าแบบเดิมหรื อไม่ จะปรับใช้นวัตกรรมอย่างไรให้
เข้ากับความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม และจะเป็ นประโยชน์อย่างไร
บ้าง

เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อความสามารถ ศึกษาและทดลองวิธีที่เทคโนโลยีในปัจจุบนั ช่วยให้การสื่ อสารของ
ประชาชนเชื่อมต่อกันได้เหมือนกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ใน
ในการวิจยั เข้าใจ และรักษาความพิเศษ
ของวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ดว้ ย
อย่างไร (แนวคิด สื่ อ ประชาชน)
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้: หนึ่งตารางเมตร
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ภาพรวม: การเรี ยนนอกชั้นเรี ยน พานักเรี ยนไปยังสถานที่ธรรมชาติ (เช่น แอ่งน้ าบนชายหาด ชายป่ า สวนสาธารณะ ฯลฯ) เพื่อสังเกตสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ให้
นักเรี ยนสังเกตสภาพแวดล้อม 3 รอบ โดยนักเรี ยนจะพิจารณาในรายละเอียดมากขึ้นในพื้นที่ที่เล็กลงในการสังเกตแต่ละครั้ง ครั้งแรกให้สังเกตสภาพแวดล้อมโดยรวม
จากนั้นในสังเกตครั้งที่ 2 ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มวัดพื้นที่ขนาดหนึ่งตารางเมตร และจดรายการพันธุ์พืช หรื อแมลง หรื อสัตว์ต่าง ๆ (หรื อสิ่ งที่บ่งชี้ วา่ มีตวั ตนของ
สิ่ งมีชีวติ ) ที่นกั เรี ยนเห็น ในการสังเกตครั้งสุ ดท้ายให้นกั เรี ยนพิจารณาพื้นที่สิบตารางเซนติเมตร โดยให้สังเกตในรายละเอียดมากขึ้น
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: ระบบนิเวศของอาเซี ยนประกอบด้วยความหลากหลายอย่างมากมายของสิ่ งที่มีชีวติ และสิ่ งที่ไม่มีชีวติ ในทุกระดับ ขนาด มาตรวัด
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
o นักเรี ยนสามารถให้คาจากัดความระบบนิเวศ
o นักเรี ยนสามารถจาแนกองค์ประกอบที่มีชีวติ และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ
o นักเรี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้ถึงปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีชีวติ และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ ในระบบนิเวศ
o นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้วา่ ระบบนิเวศทั้งหมดเกิดจากองค์ประกอบที่หลากหลาย
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ :
o ระบบนิเวศเกิดจากอะไร และองค์ประกอบในระบบนิเวศมีปฏิสัมพันธ์กนั อย่างไรบ้าง (สถานที่ สื่ อ)
o องค์ประกอบที่มีชีวิต และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ ในระบบนิเวศคืออะไร (สถานที่ สื่ อ)
o องค์ประกอบที่มีชีวิต และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ ในระบบนิเวศปฏิสัมพันธ์กนั อย่างไร (สถานที่ สื่ อ)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้ :
o ไม้เมตร
o เชือกและหมุด
o แว่นขยาย
o เทอร์โมมิเตอร์
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o สมุด หรื อ กระดาษสาหรับจดบันทึกการสังเกต
o เครื่ องมือที่ใช้ในการบันทึกการสังเกต เช่น ดินสอ ชอล์กสี เมจิกมาร์คเกอร์ สี หรื อ กล้องถ่ายรู ป
เวลาที่ใช้ : บทเรี ยนนี้จาเป็ นต้องพานักเรี ยนออกไปยังสถานที่ธรรมชาติในท้องถิ่น หากมีสถานที่เหมาะสมบริ เวณใกล้เคียงกับโรงเรี ยน อาจใช้เวลา 3 คาบ หากไม่มี
สถานที่ในบริ เวณใกล้เคียง อาจต้องใช้เวลาครึ่ งวันสาหรับการสังเกตทั้งสามรอบ
อภิธานศัพท์ :
 ระบบนิเวศ หมายถึง ชุมชนทางชีวภาพของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสิ่ งมีชีวติ เหล่านั้น
 องค์ประกอบที่มีชีวิต หมายถึง ของสิ่ งมีชีวติ หรื อเกี่ยวข้องกับสิ่ งมีชีวติ หรื อเป็ นผลพวงที่เกิดจากสิ่ งมีชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสัมพันธ์ที่อยูใ่ นระบบนิเวศ
ของสิ่ งมีชีวติ นั้น
 องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต หมายถึง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรื อสภาพแวดล้อมทางกายภาพมากกว่าทางชีวภาพ เป็ นสิ่ งที่ไม่ได้เกิดจากสิ่ งมีชีวติ
การเตรี ยมความพร้ อม
o ให้คานิยามระบบนิเวศ ระบบนิเวศ หมายถึง พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่เป็ นชุมชนของพืชและสัตว์ต่าง ๆ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของพืชและสัตว์น้ นั ๆ
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: ครู ให้คานิยามคาศัพท์: ระบบนิเวศ องค์ประกอบที่มีชีวติ และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ และการสังเกตหมายถึงสังเกตอะไรและสังเกตอย่างไรบ้าง
o องค์ประกอบที่มีชีวิต หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์ต่าง ๆ และสิ่ งที่เป็ นผลผลิตหรื อเกิดจากพืชและสัตว์ เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบนิเวศ
o องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ องค์ประกอบที่เป็ นสิ่ งไม่มีชีวติ ทั้งหมดในระบบนิเวศ (เช่น ก้อนหิ น อากาศ อุณหภูมิ ฯลฯ)
o การสังเกต คือ การใช้ประสาทสัมผัส เพื่อสังเกตอย่างระมัดระวัง
การสาธิ ตกิจกรรม: ครู ควรจะสาธิ ตว่า ควรสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสแต่ละอย่างอย่างไรบ้าง เช่น “ครู ได้ยนิ เสี ยงลมพัดระหว่างต้นไม้ และเสี ยงกบร้อง ครู รู้สึกถึง
ความอบอุ่นของแสงแดด ครู ได้กลิ่นดอกไม้ และได้สูดอากาศที่สดชื่น ครู เห็นต้นไม้และมูลดิน”
ขัน้ ตอนการสอน
1. สังเกตสภาพแวดล้อม เริ่ มต้นโดยให้นกั เรี ยนจดบันทึกวันที่ เวลา สถานที่ และอุณหภูมิ ให้นกั เรี ยนสังเกตสภาพแวดล้อมโดยการมองดู การฟัง การรู้สึก และ
การดมกลิ่นสิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว การบันทึกการสังเกตอาจบันทึกด้วยรู ปภาพ แผนภาพ รู ปถ่าย หรื อการจด (สาหรับนักเรี ยนในชั้นเรี ยนที่สูงขึ้น อาจให้ทา
ตารางสองช่องเพื่อทารายการองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ ตามความเหมาะสม)
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2. ให้อภิปรายร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน เพื่อทบทวนการสังเกตของนักเรี ยน เน้นที่การอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งที่ไม่มีชีวติ ในสิ่ งแวดล้อม ควร
สนับสนุนให้นกั เรี ยนแสดงออกว่า นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงสิ่ งที่ตนรายงานกับสิ่ งใดบ้าง เช่น “… เห็นนก นกอยูบ่ นต้นไม้ ต้นไม้ตอ้ งการแสงอาทิตย์เพื่อ
การอยูร่ อด…”
3. สังเกตพื้นที่หนึ่งตารางเมตร บอกนักเรี ยนว่า นักวิทยาศาสตร์เฝ้ ามองสังเกตการณ์อย่างระมัดระวัง และมองจากพื้นที่กว้างแล้วค่อย ๆ สังเกตในรายละเอียดมาก
ขึ้นในพื้นที่ที่เล็กลง ครู ควรสาธิ ตวิธีการวัด และทาเครื่ องหมายพื้นที่หนึ่งตารางเมตรโดยใช้ไม้เมตร เชือก และหมุด
4. ให้นกั เรี ยนทางานกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้นกั เรี ยนวัดพื้นที่หนึ่งตารางเมตร และสังเกต บันทึกองค์ประกอบที่มีชีวติ และไม่มีชีวติ ต่าง ๆ ภายในพื้นที่ตาราง
เมตร (รวมถึง ชนิดของพืชและแมลงต่าง ๆ ประเภทของดิน และอุณหภูมิ)
5. อภิปรายทั้งชั้นเรี ยน ทบทวนสิ่ งที่นกั เรี ยนสังเกตเห็น ครู ควรพยายามชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา
o สังเกตพื้นที่สิบตารางเซนติเมตร ทาการสังเกตซ้ าดังที่อธิบายข้างต้น โดยการวัดพื้นที่สิบตารางเซนติเมตร และทาเครื่ องหมายโดยใช้เชือกและหมุด ครั้งนี้ให้
นักเรี ยนใช้แว่นขยายส่ องเพื่อสารวจอย่างใกล้ชิดยิง่ ขึ้น
o อภิปรายทั้งชั้นเรี ยนเช่นเดียวกับกิจกรรมข้างต้น และถามคาถามเพื่อให้นกั เรี ยนแสดงความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ตนเอง เช่น นักเรี ยนพบว่าการสังเกตใน
พื้นที่ที่เล็กกว่ายากกว่าหรื อไม่ นักเรี ยนรู้สึกประหลาดใจบ้างหรื อไม่ในสิ่ งที่คน้ พบ เครื่ องมืออะไรที่ช่วยให้สังเกตได้ใกล้ชิดยิง่ ขึ้น
บทสรุ ป: ให้นกั เรี ยนเลือกองค์ประกอบที่มีชีวติ และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ 3-5 ชนิดที่นกั เรี ยนสังเกตเห็นในระบบนิเวศที่ตอ้ งศึกษาอยู่ ให้นกั เรี ยนวาดแผนภาพและ
เขียนอธิ บายว่าองค์ประกอบเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กนั อย่างไรในระบบนิเวศ
การประเมินผลที่แนะนา
o ให้นกั เรี ยนจากัดขอบเขตโดยวัดพื้นที่หนึ่งตารางเมตร ใช้เชือกและหมุดตรึ ง และบอกจานวนองค์ประกอบที่มีชีวติ และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ ครู อาจสังเกต
ดูความถูกต้อง ความร่ วมมือกันทางาน และ “การคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ ” ตอนท้าย ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ : ชนิดพืช ชนิด
แมลง/สัตว์ ประเภทดิน และอุณหภูมิ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 1- การอธิ บาย)
o ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการอภิปรายโดยใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการสังเกต บันทึก และแผนภาพ ให้ความสาคัญกับการที่ส่ิ งแวดล้อมถูกกาหนดโดยปฏิกริ ยาหรื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่มีชีวติ และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 1- การอธิบาย และ ด้านที่ 2 - การตีความ)
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o ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบกิจกรรม “หนึ่งตารางเมตร” โดยใช้แผนภาพที่ประกอบด้วยรายละเอียดที่มากขึ้นของพื้นที่ที่สังเกต อภิปรายในชั้นเรี ยนและทารายงาน
บันทึกการสังเกตทางวิทยาศาสตร์ (science journal entry) ให้สมบูรณ์ โดยการเพิ่มองค์ประกอบที่มีชีวติ และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ 3-5 ชนิด ที่สังเกตเห็นใน
ระบบนิเวศที่ตนสารวจ จากนั้นวาดภาพ และเขียนการอธิ บายว่าองค์ประกอบเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กนั อย่างไรในระบบนิเวศ ในระดับที่ใหญ่กว่า (หนึ่ง
ตารางเมตร) และในระดับที่เล็กกว่า (10 ตารางเซนติเมตร) (การประเมินผลรวบยอด: ด้านที่ 1-การอธิบาย และด้านที่ 2- การตีความ)
o การประเมินผลเพิ่มเติม: ให้นกั เรี ยนทางานกลุ่ม สร้างคู่มือแนะนาสถานที่ แจงรายละเอียดของ พันธุ์พืช สัตว์ แมลงในพื้นที่ระบบนิเวศที่ได้สารวจ พร้อมกับ
อธิบายสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม (การประเมินผลรวบยอด: ด้านที่ 1- การอธิบาย และด้านที่ 3-การประยุกต์ใช้)
คาถามท้ ายบท
o จะสารวจและวัดความหลากหลายในระบบนิเวศได้อย่างไร
o องค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ ในระบบนิเวศมีปฏิสัมพันธ์กนั อย่างไร
o สิ่ งมีชีวติ ในระบบนิ เวศที่มีขนาดต่าง ๆ กัน (ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่) พึ่งพาองค์ประกอบที่มีชีวติ และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ ในระบบนิเวศอย่างไร
บ้าง
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร
บทเรี ยนเหล่านี้สามารถเชื่ อมโยงกับการศึกษาสิ่ งแวดล้อมและบทเรี ยนต่าง ๆ ที่ศึกษาความหลากหลายทางพื้นที่ภูมิศาสตร์และระบบนิเวศ, นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์
ธรรมชาติ, และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์เป็ นผูส้ ร้าง

106

ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้: ประเพณี การเฉลิมฉลองและงานฉลอง
ระดับชั้น / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / ประวัติศาสตร์ และสังคมศึกษา
ภาพรวม: ครอบครัวสื บทอดความเชื่ อ ค่านิ ยม จารี ตประเพณี ผา่ นการเฉลิมฉลองและพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่ งช่วยกระชับความสัมพันธ์ของผูค้ นให้แน่นแฟ้ นยิ่งขึ้น และ
เชื่อมโยงระหว่างผูค้ นกับวัฒนธรรมและความเป็ นมาในอดีตของตนมากยิ่งขึ้น ในบทเรี ยนนี้ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้ประเพณี ของครอบครัว และเข้าใจว่าเหตุใดประเพณี
เหล่านี้จึงมีความสาคัญ นักเรี ยนจะได้ศึกษาว่า ประชาชนในวัฒนธรรมที่ต่างกัน มีการเฉลิมฉลองที่ต่างกัน แต่ก็มีความเป็ นสากลทางวัฒนธรรม (สิ่ งที่เหมือนกัน เช่น
ดนตรี อาหาร เครื่ องแต่งกายพิเศษ เป็ นต้น) จุดมุ่งหมายของบทเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับสิ่ งที่เหมือนกันของครอบครัวต่างวัฒนธรรม กิ จกรรมนี้
ออกแบบเพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจความสาคัญของประเพณี และวัฒนธรรม
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: การเฉลิมฉลองและพิธีกรรมนาพาผูค้ นมารวมตัวกัน
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน
o นักเรี ยนสัมภาษณ์ ผูส้ ู งอายุในครอบครัวเกี่ยวกับประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ
o นักเรี ยนทาตารางหรื อแผนภาพประเพณี และพิธีกรรม เพื่อแสดงความเป็ นสากลทางวัฒนธรรม (รู ปแบบทางวัฒนธรรมที่เป็ นที่รู้จกั ในทุกสังคม) ของประเพณี
และพิธีกรรม
o นักเรี ยนทาตารางหรื อแผนภาพประเพณี และพิธีกรรมในวัฒนธรรมอื่น
o นักเรี ยนค้นหาความเป็ นสากลทางวัฒนธรรม
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
o ด้วยเหตุใดประเพณี จึงมีความมีสาคัญเมื่อมีการเฉลิมฉลอง (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
o อาหาร เครื่ องแต่งกายพิเศษ เพลง งานฝี มือมีบทบาทในประเพณี ครอบครัวหรื อชุมชนอย่างไรบ้าง ( สื่ อแนวคิด)
o ความเป็ นสากลทางวัฒนธรรมสาหรับเทศกาลวันหยุด และงานเฉลิมฉลองมีอะไรบ้าง (ประชาชน แนวคิด)
o เทศกาลวันหยุดทัว่ โลก มีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรบ้าง (ประชาชน แนวคิด)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้
o ตารางหรื อแผนภาพความเป็ นสากลทางวัฒนธรรม
o ใบงานการจัดงานวันเกิด
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o
o
o
o

ตารางเปรี ยบเทียบวันหยุด
ใบงานเอกสารเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์การสังสรรค์ในครอบครัว
สมุดรู ปภาพต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้อ งานวันเกิดทัว่ โลก และงานฉลองปี ใหม่
กระดิ่ง/อุปกรณ์ที่เขย่าแล้วเกิดเสี ยง หมวก เพลง ซองอัง่ เปา โคมไฟ เครื่ องแต่งกายพิเศษตามประเพณี

เวลาที่ใช้ : 4 คาบ และมีการบ้าน 2 ชิ้นงานสาหรับการสัมภาษณ์ครอบครัว
อภิธานศัพท์
o ประเพณี หมายถึง ธรรมเนียมปฏิบตั ิ หรื อความเชื่อที่สืบทอดจากคนรุ่ นหนึ่งไปยังคนรุ่ นต่อไป
o การเฉลิมฉลอง หมายถึง การกระทาที่แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของเหตุการณ์ผา่ นกิจกรรมสังคม หรื อกิจกรรมรื่ นเริ ง
o พิธีกรรม หมายถึง พิธีการซึ่ งเป็ นการประกอบพิธีหลายอย่าง
o งานฝี มือ หมายถึงวัตถุที่คนเป็ นผูส้ ร้าง มักเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรื อความสนใจทางสังคม
o ความเป็ นสากลทางวัฒนธรรม หมายถึง รู ปแบบทางวัฒนธรรมที่เป็ นที่รู้จกั กันในทุกสังคม
การเตรี ยมความพร้ อม
คาบที่ 1
ให้นกั เรี ยนพูดคุยและนึกถึงสิ่ งที่สมาชิกในครอบครัวประพฤติปฏิบตั ิเหมือนกัน เมื่อพูดถึงความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบตั ิ และจารี ตประเพณี ตั้งคาถามให้ท้ งั ชั้นเรี ยน
ร่ วมกันอภิปราย โดยถามว่า
o ครอบครัวของนักเรี ยนทาอะไรทุก ๆ ปี เพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดทางศาสนา วันเกิด หรื อเทศกาลวันหยุดต่าง ๆ (ยกตัวอย่างวันหยุดราชการ)
o มีอาหารพิเศษอะไรหรื อไม่ ที่ครอบครัวของนักเรี ยนรับประทานเพื่อเฉลิมฉลอง หรื อ เพลงพิเศษอะไรที่นกั เรี ยนร้อง เสื้ อผ้าที่สวมใส่ สิ่ งของพิเศษอะไรที่
นักเรี ยนใช้ อธิ บายว่าสิ่ งเหล่านี้เป็ นส่ วนหนึ่งของประเพณี ครอบครัว
o ประเพณี หลายอย่างเกิดจากการเฉลิมฉลองที่เกิดขึ้นทุก ๆ ปี ทารายการการฉลองของครอบครัว ขอให้ครู ช่วยแนะว่า ให้ทารายการของการเฉลิมฉลองทุก
ประเภทด้วย ไม่เฉพาะการฉลองในวันหยุดทางศาสนาเท่านั้น
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: ครู จะยกตัวอย่างที่ระบุเพื่อแสดงความเป็ นสากลในการเฉลิมฉลอง
การสาธิ ตกิจกรรม: ให้ครู อธิ บายประเพณี ครอบครัว และสาธิตการนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของประเพณี น้ นั มาใส่ เป็ นหมวดหมู่ในความเป็ นสากลทางวัฒนธรรม
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ขัน้ ตอนการสอน
คาบที่ 2
o แนะนาสิ่ งที่เป็ นสากลบางอย่างที่แสดงถึงการเฉลิมฉลองของผูค้ นทัว่ โลก แสดงตารางความเป็ นสากลทางวัฒนธรรม ได้แก่
 ดนตรี
 อาหารพิ เศษ
 ศิลปหัตถกรรม
 เครื่ องแต่งกาย
 แสงไฟ
o หากเหมาะสม ถามนักเรี ยนว่า ฉลองวันเกิดตนเองอย่างไร ให้นกั เรี ยนเขียนรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนการฉลองวันเกิด (หากนักเรี ยนไม่ฉลองวัน
เกิด ให้ทากิจกรรมต่อไป คืออ่านหนังสื อเกี่ยวกับการฉลอง และเขียนแผนภาพความเป็ นสากลทางวัฒนธรรม)
o อ่านหนังสื อเกี่ยวกับการฉลองวันเกิดทัว่ โลก อภิปรายถึงสิ่ งที่ผคู้ นทัว่ โลกทาเหมือนกันเพื่อฉลองวันเกิด (ดนตรี เครื่ องแต่งกายพิเศษ อาหาร และ
ศิลปหัตถกรรม)
o บันทึกสิ่ งที่นกั เรี ยนพูดบนแผนภาพความเป็ นสากลทางวัฒนธรรม (หลังกิจกรรม นาแผนภาพนั้นมาแสดงเพื่อให้นกั เรี ยนได้ใช้อา้ งอิง)
คาบที่ 3
o วันหยุด เปรี ยบเทียบความเหมือนและความต่างของการฉลองวันหยุดโดยเลือกวันหยุดมาสองวัน ใช้แผนภาพความเป็ นสากลทางวัฒนธรรมแผ่นใหม่
ตัวอย่างเช่น วันขึ้นปี ใหม่ (1 มกราคม) และวันตรุ ษ หรื อวันขึ้นปี ใหม่ประจาชาติ (เช่น วันตรุ ษจีน วันสงกรานต์ หรื อวันเต็ด วันขึ้นปี ใหม่เวียดนาม)
o อ่านหนังสื อเกี่ยวกับวันขึ้นปี ใหม่ เนื่องจากวันที่ 1 มกราคมเป็ นวันที่ฉลองปี ใหม่กนั ในประเทศต่าง ๆ ถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนคิดว่าทาไมคนเราจึงฉลองวันขึ้น
ปี ใหม่กนั และสิ่ งที่ผคู ้ นคาดหวังในปี ใหม่มีอะไรบ้าง
o เปิ ดเพลงวันปี ใหม่ เช่น เพลงสามัคคีชุมนุม Auld Land Syne (ถ้ามีอินเตอร์เนต ให้นกั เรี ยนดูหรื อฟัง Youtube ฟังเพลงนี้พร้อมทั้งดูเนื้ อเพลง ใน
www.youtube.com/watch?v-wPnhaGWBnys)
o ถามนักเรี ยนว่า สาระสาคัญในบทเพลงนี้คืออะไร ทาไมจึงคิดเช่นนั้น
o แสดงสิ่ งที่เป็ นสัญลักษณ์การฉลองปี ใหม่ เช่น หมวก หรื อ อุปกรณ์ที่เขย่าแล้วเกิดเสี ยง (Noise-maker) (ศิลปหัตถกรรม)
o ให้นกั เรี ยนจับคู่ ช่วยกันเติมข้อมูลใน ใบงานการจัดงานฉลอง อนุญาตให้นกั เรี ยนเปิ ดหาข้อมูลในหนังสื อที่ได้อ่านเกี่ยวกับวันขึ้นปี ใหม่
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คาบที่ 4
o อ่านหนังสื อเกี่ยวกับวันตรุ ษหรื อวันขึ้นปี ใหม่ประจาชาติที่เฉลิมฉลองในประเทศอาเซี ยน
o เปิ ดเพลงขึ้นปี ใหม่ ตามประเพณี (ถ้ามี) ถามนักเรี ยนว่า เพลงมีความหมายอะไร ด้วยเหตุใดนักเรี ยนจึงคิดเช่นนั้น
o ผูค้ นอวยพรซึ่ งกันและกันอย่างไรในวันตรุ ษหรื อวันขึ้นปี ใหม่ประจาชาติ และเพราะอะไรจึงอวยพรกัน
o ให้นกั เรี ยนดูโคมไฟ ซองอัง่ เปา เครื่ องแต่งกาย ตามประเพณี และศิลปวัตถุที่สาคัญในการเฉลิมฉลองวันตรุ ษ
o ให้ท้ งั ชั้นเรี ยนเติมตารางในส่ วนของวันตรุ ษด้วยกันอนุญาตให้นกั เรี ยนค้นคว้าในหนังสื อเกี่ยวกับวันตรุ ษ
o เปรี ยบเทียบวันขึ้นปี ใหม่สากลที่ฉลองในวันที่ 1 มกราคมกับการฉลองวัน ตรุ ษอื่น ๆ จดบันทึกว่ามีองค์ประกอบใด หรื อมีส่ิ งใดในวันฉลองปี ใหม่ท้ งั สอง
ที่เหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน
การฝึ กปฏิ บัติโดยการชี ้แนะของครู : โครงงานประวัติศาสตร์จากการเล่าขาน: เชิญสมาชิกครอบครัวมาในชั้นเรี ยนเพื่อร่ วมอภิปรายประเพณี และพิธีกรรมครอบครัว
นักเรี ยนจะได้สัมภาษณ์ผปู ้ กครองหลังจากที่ได้ฟังผูป้ กครองเล่า
ขั้นตอนการสอนนี้ช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ และใช้ทกั ษะการฟัง พูด อ่าน เขียนผ่านวิธีการเรี ยนรู้ในชีวิตจริ งที่มีความหมาย นักเรี ยนจะกลายเป็ นผูท้ ี่สืบค้นข้อมูลอย่าง
กระตือรื อร้น หลังจากการสัมภาษณ์ นักเรี ยนทั้งชั้นแลกเปลี่ยนสิ่ งที่ตนบันทึก และจัดลาดับใหม่ แล้วจึงช่วยกันทาบันทึกขึ้นมาใหม่ ให้นกั เรี ยนตัดสิ นเลือกชื่อเรื่ อง
ตามสาระสาคัญหลักที่ได้จากการสัมภาษณ์
ทักษะที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่: จะถามคาถามที่เกี่ยวเนื่องอย่างไร จะจดบันทึกอย่างไร จะสบสายตาอย่างไร จะทักทายผูม้ าเยือนอย่างไร จะพูดต่อหน้ากลุ่ม และต่อ
หน้าผูใ้ หญ่อย่างไรจะค้นหาข้อสารสนเทศอย่างไร จะฟังคาถามที่ถามซ้ า ๆ อย่างไร จะเรี ยงลาดับความคิดหลังการสัมภาษณ์อย่างไร จะหาใจความหลักอย่างไร และ
นามาเขียนสรุ ปสาระสาคัญอย่างไร
คาถามท้ ายบท: โครงงานผ้าปะต่อ ทั้งชั้นทาผ้าปะต่อนใหญ่ร่วมกัน แบ่งพื้นที่เป็ นสี่ เหลี่ยมในผ้าห่มให้นกั เรี ยนแต่ละคนแสดงผลงานตนเองในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัวชั้นเรี ยน เพื่อสะท้อนว่าครอบครัวชั้นเรี ยนได้รับการสื บทอดหรื อได้รับอิทธิพลจากจารี ตประเพณี ทางวัฒนธรรมหรื อมรดกทางวัฒนธรรมอย่างไร
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง: นักเรี ยนสัมภาษณ์สมาชิกครอบครัวเกี่ยวกับประเพณี และพิธีกรรมครอบครัว ใช้เอกสารประกอบการสอน ใบงานการสัมภาษณ์การเฉลิม
ฉลองของครอบครัว
การประเมินผลที่แนะนา
o ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยน อภิปรายเกี่ยวกับความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบตั ิ และประเพณี ของครอบครัวตน ให้นกั เรี ยนช่วยกันเติมข้อมูลในตาราง
ความเป็ นสากลทางวัฒนธรรม โดยยกตัวอย่างสองหรื อสามตัวอย่างเกี่ยวกับการฉลองและประเพณี ของครอบครัว พร้อมทั้งการอธิบายเกี่ยวกับดนตรี อาหาร
เครื่ องแต่งกายศิลปวัตถุ และแสงไฟ (ถ้ามี) ที่ใช้ในการฉลองแต่ละงาน (การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 1-การอธิบาย)
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o ให้นกั เรี ยนเติมข้อมูลในเอกสารประกอบการสอน ใบงานการจัดงานฉลองวันเกิด เน้นที่การอธิบาย เพื่ออธิบายว่าวันเกิดนั้นจัดฉลองขึ้นอย่างไรในครอบครัว
ดนตรี ที่ใช้ในงาน เครื่ องแต่งกายพิเศษที่ใส่ ในงาน อาหารในงาน และงานฝี มือที่ใช้ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 1-การอธิบาย)
o ให้นกั เรี ยนอภิปรายเกี่ยวกับการฉลองวันเกิดทัว่ โลก โดยให้นกั เรี ยนนึกถึงสิ่ งที่เหมือนกัน (ความเป็ นสากล) ให้นกั เรี ยนนาสิ่ งที่ได้จากการอภิปรายมาใส่ ในใบ
งานความเป็ นสากลทางวัฒนธรรม (การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 2-การตีความ)
o ให้นกั เรี ยนจับคู่เติมข้อมูลการฉลองวันปี ใหม่ในตาราง “การเปรี ยบเทียบการฉลองวันหยุด” (ทั้งวันปี ใหม่สากล และวันตรุ ษ) ยกตัวอย่างที่ชดั เจนจากการอ่าน
หนังสื อ การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่ องเพลง หรื องานฝี มือ และจากการอภิปราย จากนั้นทั้งชั้นอภิปรายถึงความคล้ายคลึงกันและความต่างของการเฉลิมฉลองทัว่
อาเซี ยน (การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 2-การตีความ และด้านที่ 4-มุมมอง)
o ให้ท้ งั ชั้นทาผ้านวมด้วยกัน โดยนักเรี ยนแต่ละคนแสดงผลงานในชิ้นส่ วนของตน เพื่อแสดงว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชน ผลงานแสดงมรดกทาง
วัฒนธรรม ค่านิยมหรื อธรรมเนียมปฏิบตั ิของชั้นเรี ยน ตลอดจนแสดงออกถึงชาติพนั ธุ์ของตน (การประเมินผลรวบยอด: ด้านที่ 2-ตีความ และด้านที่ 4มุมมอง)
o การประเมินผลเพิ่มเติม: เติมข้อมูลสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวของนักเรี ยนในใบงาน “การสัมภาษณ์ครอบครัว” และทาสมุดชั้นเรี ยนแสดงประวัติส่วนตัว
ของนักเรี ยนแต่ละคน (มีขอ้ มูลประวัติส่วนตัวของนักเรี ยนแต่ละคนหนึ่งหน้า โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์) (การประเมินผลรวบยอด: ด้านที่ 2-ตีความ
และด้านที่ 4-มุมมอง)
คาถามท้ ายบท
o ครอบครัวและชุมชนปฏิบตั ิตามตามขนบธรรมประเพณี อย่างไรบ้าง ในการเฉลิมฉลองของพวกเขา
o มีการนาองค์ประกอบที่แตกต่างกัน (แสงไฟ อาหาร เครื่ องแต่งกาย ดนตรี ) มาใช้อย่างไรในการเฉลิมฉลอง
o พิธีกรรมและการเฉลิมฉลองต่าง ๆ มีความเป็ นสากลเหมือนกันอย่างไรบ้าง
o มีการฉลองวันหยุดที่แตกต่างกันในประเทศต่าง ๆ ทัว่ อาเซี ยนอย่างไรบ้าง
o พิธีกรรมและการเฉลิมฉลองนาพาผูค้ นมารวมกันอย่างไร
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร: การเชื่อมโยงกันในหลักสู ตรได้สอดแทรกในแผนการจัดการเรี ยนรู้ผา่ นการอ่าน การเขียน และประสบการณ์เรี ยนรู้ทางสังคม
ได้รวมอยูใ่ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่อธิบายข้างต้น
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เอกสารประกอบการสอน: แผนภาพความเป็ นสากลทางวัฒนธรรม
ดนตรี

เครื่ องแต่งกาย

อาหาร

กำรเฉลิมฉลอง

ศิลปหัตถกรรม

ควำมเป็ นสำกลทำง
วัฒนธรรม
แสงไฟ
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานการจัดงานฉลองวันเกิด
ชื่อ
วันที่
ครอบครัวทัว่ โลกร่ วมงานฉลองวันเกิด การฉลองอาจแตกต่างกัน แต่เราจะพบว่ามีส่ิ งที่เหมือนกันในทุกวัฒนธรรมในด้านวิธีการที่เราใช้เพื่อเฉลิมฉลอง
การเฉลิมฉลองวันเกิดได้กลายเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ทุกประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเมือง และเป็ นที่นิยมสาหรับเด็ก ๆ และผูเ้ ยาว์
ลองนึกดูวา่ ทัว่ อาเซี ยนเขาฉลองวันเกิดกันอย่างไร
ในประเทศ/วัฒนธรรมของฉัน ในการฉลองวันเกิด เรา:
ดนตรี

เครื่ องแต่งกาย

อาหาร
ศิลปหัตถกรรม
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานตารางเปรี ยบเทียบวันหยุด
ชื่อ
วันที่
ครอบครัวทัว่ โลกร่ วมงานเฉลิมฉลองกัน เปรี ยบเทียบวันหยุดสองวัน (เช่น วันขึ้นปี ใหม่สากล วันที่ 1 มกราคม วันตรุ ษสงกรานต์) ใส่ ขอ้ มูลในตารางและอภิปราย
ร่ วมกันว่า การฉลองวันหยุดสองวันนี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง
การฉลอง
ดนตรี
อาหาร
เครื่ องแต่งกาย
แสงไฟ
ศิลปหัตถกรรรม
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานสัมภาษณ์การเฉลิมฉลองของครอบครัว
ชื่อ
วันที่
ครอบครัวทัว่ โลกร่ วมการเฉลิมฉลอง การฉลองอาจแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เราใช้ในการฉลอง (เช่น ดนตรี และอาหารพิเศษ) อาจคล้ายคลึงกันในทุกวัฒนธรรม สัมภาษณ์
สมาชิกครอบครัว (คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่ คุณย่า หรื อ คุณตา คุณยาย คุณป้ า คุณลุง) เกี่ยวกับงานฉลองที่สาคัญที่ครอบครัวจัดขึ้น และจดบันทึกว่าวิธีการฉลองของ
ครอบครัวนักเรี ยน
ครอบครัวฉันฉลอง:
ในงานฉลอง พวกเรา
ดนตรี

เครื่ องแต่งกาย

อาหาร

ศิลปหัตกรรม
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรี ยนรู้ : ครอบคลุมผืนดินและผืนน้ า – ภูมิศาสตร์อาเซียน
ระดับชั้น / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / สังคมศึกษา
ภาพรวม: ในบทเรี ยนนี้ นักเรี ยนจะได้ศึกษาความคล้ายคลึงและความแตกต่างของสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศตนกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน โดยการพิจารณาความ
หลากหลายทางภูมิศาสตร์ ในประเทศของตน นักเรี ยนจะสามารถเชื่อมโยงสิ่ งเหล่านี้กบั ประเทศอื่น ๆ และเข้าใจแนวคิดเรื่ อง “ความคล้าย” และ “ความต่าง” ในการ
เห็นคุณค่าของความหลากหลาย นักเรี ยนจะได้ฝึกอ่านแผนที่ ระบุสภาพภูมิศาสตร์บนแผนที่ และนาไปแสดงบนแผนที่วา่ ง เริ่ มโดยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้โดยการสังเกต
สภาพภูมิศาสตร์ ประเทศตนบนแผนที่ และบ่งชี้วถิ ีการดาเนินชีวิตที่จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในรู ปภาพ จากนั้นให้ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศอื่น
เช่น ภูเขา ชายฝั่ง บริ เวณป่ า เกาะ เป็ นต้น ตอนท้าย ให้นกั เรี ยนเติมแผนที่วา่ ง และตารางแสดงความแตกต่างและความคล้ายคลึงของประเทศต่าง ๆ
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: ประชาชนปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมผ่านวัฒนธรรมและวิถีการดาเนินชีวิต
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน
o นักเรี ยนจะสามารถระบุความแตกต่างทางสภาพภูมิศาสตร์ ของประเทศต่าง ๆ ทัว่ อาเซียนบนแผนที่
o นักเรี ยนจะสามารถเปรี ยบเทียบและบอกความแตกต่างของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ทว่ั อาเซียน
o นักเรี ยนจะสามารถอธิ บายว่าทัว่ อาเซียนมีสภาพภูมิศาสตร์ คล้ายคลึงกันหรื อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
o ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศมีอิทธิ พลต่อประเทศอย่างไร (สถานที่ แนวคิด)
o สภาพภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศทาให้ประเทศต่าง ๆ อาเซียนเชื่อมติดกันหรื อแยกออกจากกันอย่างไร (สถานที่ แนวคิด)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้
o แผนที่แสดงภูมิประเทศของประเทศอาเซียน
o แผนที่วา่ งของประเทศอาเซี ยนแต่ละประเทศ
o แผนที่วา่ งขนาดเล็กของประเทศในอาเซียน
o แผนที่แสดงพื้นที่กสิ กรรมและแผนที่อื่น ๆ ทัว่ อาเซียน
o ตารางสาหรับเติมข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ “ประเทศของฉัน” และ “ประเทศอาเซียน”
เวลาที่ใช้ : 1 คาบ (สาหรับชัว่ โมงเรี ยนหนึ่งชัว่ โมง)
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อภิธานศัพท์
o ความหลากหลาย: แสดงความแตกต่างกันของหลายสิ่ งหลายอย่างมากมาย
o ภูมิประเทศ: การแสดงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
การเตรี ยมความพร้ อม
o พื้นที่ต่าง ๆ บนแผนที่มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์กนั อย่างไร
o พื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศนักเรี ยนมีความแตกต่างกันทางภูมิศาสตร์อย่างไร
o ดูแผนที่ประเทศตนเองและประเทศอื่น พิจารณาว่าสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันอย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: ไม่มี
การสาธิ ตกิจกรรม:
o สาธิ ตการอ่านสัญลักษณ์บนแผนที่ภูมิประเทศ การใช้สัญลักษณ์บนแผนที่เพื่อช่วยบันทึกลักษณะภูมิประเทศ
o สาธิ ตขั้นตอนการจดลักษณะภูมิศาสตร์และสาธิตการเปรี ยบเทียบลักษณะภูมิศาสตร์บนตารางโดยการวงกลมสิ่ งที่คล้ายคลึงกันในตาราง
ขัน้ ตอนการสอน:
o แสดงแผนที่ภูมิประเทศขนาดใหญ่ของประเทศอาเซียนให้ช้ นั เรี ยนดู และแสดงแผนที่วา่ งของประเทศไทยไว้คู่กนั ให้อภิปรายว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่
แตกต่างกันของประเทศแสดงด้วยสัญลักษณะอะไร (เช่น พื้นที่ภูเขา ทะเล เป็ นต้น) ให้นกั เรี ยนบอกความหมายของสี และสัญลักษณ์ที่แสดงลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ สาธิ ตการอ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์หนึ่งลักษณะบนแผนที่ภูมิประเทศ และสาธิตการบันทึกลักษณะทางภูมิศาสตร์น้ นั ด้วยสี และสัญลักษณ์บน
แผนที่วา่ ง
o แจกแผนที่วา่ งประเทศไทยให้นกั เรี ยนแต่ละคน และแผนที่ภูมิประเทศอาเซียน ให้แต่ละคนเติมลักษณะทางภูมิศาสตร์บนแผนที่วา่ งของแผนที่ประเทศตน
o หลังจากนั้น ให้อภิปรายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศตน จดรายการลักษณะทางภูมิศาสตร์เหล่านั้นบนตารางเพื่อให้ท้ งั ชั้นเรี ยนดู
o กลุ่มย่อยกลุ่มละ 3-4 คน (ขึ้นอยูก่ บั จานวนนักเรี ยน และจานวนประเทศอาเซียน) มอบหมายให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มพิจารณาลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศ
อาเซียนหนึ่งประเทศ แจกตารางลักษณะภูมิศาสตร์และแผนที่วา่ งขนาดใหญ่ของประเทศหนึ่งให้แต่ละกลุ่ม ให้กลุ่มตีความสัญลักษณ์และบันทึกลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ของประเทศอาเซี ยนที่กลุ่มตนได้รับมอบหมาย
117

o ทั้งชั้นเรี ยน สาธิ ตการเปรี ยบเทียบความคล้ายคลึงและบอกความแตกต่างจากรายการลักษณะภูมิศาสตร์ในตาราง ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบความคล้ายคลึงและ
บอกความแตกต่างในกลุ่มตนเอง และเตรี ยมตัวเพื่อนาเสนอชั้นเรี ยน
o ให้แต่ละกลุ่มนาแผนที่มาติดบนผนังต่อจากแผนที่ประเทศไทย แต่ละกลุ่มผลัดกันนาเสนอผลการสารวจของกลุ่มตน
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา:
o ให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนที่ไม่ยงั สามารถตีความสัญลักษณ์ และบันทึกลักษณะภูมิศาสตร์บนแผนที่ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรี ยนสามารถมีทกั ษะที่เหมาะสม
o ดูแลนักเรี ยนกลุ่มต่าง ๆ ว่าสามารถตีความลักษณะที่คล้ายคลึงและลักษณะที่แตกต่างในตารางของตน
บทสรุ ป: ให้นกั เรี ยนดูแผนที่ประเทศอาเซี ยนทั้งหมด เพื่อเพิ่มทักษะทางภูมิศาสตร์ และเพื่อประเมินว่านักเรี ยนได้เรี ยนรู้และเข้าใจมากน้อยเพียงใด
การประเมินผลที่แนะนา:
o ให้นกั เรี ยนสร้างแผนที่ประเทศที่แสดงลักษณะภูมิศาสตร์โดยใส่ สัญลักษณ์ที่ให้ไว้ในแผนที่ภูมิประเทศอย่างถูกต้อง (การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 1การอธิบาย)
o ให้ท้ งั ชั้นเรี ยนใช้แผนที่ตนอภิปรายลักษณะภูมิศาสตร์ และจดรายการลักษณะภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน (การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 1การอธิบาย)
o ให้นกั เรี ยนทางานกลุ่ม สร้างแผนที่ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน พร้อมทั้งบันทึกลักษณะภูมิศาสตร์ ให้กลุ่มนาเสนอ จากนั้นทั้งชั้นร่ วมกันอภิปรายเปรี ยบเทียบ
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างทางลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 1- การอธิบาย และด้านที่ 2การตีความ)
คาถามท้ ายบท:
o ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ปรากฏบนแผนที่มีลกั ษณะอย่างไร
o ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของประเทศอาเซียนมีลกั ษณะอย่างไร
o ลักษณะเหล่านี้ทาให้ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเชื่อมติดกันหรื อแยกออกจากกันอย่างไร
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร: ในบทเรี ยนนี้ช่วยแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนในสถานที่
เหล่านั้นอย่างไรบ้าง บทเรี ยนต่อไปนักศึกษอาจศึกษาความเป็ นอยูข่ องชาวเขา ผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชายฝั่ง หุบเขา หรื อป่ า และผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเมือง เพื่อเชื่อมโยงภูมิศาสตร์กบั
ชีวติ ประจาวันของประชาชน
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เอกสารประกอบการสอน : แผนที่ภูมิประเทศของประเทศอาเซียน

119

เอกสารประกอบการสอน: แผนที่วา่ งขนาดเล็กของประเทศอาเซี ยน
บรู ไนดารุ สซาลาม

กัมพูชา

120

อินโดนีเซีย

ลาว

121

มาเลเซีย

พม่า

122

ฟิ ลิปปิ นส์

สิ งคโปร์

123

ไทย

เวียดนาม
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เอกสารประกอบการสอน: ตารางเปรี ยบเทียบลักษณะทางภูมิศาสตร์
ชื่อ

วันที่
ประเทศของฉัน

ประเทศในอาเซียน
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เอกสารประกอบการสอน : แผนที่วา่ งของประเทศอาเซี ยน
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ : เรื่ องเล่าขานจากผูค้ นมากมาย – ความหลากหลายทางประวัติศาสตร์จากการเล่าขาน
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้ น / หน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา
ภาพรวม: ในบทนี้ นักเรี ยนจะได้มีส่วนร่ วมในโครงงานประวัติศาสตร์จากการเล่าขาน เพื่อให้เกิดความชื่นชมยิง่ ขึ้นในการที่ชุมชน ประเทศ และภูมิภาคของตนได้
กลายเป็ นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์ นักเรี ยนจะได้เข้าใจว่าหลายวัฒนธรรมใช้ประวัติศาสตร์จากการเล่าขานเพื่อถ่ายทอดความรู้จากชน
รุ่ นหนึ่งไปยังอีกรุ่ นหนึ่ง นักเรี ยนจะได้ฟังเรื่ องราวส่ วนตัวของผูซ้ ่ ึ งสร้างความแตกต่างในชุมชน หรื อในชีวิตส่ วนตัวของเขา
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: บุคคลและกลุ่มต่างมีความต่างและสัมพันธ์กนั
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
 นักเรี ยนสามารถคิดคาถามเพื่อใช้สัมภาษณ์บุคคลในชุมชน
 นักเรี ยนสามารถสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากเรื่ องราวที่เป็ นประสบการณ์ตรงของบุคคล
 นักเรี ยนสามารถเขียนเรี ยงความเกี่ยวกับเรื่ องบอกเล่าจากประสบการณ์ของบุคคลนั้นโดยตรง
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
 การเห็นคุณค่าของความหลากหลายช่วยลดความตึงเครี ยดของท้องถิ่น ภูมิภาค และโลกอย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้ : แนะนาให้หนังสื อเพื่อช่วยเป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์และเรี ยนรู้คา่ นิยมจาก “ผูอ้ าวุโส” ในชุมชน เลือกหนังสื อที่มีเนื้ อหา
เกี่ยวกับ
 บุคคลที่ทรงคุณค่าที่สุดในชุ มชน ซึ่ งเป็ นผูส้ ื บทอดความทรงจาเกี่ยวกับเรื่ องราวในอดีต
 สมาชิกในชุมชน ผูท้ ี่อาศัย “ผูส้ ื บทอดความทรงจาในอดีต” เมื่อต้องมีการตัดสิ นเลือกอะไรที่สาคัญ อันจะส่ งผลอย่างยิง่ ต่อปัจจุบนั และอนาคต
 “ผูส้ ื บทอดความทรงจาในอดีต” ควรจะมีบทบาทอย่างมากในการสร้างอัตลักษณ์และค่านิยมของชุมชน
เวลาที่ใช้ : อาจใช้เวลาแตกต่างกันตามความเหมาะสม (ประมาณ 1 สัปดาห์)
อภิธานศัพท์
 ประวัติศาสตร์ จากการเล่าขาน หมายถึง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
 ความทรงจา หมายถึง การราลึกถึงอดีตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
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การเตรี ยมความพร้ อม
 ด้วยเหตุใดความทรงจาจึงสาคัญต่อชีวติ เรา ให้นกั เรี ยนเขียน คาจากัดความคาว่า ความทรงจา และสะท้อนคิดว่าความทรงจามีความสาคัญ (ต่อตนเอง หรื อ
ชุมชน) อย่างไร
 ประวัติศาสตร์ จากการเล่าขานมีคุณค่าอย่างไร ให้นกั เรี ยนให้คาจากัดความคาว่า ประวัติศาสตร์ จากการเล่าขาน
 การศึกษาความทรงจาจากชุมชนร่ วมกันส่ งผลต่ออัตลักษณ์ของบุคคลอย่างไร
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: แบ่งกลุ่มย่อย ให้นกั เรี ยนสะท้อนคิดความทรงจาของตนกับสมาชิกในกลุ่ม และจากนั้นเลือกความทรงจาที่ประทับใจหนึ่งเรื่ องจากกลุ่ม เพื่อนามา
แลกเปลี่ยนความทรงจากันทั้งชั้นเรี ยน
การสาธิต: ครู สาธิ ตว่าจะนาความคิดไปสร้างเป็ นคาถามที่เหมาะสมและน่าสนใจเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์อย่างไร
ขัน้ ตอนการสอน:
คาบที่ 1
 แบ่งกลุ่มย่อย ให้นกั เรี ยนเขียนแผนผังใยแมงมุม ในการระดมความคิดเพื่อให้คาจากัดความ คาว่า “ความทรงจา” นักเรี ยนคิดคาจากัดความของ “ความทรงจา”
เอง
 ครู ถามว่านักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอดีต ประสบการณ์เรื่ องราวในอดีตของบุคคล และจากประวัติศาสตร์ ของชุมชนอย่างไร
 ครู อธิ บายความหมายของคาว่า ประวัติศาสตร์จากการเล่าขาน
o ประวัติศาสตร์ จากการเล่าขาน เกิดจากเมื่อบุคคลหนึ่ง (ผูส้ ัมภาษณ์) สัมภาษณ์อีกบุคคลหนึ่ง (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์) เกี่ยวกับชีวติ ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ณ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรื อเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เขาจดจาได้ ผูส้ ัมภาษณ์บนั ทึกการบอกเล่าของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และนาคาพูดของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
มาเขียนเรี ยบเรี ยงผ่านมุมมองของผูส้ ัมภาษณ์ การเขียนไม่ได้เป็ นการเขียนบันทึกเรื่ องเล่าคาต่อคาจากคาพูดของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
o ผูส้ ัมภาษณ์ตอ้ งปรับแก้ เรี ยบเรี ยง ตัดทอน หรื ออาจเพิ่มเติมคาให้สละสลวยตามความเหมาะสม (ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ดว้ ย)
ผลงานเขียนที่เรี ยบเรี ยงเรี ยบร้อยแล้ว ควรเป็ นงานเขียนที่สะท้อนความคิดและความเป็ นตัวตนของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ นักเรี ยนเลือกบุคคลในชุมชนของ
ตน หรื อบุคคลในชุมชนอื่น เพื่อสัมภาษณ์และเรี ยนรู้จากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ อาจช่วยนักเรี ยนในการเสาะหาบุคคลที่นกั เรี ยนสนใจที่จะสัมภาษณ์
 ทั้งชั้นเรี ยน ช่วยกันตั้งคาถามที่ใช้สัมภาษณ์ เริ่ มจากคาถามทัว่ ๆ ไป จนถึงคาถามเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวติ
 การบ้าน ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเลือกบุคคลที่ตนจะสัมภาษณ์ และเขียนอธิบายถึง สาเหตุที่เลือกบุคคลนี้ และมีสิ่งใดบ้างที่นกั เรี ยนคิดว่าต้องการเรี ยนรู้จากบุคคล
นี้
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 กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเลือกศึกษาช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ หรื อหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับชีวติ ของบุคคลผูใ้ ห้สัมภาษณ์เท่านั้น ให้นกั เรี ยนสัมภาษณ์
และจดบันทึกสิ่ งที่ตนได้เรี ยนรู ้จากการสัมภาษณ์
คาบที่ 2
 ให้นกั เรี ยนจับคู่ แลกเปลี่ยนบันทึกการสัมภาษณ์กนั
 ให้นกั เรี ยนเขียนเรี ยงความเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวติ ของบุคคลที่ตนสัมภาษณ์
คาบที่ 3
 ให้นกั เรี ยนนาเสนอเล่าเรื่ องราวของบุคคลที่ตนสัมภาษณ์จากเรี ยงความของตน
 หลังจากจบการนาเสนอของแต่ละคน ให้นกั เรี ยนจดบันทึกสิ่ งที่ตนได้ฟัง ยกตัวอย่าง ให้นกั เรี ยนเลือกเติมประโยคเหล่านี้ เช่น
o จากเรื่ องที่ฉนั ได้ฟัง สิ่ งที่สร้างความประหลาดใจแก่ฉนั คือ ...
o สิ่ งที่ทาให้ฉนั รู ้สึกตกใจมาก คือ ...
o สิ่ งที่ฉนั ได้เรี ยนรู ้จากประวัติศาสตร์เล่าขาน คือ...
o สิ่ งที่ฉนั คิดว่าสาคัญมากจากการสัมภาษณ์ คือ ...
o จากสิ่ งที่ฉนั ได้ฟัง ฉันมีคาถาม/หรื อสิ่ งที่อยากจะเรี ยนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ...
คาบที่ 4
 ให้นกั เรี ยนสะท้อนคิดเรื่ องราวที่ได้ฟัง และพิจารณาหาประสบการณ์ที่เหมือนกันจากเรื่ องราวทั้งหมด
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา: ไม่มี
บทสรุ ป: นักเรี ยนส่ งเรี ยงความ
การประเมินผลที่แนะนา:
 ก่อนการสัมภาษณ์ในโครงงานประวัติศาสตร์เล่าขาน ให้นกั เรี ยนเขียนสะท้อนคิดในบันทึกประจาวันว่า เพราะเหตุใดจึงเลือกบุคคลผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท่านนี้ และ
สิ่ งใดบ้างที่ตนต้องการเรี ยนรู ้จากบุคคลนี้ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 1-การอธิบาย)
 ให้นกั เรี ยนเขียนเรื่ องความให้สมบูรณ์ โดยนาเนื้อหาจากการสัมภาษณ์ผอู้ าวุโสในชุมชน และให้นกั เรี ยนสนใจเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรื อหัวข้อใดหัวข้อ
หนึ่งในชีวติ บุคคลนี้โดยเฉพาะ ให้นกั เรี ยนอธิบายว่า ความทรงจาในอดีตได้ส่งผลต่ออัตลักษณ์โดยรวมของชุมชนอย่างไร เรี ยงความอาจใช้รูปถ่าย งานฝี มือที่
เกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ประกอบ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 4-มุมมอง และด้านที่ 5 การร่ วมรู้สึก)
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 ให้นกั เรี ยนนาเสนอเรื่ องราวที่ได้จากการสัมภาษณ์ของตนต่อชั้นเรี ยน และเขียนสะท้อนคิดโดยมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้ สิ่ งที่ตนได้เรี ยนรู้มีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด
ประวัติศาสตร์ เล่าขานจึงมีความสาคัญ และจากการฟังเรื่ องเล่าของทั้งชั้นเรี ยน มีประสบการณ์ใดบ้างที่เหมือนกัน (การประเมินผลรวบยอด: ด้านที่ 1-การ
อธิบาย ด้านที่ 2-การตีความ และด้านที่ 4-มุมมอง)
 การประเมินผลเพิ่มเติม: นักเรี ยนเขียนจดหมายขอบคุณผูอ้ าวุโสผูใ้ ห้สัมภาษณ์ในโครงงานประวัติศาสตร์เล่าขาน และเล่าถึงสิ่ งที่ตนได้เรี ยนรู้จากบุคคลท่านนี้
และตนจะนาความทรงจานี้ไปใช้อย่างไรบ้างเพื่อสร้างชุมชนที่ปรองดองกันมากยิง่ ขึ้นในปัจจุบนั (การประเมินผลรวบยอด: ด้านที่ 5-การร่ วมรู้สึก)
คาถามท้ ายบท:
 บทบาทของเรื่ องราวส่ วนบุคคลในอดีต มีบทบาทอย่างไรบ้าง
 ด้วยเหตุใดความทรงจาด้านวัฒนธรรมและอัตลักษณ์จึงมีความสาคัญต่อชีวติ เรา
 เรื่ องราวหรื อความทรงจาในอดีตเพิ่มความแข็งแกร่ งให้แก่ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติอย่างไรบ้าง
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร:
ในวิชาสังคมศึกษา นักเรี ยนได้วเิ คราะห์และเปรี ยบเทียบมุมมองในประวัติศาสตร์ เล่าขานและความทรงจาส่ วนบุคคลกับการบันทึกทางประวัติศาสตร์
ในวิชาศิลปะ นักเรี ยนได้พิจารณางานศิลป์ ที่สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์จากมุมมองของบุคคลหนึ่ง และวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ ว่าช่วยบันทึกความทรงจาอย่างไร
บ้าง หรื อศึกษาว่า เพลงช่วยสื บสานเรื่ องราวและความทรงจาทางวัฒนธรรมจากคนรุ่ นหนึ่งไปยังอีกรุ่ นหนึ่งอย่างไร
ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา นักเรี ยนสามารถศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีเพื่อรวบรวมเรี ยบเรี ยงและเผยแพร่ ประวัติศาสตร์ เล่าขานอย่างไร
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้: หลากหลายและมีชีวิตชีวา – ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
ระดั บ ชั้ น เรี ยน / รายวิ ช า : มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น / วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ภาพรวม: ในบทนี้ นักเรี ยนจะได้ศึกษาว่า การกระทาของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมท้องถิ่นและประชากรสัตว์ป่าอย่างไร นักเรี ยนจะได้พฒั นาและ
อภิปรายข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันในมุมมองเรื่ องการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ นักเรี ยนจะได้นาเสนอความคิดเห็นสาหรับการปกป้ องความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่น
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: ความหลากหลายทางชีวภาพเป็ นพื้นฐานของความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศของอาเซียน
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
 นักเรี ยนสามารถอธิ บายว่าด้วยเหตุใดสมาชิกทั้งหมดของระบบนิเวศมีความสาคัญ
 นักเรี ยนสามารถบอกเหตุผลว่า ทาไมจึงต้องธารงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
 นักเรี ยนสามารถอธิ บายว่า ข้อคิดเห็นใดที่ตนคิดว่าน่าจะเป็ นเหตุผลหลักในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถอธิบายถึงข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่
อาจนาไปใช้ในการชักชวนให้สาธารณชนเชื่อว่าความหลากหลายทางชีวภาพสมควรได้รับการสงวนและปกป้ อง
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ :
 จะรักษาดุลยภาพให้คงไว้ในระบบนิเวศทัว่ อาเซียนอย่างไร และมีอะไรบ้างที่ทาลายระบบนิเวศ (สถานที่ สื่ อประชาชน)
 ความหลากหลายทางชีวภาพทาให้ระบบนิเวศของอาเซียนมีความยืดหยุน่ ตัวอย่างไร (สื่ อสถานที่)
 ผลของการสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพมีอะไรบ้าง (สื่ อสถานที่)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้ :
 บันทึกประจาวัน หรื อสมุดจดบันทึก
 อุปกรณ์ในการเขียน
 รู ปถ่ายของสัตว์ป่าที่ใกล้จะสู ญพันธุ์ (จากหนังสื อ“Earth’s Endangered Creatures” ผูแ้ ต่ง Glenn, C.R. ปี ค.ศ. 2006 หรื อจากเว็บไซด์
http://earthsendangered.com)
 บทความเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ (หัวข้อ “Biodiversity – Global Issues” ผูเ้ ขียน Shah, Anup ปี ค.ศ. 2012 หรื อจากเว็บไซด์
www.globalissues.org/issue/169/biodiversity)
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เวลาที่ใช้ : 2-3 คาบ
อภิธานศัพท์ :
 ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ ในชุมชนหนึ่ง
 ระบบนิเวศ หมายถึง ชุมชนของสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมของสิ่ งมีชีวติ นั้น
 การธารงรักษา หมายถึง การปกป้ องบางสิ่ งบางอย่างจากการเปลี่ยนแปลง
 ที่ใกล้จะสู ญพันธุ์ หมายถึง อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงที่จะสู ญพันธุ์
 ชนิดของสกุลพืชหรื อสายพันธุ์สัตว์ หมายถึง กลุ่มของสิ่ งมีชีวติ
 การสู ญพันธุ์ หมายถึง สาบสู ญ หรื อไม่มีหลงเหลืออยู่
การเตรี ยมความพร้ อม: ให้นกั เรี ยนพิจารณารู ปภาพของสายพันธุ์สัตว์ที่ใกล้จะสู ญพันธุ์จากถิ่นของมัน และตอบคาถามต่อไปนี้
 เพราะเหตุใด สัตว์เหล่านี้จึงตกอยูใ่ นภาวะอันตราย
 เพราะเหตุใด นักเรี ยนคิดว่า การเข้าไปช่วยเหลือในสถานการณ์น้ ีเป็ นเรื่ องที่สาคัญ
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: ให้นกั เรี ยนอธิ บายความหมาย หรื อบอกคาจากัดความคาต่อไปนี้
ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ การสู ญพันธุ์ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยน ให้นกั เรี ยนแต่งประโยคที่ใช้คาเหล่านี้ท้ งั สามคา โดยให้เขียนและจากนั้น
ให้อ่านประโยคที่ตนเขียน เช่น นักเรี ยนอาจบอกว่า จะต้องปกป้ องสมาชิกทั้งหมดในชุมชน เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและปกป้ องสายพันธุ์สัตว์ที่ใกล้
จะสู ญพันธุ์
การสาธิ ต: ไม่มี
ขัน้ ตอนการสอน:
คาบที่ 1, 2 และ 3 (จัดแบ่งเวลาตามความเหมาะสม)
o ให้นกั เรี ยนอธิ บายว่า เพราะอะไรนักเรี ยนคิดว่า สมาชิกทั้งหมดของระบบนิเวศมีส่วนสาคัญ
o จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าสมาชิกหนึ่งในระบบนิเวศสู ญพันธุ์ไป ยกตัวอย่างเช่น จะเกิดอะไรขึ้น หากปลาที่เป็ นสายพันธุ์สาคัญได้สูญไปจากระบบนิเวศของ
ทะเลสาบ ทาให้ผลู ้ ่าปลาพันธุ์น้ ีขาดแหล่งอาหาร และทาให้เหยือ่ ของมันขาดผูล้ ่า
o อภิปราย ผลกระทบที่เป็ นไปได้กบั สมาชิกสัตว์และพืชในระบบนิเวศ และผูค้ นที่อยูอ่ าศัยบริ เวณใกล้เคียง หรื อผูใ้ ช้ระบบนิเวศ (เช่น ชาวประมง หรื อ
นักท่องเที่ยว)
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o แบ่งชั้นเรี ยนออกเป็ นกลุ่มละ 2-3 คน ให้กลุ่มพิจารณาคาถามต่อไปนี้ : เพราะอะไรจึงต้องรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ พร้อมทั้งปกป้ องสิ่ งมีชีวติ ทุกชีวติ
ในระบบนิเวศ
o ให้กลุ่มอภิปรายและทารายการเหตุผลหรื อข้อคิดเห็นที่นกั เรี ยนคิดว่า ด้วยเหตุใดความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีความสาคัญ และเพราะเหตุใดจึงควร
ปกป้ องสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และถิ่นที่อยูอ่ าศัยของพืชและสัตว์
o อภิปรายเหตุผลหรื อข้อคิดเห็นของกลุ่มในชั้นเรี ยน บอกนักเรี ยนว่า ระหว่างที่อภิปรายในกลุ่ม นักเรี ยนอาจนึกถึงเหตุผลในการปกป้ องความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศได้มากกว่าหนึ่งข้อ เหตุผลในการอนุรักษ์น้ นั อาจแบ่งเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
o ด้านเศรษฐกิจ “ความหลากหลายทางชีวภาพช่วยให้ประชาชนมีรายได้ หรื อป้ องกันประชาชนจากการสู ญเสี ยรายได้”
o ด้านสันทนาการ “ประชาชนชอบกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การปี นเขา เล่นน้ าตก ซึ่ งจะทาไม่ได้ หากระบบนิเวศถูกทาลาย”
o ด้านสุ ขภาพ “ความหลากหลายทางชีวภาพช่วยประชาชนค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการรักษาโรค” (อาจอ้างอิงงานวิจยั เกี่ยวกับผลการรักษาทางการแพทย์
สาหรับพันธุ์พืชในท้องถิ่น หรื อใช้หนังสื อแนะนาสถานที่ หรื อหนังสื ออ้างอิง หรื ออินเทอร์ เน็ต ตามความเหมาะสม)
o ด้านสิ ทธิมนุษยชน “หากความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการปกป้ อง ชนพื้นเมืองสามารถยังคงอาศัยอยูใ่ นถิ่นเดิมของพวกเขา”
o ด้านคุณค่าทางจิตใจ “ความหลากหลายทางชีวภาพสมควรได้รับการปกป้ องให้คงสภาพตลอดไป” “พืชและสัตว์ต่าง ๆ มีสิทธิที่จะมีชีวติ อยู”่ และ
“ประชาชนเชื่ อว่ามีส่ิ งศักดิ์สิทธิ์ หรื อดวงวิญญาณสถิตอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น น้ าตก หน้าผา หรื อต้นไม้ใหญ่”
o ถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนพบว่าข้อคิดเห็นข้างต้นข้อใดข้อหนึ่งตรงกับรายการข้อคิดเห็นของกลุ่มตนหรื อไม่ และบอกนักเรี ยนว่า หลายคนที่เชื่อว่าจะต้อง
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใช้เหตุผลมากกว่าหนึ่ งหัวข้อในการแสดงจุดยืนของตน ตัวอย่างเช่น บุคคลที่เชื่อว่า ในแง่ของจิตใจสิ่ งมีชีวติ ทุกสายพันธุ์
มีสิทธิ ที่จะมีชีวติ อยู่ แต่เขาก็นาเหตุผลของความเป็ นไปได้ในการค้นหายาตัวใหม่จากพันธุ์พืชและสัตว์ไปใช้ในการรณณรงค์ดว้ ย
วิธีการสอนทางเลือกอื่น - หากมีเทคโนโลยี
ให้นกั เรี ยนใช้เว็บไซด์ดงั ต่อไปนี้ เพื่ออ่านแง่คิดเกี่ยวกับการธารงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ละเว็บไซด์ที่นกั เรี ยนเข้าไปอ่าน ให้เขียนคาว่า “เศรษฐกิจ”
“สันทนาการ” “สุ ขภาพ” “สิ ทธิมนุษยชน” และ “ทางจิตใจ” เพื่อระบุประเภทของเหตุผลหรื อข้อคิดเห็นทั้งห้าหัวข้อที่แต่ละเว็บไซด์ใช้ในการธารงรักษา ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
 Rainforest Action Network: Kids’ Corner (www.ran.org/new/kidscorner/)
 Why It Matters (www.bagheera.com/inthewild/classroom/classs_extinction_why.htm)
 Why Save Endangered Species? (www.state.ak.us/local/akpages/FISH.GAME/wildlife/geninfo/game/es_why.htm)
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การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา: หลังจากที่นกั เรี ยนอ่านเอกสารวิจยั ให้นกั เรี ยนเขียน 1-3 ประโยค สาหรับเหตุผลในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแต่ละด้าน
ทั้งห้าหัวข้อ นักเรี ยนควรยกตัวอย่างของข้อคิดเห็นแต่ละด้านที่สนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพด้วย
บทสรุ ป: นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอข้อคิดเห็นเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในชั้นเรี ยน ให้นกั เรี ยนกรอกแบบประเมินการนาเสนอของเพื่อนร่ วมชั้นด้วย
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา: ให้นกั เรี ยนเขียนจดหมายถึงผูอ้ านวยการกองทุนสัตว์ป่าโลก หรื อองค์กรอนุรักษ์อื่น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะสาหรับการชักชวน
สาธารณชนให้สนับสนุนการปกป้ องความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อคิดใดจากห้าหัวข้อที่นกั เรี ยนคิดว่าน่าจะได้ผลมากที่สุดที่นามาใช้ในการรณรงค์ชกั ชวน
สาธารณชน พร้อมบอกเหตุผล ในข้อเสนอแนะ นักเรี ยนอาจแนะนาให้องค์กรนาข้อคิดเห็นทั้งห้าหัวข้อ หรื อเพียงข้อเดียว หรื อสองสามข้อมาใช้ในการสนับสนุนการ
รณรงค์
การประเมินผลที่แนะนา:
 งานกลุ่ม ให้นกั เรี ยนเขียนรายงานหรื อโปสเตอร์ที่ใช้ในการรณรงค์ จากนั้นให้นกั เรี ยนนาเสนอในชั้นเรี ยน อภิปรายข้อคิดเห็นที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุด โดยเน้นเหตุผลทั้งห้าด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสันทนาการ ด้านสุ ขภาพ
ด้านสิ ทธิ มนุษยชน ด้านคุณค่าทางจิตใจ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 2-การตีความ ด้านที่ 4-มุมมอง)
 ให้นกั เรี ยนกรอกแบบประเมินการนาเสนอของเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนโดยเน้นใช้ขอ้ คิดเห็นข้อใดข้อหนึ่งในเหตุผลทั้งห้าด้าน ครู อาจนาผลประเมินของนักเรี ยนมา
ประเมินร่ วมกับการคิดคะแนนการมีส่วนร่ วมในการนาเสนอ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 1-การอธิบาย ด้านที่ 2-การตีความ ด้านที่ 4-มุมมอง)
 (ถ้าสามารถใช้อินเทอร์ เน็ตได้) ให้นกั เรี ยนพิจารณาและวิเคราะห์สองหรื อสามองค์กรที่สนับสนุนเพื่อการธารงรักษา ความหลากหลายทางชีวภาพและเขียน
บันทึก (journal entry) (รวมถึงแสดงข้อคิดเห็นด้านใดด้านหนึ่งในห้าด้าน: ด้านเศรษฐกิจ ด้านสันทนาการ ด้านสุ ขภาพ ด้านสิ ทธิมนุษยชน ด้านคุณค่าทาง
จิตใจ) พร้อมกับเขียนแสดงความคิดเห็นว่า นักเรี ยนคิดว่า เหตุดใดการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้คงสภาพมีความสาคัญ (การประเมินผล
ระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 2-การตีความ ด้านที่ 4-มุมมอง)
 การประเมินผลเพิ่มเติม: ให้นกั เรี ยนแต่ละคนหรื อทางานกลุ่มเขียนจดหมายถึงองค์กรอนุรักษ์ เช่น กองทุนเพื่อสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund) หรื อ กลุ่ม
อนุรักษ์ป่าเขตร้อน (Rainforest Action Network) พร้อมทั้งบอกถึงวิธีการที่แนะนาเพื่อชักชวนให้สาธารณชนช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ด้วยข้อคิดเห็นหนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่งหัวข้อจากข้อคิดเห็นทั้งห้าด้านจากที่กลุ่มได้ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ร่วมกัน (การประเมินผลระหว่างเรี ยน:
ด้านที่ 2-การตีความ ด้านที่ 4-มุมมอง)
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คาถามท้ ายบท:
 ข้อคิดเห็นที่แตกต่างที่ใช้ในการอนุ รักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพมีอะไรบ้าง
 จะเลือกหรื อปรับข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างไร
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร: บทเรี ยนนี้รวมเรื่ องนิเวศวิทยา และความรับผิดชอบของมนุษย์ต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา ในวิชาสังคม
ศึกษา (ภูมิศาสตร์) และในวิชาภาษาหรื อภาษาศาสตร์ (ด้านการเขียนจดหมาย)
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรี ยนรู้: สัญญาณที่สาคัญ - ดัชนีชีวภาพในฐานะตัวชี้วดั ของความสมบูรณ์ของสิ่ งแวดล้อม
ระดั บ ชั้ น เรี ยน / รายวิ ช า : มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย / วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ภาพรวม: ดัชนีชีวภาพในสิ่ งแวดล้อมใดสิ่ งแวดล้อมหนึ่งบอกเราเกี่ยวกับความสมบูรณ์โดยทัว่ ไปของระบบนิเวศในพื้นที่น้ นั นักเรี ยนจะได้คน้ หาดัชนีชีวภาพใน
สิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในชุมชนของตน นอกจากนี้ นักเรี ยนยังได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับบทบาทของสิ่ งมีชีวติ นั้น ๆ ในระบบนิเวศ การสาบสู ญไปของดัชนีชีวภาพของ
สิ่ งมีชีวติ หนึ่งในพื้นที่หนึ่งอาจเป็ นการเตือนว่า การสู ญพันธุ์น้ ีอาจขยายตัว ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อทุกประเทศในอาเซียนด้วยเช่นกัน
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: ประชาชนสามารถวัดความหลากหลายทางชีวภาพ และ ผลกระทบของการสู ญเสี ยความหลากหลาย
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน
o นักเรี ยนสามารถระบุดชั นีชีวภาพ และบอกว่าจะหาดัชนีชีวภาพได้ที่ไหน
o นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้การบอกจานวนชนิดของสกุลสิ่ งมีชีวติ
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
o อะไรคือผลกระทบต่อชุมชน หากดัชนีชีวภาพลดลง หรื อหายไป (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
o มีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรื อสุ ขภาพอย่างไรบ้าง หากความหลากหลายทางชีวภาพลดลงในชุมชนของนักเรี ยน (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้
o ข้อมูลเกี่ยวกับพรรณพืชและสัตว์ประจาท้องถิ่น รวมถึงคู่มือแนะนาสถานที่
o สมุดจดบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลการสารวจ
เวลาที่ใช้ : 4-5 คาบ
อภิธานศัพท์
o ดัชนีชีวภาพ หมายถึง ชนิดของสิ่ งมีชีวติ ซึ่ งสภาพของสิ่ งมีชีวติ นั้นสามารถวัดได้ และสามารถนาผลจากการวัดไปคาดคะเนสภาพที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่ งมีชีวติ
สายพันธุ์อื่น ๆ ด้วย
o ระบบนิเวศ หมายถึง ชุมชนที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ และสภาพแวดล้อมทางกายภายของสิ่ งมีชีวติ นั้น
o ชุมชน หมายถึง พื้นที่หรื อบริ เวณ รวมถึงผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นสถานที่น้ นั
o พรรณพืชประจาถิ่น หมายถึง พืชต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น
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o สัตว์ประจาถิ่น หมายถึง สัตว์ต่าง ๆ ในท้องถิ่นนั้น
o ความหลากหลาย หมายถึง กลุ่มที่มีลกั ษณะชนิดหรื อประเภทต่าง ๆ กัน
o สายใยอาหาร หมายถึง ระบบห่วงโซ่อาหารที่พ่ งึ พาอาศัยซึ่ งกันและกัน
การเตรียมความพร้ อม:
o เราจะรู ้ได้อย่างไรว่าระบบนิ เวศมีความสมบูรณ์
o เราจะทดสอบความหลากหลายภายในระบบนิเวศอย่างไร
o ชุมชนของนักเรี ยนได้รับผลกระทบจากระบบนิเวศที่ไม่สมบูรณ์อย่างไรบ้าง
เนื้อหาก่อนเรี ยน:
o รู ปภาพ หรื อตัวอย่างของพืชและสัตว์ที่มีอยูใ่ นชุมชน
o อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของสกุลของพืชและสายพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ภายในระบบนิเวศ
การสาธิต: สาธิตสายใยอาหารของชนิดของสกุลพืชหรื อสายพันธุ์สัตว์เหล่านั้น
ขัน้ ตอนการสอน:
คาบที่ 1 และ 2
o แบ่งกลุ่ม ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเลือกดัชนีชีวภาพภายในชุมชนเพื่อทาการศึกษา
o ค้นหาบทบาทของสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ภายในระบบนิเวศ
o วาดสายใยอาหารที่รวมถึงชนิ ดของสกุลสิ่ งมีชีวติ ที่กลุ่มเลือกที่จะศึกษา
o ระบุสถานที่ 6 แห่งที่ใกล้โรงเรี ยน ที่คิดว่าน่าจะพบชนิดของสกุลสิ่ งมีชีวติ นี้
o ตรวจสอบวิธีการที่ใช้นบั จานวนสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศ
คาบที่ 3 และ 4
o ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเก็บข้อมูล (นับจานวนของชนิดสกุลสิ่ งมีชีวติ ที่เลือกศึกษา) จากสถานที่ 6 แห่ง
o รวบรวม จัดเรี ยง และวิเคราะห์ขอ้ มูล ให้อยูใ่ นรู ปแบบของรายงานผลการทดลอง
o ให้กลุ่มระบุความสมบูรณ์ของแต่ละสถานที่โดยคานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
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การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา – ไม่มี
บทสรุ ป:
o ครู เก็บและประเมินผลสมุดบันทึก ให้คะแนนตามความประณี ต ความสมูบรณ์ และความถูกต้อง
o ประเมินผลข้อสรุ ปรายงานผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม สาหรับความสมบูรณ์และความถูกต้อง
o ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการศึกษาของกลุ่มตน และอภิปรายผลในชั้นเรี ยน การนาเสนอให้ระบุถึงความสมบูรณ์ของสถานที่ท้ งั 6 แห่ง
o นักเรี ยนสามารถนาผลการศึกษาของกลุ่มตนไปคาดคะเนสภาพที่อาจเกิดขึ้นในระบบนิเวศอื่น ๆ ภายในชุมชนอาเซียนที่ใหญ่กว่า
o นักเรี ยนสามารถทาแผ่นพับพร้อมข้อเสนอในการแพร่ พนั ธุ์ดชั นีชีวภาพ และการป้ องกันการทาลายถิ่นที่อยูอ่ าศัยของสิ่ งมีชีวติ ในท้องที่อื่น
การฝึ กปฏิ บัติด้วนตนเอง: ไม่มี
การประเมินผลที่แนะนา:
 ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเขียนรายงานผลการทดลองจากการศึกษาดัชนีชีวภาพของกุล่มตน โดยการระบุและอธิบายสิ่ งต่อไปนี้ : บทบาทของสิ่ งมีชีวติ ในระบบ
นิเวศ สายใยอาหารซึ่ งรวมถึงชนิดของสกุลสิ่ งมีชีวติ ที่กลุ่มตนศึกษา สถานที่ 6 แห่งที่สามารถหาชนิดของสกุลสิ่ งมีชีวติ ดังกล่าว และสามารถใช้วธิ ีการ
ตรวจสอบในการนับจานวนสิ่ งมีชีวติ นี้ในระบบนิเวศได้ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 1-การอธิบาย และด้านที่ 2-การตีความ)
 ให้กลุ่มนาเสนอรายงานผลการทดลองที่จดั เรี ยงข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้และข้อมูลนั้นถูกต้อง ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูล (การนับจานวน) ชนิดของดัชนีชีวภาพ
จากสถานที่ 6 แห่ง พร้อมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงลึก เพื่ออธิบายความสมบูรณ์ทางกายภาพ และ/หรื อเชิงเศรษฐกิจของสถานที่แต่ละแห่งโดยคานึงถึง
สภาพความหลากหลายทางชีวภาพ ครู ควรประเมินความเหมาะสมและเหตุผลที่ใช้ศพั ท์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์และทักษะต่าง ๆ (การ
ประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 1-การอธิบาย ด้านที่ 2-การตีความ และด้านที่ 4-มุมมอง)
 ให้นกั เรี ยนวิพากษ์การนาเสนอกลุ่มโดยพิจารณาถึงความถูกต้องของข้อมูล และการวิเคราะห์ดชั นีชีวภาพที่แสดงความสมบูรณ์ทางกายภาพและเชิงเศรษฐกิจ
ของสถานที่ท้ งั 6 แห่ง พร้อมกับการนาผลที่ได้ไปใช้กบั ระบบนิเวศที่ใหญ่กว่าของประชาคมอาเซียน (การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 1-การอธิบาย ด้านที่
2-การตีความ และด้านที่ 3-การประยุกต์ใช้)
 การประเมินผลเพิ่มเติม: (1) ให้นกั เรี ยนทาโปสเตอร์แสดงสายใยอาหารของดัชนีชีวภาพทั้งหมด และข้อมูลที่ช้ นั เรี ยนได้ศึกษา (2) ให้กลุ่มสร้างแผ่นพับซึ่ง
ประกอบด้วยข้อเท็จจริ งและผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ถึงความสาคัญของดัชนีชีวภาพ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแพร่ พนั ธุ์ชนิดของสกุลสิ่ งมีชีวติ และ/
หรื อวิธีการที่ใช้ป้องกันการทาลายถิ่นที่อยูอ่ าศัยของสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศท้องถิ่น (3) ให้นกั เรี ยนสร้างและเผยแพร่ สื่อที่ใช้ในการประกาศทางวิทยุหรื อ
โทรทัศน์ โดยใช้รูปภาพของท้องที่ วีดีโอ และข้อมูลที่อยูใ่ นรายงานการศึกษาของกลุ่มและแผ่นพับ (การประเมินผลรวบยอด: ด้านที่ 1-การอธิบาย และด้านที่
3-การประยุกต์ใช้)
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คาถามท้ ายบท:
o ข้อมูลประเภทเกี่ยวกับดัชนีชีวภาพที่สามารถเก็บรวบรวมได้
o ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้ช่วยให้เราวัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในท้องถิ่นได้อย่างไร
o ข้อมูลเหล่านี้มีความสาคัญอย่างไรในการวัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ใหญ่กว่าในภูมิภาค
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร: บทเรี ยนนี้สามารถนาไปเชื่อมโยงกับวิชาสังคมศึกษา ในขณะที่นกั เรี ยนเรี ยนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และทรัพยากร และเชื่อมโยง
กับวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยนักเรี ยนสามารถศึกษาวิธีการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล
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เอกสารประกอบการสอน: รายการพรรณพืชและสัตว์ประจาถิ่นของประเทศสมาชิกอาเซียน
บรู ไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
พม่า
ฟิ ลิปปิ นส์
สิ งคโปร์
ไทย
เวียดนาม

และเว็ปไซด์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
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บทที่ 3 กำรเชื่อมโยงโลกและท้ องถิน่
ในอดีต ประชาชนและสถานที่ต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเสมอมา แต่ใน
ปั จจุบนั โลกและท้องถิ่นมีการเชื่อมโยงกระชับมากขึ้น ส่ งผลให้กระแสโลกและ
เหตุ การณ์ ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นส่ งสะท้อนถึ งกันได้อย่างไม่น่าเชื่ อ เรื่ องราวต่างๆที่
เกิ ดขึ้ นในโลกได้เผยแพร่ ไปอย่างรวดเร็ วทั้งในสังคมเมืองและชนบท ข่าวสาร
และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นไม่ถือเป็ นเรื่ องที่ห่างไกลไร้ผคู้ นรับรู้
อีกต่อไป เพราะอาจส่ งผลกระทบต่อบริ เวณอื่นๆ ทั้งใกล้และไกล
บทนี้ ศึ กษาเกี่ ยวกับ กลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ต่าง ๆ ภาษา ระบบความเชื่ อ รู ปแบบ
ศิลปะ รวมถึงสิ นค้า และทรัพยากรว่ามีการเคลื่อนย้าย มีการเปลี่ยนแปลง และได้
กลายเป็ นของในท้ อ งถิ่ น จนท าให้ ก ลายเป็ นของจริ งใหม่ ข องท้ อ งถิ่ น
นอกจากนั้น ยังมี การศึ กษาว่า ความสนใจเรื่ องสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมรวมถึ ง
ข้อมูลและแนวคิดที่สามารถเกิ ดขึ้นในระดับท้องถิ่ นที่มีลกั ษณะจาเพาะ และมี
การเผยแพร่ ในระดับชาติ อย่างเป็ นอิ สระ ซึ่ งย่อมส่ งผลกระทบในเชิ งกว้างต่อ
ชุมชนที่อยูห่ ่างไกลออกไปอย่างไร

แนวคิดที่ยง่ั ยืนในสาระสาคัญหัวข้อนี้ ได้แก่
 ตลอดช่ ว งประวัติ ศ าสตร์ ที่ ผ่ า นมา การเคลื่ อ นย้า ยผูค้ นในภู มิ ภ าค
อาเซี ยนได้เอื้อให้เกิ ดการแลกเปลี่ยน และการปรับอุดมการณ์ แนวคิด
เทคโนโลยี ข้อมูล แนวปฏิ บตั ิ และสุ นทรี ย ศาสตร์ ในลักษณะต่างๆ
เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในท้องถิ่นและภูมิภาค ปั จจุบนั กระบวนการ
เดียวกันนี้สามารถปฏิบตั ิได้อย่างรวดเร็ วและเป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น
 ประชาชนและชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซี ยนได้ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
รวมทั้ง ในระดับโลกที่ ใหญ่ ข้ ึ นในลักษณะต่ าง ๆ ตลอดมา ลักษณะ
ดัง กล่ า วนี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด รากฐานของการมี ธ รรมเนี ย มปฎิ บ ัติ ร่ ว มกัน
รวมถึ ง ความปรารถนาร่ วมกัน ของประชาชนและชาติ ท้ งั ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับโลก
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สาระสาคัญนี้สามารถนาไปประยุกต์เป็ นบทเรี ยนได้หลายวิชา เช่น
ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ทอ้ งถิ่นว่าชุมชนมีความเกี่ยวพันหรื อแยกตัวออกจาก
โลกส่ วนใหญ่อย่างไรในวิชาวิทยาศาสตร์ ให้คาจากัดความคาว่า ความเป็ น
พลเมืองในชุมชนประเทศ และภูมิภาค ในวิชาหน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา
และศึกษาว่ากระแสโลกาภิวตั น์น้ นั เกี่ยวข้องกับการค้าเสรี และการเปิ ดตลาด
ในวิชาสังคมศึกษาอย่างไร บทเรี ยนตัวอย่างเพิ่มเติม ซึ่ งสอนให้สามารถ
วิเคราะห์กระแส หรื อทิศทางของศิลปะในประเทศแถบอาเซียน รวมทั้งศึกษา
ว่า กระแสดังกล่าวนั้นมีตน้ กาเนิดและเผยแพร่ ได้อย่างไร และศึกษาว่าการ
ปฏิบตั ิของภาคอุตสาหกรรมในแต่ละวันนั้น อาจจะนาไปสู่ สภาพความเป็ น
กรดในมหาสมุทรได้อย่างไร ศึกษาถึงการที่ระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นและการ
เปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศซึ่ งมีผลกระทบต่อบริ เวณต่างๆ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและโลก นอกจากนั้น หัวข้อนี้ยงั ช่วยในการศึกษาถึงแนวคิดต่าง ๆ ที่
มีการส่ งทอดและตีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่นอย่างไร หาก
พิจารณาตามประวัติศาสตร์ และปัจจุบนั กระบวนการส่ งทอด (ไม่ได้
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในระดับโลก) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วโดยผ่าน
เทคโนโลยีอย่างไร

ต่อจากนี้ เป็ นการนาเสนอตารางกรอบเนื้อหาหลักสู ตรที่แสดงให้เห็นว่า
สาระสาคัญในหัวข้อนี้อาจนาไปใช้ในการสอนวิชาต่าง ๆ และระดับชั้นเรี ยน
ต่าง ๆ อย่างไร
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ระดับประถมศึกษำตอนปลำย: กำรเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น
รำยวิชำ
ประวัติศำสตร์ และ
สั งคมศึกษำ

แนวทำง สำระสำคัญ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ผูค้ นต่างอพยพไปแหล่ง
เหตุใดพวกเขาจึงต้องย้ายถิ่นจากที่หนึ่ง
อื่นๆอันเนื่องมาจากเหตุผล ไปสู่ อีกที่หนึ่ง (ประชาชน สถานที่)
หลายประการ

การค้าขายทัว่ โลกช่วยหล่อ
การค้ามีอิทธพลต่อชุมชนอย่างไร
หลอมการดาเนิน
(ประชาชน สื่ อ)
ชีวติ ประจาวันในชุมชน
ท้องถิ่น

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
สัมภาษณ์ผคู้ นในชุมชนที่อพยพมาจากต่างถิ่น สอบถามเหตุผลและ
วิธีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้น ให้จบั กลุ่ม
กันในชั้นเรี ยนเพื่อหาข้อสรุ ปถึง อะไรบ้างที่เป็ นสาเหตุที่พวกเขา
อพยพ เคลื่อนย้าย พวกเขาได้นาสิ่ งใหม่อะไรบ้างเข้าไปในชุมชน
และพวกเขาปรับตัวให้เข้ากับชุมชนนี้ได้อย่างไร
ทาตารางและแผนที่เพื่อระบุวา่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ในชุมชน ผลิต
และถูกบริ โภคในที่ใดบ้าง และทาตารางสรุ ปสิ นค้าต่างๆที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันเป็ นเวลาหลายวัน ซึ่งมีตน้ กาเนิดจากประเทศ
อาเซียนและประเทศอื่นๆนอกเหนือจากนั้นเพื่อเน้นให้นกั เรี ยน
เห็นถึงอิทธิพลโลกต่อชีวติ ประจาวันของนักเรี ยน
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รำยวิชำ

ผลกำรเรียนรู้

แนวทำงสำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ลักษณะต่างๆ ทางภูมิศาสตร์เป็ นตัวตัดสิ น นักเรี ยนรวบรวมภาพต่างๆ ในชุมชนของพวกเขาและวาดแผนที่
ความเชื่อมโยงของชุมชนโลกอย่างไร
ชุมชน เขาอาจจะรวมภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆ เช่น ภูเขา
(ประชาชน สถานที่)
แม่น้ า ป่ าไม้ และสิ่ งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น บ้าน ร้านค้า หรื อ
สถานธุรกิจต่างๆ หลังจากนั้น ให้ใช้ขอ้ มูลนี้วเิ คราะห์วา่ ชุมชนของ
พวกเขาเชื่อมโยง และถูกแบ่งแยกจากโลกภายนอกอย่างไร

วิทยำศำสตร์ และ
คณิตศำสตร์

ลักษณะต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ มีส่วนเชื่อมโยง
และแบ่งแยกชุมชนต่างๆ
ออกจากโลก

หน้ ำทีพ่ ลเมืองและ
จริยศึกษำ

ประชาชนเป็ นได้ท้ งั
คนเราสามารถใช้วธิ ีที่แตกต่างอะไรบ้าง
พลเมืองของชุมชน ประเทศ เพื่อช่วยในการเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น
และท้องถิ่น
(แนวคิด ประชาชน สถานที่)

นักเรี ยนลองร่ างแผนภาพเวนน์ โดยเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของตน ตั้งแต่เรื่ องที่เกี่ยวกับชุมชนจนถึงระดับ
โลก โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆทางศิลปะหรื อตัดภาพจากนิตยสารเพื่อ
จัดวางภาพให้เหมาะสมกับแผนภาพเวนน์
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รำยวิชำ
ภำษำและ
วรรณกรรม

ผลกำรเรียนรู้
เราสามารถจัดกลุ่มภาษา
ต่างๆ ได้หลายวิธีท้ งั ใน
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับ
ภูมิภาค

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
มนุษย์จดั กลุ่มภาษาอย่างไร (ประชาชน
สถานที่)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
เรี ยนรู้เกี่ยวกับรากเหง้าของภาษา กลุ่มภาษา และภาษาท้องถิ่น ให้
นักเรี ยนใส่ หรื อจัดวางข้อมูลเกี่ยวกับภาษาท้องถิ่นของตนไว้ใน
ตารางแถบสี

งานวรรณกรรมได้สะท้อนถึงความคิดที่
เปรี ยบเทียบตานานหรื อเรื่ องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในศาสนาหรื อ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทัว่ เหมือนกันระดับโลกอย่างไร (แนวคิด สื่ อ ประวัติศาสตร์ ให้นกั เรี ยนอภิปรายว่า ส่ วนใดเป็ นเหตุการณ์ที่
สถานที่)
โลกช่วยกาหนดงาน
เกิดขึ้นในท้องถิ่น ส่ วนใดเกิดขึ้นในระดับโลก และหาสาเหตุวา่ เหตุ
วรรณกรรม
ใดเรื่ องดังกล่าวจึงสัมพันธ์กบั ผูค้ นในท้องถิ่น
ศิลปะ

สื่ อ สิ่ งของต่างๆ ที่มีอยูใ่ น สื่ อ สิ่ งของต่าง ๆ ในท้องถิ่นสามารถ
ท้องถิ่นล้วนมีอิทธิ พลต่อ กาหนดรู ปแบบทางศิลปะในภูมิภาค
รู ปแบบทางศิลปะ
อาเซียนได้อย่างไร (สื่ อ แนวคิด สถานที่)

การใช้สื่อทัศนศิลป์ เปรี ยบเทียบศิลปวัตถุซ่ ึงมีลกั ษณะเฉพาะ ซึ่ง
สะท้อนถึงใจความหลักหรื อแนวคิดหัวข้อซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
เรื่ องทัว่ ๆ ไป จับคู่ภาพพวกนี้ กบั แผนที่และข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
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รำยวิชำ
สุ ขศึกษำและ
พลศึกษำ

ผลกำรเรียนรู้
แนวคิดของประชาชน
เกี่ยวกับสุ ขภาพได้
เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
อะไรมีอิทธิพลต่อทัศนคติของคนเกี่ยวกับ
เรื่ องสุ ขภาพ (ประชาชน แนวคิด)

เทคโนโลยีกำรศึกษำ เทคโนโลยีจะเชื่อมโยงกับ เทคโนโลยีสามารถมีอิทธิผลต่อการ
ท้องถิ่นและโลกตลอดเวลา เผยแพร่ ขอ้ มูลอย่างไร ( สื่ อ ประชาชน
สถานที่)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อสุ ขภาพ
เช่น อาหารที่หากินได้ในท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพซึ่งมี
พื้นฐานจากศาสนาหรื อความเชื่อด้านวัฒนธรรม และเปรี ยบเทียบ
กับอิทธิพลต่างๆ ที่มีในปัจจุบนั (เช่น มีสินค้าแปรรู ปมากมายจาก
หลายท้องถิ่น และแนวคิดเรื่ องสุ ขภาพซึ่งได้รับอิทธิพลจากสื่ อ)
ศึกษาค้นคว้าในประเด็นที่วา่ ข้อมูลสามารถเผยแพร่ ในชุนชน
ท้องถิ่นระหว่างประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ได้
อย่างไรก่อนที่จะมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ หรื อศึกษา
ค้นคว้าว่าข้อมูลนั้นมีการเผยแพร่ ในเขตชนบทของประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซ่ ึงยังไม่มีการเชื่อมโยงสัญญาณกับ
เทคโนโลยีทอ้ งถิ่นได้อย่างไรบ้าง (บางทีอาจหาข้อมูลจาก
หนังสื อพิมพ์ กระดานข่าว และอาจหาข้อมูลผ่านเพลงท้องถิ่น และ
บทกวี หากหาได้)
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น: กำรเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น
รำยวิชำ

ผลกำรเรียนรู้

ประวัติศำสตร์ และ
สั งคมศึกษำ

การแลกเปลี่ยนข้าม
วัฒนธรรมเกิดขึ้นได้ใน
ท้องถิ่นโดยใช้วธิ ี ที่แตกต่าง
กัน
โลกทัศน์ของมนุษย์น้ นั มัก
ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัย
ต่างๆที่มีผลฉับพลัน (เช่น
ทาเลทางด้านภูมิศาสตร์
ครอบครัว การศึกษา
ประสบการณ์ส่วนตัว และ
ชุมชน) นอกจากนั้นยังมี
อิทธิ พลอย่างมากจาก
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
หรื อศาสนาซึ่งกระทา
ร่ วมกันกับกลุ่มประชาชน
ระดับกว้าง

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
อะไรคือเหตุผลที่แตกต่างกันของผูค้ นที่จะ
นาวัฒนธรรมใหม่เข้ามาใช้และปรับตัวให้
เข้ากับอิทธิพลจากภายนอก
(แนวคิด สถานที่ ประชาชน)
โลกทัศน์ของคนหรื อกลุ่มนั้นมีอิทธิพล
อย่างไรต่อวิธีที่ขอ้ มูลและแนวคิดใหม่น้ นั
ได้มีกาเนิดหรื อก่อตัวขึ้น นอกจากนั้น
ข้อมูลหรื อประสบการณ์ใหม่น้ นั สามารถ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของคนได้อย่างไร
(แนวคิด ประชาชน)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
การวิเคราะห์กระแสซึ่งได้พฒั นามาจากแนวจากระดับล่างสู่ บนโดย
ปรับมาจากประชาชนธรรมดาและได้มีส่วนในการเปลี่ยนแปลง
ชีวติ ประจาวัน ยกตัวอย่างเช่นอาหาร เทคโนโลยีการสื่ อสาร เสื้ อผ้า
การขนส่ งและที่อยูอ่ าศัย
ให้นกั เรี ยนหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด เช่น ประชาธิปไตย แนวคิด
การปกป้ องสิ่ งแวดล้อม หรื อความเสมอภาคระหว่างเพศ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับที่มา ทาอย่างไรจะนาเสนอแนวคิดดังกล่าวให้
ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้และทาอย่างไรจึงจะปรับให้เหมาะกับ
สภาพท้องถิ่น
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รำยวิชำ
วิทยำศำสตร์ และ
คณิตศำสตร์

หน้ ำทีพ่ ลเมืองและ
จริยศึกษำ

แนวทำง สำระสำคัญ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
สิ่ งแวดล้อมท้องถิ่นถือเป็ น องค์ประกอบหลักของโลกทั้ง 4 ประการ มี
ส่ วนหนึ่งของระบบ
การเชื่อมโยงกันอย่างไร (ได้แก่ ชั้น
นิเวศวิทยาโลกซึ่ งช่วยรักษา บรรยากาศ ไฮโดรสเฟี ยร์ ไบโอสเฟี ยร์ เพ
สิ่ งมีชีวติ ต่างๆ บนโลก
โดรสเฟี ยร์) และองค์ประกอบเหล่านี้มีผล
อย่างไรบ้างต่อภูมิภาคอาเซียน(สถานที่
สื่ อ)

พลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบต้องเข้าใจว่า
ชุมชนระดับท้องถิ่นและ
โลกนั้นมีการเชื่อมโยงกัน
อย่างไร

อะไรคือภาระหน้าที่ของพลเมืองที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตนต่อชุมชน ชาติ โลก
(ประชาชน แนวคิด สถานที่)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ศึกษาระบบนิเวศวิทยาที่มีลกั ษณะเฉพาะจากแผนที่ รู ปภาพ และ
ตารา และนาเสนอให้เห็นว่าสิ่ งต่างๆนั้นเชื่อมโยงกับองค์ประกอบ
หลักทั้งสี่ ของระบบโลกอย่างไร ศึกษาค้นคว้าผลกระทบของความ
สู ญเสี ยของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อระบบนิเวศ

กิจกรรมกลุ่ม ให้นกั เรี ยนช่วยกันร่ างหน้าที่รับผิดชอบของพลเมือง
ที่มีต่อชุมชน เพื่อนบ้านใกล้เคียง ชาติและโลก สิ่ งที่สาคัญคือ
นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้บทบาทของตนที่มีต่อชุมชนและความ
รับผิดชอบในการรักษากฎกติกาดังกล่าว
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รำยวิชำ
ภำษำและ
วรรณกรรม

ผลกำรเรียนรู้
การอพยพของผูค้ นมี
อิทธิ พลในการเผยแพร่
ภาษาในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

บันทึกความทรงจานั้นเป็ น
การแสดงความคิดเห็นทาง
ประวัติศาสตร์ อย่างหนึ่ง

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
เหตุใดภาษาต่างๆ ที่ใช้ในแถบอาเซียนจึง
เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
(สถานที่ ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
การใช้แผนที่ แผนผังแสดงให้เห็นว่ารากเหง้าของภาษาต่างๆ นั้นได้ส่ง
ทอดไปยังประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้นกั เรี ยน
สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัว ผูส้ ู งอายุ เพื่อน และทารายงานเรื่ อง
ภาษาท้องถิ่น (ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน) ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
บ้างนับตั้งแต่สมัยรุ่ นพ่อแม่ ปู่ ย่าตายายยังเป็ นเด็ก

อะไรคือบทบาทของบันทึกความทรงจาต่อ การอ่านบันทึกความทรงจาของผูอ้ พยพ หรื อผูล้ ้ ีภยั เป็ นการสะท้อนให้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์โลก
นักเรี ยนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ประชาชน แนวคิด)
ประวัติศาสตร์ร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน บทเรี ยนนี้ช่วยให้
นักเรี ยนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งปัญหาข้อขัดแย้งที่แต่ละประเทศต้องเผชิญ หาก
พิจารณาประเทศหรื อชุมชน ทั้งในอดีตและปัจจุบนั เราจะสังเกตเห็นว่า
มนุษย์ได้จดั แบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ ได้อย่างไร พบอยูบ่ ่อย ๆ ที่
สมาชิกในกลุ่มจัดกลุ่มกันเองตามความสมัครใจ กล่าวคือ แต่ละบุคคล
จะแสวงหาความสัมพันธ์กบั คนที่มีความสนใจ ความเชื่อ หรื อพื้นฐาน
คล้าย ๆ กัน บางครั้ง สมาชิกในกลุ่มกันนั้นอาจไม่ได้กาหนดหรื อเลือก
กันเอง หากแต่เกิดขึ้นจากการที่คนกลุ่มนั้นเกิดมาในชนชาติ กลุ่มเพศ
หรื อ ครอบครัวเดียวกัน
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รำยวิชำ
ศิลปะ

ผลกำรเรียนรู้
ประชาชนสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิด
เทคโนโลยี และ
สุ นทรี ยศาสตร์ ต่างๆ
ระหว่างกันได้ผา่ นทาง
ศิลปะ

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ประชาชนในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
วิธีแสดงความคิดผ่านด้านศิลปะอย่างไร
(ประชาชน สถานที่ แนวคิด สื่ อ)
ศิลปะช่วยเผยแพร่ เทคโนโลยีได้อย่างไร
(แนวคิด สื่ อ)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทีแ่ นะนำ
พิจารณางานศิลปะ วัสดุ เทคนิคต่าง ๆ การใช้เส้น สี การนาเสนอ
รู ปทรงของมนุษย์ และเนื้ อหาต่าง ๆ เกี่ยวกับรายวิชานี้ เพื่อเรี ยนรู้
ความเชื่อของมนุษย์ สร้างศิลปะต้นแบบจากช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
และจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถ ศึกษาค้นคว้างานศิลปะที่รวมเทคโนโลยีใหม่ๆ และแสดงให้เห็นว่า
บอกอะไรได้บา้ งเกี่ยวกับแนวคิด ความเชื่อ งานชิ้นนั้นได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานที่ใหม่อย่างไร
ค่านิยมของผูค้ นที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
(แนวคิด ประชาชน สื่ อ)
เส้นลาดับเวลาของศิลปะ: สร้างเส้นลาดับเวลาที่แสดงว่าประเทศ
สมาชิกอาเซียนหรื อท้องถิ่นต่างๆ จะใช้งานศิลปะเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคน
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รำยวิชำ
สุ ขศึกษำและ
พลศึกษำ

ผลกำรเรียนรู้
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุ ขภาพ
ของคนในท้องถิ่นนั้นช่วย
เปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกได้
อีกทั้งกระแสโลกย่อมมี
อิทธิ พลต่อสุ ขภาพของคน
ในท้องถิ่น

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
วิถีชีวติ สมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงสุ ขภาพ
ศึกษาค้นคว้ากระแสต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นในด้าน อาหาร การ
ของประชากรส่ วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย
เตรี ยมอาหาร การขนส่ ง และการสันทนาการ ส่ วนกิจกรรมในชั้น
ตะวันออกเฉียงใต้ (ประชาชน สื่ อ สถานที่) เรี ยน ให้นกั เรี ยนศึกษาความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับกระแสที่โลกกาลัง
ให้ความสนใจด้านสุ ขภาพและเชื่อมโยงการศึกษาของพวกเขากับ
ข้อมูลที่กล่าวมาและเปรี ยบเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หรื อบริ เวณอื่น ๆ ในโลก

เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถบัน่ ทอนหรื อ
เทคโนโลยีกำรศึกษำ บางครั้ง เทคโนโลยี
สามารถลดความสาคัญของ เสริ มสร้างขนบธรรมเนียมประเพณี อย่างไร
ธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น (สื่ อ สถานที่)
แต่ก็อาจช่วยเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งให้ทอ้ งถิ่นได้
เช่นกัน

ศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อบันทึกข้อมูลภาษาที่
กาลังจะตาย รวบรวมข้อมูลศิลปะต่างๆ หรื อการใช้เทคโนโลยีใน
พื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศแถบอาเซียน ให้นกั เรี ยนระบุหรื อ
ยกตัวอย่างการสรรสร้างทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่บน่ั ทอนหรื อลด
ความสาคัญของธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น นอกจากนั้น
มอบหมายให้นกั เรี ยนทาเค้าโครงงานเกี่ยวกับประเภทของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยอนุรักษ์ธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น
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ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย: กำรเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น
รำยวิชำ
ประวัติศำสตร์ และ
สั งคมศึกษำ

แนวทำง สำระสำคัญ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ศาสนาต่างๆ ประเทศใน
ศาสนา ปรัชญาหลัก ๆ ของโลก เช่น พุทธ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียง อิสลาม คริ สต์ ขงจื้อ ฮินดู และความเชื่อ
ใต้เป็ นผลที่เกิดจากพลัง
ท้องถิ่นต่างๆ ซึ่ งคนในแถบเอเชียตะวันออก
แห่งประวัติศาสตร์ และแห่ง เฉียงใต้ยดึ ถือกันได้มีอิทธิพลต่อค่านิยม
นานาชาติ รวมทั้งความเชื่อ ศีลธรรมและจริ ยธรรม รวมถึงทัศนคติและ
และแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ของ พฤติกรรมของคนในท้องถิ่นอย่างไร (แนวคิด
ท้องถิ่น
ประชาชน สถานที่)
กระแสโลกาภิวฒั น์เกิด
ใครเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์จากกระแส
ขึ้นมาจากการเปิ ดการค้าเสรี โลกาภิวฒั น์และใครไม่ได้รับประโยชน์
และเปิ ดโอกาสให้เข้าถึง
(ประชาชน สื่ อ)
ตลาด

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
พิจารณางานเขียนเกี่ยวกับศาสนา และการปฏิบตั ิจริ งแล้ว ศึกษา
ระบบความเชื่อที่หลากหลาย และเปรี ยบเทียบความเหมือนและต่าง
เพื่อเรี ยนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นด้านพิธีสวด คาสอน และโครงสร้างทาง
สังคม ประยุกต์ให้เข้ากับประเทศสมาชิกในแถบอาเซียนและ
ท้องถิ่นภายในประเทศ
นับตั้งแต่สิ้นสุ ดยุคสงครามเย็นในปี พ. ศ. 2534 แนวคิดเรื่ องการเปิ ด
การค้าเสรี ได้เข้ามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก ให้นกั เรี ยนเลือกสิ นค้าโภค
ภัณฑ์ (เช่น ข้าว กาแฟ ชา อ้อย พริ กไทย กล้วย กุง้ เป็ นต้น) ซึ่งเป็ นสิ นค้า
ในประเทศของเขาเอง หรื อจากประเทศอื่นในอาเซียน นักเรี ยนจะต้อง
ศึกษาว่า การค้าเสรี มีผลกระทบต่อการผลิตและผูผ้ ลิตสิ นค้าโภคภัณฑ์
ชนิดนั้นหรื อไม่ นอกจากนั้น นักเรี ยนควรจะสารวจว่าสิ่ งท้าทายด้าน
ต้นทุน-กาไรของสิ นค้า ตลอดจนนัยสาคัญทางสังคมเกี่ยวกับการทา
การค้าที่มีอยูใ่ นประเทศหรื อท้องถิ่น เพื่อศึกษาว่า ผูผ้ ลิตสิ นค้าประเภท
อาหารของพวกเขาได้รับโอกาสที่เป็ นธรรมภายใต้การค้าเสรี หรื อ นโยบาย
การค้าอื่น ๆ หรื อไม่ บทเรี ยนนี้จะแสดงให้เห็นว่ากระแสโลกาภิวตั น์น้ นั
ส่ งผลประโยชน์ และ/หรื อ ท้าทายชุมชน ประเทศ หรื อ ท้องถิ่น
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รำยวิชำ
วิทยำศำสตร์ และ
คณิตศำสตร์

หน้ ำทีพ่ ลเมืองและ
จริยศึกษำ

แนวทำง สำระสำคัญ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ระบบธรรมชาติน้ นั
เหตุใดผลกระทบที่เป็ นคลื่นต่าง ๆ ที่เกิด
เชื่อมโยงกันทัว่ โลก และ
จากการกระทาของมนุษย์จึงสามารถส่ งผล
ข้ามผ่านพรมแดนการเมือง กระทบแบบไม่คาดคิดมาก่อนและร้ายแรง
ระหว่างชาติ
(ประชาชน สถานที่ สื่ อ)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ

นักเรี ยนได้เรี ยนรู้วา่ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมีผลกระทบต่อ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างไร และเริ่ มศึกษาวิธีที่จะลดปริ มาณคาร์บอน
และพัฒนาวิธีเร่ งแก้ปัญหาดังกล่าว นักเรี ยนจะเข้าใจว่า การปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ในท้องถิ่นนั้นไม่เพียงแต่จะส่ งผลกระทบต่อ
ชุมชนท้องถิ่น แต่ยงั ส่ งผลกระทบต่อโลกและประเทศในแถบ
อาเซียนทั้งหมดอีกด้วย
กระแสโลกาภิวฒั น์น้ นั ได้ ระบบความเชื่อที่หลากหลายมีส่วนในการ เปรี ยบเทียบกรณี ศึกษาและงานเขียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่าง
สร้างพื้นฐานให้กบั
สร้างกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันระหว่าง เรื่ องราวต่างๆ ในประวัติศาสตร์และงานในปั จจุบนั ทั้งด้านศาสนา
โชคชะตาโชคชะตาร่ วมกัน คนกับกลุ่มที่ใหญ่ข้ ึน ไม่วา่ จะเป็ น
ปรัชญา และการเมืองซึ่งส่ งผลต่อสิ ทธิ และความรับผิดชอบใน
ของชุมชน ภูมิภาคและโลก ครอบครัว ชุมชน กลุ่มการเมืองและ
ระดับบุคคลและกลุ่ม สิ่ งใดที่พวกเขามีลกั ษณะเหมือนหรื อ
วัฒนธรรมอื่น ๆ อย่างไร (แนวคิด
คล้ายกัน เปิ ดเวทีให้นกั เรี ยนในโรงเรี ยนแสดงความคิดเห็น
ประชาชน)
ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับเยาวชน เช่น หน้าที่พลเมือง การเคารพผูอ้ ื่น
ความอดทน การศึกษา ประเด็นทางเพศหญิงหรื อชาย ความ
แตกต่างด้านชาติพนั ธุ์และศาสนา และอภิปรายถึงแนวทางต่างๆ ที่
เยาวชนสามารถช่วยเชื่อมประสานความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่ง
เป็ นอุปสรรคต่อความรับผิดชอบของพลเมือง
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รำยวิชำ
ภำษำและ
วรรณกรรม

ผลกำรเรียนรู้
การเรี ยนรู ้ภาษาใหม่มีส่วน
ช่วยเปิ ดโลกทัศน์ของผูค้ น

เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์และกระแส
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีส่วน
เสริ มสร้างวรรณกรรมได้

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
การเรี ยนรู้ภาษาใหม่มีส่วนช่วยเปิ ดโลก
ทัศน์ของผูค้ นได้อย่างไร (ประชาชน
แนวคิด)

บทบาทของประวัติศาสตร์ ต่องาน
วรรณกรรมคืออะไร (ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ให้นกั เรี ยนเล่นเกมบัตรคา “มีคาที่ใช้บอกถึงสิ่ งนั้นนะ” เป็ นเกม
บัตรคาที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจน หรื อความแตกต่างของคา
หรื อวลีจากคานิยามของคา หรื อวลีน้ นั ๆ ในภาษาต่าง ๆ ทัว่
อาเซียน นักเรี ยนต้องแต่งเรื่ องสั้น อย่างน้อย 3 ประโยคโดยใช้วลี
หรื อคาศัพท์ของภาษา ต่างประเทศ และให้เพื่อน ๆ ทายว่า คาศัพท์
นั้นหมายความว่าอะไร โดยเดาจากบริ บท ในช่วงท้าย นักเรี ยนต้อง
อภิปรายกันว่า วลีหรื อคาศัพท์ใดที่มีแนวคิดที่พวกเขาคุน้ เคยแต่ไม่
มีคาดังกล่าวโดยตรงในภาษาของเขา วลีหรื อคาศัพท์ใดที่แสดงให้
เห็นถึงแนวคิดและวิธีคิดใหม่ๆ ให้แก่พวกเขา

เปรี ยบเทียบงานวรรณกรรมซึ่งสะท้อนภาพเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์และถูกกาหนดรู ปแบบโดยสมัยนิยม เช่น การย้ายถิ่น
หรื อ การค้า
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รำยวิชำ
ศิลปะ

ผลกำรเรียนรู้
ปรากฏการณ์ดา้ นศิลปะที่
เกิดขึ้นในโลกล้วนเริ่ มต้น
มาจากธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ด้านศิลปะของท้องถิ่น

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ช่วงใดที่ศิลปะมีส่วนสะท้อนแนวคิดของ
คน และช่วงใดที่ศิลปะหล่อหลอมหรื อ
ก่อให้เกิดการปฏิวตั ิ ศิลปะช่วยผูกชุมชนที่
หลากหลายเข้าด้วยกันด้วยวิธีใด
(ประชาชน แนวคิด)

ศิลปะย่อมมีอิทธิ พลต่อการ
ศิลปะผูกชุมชนที่หลากหลายเข้าด้วย
มองโลกและสภาพความ
ด้วยกันได้ดว้ ยวิธีใดบ้าง กระแสโลกาภิ
เป็ นจริ งที่เกิดขึ้นทั้งใน
วัตน์ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของศิลปะ
ระดับท้องถิ่นและโลก
ท้องถิ่นหรื อไม่ (ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ให้ศึกษาแนวโน้มศิลปะเฉพาะด้านต่าง ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เรี ยนรู้วา่ ศิลปะนั้นมีตน้ กาเนิดและเผยแพร่ อย่างไร รวมทั้งประเมิน
ปัจจัยเอื้อต่างๆที่แฝงตัวอยูใ่ นศิลปะ เช่น สุ นทรี ศาสตร์สากล (อาจ
ช่วยกันคิดคาจากัดความ) เทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนการเพิม่
ประสิ ทธิภาพ ความสะดวกของการขนส่ ง และการยึดติดกับสิ นค้า
ฟุ่ มเฟื อย รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การค้า กลุ่มการเมือง และ
การเผยแพร่ ศาสนา
ให้นกั เรี ยนศึกษาศิลปะภาพฝาผนัง รู ปปั้ น และชิ้นงานแกะสลักซึ่งมีอยู่
ณ ที่ใดที่หนึ่ง และค้นคว้าหาเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีส่วนเป็ น
แรงบันดาลใจให้เกิดชิ้นงานทางศิลปะที่แตกต่างกันจากวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์ในแต่ละที่ซ่ ึงล้วนมีความหลากหลาย นักเรี ยนจะต้องศึกษาว่า
อะไรที่มีส่วนรวมงานเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกัน และ
รายงานผลสรุ ปที่ได้ นอกจากนั้น นักเรี ยนจะต้องอ่านบทความที่ตดั มา
จากหลาย ๆ พื้นที่ เรื่ อง “รามเกียรติ์” ในเอเชียหรื อเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ นักเรี ยนต้องสรุ ปผลเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรม จากบทความที่มาจากหลาย ๆ พื้นที่น้ นั
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รำยวิชำ
สุ ขศึกษำและ
พลศึกษำ

แนวทำง สำระสำคัญ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
กรอบแนวคิดระดับท้องถิ่น นโยบายท้องถิ่นช่วยบรรเทาภัยคุกคามทาง
และภูมิภาคช่วยบรรเทาภัย สุ ขภาพอย่างไร ในขณะเดียวกันก็เอื้อ
คุกคามต่างๆที่เกี่ยวกับ
ประโยชน์ในด้านสุ ขภาพอย่างไรจาก
อนามัย และเอื้อ
แนวโน้มกระแสโลก (ประชาชน แนวคิด
คุณประโยชน์ได้
สถานที่ สื่ อ)

เทคโนโลยีกำรศึกษำ เทคโนโลยีมีอิทธิพลหลาย สื่ อมีผลกระทบต่อการมีส่วนร่ วมของผูค้ น
รู ปแบบต่อผลกระทบของ ในชุมชนต่างๆ ในแถบอาเซียนอย่างไร
สื่ อวัฒนธรรมท้องถิ่น และ (ประชาชน แนวคิด สถานที่ สื่ อ)
แนวปฏิบตั ิในระดับท้องถิ่น
และทัศนคติทว่ั อาเซียน

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าวิธีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนของเมือง
เพื่อให้คนมีสุขภาพดีโดยการพิจารณาจากเมืองต่างๆในภูมิภาค
อาเซียนและใช้ตวั อย่างต่างๆนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจว่า อะไรควร
จะลอกเลียนแบบ และอะไรควรจะหลีกเลี่ยง เพื่อให้การวางแผน
ให้เมืองของเราสามารถต่อสู้กบั โรคอ้วนโดยผ่านโครงสร้างขั้น
พื้นฐานและการศึกษา

ให้นกั เรี ยนรวบรวมข้อมูลว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นของ
นักเรี ยนนั้นมีวธิ ีการตอบสนองต่อสื่ อระดับโลกและความบันเทิงที่
มีอยูอ่ ย่างไร และเกิดผลกระทบใดบ้างต่อสื่ อระดับท้องถิ่นและ
ภูมิภาค ในขณะที่สื่อก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การมี
ปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่ วมของผูค้ น นักเรี ยนต้องสร้างและ
นาเสนอโดยใช้สื่อผสม
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรี ยนรู้: การทาแผนผังชุมชนของคุณ
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ภาพรวม: นักเรี ยนรวบรวมภาพต่างๆ ในชุมชนของพวกเขาและวาดแผนผังชุมชน รวมทั้งภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆ เช่น ภูเขา แม่น้ า ป่ าไม้ และสิ่ งต่างๆที่มนุษย์
สร้างขึ้น เช่น บ้าน ร้านค้า หรื อสถานธุ รกิจต่างๆ หลังจากนั้นนักเรี ยนจะวิเคราะห์วา่ ชุมชนของพวกเขาเชื่อมโยงกับโลกภายนอกอย่างไรและมีปัจจัยใดที่ก่อให้เกิดการ
แบ่งแยกชุมชนออกจากโลก
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: ลักษณะต่างๆทางภูมิศาสตร์มีส่วนเชื่อมโยงและแบ่งแยกชุมชนต่างๆออกจากโลก
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
 นักเรี ยนสามารถระบุผคู้ นและสถานที่ต่างๆในชุมชนของพวกเขา
 นักเรี ยนสามารถระบุลกั ษณะต่างๆทางภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติที่เป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชนของพวกเขาที่เอื้อหรื อปิ ดกั้นการแลกเปลี่ยนสิ นค้า บริ การ และ
แนวคิดต่างๆ
 นักเรี ยนสามารถอธิ บายได้วา่ ลักษณะต่างๆทางภูมิศาสตร์ในชุมชนของพวกเขามีส่วนเชื่อมโยงหรื อแบ่งแยกพวกเขาออกจากชุมชนอื่นๆได้อย่างไร
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ :
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ต่างๆมีส่วนเชื่อมโยงชุมชนกับโลกได้อย่างไร (ประชาชน สถานที่)
 ปัจจัยใดทาให้ชุมชนมีลกั ษณะพิเศษ (ประชาชน แนวคิด)
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ต่างๆมีอิทธิ พลต่อการเชื่อมโยงหรื อแบ่งแยกชุมชนออกจากผูค้ นและสถานที่อื่นๆได้อย่างไร (สถานที่ ประชาชน)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้ :
 กล้องถ่ายรู ป หรื อกระดาษวาดภาพหรื อระบายสี
 ดินสอสี ปากกาหมึก หรื อสี
 กระดาษขนาดใหญ่/ กระดานข่าว
 กระดาษแผนภูมิ
 แผนผังชุมชนท้องถิ่น
 เชือก
เวลาที่ใช้ : 3 คาบ
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อภิธานศัพท์ :
 ชุมชน หมายถึง พื้นที่หรื อบริ เวณ รวมถึงผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นสถานที่น้ นั ๆ
 ภูมิศาสตร์ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของโลกและบรรยากาศ
การเตรี ยมความพร้ อม:
 ชุมชนคืออะไร
 อะไรก่อให้เกิดเป็ นชุมชนของพวกเรา
 สิ่ งต่างๆเข้าและออกจากชุมชนของพวกเราได้อย่างไร ผูค้ นย้ายถิ่นฐานอย่างไร
 ข้อมูลและแนวคิดต่างๆเข้ามาสู่ หรื อออกไปจากชุมชนของพวกเราได้อย่างไร
เนื้อหาก่อนเรี ยน: นักเรี ยนทั้งชั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาคาจากัดความของคาว่า “ชุมชน” และระบุมุมมองสาคัญๆเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา ครู อาจจะ
ต้องอธิ บายว่าชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่ทางานด้วยกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง “ชุมชนของพวกเราประกอบไปด้วยผูค้ น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติ และสิ่ งต่างๆที่
มนุษย์สร้างขึ้น”
การสาธิตกิจกรรม: ครู อาจจะสาธิ ตการแสดงภาพต่างๆในชุมชนเป็ นตัวอย่าง การนาภาพเหล่านี้ไปติดบนกระดาน และการอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับภาพนั้นๆ
ขั้นตอนการสอน:
คาบที่ 1
 ตั้งคาถามให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า “ชุมชนคืออะไร” ในขณะที่นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นถึงมุมมองเกี่ยวกับชุมชน ครู ควรจะเขียนคาตอบของ
นักเรี ยนลงบนแผนภูมิ
 เมื่อได้ชุดคาตอบที่พอจะมีความหมายใกล้เคียง ให้นกั เรี ยนเลือกเน้นเพียง 2-4 มุมมองเกี่ยวกับชุมชนของพวกเขา (นักเรี ยนแต่ละคนเลือกลักษณะทางภูมิศาสตร์
ลักษณะที่มนุษย์สร้างขึ้น และบุคคลหรื อกลุ่มคนในชุมชน)
 นักเรี ยนรวบรวมภาพของแต่ละมุมมองเกี่ยวกับชุมชนที่พวกเขาได้เลือก โดยใช้กล้องถ่ายรู ปหรื อกระดาษและอุปกรณ์ศิลปะต่างๆ นักเรี ยนอาจจะทานอกชั้นใน
เวลาเรี ยนหรื อทาเป็ นการบ้านขึ้นอยูก่ บั เวลาที่มี
คาบที่ 2
 ใช้กระดานนิเทศหรื อกระดาษแผ่นใหญ่แทนบริ เวณภูมิศาสตร์ของชุมชน ให้นกั เรี ยนติดภาพ เพื่อแสดงให้เห็นพื้นที่ในชุมชน (กิจกรรมนี้ควรใช้คู่กบั แผ่นที่
ท้องถ่นที่มีเส้นเชื่ อมโยงภาพกับสภานที่จริ ง) นักเรี ยนควรจะอธิบายคร่ าวๆเกี่ยวกับสถานที่หรื อบุคคลที่พวกเขาเพิ่มเข้าไปในชุมชนนั้นๆ
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 ตั้งคาถามให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า “ผูค้ นและสิ่ งต่างๆเข้าและออกจากชุมชนของพวกเราได้อย่างไร” ให้นกั เรี ยนเชื่อมโยงภาพของพวกเขากับ
ชุมชนของพวกเขารวมถึงชุมชนอื่นๆภายนอกชุมชนของพวกเขาด้วย
คาบที่ 3
 ทบทวนลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่นกั เรี ยนได้ให้คาตอบไว้เมื่อคาบเรี ยนที่แล้ว
 ครู ทาตารางซึ่งประกอบด้วยช่องสองช่องบนกระดาษแผนภูมิสาหรับแต่ละลักษณะทางภูมิศาสตร์พร้อมด้วยคาถามที่วา่ “ลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆในชุมชน
ของพวกเรามีส่วนช่วยเชื่อมโยงพวกเรากับชุมชนอื่นๆได้อย่างไร ลักษณะเหล่านั้นแยกพวกเราออกจากชุมชนอื่นได้อย่างไร”
 นักเรี ยนร่ วมกิจกรรมการเดินแบบม้าหมุนเพื่อตอบทั้งสองคาถามข้างบน (ใช้กิจกรรมการเดินแบบม้าหมุนเพื่อทาให้เกิดแนวความคิดและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน การเดินเวียนกันไปและการโต้ตอบนี้ จะกระตุน้ ความรู้เดิม ซึ่ งจะเป็ นฐานรองรับความรู้ใหม่ที่ได้เรี ยนรู้ผา่ นกิจกรรมของบทเรี ยนที่ผา่ นมา หรื อเป็ น
การทบทวนข้อมูลก่อนการอภิปรายหรื อประเมินผล การเดินแบบม้าหมุนนี้ ให้นกั เรี ยนจับกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แต่ละกลุ่มจะได้รับปากกาสี ที่กาหนดไว้เพื่อให้
นักเรี ยนเขียนข้อมูลเพื่ออธิ บายเพิ่มเติม แต่ละกลุ่มใช้เวลา 2-3 นาทีอ่านและเขียนข้อมูลเพิ่มในแต่ละแผนภูมิ เมื่อทุกกลุ่มเดินเวียนครบทุกข้อคาถาม ให้นกั เรี ยน
แลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้น)
 เมื่อเขียนข้อมูลลงในแผนภูมิครบแล้ว ให้แบ่งปันผลนั้นโดยการอภิปรายในชั้นหรื อให้นกั เรี ยนเขียนว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ใดที่เป็ นอุปสรรคและลักษณะใด
ที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนสิ่ งของหรื อแนวคิดต่างๆ
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา: กิจกรรมภาพและการอธิบายต่างๆรวมทั้งการเดินแบบม้าหมุนเป็ นองค์ประกอบของการฝึ กปฏิบตั ิตามคาแนะนา
บทสรุ ป: นักเรี ยนแต่ละคนควรจะเขียนหรื อวาดภาพสะท้อนความคิดว่าพวกเขาเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆได้อย่างไร โดยพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ :
 นักเรี ยนเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆอย่างไร ให้นึกถึงสถานที่ที่เคยไป และสถานที่ที่เป็ นแหล่งอาหาร เสื้ อผ้า ความบันเทิง และอื่นๆ และนักเรี ยนได้เรี ยนรู้
อะไรบ้างจากสิ่ งเหล่านั้น รวมทั้งจากผูค้ นและแนวคิดต่างๆจากที่อื่นๆ
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ใดที่เป็ นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงชุมชนของนักเรี ยนกับชุมชนอื่นๆ
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ใดที่ทาให้ผคู้ นในชุมชนของนักเรี ยนเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆได้
การประเมินผลที่แนะนา:
 ให้นกั เรี ยนทา (บนป้ ายนิเทศ) แผนผังห้องเรี ยนหรื อชุมชนด้วยภาพวาดหรื อภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่ องราวต่อคาถามที่ได้เตรี ยมไว้วา่ “ชุมชนคืออะไร?” ภาพติด
ผนังนี้ควรจะประกอบด้วยภาพวาดหรื อภาพถ่าย 2-4 ภาพที่ต่างแสดงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆ สิ่ งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น และผูค้ น (กลุ่มหรื อแต่ละบุคคล)
จากนักเรี ยนแต่ละคน นักเรี ยนควรจะสามารถระบุลกั ษณะของสิ่ งแวดล้อมที่ตอ้ งการสื่ อออกมาได้อย่างชัดเจนผ่านภาพถ่ายหรื อภาพวาดแต่ละภาพ ทั้งด้วยการ
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เขียน (ชื่อภาพ) และการพูดปากเปล่า (เมื่อทาแผนผังและเพิ่มองค์ประกอบบนภาพติดผนัง) (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 1 - การอธิบาย และ ด้านที่ 3 การประยุกต์ใช้)
 ให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้วจิ ารณญาณร่ วมกันทั้งชั้นต่อคาถามที่ได้ต้ งั ไว้วา่ “ผูค้ นและสิ่ งต่างๆในชุมชนเคลื่อนย้าย เข้าและออกจากชุมชนของ
พวกเราได้อย่างไร?” นักเรี ยนสามารถได้รับการประเมินผลต่อการที่พวกเขาสามารถเชื่อมโยงภาพของตนเองกับแผนผังห้องเรี ยนได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลมาก
น้อยเพียงใดทั้งในช่วงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น (ด้วยการพูดปากเปล่า) และ/หรื อด้วยการเขียน (บันทึกสะท้อนความคิด) (การประเมินผลระหว่างเรี ยน
ด้านที่ 2 - การตีความ)
 ให้นกั เรี ยนทาแผนภูมิหอ้ งเรี ยนซึ่ งประกอบด้วยช่องสองช่อง (โดยมุ่งเน้นไปที่ลกั ษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆในชุมชนของพวกเขาและชุมชนอื่นๆ) และร่ วม
กิจกรรมการเดินแบบม้าหมุน โดยให้ตีความต่อการที่ลกั ษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆในชุมชนของพวกเขาสามารถเชื่อมโยงและแยกพวกเขาออกจากชุมชนอื่นๆ
ได้อย่างไร นักเรี ยนสามารถได้รับการประเมินเป็ นรายบุคคลด้วยการให้พวกเขาเขียนบันทึก (พร้อมด้วยภาพและคาบรรยาย) ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเข้าใจ
การเชื่อมโยงพวกเขากับชุมชนอื่นๆได้อย่างไร และลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆในชุมชนของพวกเขามีส่วนเอื้อหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนแนวคิด
และสิ่ งของต่างๆระหว่างชุมชนต่างๆได้อย่างไร (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 2 - การตีความ และ ด้านที่ 4 - มุมมอง)
 การประเมินเพิ่มเติมเพิ่มเติม: ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบข้อเขียนในรู ปแบบคาถามแบบให้เลือกตอบ จับคู่ และ/หรื อเติมคาในช่องว่าง แบบทดสอบนี้
ประกอบด้วยแผนผังและภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ต่างๆ โดยให้นกั เรี ยนระบุลกั ษณะหลักๆของลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทางกายภาพทางธรรมชาติน้ ี ผูค้ น แนวคิด
และสิ่ งของต่างๆที่ผคู ้ นเหล่านี้เป็ นผูส้ ร้าง (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 1 - การอธิบาย และ ด้านที่ 2 - การตีความ)
คาถามท้ ายบท:
 ทั้งผูค้ น สถานที่ และแนวคิดต่างๆประกอบกันเป็ นชุมชนได้อย่างไร
 การเคลื่อนย้าย ของผูค้ นและสิ นค้าต่างๆทาให้ชุมชน มีผลต่อชุมชนอย่างไร
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ แวดล้อมต่างๆเชื่อมโยงหรื อแบ่งแยกชุมชนอย่างไร
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร: สามารถเชื่อมโยงกับหลักสู ตรที่มุ่งเน้นในเรื่ องการปฏิสัมพันธ์ขา้ มวัฒนธรรม ความหลากหลาย (ของกลุ่มอาเซียน) ระบบ
ต่างๆในโลก และอื่นๆ ภูมิภาคต่างๆที่มีลกั ษณะทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันสามารถพบได้ในชาติอื่นๆในกลุ่มอาเซี ยน ภูมิภาคเหล่านั้นมีขอ้ ได้เปรี ยบและประสบ
อุปสรรคคล้ายๆกันในเรื่ องการเชื่ อมโยงกับชุมชนอื่นๆ
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้: กลุ่มพลเมือง – ชุมชน ประเทศ และ ภูมิภาค
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / หน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา
ภาพรวม: นักเรี ยนอาศัยอยูใ่ นชุมชนที่ประกอบด้วย ครอบครัว ชุมชนโรงเรี ยน บริ เวณใกล้เคียง และเมือง นักเรี ยนจะสานึกถึงการเชื่อมโยงพวกเขากับบุคคลและ
สิ่ งอื่นๆผ่านการเรี ยนรู ้ชุมชนที่หลากหลายที่พวกเขาก็เป็ นส่ วนหนึ่งในนั้น
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: นักเรี ยนเข้าใจถึงการที่สมาชิกในชุมชนต่างพึ่งพาอาศัยกันเพื่อจัดหาให้ซ่ ึ งสิ่ งที่พวกขาต้องการทั้งที่จาเป็ นและไม่จาเป็ น พวกเขาสามารถระบุผู้
ช่วยเหลือชุมชน เช่น ตารวจ พนักงานดับเพลิง และสามารถอธิบายถึงบทบาทของบุคคลเหล่านี้ที่มีต่อชุมชนได้ นอกจากนี้พวกเขายังได้เรี ยนรู้วา่ สมาชิกในชุมชนจัดหา
ให้ซ่ ึงบริ การที่แตกต่างกันออกไปเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
 นักเรี ยนสามารถระบุผชู ้ ่วยเหลือชุมชน
 นักเรี ยนจะสานึกถึงการที่สมาชิกในชุมชนทางานร่ วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ :
 ทาไมผูค้ นจึงอาศัยอยูใ่ นชุมชน (สถานที่ ประชาชน)
 สมาชิกในชุมชนช่วยเหลือกันอย่างไร (ประชาชน สิ่ งของ แนวคิด)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้ :
 การดาษสี
 กรรไกร และ กาว
 กระดาษภาพติดผนังขนาดใหญ่
 กระดาษขาว
 แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
เวลาที่ใช้ : 2 คาบ

161

อภิธานศัพท์ :
 พลเมือง หมายถึง สมาชิกในชุมชนหรื อรัฐผูซ้ ่ ึ งมีส่วนร่ วมในสิ ทธิและหน้าที่รับผิดชอบ
 ชุมชน/ประชาคม หมายถึง พื้นที่ หรื อบริ เวณ อันมีผอู้ าศัยอยู่
 แผนภาพเวนน์ หมายถึง วงกลมสองวงมาทับซ้อนกัน ส่ วนที่ทบั ซ้อนแสดงลักษณะที่หมือนกัน
การเตรี ยมความพร้ อม:
 ใครช่วยเหลือพวกเราในชุมชนของพวกเรา?
 อะไรคือสิ่ งจาเป็ นต่อการอาศัยอยูใ่ นชุมชนของพวกเราบ้าง?
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: ครู อธิ บายดังต่อไปนี้
 ผูค้ นต้องการทั้งสิ่ งที่จาเป็ นและไม่จาเป็ น
 ผูช้ ่วยชุมชนจัดหาให้ซ่ ึ งสิ่ งที่สมาชิกในชุมชนต้องการทั้งที่จาเป็ นและไม่จาเป็ น
การสาธิ ตกิจกรรม: ครู อาจจะต้องสาธิ ตวิธีการใช้กระดาษเพื่อทาบ้าน ร้านค้า และส่ วนประกอบอื่นๆในชุมชนสาหรับภาพติดผนัง
ขัน้ ตอนการสอน:
คาบที่ 1
 ให้นกั เรี ยนนึกถึงชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ และยกตัวอย่างสิ่ งที่พวกเขาเห็นในชุมชน กล่าวคือ บ้าน ร้านค้า โรงเรี ยน สถานที่เพื่อสักการะบูชา
 บอกนักเรี ยนว่าพวกเขาจะต้องทาภาพติดผนังเกี่ยวกับชุมชนของพวกเขา
 ให้นกั เรี ยนทาสิ่ งที่จาเป็ นที่สื่อถึงชุมชนของพวกเขาโดยใช้ปากกาสี กรรไกร และ กาว
 รวบรวมแผ่นกระดาษที่นกั เรี ยนทาขึ้น และวางกระดาษภาพติดผนังกระจายบนพื้น
 ให้นกั เรี ยนนัง่ บนพื้น รอบๆภาพติดผนัง
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกับนักเรี ยนว่านักเรี ยนควรจะวางสิ่ งที่ได้ทาไว้ที่ไหน ให้นกั เรี ยนอธิบายว่าทาไมที่ที่นกั เรี ยนเลือกจึงดีกว่าที่อื่น
 ให้นกั เรี ยนใช้กาวแท่งติดสิ่ งที่ทาบนภาพติดผนัง
 แสดงภาพติดผนังในที่ที่นกั เรี ยนสามารถมองเห็นได้
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คาบที่ 2
 เตือนนักเรี ยนในเรื่ องแผนภาพติดผนังที่พวกเขาทาขึ้นว่า ให้เน้นที่สมาชิกในชุมชนซึ่ งอาศัยและทางานร่ วมกัน
 ถามนักเรี ยนว่าพวกเขาเป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชนขนาดใหญ่หรื อไม่ กระตุน้ ให้นกั เรี ยนรู้วา่ พวกเขาทั้งหมดคือสมาชิกในประเทศและภูมิภาค
 แสดงแผนที่ประเทศที่พวกเขาอาศัยอยูใ่ ห้นกั เรี ยนได้เห็น
 ให้นกั เรี ยนเขียนรวบรวมสิ่ งที่เหมือนและต่างจากพลเมืองอื่นๆในประเทศของพวกเขา
 แสดงแผนภาพเวนน์ อธิ บายว่าแผนภาพเวนน์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่แตกต่างกัน
 สาธิ ตวิธีการใช้แผนภาพเวนน์โดยให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะที่เหมือนและต่างจากพลเมืองอื่นๆในประเทศของพวกเขา
 ให้นกั เรี ยนทาแผนภาพเวนน์ของพวกเขาเอง
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา: การทาภาพติดผนังเป็ นการฝึ กฝนโดยการชี้ แนะของครู
บทสรุ ป: แสดงแผนภาพเวนน์ในชั้น ให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ งที่สังเกตได้จากโครงงานของเพื่อนร่ วมชั้น
การประเมินผลที่แนะนา:
 ให้นกั เรี ยนทาภาพติดผนังที่มีการวางภาพบ้าน ร้านค้า โรงเรี ยน สถานที่เพื่อสักการะบูชา และอื่นๆอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ควรจะมีการบรรยายส่ วนประกอบ
ต่างๆของชุมชนเหล่านี้ที่ซ่ ึงนักเรี ยนอาศัยอยูอ่ ย่างชัดเจน นักเรี ยนแต่ละคนควรจะอธิบายด้วยว่าทาไมถึงทาภาพเหล่านี้ และสิ่ งเหล่านี้ให้ประโยชน์หรื อทาให้
ชีวติ พวกเขาเป็ นรู ปเป็ นร่ างได้อย่างไร (การประเมินระหว่างเรี ยน; ด้านที่ 1 - การอธิบาย และ ด้านที่ 2 - การตีความ)
 ให้นกั เรี ยนแต่ละคนทาแผนภาพเวนน์โดยเปรี ยบเทียบให้เห็นความเหมือนและความต่างของสิ่ งที่จาเป็ นและต้องการที่พวกเขาและพลเมืองอื่นๆในประเทศ
ของพวกเขามีร่วมกัน และสิ่ งที่จาเป็ นและต้องการใดที่มีลกั ษณะเฉพาะ จากนั้นนักเรี ยนควรจะสามารถอธิบายได้ถึงเหตุผลการทาแผนภาพเวนน์น้ ีดว้ ยการพูด
ปากเปล่าในช่วงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและด้วยการเขียนบันทึกสะท้อนความคิด โดยให้อา้ งอิงตามทั้งสองคาถามประจาหน่วยการเรี ยนรู้ที่ได้ต้ งั ไว้
สาหรับตัวอย่างบทเรี ยนนี้ คือ (1) ทาไมผูค้ นจึงอาศัยอยูใ่ นชุมชน? (2) สมาชิกในชุมชนช่วยเหลือกันอย่างไร? (การประเมินรวบยอด; ด้านที่ 2 – การตีความ
และ ด้านที่ 4 - มุมมอง)
 การประเมินเพิ่มเติม: ให้นกั เรี ยนสะท้อนความคิดต่อการนาเสนอของวิทยากรรับเชิญ พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนที่มาร่ วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรี ยนใน
เรื่ องที่วา่ พวกเขาเป็ นผูช้ ่วยและผูส้ นับสนุนสังคมอย่างไร สมาชิกชุมชนเหล่านี้ควรจะแสดงความเห็นในแง่มุมต่อชุมชนที่หลากหลายและแตกต่างกันไป
นักเรี ยนและครู อาจจะเตรี ยมคาถามเพื่อถามวิทยากรเหล่านี้ล่วงหน้าไว้ก่อน โดยเน้นคาถามที่วา่ “สมาชิกในชุมชนช่วยเหลือกันอย่างไร?” และ “สมาชิกแต่ละ
คนมีบทบาทอะไรบ้างในชุมชนและฉัน (นักเรี ยน) ได้รับประโยชน์อย่างไร?” (การประเมินรวบยอด; ด้านที่ 2 – การตีความ และ ด้านที่ 4 - มุมมอง)
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คาถามท้ ายบท:
 ผูค้ นได้ประโยชน์อย่างไรจากการเป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชน?
 ในชุมชนต่างๆมีส่ิ งที่จาเป็ นและต้องการแตกต่างกันอย่างไร?
การเชื่ อมโยงกับกลุ่มสาระอื่นในหลักสูตร: บทเรี ยนนี้สามารถเชื่อมโยงกับวิชาประวัติศาสตร์ และ สังคมศึกษา โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของพลเมืองใน
พื้นที่ต่างๆในประเด็นทางประวัติศาสตร์ ที่แตกต่างกันไป
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เอกสารประกอบการสอน: แผนภาพเวนน์
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้: กฎแห่งสิ ทธิและหน้าที่รับผิดชอบของห้องเรี ยน
ระดับชั้นเรี ยน/กลุ่มสาระ: มัธยมศึกษาตอนต้น/หน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา
ภาพรวม: กิจกรรมกลุ่ม ให้นกั เรี ยนช่วยกันร่ างกฎกติกาหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองที่มีต่อชุมชน เพื่อนบ้านใกล้เคียง ชาติและโลก สิ่ งที่สาคัญคือนักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้
บทบาทของตนที่มีต่อชุมชนและความรับผิดชอบในการรักษากฎกติกาดังกล่าว
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
 นักเรี ยนให้คาจากัดความ ของคาว่า “สิ ทธิ ” และ “หน้าที่รับผิดชอบ”
 นักเรี ยน จะสานึกถึงพันธะหน้าที่ของแต่ละบุคคลอันพึงมีต่อชุมชน ให้นกั เรี ยนเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรี ยน
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ : อะไรคือกฎกติกาของพลเมืองในการปฏิบตั ิตนต่อชุมชน ชาติ โลก (ประชาชน แนวคิด สถานที่)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้ :
 กระดาษ
 ปากกาสี
 กระดาษขนาดใหญ่/แผ่นโปสเตอร์
 อินเทอร์ เน็ต (ถ้ามี)
o BrainPop. Jr. (www.brainpopjr.com)
o Scholastic.com (http://teacher.scholastic.com)
เวลาที่ใช้ : 2 คาบ
อภิธานศัพท์ :
 พลเมือง หมายถึง ผูท้ ี่อยูใ่ นเมือง หรื อสมาชิกแห่งชาติ-รัฐ ผูซ้ ่ ึ งปฏิญาณตนจงรักภักดีต่อชาติ อันพึงได้รับสิ ทธิและความคุม้ ครองตามกฎหมาย
 ชุมชน หมายถึง พื้นที่หรื อบริ เวณ รวมถึงผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นสถานที่น้ นั ๆ
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 สิ ทธิ หมายถึง ความชอบธรรมทางกฎหมาย
 หน้าที่ หมายถึง หน้าที่อนั พึงกระทา, พันธะหน้าที่
การเตรี ยมความพร้ อม: ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างกฎของโรงเรี ยนอันแตกต่างจากกฏที่บา้ น ถามนักเรี ยนว่าทาไมสถานที่ที่ต่างกันจึงตั้งกฎขึ้นไม่เหมือนกัน เมื่อเป็ นดังนี้
ความคาดหวังย่อมต่างกันใช่หรื อไม่
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: อภิปรายเกี่ยวกับเอกสารซึ่งสรุ ปใจความสาคัญๆคร่ าวๆในหัวข้อของสิ ทธิและหน้าที่รับผิดชอบที่ใช้ในโรงเรี ยน บริ เวณใกล้เคียง และชุมชนในชาติ
การสาธิ ตกิจกรรม: ดูจากแบบเอกสารประกอบการสอน
ขัน้ ตอนการสอน:
คาบที่ 1
 ครู ให้คาจากัดความของคาว่า “พลเมือง” อันเป็ นสมาชิกของชุมชน แบ่งทางานเป็ นกลุ่มย่อย ให้นกั เรี ยนระดมความคิดเกี่ยวกับคาถามดังต่อไปนี้ : “ชุมชนคือ
อะไร? สมาชิกของชุมชนคือใคร?” ชุมชนถูกกาหนดขึ้นโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ (เช่น ระดับท้องถิ่น หรื อ ระดับโลก) หรื อโดยการรวมตัวเข้ามาของกลุ่มชนที่
มีผลประโยชน์ดว้ ยกัน (เช่น กลุ่มที่มีผลประโยชน์และความมุ่งหมายร่ วมกัน) สมาชิกในชุมชนจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปกป้ องดูแลชุมชน
 ให้นกั เรี ยนบอกชื่อชุมชนที่แตกต่างกันที่นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม (เช่น ครอบครัว สถานที่ ศาสนา โรงเรี ยน บริ เวณใกล้เคียง)
 ให้นกั เรี ยนทั้งห้องแสดงความคิดเห็น เรื่ องความแตกต่างระหว่างสิ ทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คาบที่ 2
 ให้นกั เรี ยนทั้งชั้นร่ างกฎแห่งสิ ทธิ และหน้าที่รับผิดชอบของห้องเรี ยน
 ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น เรื่ องสิ ทธิและหน้าที่รับผิดชอบ อันนักเรี ยนแต่ละคนพึงมี ซึ่ งต้องรักษาและปกป้ องซึ่ งสิ ทธิน้ นั
 ร่ างกฎต่างๆขึ้นเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ นกั เรี ยนในชั้น และให้แต่ละคนเซ็นต์ชื่อ (ตามแบบในเอกสารประกอบ)
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา: ทาการร่ างกฎแห่งสิ ทธิและหน้าที่รับผิดชอบสาหรับห้องเรี ยน
บทสรุ ป: ตอนท้ายชัว่ โมงของแต่ละวัน ให้นกั เรี ยนสะท้อนความคิดเห็นว่าในวันนั้นนักเรี ยนได้เคารพในกฎแห่งสิ ทธิและหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร ตัวอย่างเช่น “ผมได้
ทาความสะอาดเป็ นที่เรี ยบร้อยเมื่อทางานเสร็ จ” หรื อ “ขณะที่เพื่อนๆทางานหนูไม่ทาเสี ยงดังรบกวนเขา”
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การประเมินผลที่แนะนา:
 ให้นกั เรี ยนแต่ละคนทาการจัดระบบความคิดโดยใช้แผนผังหรื อแผนผังความคิดหลัก เพื่อแสดงสิ ทธิและหน้าที่รับผิดชอบของตนในห้องเรี ยน ที่บา้ น และ
ขยายไปถึงชุมชน (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 1 - การอธิบาย และ ด้านที่ 2 - การตีความ)
 ให้นกั เรี ยนจัดทากฎว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่รับผิดชอบ อันเป็ นการตกลงร่ วมกันของนักเรี ยนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ ให้พิมพ์ข้ ึนเป็ นประกาศติดที่ห้อง
เอกสารนี้ จะเป็ นเครื่ องสะท้อนให้เห็นว่า ในแต่ละวันนักเรี ยนให้เกียรติและแสดงว่าเคารพสิ ทธิและหน้าที่รับผิดชอบในห้องเรี ยน ที่บา้ น และในชุมชนอย่างไร
เมื่อจบคาบอาจารย์อาจให้มีการอภิปรายทั้งชั้น ถึงประโยชน์ของการยึดถือกฎว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่รับผิดชอบที่นกั เรี ยนได้รับทั้งด้านส่ วนตัวและส่ วนร่ วม
(การประเมินรวบยอด ด้านที่ 3 – การประยุกต์ใช้ และ ด้านที่ 6 – การรู้จกั ตัวเอง)
 การประเมินเพิ่มเติม: ให้นกั เรี ยนทาหัวข้อหลักๆที่สาคัญของกฎว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่รับผิดชอบและทาเป็ นสิ่ งตีพิมพ์เพื่อแบ่งปันกับชั้นเรี ยนอื่นๆ (ของ
โรงเรี ยนในชุมชน) และส่ งไปให้ทางบ้านผ่านจดหมายข่าวจากโรงเรี ยน (การประเมินรวบยอด ด้านที่ 3 – การประยุกต์ใช้ และ ด้านที่ 4 – มุมมอง)
คาถามท้ ายบท:
 สาหรับนักเรี ยน มีสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง ภายในครอบครัว โรงเรี ยน และชุมชน
 การให้ความหมายและปฏิบตั ิตามสิ ทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ประโยชน์ต่อบุคคลและส่ วนรวมอย่างไร
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร: กิจกรรมนี้สนับสนุนการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาและ แนวคิด ที่ทุกคนมีสิทธิส่วนบุคคล แต่ยงั รวมถึงหน้าที่รับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองของชุมชน ของชาติ และภูมิภาค
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรี ยนรู้: บันทึกความทรงจา – มองประวัติศาสตร์ผา่ นสายตาผูย้ า้ ยมาตั้งรกราก/ผูย้ า้ ยถิ่นฐาน
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/ ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา
ภาพรวม: การอ่านบันทึกความทรงจาของผูอ้ พยพ หรื อผูล้ ้ ีภยั เป็ นการสะท้อนให้นกั เรี ยนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกันในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน บทเรี ยนนี้ช่วยให้นกั เรี ยนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งปัญหาข้อขัดแย้งที่แต่ละประเทศต้องเผชิญ หากพิจารณา
ประเทศหรื อชุมชน ทั้งในอดีตและปั จจุบนั เราจะสังเกตเห็นว่ามนุษย์ได้จดั แบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ ได้อย่างไร ส่ วนใหญ่แล้ว สมาชิกในกลุ่มจัดกลุ่มกันเองตามความสมัครใจ
กล่าวคือ การแสวงหาความสัมพันธ์กบั คนที่มีความสนใจ ความเชื่อ หรื อพื้นฐานคล้าย ๆ กัน แต่บางครั้ง การรวมกลุ่มกันนั้นอาจไม่ได้กาหนดหรื อเลือกกันเอง หากแต่เกิดขึ้นจาก
การที่คนกลุ่มนั้นเกิดมาในชนชาติ กลุ่มเพศ หรื อ ครอบครัวเดียวกัน
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: บันทึกความทรงจานั้นเป็ นการแสดงความคิดเห็นทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่ง
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
 นักเรี ยนสามารถระบุและอธิบายจุดประสงค์ของบันทึกความทรงจา
 นักเรี ยนสามารถระบุและอธิบายกุญแจสาคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาเซียน
 นักเรี ยนสามารถระบุความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชาติอาเซียน
 นักเรี ยนสามารถระบุการต่อสู ้ดิ้นรนของผูย้ า้ ยถิ่นฐานและผูย้ า้ ยมาตั้งรกรากของชาติอาเซียน
 นักเรี ยนสามารถระบุลกั ษณะแห่งการรวมเป็ นหนึ่งเดียวของชาติอาเซียน
 นักเรี ยนจะเข้าใจลักษณะความเป็ นสามัญของชาติอาเซียน
 นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้แนวความคิดของอัตตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมและการสร้างชาติจากบันทึกความทรงจา
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ :
 โลกาภิวตั น์มีผลกระทบอย่างไรต่อชาติในอาเซียน ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ (ประชาชน สถานที่ สื่ อ)
 มีวฒั นธรรมประเพณี ใดบ้างของชาติอาเซียนที่คล้ายคลึงกัน (ประชาชน แนวคิด)
 เราให้คานิยามตัวเราเองว่าอย่างไร ในสายตาของผูอ้ ื่นจะให้คานิยามเราอย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้ :
 บันทึกความทรงจาผูย้ า้ ยถิ่นฐาน/ผูย้ า้ ยมาตั้งรกราก โดยครู เป็ นผูเ้ ลือกเพื่อเน้นความหลากหลายของกลุ่มหรื อมุมมอง
 ปากกา/ดินสอ
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กระดาษแผนภูมิ
เอกสารประกอบการสอน:บันทึกความทรงจา
เอกสารประกอบการสอน:ประชากรในชาติอาเซียน
เอกสารประกอบการสอน:อาชีพของอาเซียน
เอกสารประกอบการสอน:ลักษณะของรัฐบาล
การอธิบายคาศัพท์ที่สาคัญ

เวลาที่ใช้ : 1 คาบ
อภิธานศัพท์ :
 ผูอ้ พยพ หมายถึง บุคคลที่มายังดินแดนใหม่เพื่ออยูอ่ าศัยหรื อเพื่อทางาน
 คนเข้าเมือง หมายถึง บุคคลที่มายังประเทศใหม่หรื อชุมชน/ประชาคมใหม่เพื่ออยูเ่ ป็ นการถาวร
 บันทึกความทรงจา หมายถึง ข้อมูลเรื่ องราวที่เขียนมาจากประสบการณ์ส่วนตัว
 รัฐบาล หมายถึง กลุ่มบุคคลที่กาหนดนโยบายและทาหน้าที่บริ หารกิจการของชุมชนหรื อของชาติ
 อาชีพ หมายถึง การงานที่ทา เพื่อเลี้ยงชีวติ
 ประชากร หมายถึง ผูอ้ าศัยอยูใ่ นพื้นที่ของเมือง ประเทศ หรื อภูมิภาค
 ชุมชน/ประชาคม หมายถึง พื้นที่ หรื อบริ เวณ อันมีผอู้ าศัยอยู่
 โลกาภิวตั น์ หมายถึง สภาวะการณ์อนั เป็ นผลของการค้าเสรี การลงทุนไม่มีเขตจากัด และมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดอยูเ่ สมอ
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หมายถึง การดาเนินชีวิตและความเชื่อหลายรู ปแบบอันถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น
การเตรี ยมความพร้ อม:
 บันทึกความทรงจาคืออะไร
 วันสาคัญทางประเพณี ที่ถือว่าเป็ นวันหยุดที่คุณและครอบครัวของคุณยึดถือปฏิบตั ิตามคือวันอะไรบ้าง
 ชุมชนที่นกั เรี ยนอยูม่ ีการติดต่อกับชุมชนอื่นๆโดยเป็ นรู ปธรรมได้อย่างไร
 ความแตกต่างระหว่างการเรี ยนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ดว้ ยการอ่านบันทึกความทรงจา กับการเรี ยนประวัติศาสตร์จากแหล่งอื่นๆเช่น เอกสารข้อมูลปฐมภูมิ
หรื อหนังสื อประวัติศาสตร์ น้ นั เป็ นอย่างไร
 บันทึกความทรงจาได้ให้อะไรที่แหล่งอื่นไม่มี แหล่งอื่นๆอาจจะให้อะไรที่ไม่พบในบันทึกความทรงจา
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เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: ให้ครู จดั หาบันทึกความทรงจาหลายๆรู ปแบบและย้าเตือนให้นกั เรี ยนมุ่งเน้นไปที่เรื่ องสภาพเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งความแตกต่างของ
วัฒนธรรม ศาสนาและกลุ่มการเมืองที่มีอยูใ่ นชาติอาเซียน
การสาธิ ตกิจกรรม: ครู สามารถสาธิ ตการประมวลแนวคิดจากข้อมูลและมุมมองที่มีอยูใ่ นบันทึกความทรงจา
ขัน้ ตอนการสอน: ให้นกั เรี ยนจับคู่และไปยังฐานการเรี ยนรู้เรื่ อง “การค้นพบ” ที่แต่ละฐานให้นกั เรี ยนอ่านบางบทจากบันทึกความทรงจา หลังจากได้อ่านเรื่ องราวใน
บันทึกฯ ให้นกั เรี ยนแสดงความเห็นต่อเรื่ องนั้นๆลงบนกระดาษแผนภูมิ ซึ่ งจะมีคาถามให้นกั เรี ยนตอบดังต่อไปนี้ :
 เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับใคร?
 อะไรคือความขัดแย้งหรื อการต่อสู ้ดิ้นรนที่ปรากฎในเรื่ องนั้น
 ให้นกั เรี ยนเชื่อมโยงประสบการณ์จากเรื่ องนั้น โดยใช้ประโยคใดประโยคหนึ่งดังต่อไปนี้ และสร้างเป็ นข้อความจนจบ:
o เรื่ องที่อ่านทาให้ฉนั นึกถึงช่วงเวลาที่ฉนั เคยประสบหรื อไม่เคยประสบกับ ….
o ฉันเห็นด้วย/เข้าใจเรื่ องที่ฉนั อ่านเพราะว่าชีวติ ของฉันนั้น ….
 อะไรคือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ได้อภิปราย?
 เรื่ องจากบันทึกฯมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติของนักเรี ยนอย่างไร?
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา: หลังจากที่นกั เรี ยนไปฐานแห่ งการค้นพบได้ 3 ฐาน ให้นกั เรี ยนตอบคาถามทั้งหลายที่อยูข่ า้ งบน
บทสรุ ป: หลังจากที่ได้ไป “ฐานแห่งการค้นพบ” นักเรี ยนทั้งชั้นก็มาแบ่งปันคาตอบกัน ครู จะติดกระดาษแผนภูมิจากแต่ละฐานแห่งการค้นพบไว้ที่หอ้ งเรี ยนหรื อที่
กระดานเพื่อให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่ งกันและกัน
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง: ให้การบ้านนักเรี ยนเขียนเรี ยงความหนึ่งย่อหน้าแสดงความรู้สึกนึกคิด นักเรี ยนจะร่ วมกันแสดงความคิดกับเพื่อนร่ วมโครงการที่ฐานฯและ
เพื่อนๆในชั้น ครู ควรจะทากระดานข่าวติดแสดงเรี ยงความของนักเรี ยน
การประเมินผลที่แนะนา:
 ให้นกั เรี ยนไปให้ได้อย่างน้อย 3 ฐานแห่งการค้นพบ และให้ตอบคาถามทั้งหกคาถาม โดยใช้วจิ ารณญาณไตร่ ตรองเพื่อแสดงถึงความเข้าใจหลายๆมุมมองโดย
อิงกลุ่มต่างๆ รวมถึงสภาพการเมืองและเศรษฐกิจของชาติต่างๆในอาเซียน นักเรี ยนควรแสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้เกี่ยวพันกับตนเอง
กับชุมชน และกับชาติอย่างไร (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 4 – มุมมอง และ ด้านที่ 5 – การร่ วมรู้สึก)
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 ให้นกั เรี ยนจัดป้ ายนิเทศในชั้นเน้นถึงความสามัญอันจะร่ วมกันได้ของชาติอาเซียนที่ปรากฎให้เห็นผ่านเหตการณ์ทางประวัติศาสตร์แห่งบันทึกความทรงจาที่
คัดสรรแล้ว แต่ละฐานควรติดแผนภูมิของนักเรี ยนที่แสดงความเข้าใจในหลายมุมมองและรวมกับความเชื่อมโยงของตัวนักเรี ยนกับชุมชนที่ไกลออกไป (การ
ประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 4 – มุมมอง และ ด้านที่ 5 – การร่ วมรู้สึก)
 ให้นกั เรี ยนเขียนเรี ยงความหนึ่งย่อหน้าแสดงความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่ได้รับอิทธิพลจากบันทึกความทรงจาและจาก
มุมมองของเพื่อนร่ วมชั้น (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 4 – มุมมอง และ ด้านที่ 6 – การรู้จกั ตัวเอง)
คาถามท้ ายบท:
 บันทึกความทรงจาแสดงให้เห็นถึงเรื่ องอะไรบ้างที่เอกสารอื่นๆ (บทวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ จดหมายข่าว) ไม่ได้นาเสนอ
 บันทึกความทรงจาได้แสดงความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมอย่างไร
 บันทึกความทรงจาทาให้ผอู ้ ่านได้ยอ้ นกลับไปคิดหรื อทาให้เกิดแนวคิดใหม่ๆขึ้นได้อย่างไร
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร: บทเรี ยนนี้สามารถเชื่อมโยงกับการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาและวิชาหน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา ในบทที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน นักเรี ยนสามารถค้นหาว่าอุดมการณ์แห่งอาเซียนนั้นโอบอุม้ แนวความคิดในวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการเป็ นเอกราชได้อย่างไร และสามารถวิเคราะห์
ประสบการณ์ที่มีร่วมกัน และการต่อสู ้ที่ผยู ้ า้ ยมาตั้งรกราก/ผูย้ า้ ยถิ่นฐานเผชิญอยูใ่ นชาติแต่ละชาติที่เป็ นอาเซียน การสอนให้นกั เรี ยนรู้จกั อัตตลักษณ์ร่วมและวัฒนธรรม
ที่หลากหลายจะทาให้นกั เรี ยนเข้าใจได้วา่ สิ่ งเหล่านี้สามารถต่อยอดการเป็ นเอกภาพในการรวมตัวเป็ นองค์การ เพื่อความมัน่ คงยัง่ ยืนและความร่ วมมือระหว่างกัน
ระหว่างชาติต่างๆได้อย่างไร
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เอกสารประกอบการสอน: บันทึกความทรงจา # 1
จากการพิจารณาจากระดับประเทศจนถึงระดับชุมชนทั้งอดีตและปัจจุบนั จะเห็นถึงวิธีการที่ผคู้ นมีเจตนาจัดแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อย มีบ่อยครั้งที่สมาชิกในกลุ่มมาจาก
บุคคลที่แสวงหากลุ่มที่มีความสนใจ ความเชื่อ เป้ าหมาย และภูมิหลังร่ วมกัน บันทึกความทรงจาจัดเป็ นอัตตชีวประวัติของผูแ้ ต่ง อันมีบางส่ วนมาเกี่ยวข้องกับ
สาธารณชนไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบุคคลหรื อเรื่ องวีรกรรม บันทึกความทรงจานั้นเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ที่ผแู้ ต่งได้พบเห็นเอง
วิธีการ: ก่อนที่จะเริ่ มเรี ยนรู้เรื่ องของบันทึกความทรงจา รวมทั้งความสาคัญในการทาความเข้าใจถึงอัตตลักษณ์แห่งวัฒนธรรม ให้ตอบคาถามดังต่อไปนี้ นักเรี ยนต้องจา
ว่า นักเรี ยนจะกลับมาดูคาถามเหล่านี้อีกครั้งเพื่อเปรี ยบเทียบคาตอบ
 บันทึกความทรงจาคืออะไร?
 วันสาคัญทางประเพณี ที่ถือว่าเป็ นวันหยุดที่คุณและครอบครัวของคุณยึดถือปฏิบตั ิตามคือวันอะไรบ้าง?
 ชุมชนที่นกั เรี ยนอยูม่ ีการติดต่อกับชุมชนอื่นๆโดยเป็ นรู ปธรรมได้อย่างไร?
 ความแตกต่างระหว่างการเรี ยนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ดว้ ยการอ่านบันทึกความทรงจา กับการเรี ยนประวัติศาสตร์จากแหล่งอื่นๆเช่น เอกสารข้อมูลปฐมภูมิ
หรื อหนังสื อประวัติศาสตร์ น้ นั เป็ นอย่างไร?
 บันทึกความทรงจาได้ให้อะไรที่แหล่งอื่นไม่มี? แหล่งอื่นๆอาจจะให้อะไรที่ไม่พบในบันทึกความทรงจา?
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เอกสารประกอบการสอน: บันทึกความทรงจา # 2
“เราหาเลี้ยงชีพด้วยการรับ แต่เราสร้างคุณค่าของชีวติ ด้วยการให้” – วินสตัน เชอร์ชิล
วิธีการ: แต่ละฐาน นักเรี ยนจะพบเรื่ องราวซึ่งเป็ นเรื่ องจากหนังสื อ “จากฉันเป็ นเรา: การแสวงหาความหมายในโลกของวัตถุนิยม ผูแ้ ต่งคือ เครก และมาร์ค คิลเบอร์
เจอร์ ” หนังสื อนี้ รวมเรื่ องต่างๆที่เขียนโดยผูท้ ี่พยายามสร้างสรรสิ่ งอันเป็ นคุณค่าในชีวติ ให้นกั เรี ยนอ่านแต่ละเรื่ องในใจเงียบๆและเขียนแสดงความคิดเห็น และตอบ
คาถามดังต่อไปนี้
 เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับใคร
 อะไรคือความขัดแย้งหรื อการต่อสู ้ดิ้นรนที่ปรากฎในเรื่ องนั้น
 ให้นกั เรี ยนเชื่อมโยงประสบการณ์จากเรื่ องนั้น โดยใช้ประโยคใดประโยคหนึ่งดังต่อไปนี้ และสร้างเป็ นข้อความจนจบ:
o เรื่ องที่อ่านทาให้ฉนั นึกถึงช่วงเวลาที่ฉนั เคยประสบหรื อไม่เคยประสบกับ ….
o ฉันเห็นด้วย/เข้าใจเรื่ องที่ฉนั อ่านเพราะว่าชีวติ ของฉันนั้น ….
 อะไรคือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ได้อภิปราย
 เรื่ องจากบันทึกฯมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติของนักเรี ยนอย่างไร
เมื่อนักเรี ยนอ่านจบและเขียนจบแล้ว ให้วางกระดาษที่ได้เขียนแสดงความคิดเห็นไว้ที่ฐานและเดินไปที่ฐานต่อไป เมื่อมาถึงให้นกั เรี ยนทาตามขั้นตอนเดิมคืออ่าน
เรื่ องราวและเขียนแสดงความคิดเห็น แต่คราวนี้ให้อ่านข้อเขียนแสดงความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมชั้นด้วย ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นทั้งเรื่ องที่อ่านและข้อเขียนแสดง
ความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมชั้น นักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่กบั ความคิดของเพื่อนๆ? จงบอกเหตุผลให้ชดั เจน
* ขอให้พยายามเขียนให้ชดั เจนเท่าที่จะทาได้ เพราะการทาให้ผอู้ ่านอ่านเข้าใจในข้อเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองเป็ นเรื่ องสาคัญมาก นักเรี ยนไม่จาเป็ นต้องลงชื่อ
ในข้อเขียนของนักเรี ยน
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้: การทาแผนภูมิการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/พลศึกษา
ภาพรวม: นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้วา่ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างไร และเริ่ มศึกษาวิธีที่จะลดปริ มาณคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ (ร่ องรอย
คาร์บอน)และพัฒนาวิธีเร่ งแก้ปัญหาดังกล่าว นักเรี ยนจะเข้าใจว่า การปล่อยปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกในท้องถิ่นนั้นไม่เพียงแต่จะส่ งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น แต่ยงั
ส่ งผลกระทบต่อโลกและประเทศในแถบอาเซียนทั้งหมดอีกด้วย
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: ระบบธรรมชาติน้ นั เชื่อมโยงกันทัว่ โลก และข้ามผ่านพรมแดนการเมืองระหว่างชาติ และที่สาคัญ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนั้นเกิดจากทั้ง
โดยธรรมชาติและมนุษย์เป็ นผูก้ ระทา การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสิ่ งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
 นักเรี ยนจะเรี ยนรู ้ช้ นั บรรยากาศต่างๆ
 นักเรี ยนจะค้นพบว่าคาร์ บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิมีความสัมพันธ์กนั
 นักเรี ยนจะเข้าใจถึงหน้าที่ของพืชในการคายคาร์บอนไดออกไซด์และความสาคัญของพืชในการรักษาสมดุลของอุณหภูมิไว้
 นักเรี ยนจะเรี ยนรู ้วา่ คาร์ บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นได้อย่างไร
 นักเรี ยนสามารถเปรี ยบเทียบเส้นกราฟซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ในรู ปแบบระดับโลกต่างๆของแก๊สที่ถูกปิ ดกั้นโดยความร้อน (คาร์บอนไดออกไซด์ เป็ นต้น)และ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามกาลเวลา
 นักเรี ยนจะค้นคว้าว่าพายุขนาดใหญ่ ความแห้งแล้ง หรื อการผันแปรของอุณหภูมิที่ก่อให้เกิดผลกระทบนั้นเกิดขึ้นเมื่อใดในประเทศของพวกเขา และประเทศ
ต่างๆในกลุ่มอาเซี ยน
 นักเรี ยนจะค้นหารู ปแบบต่างๆทั้งของประเทศของพวกเขาและภายในภูมิภาคในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ :
 เหตุใดผลกระทบที่เป็ นคลื่นต่าง ๆ ที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์จึงสามารถส่ งผลกระทบแบบไม่คาดคิดมาก่อนและร้ายแรง (ประชาชน สถานที่ สื่ อ)
 ทาไมการรวบรวมข้อมูลในระดับท้องถิ่นจึงมีความสาคัญมากต่อการทาความเข้าใจปรากฎการณ์และการพัฒนาระดับโลก (สื่ อแนวคิด ประชาชน)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้ :
 เครื่ องฉายภาพบนผนังหรื อแผนผังแสดงชั้นบรรยากาศต่างๆ
 แผนที่แสดงภูมิอากาศของประเทศในกลุ่มอาเซียน
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 เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์การเปรี ยบเทียบคาร์บอนไดออกไซด์และการผันแปรของอุณหภูมิตามกาลเวลา
 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศในยุคประวัติศาสตร์ของภูมิภาคในกลุ่มอาเซียน
เวลาที่ใช้ : 6 คาบ
อภิธานศัพท์ :
 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีผลระยะยาวต่อภูมิอากาศในโลก
 คาร์บอนฟุตพริ้ นท์(ร่ องรอยคาร์ บอน) หมายถึง ปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมา
 แก๊สที่ถูกปิ ดกั้นโดยความร้อน หมายถึง แก๊สที่ปิดกั้นความร้อนในบรรยากาศและทาให้ภูมิอากาศร้อน
 โทรโพสเฟี ยร์ หมายถึง ชั้นบรรยากาศบริ เวณชั้นล่างของโลก ซึ่ งสู งจากพื้นผิวโลกประมาณ 6-10 กิโลเมตร
 มีโซสเฟี ยร์ หมายถึง ชั้นบรรยากาศบนโลกที่อยูเ่ หนือชั้นสตราโตสเฟี ยร์และอยูใ่ ต้ช้ นั เทอร์ โมสเฟี ยร์ ในระดับความสู งประมาณ 50-80 กิโลเมตร
 เทอร์ โมสเฟี ยร์ หมายถึง ชั้นบรรยากาศที่อยูเ่ หนือชั้นมีโซสเฟี ยร์และอยูต่ ่ากว่าระดับความสู งของบรรยากาศที่ปราศจากส่ วนประกอบของการเป็ นฉนวน
 เอกโซสเฟี ยร์ หมายถึง ชั้นบรรยากาศบริ เวณชั้นนอกสุ ดของโลก
 ภาวะเรื อนกระจก หมายถึง ภาวะที่มีการปิ ดกั้นความร้อนของแสงอาทิตย์ที่ช้ นั ล่างของชั้นบรรยากาศบนโลก
 ไอโซโทป หมายถึง ธาตุที่มีจานวนโปรตรอนเท่ากัน แต่มีจานวนนิวตรอนต่างกันในระดับนิวคลีไอ
การเตรี ยมความพร้ อม: ตั้งคาถามดังต่อไปนี้ในชั้นเรี ยน ประกอบกับใช้ภาพที่แสดงชั้นบรรยากาศต่างๆ
 พบคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศชั้นใด?
 อะไรก่อให้เกิดคาร์ บอนไดออกไซด์ สิ่ งใดเกิดโดยธรรมชาติและสิ่ งใดเกิดจากมนุษย์เป็ นผูก้ ระทา?
 พืชมีหน้าที่อะไรในการคายคาร์บอนไดออกไซด์ (ในเรื่ องการตัดไม้ทาลายป่ า)
 เครื่ องฉายภาพเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: ครู อาจจะต้องอธิ บายถึงชั้นบรรยากาศต่างๆรวมทั้งการสังเคราะห์แสง และอธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจความแตกต่างระหว่างคาว่าสภาพอากาศและ
ภูมิอากาศ นอกจากนั้นครู จะต้องนาเสนอข้อมูลจากลิงค์เว็บไซด์ที่ระบุไว้ในหัวข้อขั้นตอนการสอนด้านล่างนี้ดว้ ย
การสาธิ ตกิจกรรม: ครู จะต้องสาธิ ตวิธีการเปรี ยบเทียบข้อมูลและการอ่านเพื่อทาความเข้าใจภาพและแผนภูมิต่างๆ
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ขัน้ ตอนการสอน:
คาบที่ 1 – 2
 ใช้เครื่ องฉายภาพบนผนังฉายภาพตัดขวางของชั้นบรรยากาศต่างๆ ให้นกั เรี ยนพิจารณาชั้นบรรยากาศที่แตกต่างกันไป รวมทั้ง อุณหภูมิ ความหน่าแน่น ความ
สู ง และองค์ประกอบต่างๆ
 นักเรี ยนได้รับเอกสารประกอบเพื่อเติมข้อมูลของระดับชั้นบรรยากาศที่หลากหลายตามที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คาบที่ 3 – 4
ดูแผนการจัดการเรี ยนรู้ออนไลน์ตามที่แนะนาข้างล่างนี้
 ครู นาเสนอบทเรี ยนเรื่ องวัฏจักรคาร์บอน นักเรี ยนวาดแผนผังจากวัฏจักรนี้ (ถ้าเข้าอินเทอร์ เน็ตได้ ให้เข้าไปที่ http://gk12.asu.edu/node/45,
http://depts.washington.edu/oacis/lessonplans.html, and http://www.calacademy.org/teachers/resources/lessons/Carbon-Cycle-Roleplay-3-12/)
 ครู นาเสนอบทเรี ยนเรื่ องภาวะเรื อนกระจก ให้นกั เรี ยนมุ่งเน้นไปที่ช้ นั บรรยากาศโทรโพสเฟี ยร์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องที่วา่ โลกเปลี่ยนสภาพไป
เป็ นเรื อนกระจกได้อย่างไร (ถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตได้ ให้เข้าไปที่ http://learningtogive.org/lessons/unit372/lessonl.html,
http://astroventure.arc.nasa.gov/teachers/pdf/AV-Atmoslesson-3.pdf, and http://www.pbs.org/now/classroom/globalwarming.html)
 ครู นาเสนอบทเรี ยนในเรื่ องที่วา่ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้รับการประเมินค่าอย่างไร เช่น วงปี แกนน้ าแข็ง บันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ ละอองเกสรพันธ์พืช สัดส่ วนอ็อกซิเจนในชั้นบรรยากาศไอโซโทปในภูเขาน้ าแข็ง เป็ นต้น (ถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตได้ ให้เข้าไปที่
http://www.smithsonianeducation.org/educators/lesson_plans/idealabs/prehistoric_climate_change.html, http://alex.state.al.us/lesson_view.php?id=29812)
คาบที่ 5
 นักเรี ยนศึกษาการเปรี ยบเทียบเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ในยุคประวัติศาสตร์ของคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิในช่วงเวลาทั้งระยะยาวและสั้น และหา
บทสรุ ปเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การเคลื่อนจากการเอียงของผิวโลก การโคจร
รอบ และการหมุนรอบ) และจากที่มนุษย์เป็ นผูก้ ระทา (การตัดไม้ทาลายป่ า)
คาบที่ 6
 นักเรี ยนค้นหาบทความสั้นๆเรื่ องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโดยเน้นไปที่ปัญหาเรื่ องการที่ชุมชนต่างๆหายไปเนื่องจากระดับน้ าทะเลสู งขึ้น เรื่ องการ
หายไปของที่อยูอ่ าศัยหลายๆที่ เรื่ องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ส่งผลต่อลักษณะสภาพอากาศ และเรื่ องการกสิ กรรม
 นักเรี ยนทางานเป็ นกลุ่มย่อย หาประเด็นสาคัญๆจากบทความที่ได้คน้ หามา และนาเสนอข้อมูลในชั้น
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บทสรุ ป: ให้นกั เรี ยนเขียนจดหมายถึงหน่วยงานรัฐบาลระดับท้องถิ่น เพื่อแสดงความกังวลในเรื่ องการตัดไม้ทาลายป่ า และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง: นักเรี ยนแต่ละคนคาดคะเนคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ และเขียนสะท้อนความคิดในเรื่ องที่วา่ จะทาอย่างไรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละคนเพื่อลด
คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ และในเรื่ องการคาดคะเนผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก หากประชากรที่เพิ่มขึ้นยังคงปฏิบตั ิเช่นนี้
การประเมินผลที่แนะนา:
 ทดสอบโดยการถามนักเรี ยนในแง่การจดจาข้อมูล (เช่น ชั้นบรรยากาศต่างๆ ส่ วนประกอบของแก๊สที่ถูกปิ ดกั้นโดยความร้อน) และในแง่ความเข้าใจเรื่ อง
แนวคิดและกระบวนการ (เช่น ภาวะเรื อนกระจก การเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ วัฎจักรคาร์บอน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ) และ ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัด
ประยุกต์ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการใช้ทกั ษะทางด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินข้อมูล (เช่น การวิเคราะห์เส้นกราฟเพื่อเปรี ยบเทียบ
ความสัมพันธ์ของการวัดค่าคาร์ บอนไดออกไซด์และการผันแปรของอุณหภูมิตามกาลเวลา) (การประเมินผลระหว่างเรี ยน: ด้านที่ 1 - การอธิบาย, ด้านที่ 2 –
การตีความ และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
 ให้นกั เรี ยนจับกลุ่ม นาเสนอโดยเน้นที่หลักฐานที่สนับสนุนการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ ที่กล่าวว่าการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (ทั้งโดยธรรมชาติ และที่มนุษย์เป็ น
ผูก้ ระทา) ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศระดับโลก และการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
สิ่ งแวดล้อม การนาเสนอนี้ควรจะรวมการอ้างอิงโดยตรงต่องานวิจยั รู ปภาพ แผนภูมิต่างๆ (ข้อมูลในตารางซึ่งแสดงการเปรี ยบเทียบและรู ปแบบต่างๆในยุค
ประวัติศาสตร์ ) รวมทั้งบทสรุ ป และการนาไปใช้ในอนาคต การประเมินผลโดยครู และเพื่อนร่ วมชั้นสามารถอิงผลการเรี ยนรู้จากบทเรี ยนนี้ (การประเมินผล
รวบยอด: ด้านที่ 2 - การตีความ, ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้, ด้านที่ 4 - มุมมอง)
 ให้นกั เรี ยนแต่ละคนคาดคะเนคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ จากนั้นให้เขียนสะท้อนความคิดในเรื่ องที่วา่ จะทาอย่างไรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ละคนเพื่อลดปริ มาณ
คาร์ บอนนี้ และให้นกั เรี ยนคาดคะเนและเขียนแผนภูมิถึงผลกระทบ หากประชากรที่เพิ่มขึ้นยังคงปฏิบตั ิเช่นนี้ (การประเมินผลรวบยอด: ด้านที่ 3 - การ
ประยุกต์ใช้ และ ด้านที่ 5 - การรู้จกั ตัวเอง)
คาถามท้ ายบท:
 ชั้นบรรยากาศต่างๆมีบทบาทอย่างไรในการทาให้ชีวติ บนโลกเป็ นอยูไ่ ด้ และ ชั้นบรรยากาศเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไร?
 จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศระดับโลกได้อย่างไร และ จะลดสาเหตุการเกิดได้อย่างไร?
 ผูค้ นสามารถเปลี่ยนวิถีชีวติ และพฤติกรรมในการที่จะบรรเทาภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้อย่างไร?
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร: บทเรี ยนนี้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาหน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา ในบทที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับอาเซี ยน และบทที่ 5: การ
ทางานร่ วมกันเพื่ออนาคตที่ยงั่ ยืนโดยใช้เป็ นทางในการพูดคุยเรื่ องข้อพันธกรณี ที่ชาติที่มง่ั คัง่ อาจจะต้องช่วยเหลือชาติที่กาลังพัฒนาหรื อประชากรที่ยงั คงต้องการความ
ช่วยเหลืออยู่ และในเรื่ องที่วา่ ภูมิภาคจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและผลกระทบของมันอย่างไร
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เอกสารประกอบการสอน: แผนผังแสดงชั้นบรรยากาศชั้นต่างๆ
(เทอร์ โมพอส)
(ส่ วนทีเ่ ป็ นอวกำศ)

(เอกโซสเฟี ยร์ )

(เทอร์ โมสเฟี ยร์ ) (ไอโอโนโซสเฟี ยร์ )
(มีโซพอส)
(มีโซสเฟี ยร์ )
(สตรำโตพอส)
(สตรำโตสเฟี ยร์ )

(โอโซน)

(โทรโพพอส)
(โทรโพสเฟี ยร์ )

แหล่งข้อมูล: US Department of Commerce/NOAA
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/education/lesson_plans/
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานแสดงชั้นบรรยากาศชั้นต่างๆ
(กิโลเมตร)
(ไมล์)
(เขตอุณหภูมิ)
(ควำมกดอำกำศ)

(ส่ วนทีเ่ ป็ นไอนำ้ )

(ระดับนำ้ ทะเล)
(องศำเซลเซียส)

(ชั้นบรรยำกำศ)

แหล่งข้อมูล: US Department of Commerce/NOAA
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/outreach/lesson_plans/Characteristics%20of%20the%20Earth%27s%20Atmosphere.pdf
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เอกสารประกอบการสอน: เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและคาร์บอนไดออกไซด์บนโลก
อุณหภูมิและคาร์บอนไดออกไซด์บนโลก

อุณหภูมิบนโลก (องศำฟำเรนไ ต์ )

ความเข้นข้นของคาร์บอนไดออกไซด์
(หนึ่งต่อหนึ่งล้าน)

(ความเข้นข้นของคาร์บอนไดออกไซด์)

(ปี )

แหล่งข้อมูล: US Department of Commerce/NOAA
http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้: กระแสโลก - นาทางสู่เศรษฐศาสตร์แนวใหม่
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา
ภาพรวม: เมื่อสิ้ นสุ ดสงครามเย็นในปี พ.ศ. 2534 เศรษฐกิจโลกอยูภ่ ายใต้แนวคิดของการค้าเสรี เพื่อที่จะเข้าใจผลจากโลกาภิวตั น์ที่มีต่อภูมิภาคอาเซียน ให้นกั เรี ยน
เลือกสิ นค้าโภคภัณฑ์จากประเทศของนักเรี ยน หรื อของชาติอื่นในกลุ่มอาเซียน (โดยเสนอแนะตัวอย่าง เช่น ข้าว กาแฟ อ้อย กล้วย ถัว่ เหลือง มันสาปะหลัง น้ ามันปาล์ม
และข้าวโพด) ให้นกั เรี ยนตรวจสอบว่าการค้าเสรี มีผลกระทบต่อการผลิตและผูผ้ ลิตสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่กล่าวมาหรื อไม่ นักเรี ยนจะต้องสารวจสิ่ งท้าทายด้านต้นทุนกาไร ตลอดจนนัยสาคัญทางสังคมเกี่ยวกับการทาการค้าที่มีอยูใ่ นประเทศหรื อท้องถิ่น เพื่อศึกษาว่า ผูผ้ ลิตสิ นค้าประเภทอาหารของพวกเขาได้รับโอกาสที่เป็ นธรรมภายใต้การค้าเสรี
หรื อ นโยบายการค้าอื่น ๆ หรื อไม่ บทเรี ยนนี้ จะแสดงให้เห็นว่ากระแสโลกาภิวตั น์น้ นั ส่ งผลประโยชน์ และ/หรื อ ท้าทายชุมชน ประเทศ หรื อ ท้องถิ่น
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: กระแสโลกาภิวตั น์เกิดขึ้นมาจากการเปิ ดการค้าเสรี และเปิ ดโอกาสให้เข้าถึงตลาด
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
 นักเรี ยนจะเรี ยนรู ้วา่ โลกาภิวตั น์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การค้าเสรี ที่สร้างผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมบางส่ วน แต่กลับกลายเป็ นปัญหาต่อส่ วนอื่นๆได้
โดยเฉพาะผูผ้ ลิตระดับท้องถิ่น หรื อถึงภูมิภาค
 นักเรี ยนจะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องจุดประสงค์และการเชื่อมโยงระหว่างโลกาภิวตั น์และการทาการค้าเสรี
 นักเรี ยนจะศึกษาว่ารู ปแบบทางการค้าอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงความเสมอภาคทางการค้า นโยบายกาหนดภาษีเพื่อคุม้ ครอง การที่รัฐให้ทุนช่วยเหลือสิ นค้า
โภคภัณฑ์ และอื่นๆ) สามารถกระทาร่ วมกับนโยบายการค้าเสรี ที่มีอยูไ่ ด้หรื อไม่ และนโยบายเหล่านี้สนับสนุนหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการค้าเสรี หรื อไม่
 นักเรี ยนจะศึกษาประโยชน์และอุปสรรคเฉพาะของนโยบายการค้าทุกรู ปแบบ รวมทั้งผลกระทบที่แต่ละประโยชน์และอุปสรรคนั้นๆอาจจะมีต่อการผลิตสิ นค้า
โภคภัณฑ์ในท้องถิ่น และภูมิภาค
 นักเรี ยนจะศึกษาว่าเหตุใดประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงมุ่งไปยังความยัง่ ยืนของตลาดท้องถิ่นและความมัน่ คงเรื่ องอาหารระดับชาติ
 นักเรี ยนจะนาเสนอผลที่ได้ ในช่วงการประชุมสุ ดยอดเศรษฐกิจอาเซียนซึ่ งจัดขึ้นในห้องเรี ยน หรื อนาเสนอเป็ นรายบุคคล ขึ้นอยูก่ บั ครู ผสู้ อน
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ :
 อะไรคือผลกระทบจากโลกาภิวตั น์ที่มีต่อชุมชน และประเทศในภูมิภาคกลุ่มอาเซียน ณ ปัจจุบนั นี้ (ประชาชน สถานที่ สื่ อแนวคิด)
 อะไรคือความรับผิดชอบของรัฐบาลในการที่จะสร้างความเชื่อมัน่ ว่าทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในระบบที่ดึงให้คนเข้าใกล้ถึงกันมากขึ้นกว่าเดิม? (ประชาชน
สื่ อ แนวคิด)
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เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้ :
 ตัวอย่างบทความเกี่ยวกับโลกาภิวตั น์ การดาเนินการค้า และปัญหาที่เกิด (ให้ลิงค์ของเวบไซด์ดว้ ย)
 ความสมบูรณ์ดา้ นแหล่งอาหารและนโยบายการค้าของอาเซียน (ดูได้ที่ www.iisd.org)
 รายการสิ นค้าโภคภัณฑ์ทางเกษตรหลักๆของประเทศเครื ออาเซียน
 แผนร่ างดาเนิ นการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี พ.ศ. 2550 www.aseansec.org/18757.htm
 ข้อตกลงในเขตแดนการค้าเสรี ของอาเซียน (ภาคี AFTA) www.aseance.or/19585.htm
เวลาที่ใช้ : สองสัปดาห์ สาหรับการค้นคว้าและเตรี ยมการเพื่อจัดการประชุมสุ ดยอดเศรษฐกิจอาเซียนในห้องเรี ยนเป็ นเวลาสองวัน
อภิธานศัพท์ :
 โลกาภิวตั น์ หมายถึง สภาพการณ์อนั เป็ นผลของการค้าเสรี การขับเคลื่อนเงินทุนอย่างไม่มีเขตจากัด และการแลกเปลี่ยนแนวคิดอย่างอิสระ
 การค้าเสรี หมายถึง ตลาดการค้าที่เปิ ดให้เข้าถึงอย่างเสรี โดยไม่มีกาแพงภาษี หรื อการเข้ามาแทรกแซงจากรัฐบาล
 ความเสมอภาคทางการค้า หมายถึง ตลาดการค้าที่ให้ราคายุติธรรมต่อผูผ้ ลิตในชาติที่กาลังพัฒนา
 สิ นค้าโภคภัณฑ์ หมายถึง ผลิตผลทางเกษตรที่ซ้ื อขายได้
 ความมัง่ คงทางอาหาร หมายถึง สภาพการณ์ที่ประเมินจากอาหารที่มีอยูแ่ ละเข้าถึงแหล่งได้ และเหมาะสมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
 กองทุนอุดหนุน หมายถึง เงินที่มาจากรัฐบาลเพื่อช่วยภาคอุตสาหกรรม
 ระบบการคุม้ ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ หมายถึง การคุม้ ครองภาคอุตสาหกรรมท้องถิ่น โดยเก็บภาษีขาเข้า
การเตรี ยมความพร้ อม: ก่อนที่นกั เรี ยนจะดาเนินโครงงานเรื่ องสิ นค้าโภคภัณฑ์ของชาติเครื ออาเซียน นักเรี ยนควรจะศึกษาคาศัพท์ตา่ งๆที่กล่าวมาข้างบน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อให้เข้าใจความหมาย และควรจะแลกเปลี่ยนความคิดต่อข้อความต่างๆด้านล่างนี้ ภายใต้การแนะนาของครู
 โลกาภิวตั น์คืออะไร?
 การค้าเสรี คืออะไร และเกี่ยวข้องกับโลกาภิวตั น์อย่างไร?
 ความแสมอภาคทางการค้า คืออะไร?
 สิ นค้าโภคภัณฑ์คืออะไร?
 กองทุนอุดหนุนคืออะไร?
 ใครเป็ นผูจ้ ดั หากองทุนอุดหนุน ให้แก่ใคร และให้ทาไม?
 การกาหนดภาษีเพื่อคุม้ ครองการค้าหมายความว่าอะไร?
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เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: ทบทวนเรื่ องเส้นทางการค้าในสมัยก่อน ทั้งเส้นทางทางบกและเส้นทางเดินเรื อ โดยใช้แผนที่ในยุค พ.ศ. 1043 - พ.ศ. 2343 เรื่ องนักเดินทางหลักๆ
(เป็ นการค้าโดยส่ วนตัว โดยบริ ษทั เอกชน หรื อที่อุปถัมภ์โดยประเทศ) ผูท้ ี่เคยใช้เส้นทางเหล่านี้ในสมัยก่อน และเรื่ องผลผลิตที่พวกเขาได้มีการค้าขาย (โดยเฉพาะสิ นค้า
โภคภัณฑ์)
การสาธิ ตกิจกรรม: สาธิ ตวิธีการพิจารณาถึงผลประโยชน์ นามาเปรี ยบเทียบกับการเสี ยเปรี ยบ ในแต่ละประเด็น
ขัน้ ตอนการสอน:
สัปดาห์ที่หนึ่ง:
สรุ ปพื้นฐาน: ส่ วนเชื่อมต่อของอดีต ใช้แผนที่และเรื่ องราวของนักเดินทาง ให้นกั เรี ยนทาแผนที่การเดินทางในยุคก่อนๆที่มีการข้ามมหาสมุทรอินเดียในยุค พ.ศ. 1043 พ.ศ. 2343 ให้ศึกษาว่าใคร เมื่อใด ที่ไหน และเหตุใดจึงมีการเดินทางของบุคคล ของบริ ษทั เอกชน หรื อที่อุปถัมภ์โดยประเทศ จากเอเซียตะวันออก จากตะวันออกกลาง
และยุโรป มาขึ้นบกที่เอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
 เมื่อนักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดก็จะได้พบว่า โลกาภิวตั น์อาจจะมีอยูม่ านานแล้ว นานมากกว่าที่นกั เรี ยนจะนึกถึง
 นักเรี ยนจะเรี ยนรู ้เรื่ องของสิ นค้าโภคภัณฑ์หลายอย่าง ที่คา้ ขายกันอยูใ่ นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ยุคปี พ.ศ. 1043 - พ.ศ. 2343
 นักเรี ยนจะแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่ องที่วา่ การค้าระดับโลกมีผลต่อผูค้ นที่อาศัยอยูใ่ นภูมิภาคอย่างไร
 (ข้อนี้มีไว้เลือก) เป็ นการบ้าน ให้นกั เรี ยนอ่านหัวข้อความคิดกว้างๆจากบทความหลายๆบทความเกี่ยวกับเรื่ องโลกาภิวตั น์ในปั จจุบนั
ขั้นตอนการค้นคว้า
แบ่งกลุ่มย่อย (ครู เป็ นคนเป็ นกาหนด)
 นักเรี ยนจะทบทวนการอธิบายคาศัพท์ (โดยการชี้แนะของครู ) และให้ความสนใจเป็ นพิเศษในเรื่ องที่วา่ โลกาภิวตั น์และการทาการค้าเสรี ได้รับการสนับสนุน
โดยทัว่ ภูมิภาคอาเซี ยนได้อย่างไร
 (ข้อนี้มีไว้เลือก) นักเรี ยนจะแลกเปลี่ยนความคิด เรื่ องการบ้านการอ่านบทความ ที่ครู กาหนดให้
 ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเลือกชาติในอาเซียนมาหนี่งชาติ (จะเป็ นการดีถา้ ได้ตวั แทนทั้งสิ บชาติ) และสิ นค้าโภคภัณฑ์หนึ่งชนิดที่สาคัญต่อชาติน้ นั ๆ ตัวอย่างอาจจะ
รวม ข้าว อ้อย พริ กไทย กาแฟ ชา ถัว่ เหลือง กล้วย หรื อมันสาปะหลัง
 นักเรี ยนจะทาการค้นคว้าเกี่ยวกับสิ นค้าโภคภัณฑ์จากระบบออนไลน์ ห้องสมุด สิ่ งตีพิมพ์ และระบุวา่ โลกาภิวตั น์และการค้าเสรี ส่งผลกระทบต่อผูผ้ ลิตและ
ผลผลิตของสิ นค้าโภคภัณฑ์ในชาติเครื ออาเซียนที่นกั เรี ยนเป็ นตัวแทนอยูอ่ ย่างไร
 นักเรี ยนจะพิจารณาปั ญหา/นโยบายในเรื่ องชาติที่นกั เรี ยนเจาะจงค้นคว้าและมองรวมไปถึงภูมิภาคในฐานะสมาชิกในเครื ออาเซียน
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o การดาเนินการและนโยบายการค้าในเรื่ อง การมีตลาดเสรี ความแสมอภาคทางการค้า การกาหนดภาษีเพื่อคุม้ ครอง และนโยบายกองทุนอุดหนุน
o ประเด็นของความสมบูรณ์ดา้ นแหล่งอาหาร
o ผลประโยชน์และปั ญหาเรื่ องค่าแรง
o ปัญหาของบริ ษทั ข้ามชาติ
o ผลประโยชน์และอุปสรรคของนโยบายการค้าทัว่ โลก
 นักเรี ยนจะพิจารณาต่อ ถึงปั ญหาทางสังคมดังต่อไปนี้ ว่ามีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดาเนินชีวติ ประจาวันของประชาชนผูซ้ ่ ึงผลิตสิ นค้าโภคภัณฑ์
อย่างไร
o แรงงานเด็ก
o ผลประโยชน์ทางสุ ขอนามัย
o สภาพการทางาน
o โอกาสทางการศึกษา
สัปดาห์ที่สอง
การเตรี ยมตัวค้นคว้าสาหรับการประชุมสุ ดยอดเศรษฐกิจอาเซียนที่จะจัดขึ้นในห้องเรี ยน
 นักเรี ยนแต่ละคนจะเก็บข้อมูลจากการค้นคว้าแต่ละเรื่ องและข้อมูลหนังสื ออ้างอิงไว้ในบันทึกของตนเอง และจะนามาแลกเปลี่ยนทุกวันกับกลุ่มและครู อีก
หนึ่งทางเลือกคือการใช้การ์ ดสาหรับหนังสื ออ้างอิงและการจดบันทึก
 นักเรี ยนจะแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ความรู้จากการค้นคว้าในกลุ่มย่อย เพื่อที่จะตัดสิ นว่าการทาการค้าเสรี น้ นั ให้ประโยชน์ท้ งั สองทางคือต่อผูผ้ ลิตและผลผลิต
ของสิ นค้าโภคภัณฑ์ในประเทศเครื ออาเซียนที่นกั เรี ยนค้นคว้าอยูห่ รื อไม่
 ถ้ายังมีปัญหาอยู่ ให้นกั เรี ยนระบุวา่ ปัญหาคืออะไร ทาไมถึงเกิดปัญหาขึ้น และจะแก้ไขอย่างไรในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค เพื่อจะให้ความเชื่อมัน่ ให้
ตลาดกลับมาเข้มแข็งสาหรับผูผ้ ลิตระดับท้องถิ่น
 นักเรี ยนจะแลกเปลี่ยนความคิดว่า อาเซียนในฐานะองค์กรภูมิภาคจะให้การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและสังคมสาหรับผูผ้ ลิตสิ นค้าโภคภัณฑ์ภายในประเทศได้
อย่างไร
 ตามที่ได้คน้ คว้า นักเรี ยนจะพิจารณาว่า อาเซียนควรจะยังคงยอมรับโลกาภิวตั น์และการค้าตลาดเสรี ต่อประเทศและสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่นกั เรี ยนได้คน้ คว้าไว้
หรื อไม่
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การประชุมสุ ดยอดเศรษฐกิจอาเซี ยนที่จดั ขึ้นในห้องเรี ยน
 สาหรับการประชุมสุ ดยอดเศรษฐกิจอาเซียนที่จดั ขึ้นในห้องเรี ยน แต่ละกลุ่มจะต้องเตรี ยมรายงานฉบับย่อ 5-10 นาที ที่เป็ นการสรุ ปความรู้จากการค้นคว้าของ
พวกเขา รวมทั้งบทสรุ ปว่าอาเซี ยนในฐานะองค์กรภูมิภาคควรจะยังคงโอบอุม้ การค้าตลาดเสรี และกระบวนการโลกาภิวตั น์ไว้หรื อไม่
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา: กิจกรรมนี้ ควรทาเป็ นกลุ่มย่อยภายใต้การแนะนาจากครู จะดีที่สุด เอกสารประกอบออนไลน์และ/ที่พิมพ์สามารถถูกกาหนดให้เป็ นการบ้าน
และสนับสนุนให้มีการค้นคว้าด้วยตนเอง
บทสรุ ป: นักเรี ยนแลกเปลี่ยนกันถามในเรื่ องการประชุมสุ ดยอดเศรษฐกิจอาเซียนเป็ นกลุ่มย่อย และนาเสนอทั้งชั้นถึงบทสรุ ปท้ายสุ ดด้วยการพูดปากเปล่าและ/หรื อด้วย
การเขียน นักเรี ยนแต่ละคนจะนาบันทึกส่ งครู เพื่อให้ครู ประเมินผล
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง (ต่ อจากการประชุมสุดยอด): นักเรี ยนอาจจะใช้ขอ้ มูลที่ได้คน้ คว้าและเรี ยนรู้ซ่ ึ งกันและกัน และนาองค์ความรู้ไปใช้ในการตอบคาถามที่อา้ งอิง
เอกสาร
การประเมินผลที่แนะนา:
 ให้นกั เรี ยนสร้างแผนที่เส้นทางของโลกของสิ นค้าโภคภัณฑ์ โดยเลือกช่วงเวลาระหว่าง ยุคปี พ.ศ. 1043 - พ.ศ. 2343 ให้แสดงความคิดเห็นว่าทาไมจึงมีการ
ค้าขายสิ นค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ และอะไรคือผลที่ชุมชนอาจได้รับ (การประเมินระหว่างเรี ยน; ด้านที่ 2 – การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
 ตลอดสัปดาห์ ครู ประเมินบันทึกของนักเรี ยนรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการอ้างอิงของแต่ละคน พร้อมกับประเมินการค้นคว้าของกลุ่มในหัวข้อสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่
เจาะจงที่มาจากประเทศในเครื ออาเซียน งานของนักเรี ยนควรจะรวมการปฏิบตั ิ และนโยบาย ประเด็นเรื่ องความมัน่ คงทางอาหาร ผลประโยชน์และอุปสรรค
ด้านค่าแรง สิ่ งท้าทายของบริ ษทั ข้ามชาติ นโยบายการค้าทัว่ โลกในเรื่ องต้นทุนและกาไร การรายงานการค้นคว้านี้ควรจะนาเสนอด้วยวิจารณญาณในเรื่ อง
ประเด็นทางสังคมด้วย เช่น แรงงานเด็ก ผลประโยชน์ทางสุ ขอนามัย สภาพการทางาน และโอกาสทางการศึกษา ที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันของประชาชนผูซ้ ่ ึงผลิตสิ นค้าโภคภัณฑ์ (การประเมินระหว่างเรี ยน; ด้านที่ 1 – การอธิบาย และ ด้านที่ 2 – การตีความ)
 ให้นกั เรี ยนจับกลุ่มเตรี ยมรายงานของการจัดประชุมสู งสุ ดเศรษฐกิจอาเซียนในห้องเรี ยน ให้มีบทสรุ ปการค้นคว้า การวิเคราะห์ตน้ ทุนและกาไรของโลกาภิวตั น์
และคาแนะนาสาหรับการค้าในอนาคตในภูมิภาคอาเซียน รายงานและการนาเสนอนี้ควรจะแสดงถึงความเข้าใจในแนวคิดที่สาคัญ และกระบวนการค้าในเชิง
โลกาภิวตั น์ ควรจะมีการใช้ศพั ท์เฉพาะทางที่เหมาะสม และมีขอ้ มูลหลักฐานสนับสนุนบทสรุ ป (การประเมินรวบยอด; ด้านที่ 2 – การตีความ, ด้านที่ 3 - การ
ประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
 การประเมินเพิ่มเติม: ให้นกั เรี ยนประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตอบคาถามที่อา้ งอิงเอกสาร (การประเมินรวบยอด; ด้านที่ 2 – การตีความ และ ด้านที่ 3 - การ
ประยุกต์ใช้)
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คาถามท้ ายบท:
 โลกาภิวตั น์ในปั จจุบนั แตกต่างจากของศตวรรษที่ผา่ นมาอย่างไร?
 ใครได้รับประโยชน์และใครประสบปัญหาภายใต้โลกาภิวตั น์?
 จะประเมินผลประโยชน์ที่ได้และอุปสรรคของนโยบายการค้าที่แตกต่างกันได้อย่างไร?
การเชื่ อมโยงกับกลุ่มสาระอื่นในหลักสูตร: โครงงานนี้สามารถนามาเชื่อมโยงวิชาสังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์และการศึกษาหน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา และควรนา
สาระสาคัญของทั้งสองบทเรี ยนนี้มาประกอบกันเพื่อให้มีเข้าใจอย่างเต็มที่และได้เห็นภาพรวมว่า ชาติในอาเซียนมีจุดหมายปลายทางร่ วมกันในฐานะองค์กรของชาติ
ของภูมิภาคและของโลกด้วยรากเหง้าที่สะท้อนให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์ในด้านของผูค้ น ความคิดของผูค้ น และสิ่ งอันเป็ นรู ปธรรมซึ่งก้าวผ่าน
พื้นที่และเวลาได้อย่างไร

เอกสารประกอบการสอน: ตัวอย่างบทความเกี่ยวกับโลกาภิวตั น์ การดาเนินการค้าและปัญหาที่เกิด
 http://www.asean.org/18757.htm
 http://www.asean.org/19585.htm
 http://www.asean.org/18770.htm

เอกสารประกอบการสอน: ความมัน่ คงทางอาหารและนโยบายการค้าของอาเซียน
นโยบายความมัน่ คงทางอาหาร
 http://aseanfoodsecurity.asean.org/wp-content/uploads/2011/08/aifs.pdf
 http://www.asean.org/Fact%20Sheet/AEC/AEC-05.pdf
นโยบายการค้า
 http://www.asean.org/pdf/brosurAFTA.pdf
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เอกสารประกอบการสอน: รายการสิ นค้าโภคภัณฑ์ทางเกษตรโดยหลักของประเทศเครื ออาเซียน
บรู ไน
กัมพูชำ
อินโดนีเซีย
ลำว
มำเลเซีย
พม่ ำ
ฟิ ลิปปิ นส์
สิ งคโปร์
ประเทศไทย
เวียดนำม

เนื้อวัว ไข่ สัตว์ปีก ข้าว
มันสาปะหลัง ข้าวโพด ข้าว ยางพารา
เนื้อวัว มันสาปะหลัง โกโก้ กาแฟ ไข่ น้ ามันปาล์ม ถัว่ ลิสง สัตว์ปีก ข้าว ยางพารา
เนื้อวัว มันสาปะหลัง กาแฟ ข้าวโพด ถัว่ ลิสง สัตว์ปีก ข้าว อ้อย
โกโก้ น้ ามันปาล์ม ข้าว ยางพารา
ปลา ข้าว อ้อย
เนื้อวัว มันสาปะหลัง ข้าวโพด ไข่ ปลา ข้าว อ้อย
ไข่ ปลา สัตว์ปีก
มันสาปะหลัง ข้าวโพด ข้าว ยางพารา อ้อย
กาแฟ ปลา ถัว่ ลิสง ข้าว ยางพารา อ้อย
แหล่งข้อมูล: CIA World Factbook
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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บทที่ 4 กำรส่ งเสริมควำมเสมอภำคและควำมยุตธิ รรม
สาระสาคัญในหัวข้อนี้ ศึกษาคาจากัดความที่หลากหลายเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคและความยุติธรรม และถ่ายทอดให้เป็ นรู ปธรรมในสังคม
โลก รวมทั้งการกระทาของบุ คคลบางกลุ่ มในฐานะตัวแทนของบางคน
ส่ งผลกระทบต่อความเป็ นอยูข่ องผูอ้ ื่นอย่างไร และการแบ่งผลประโยชน์
ให้ป ระชาชนส่ วนมากทัว่ ถึ งหรื อไม่ เพีย งใด เมื่ อมี ก ารหยิบยกประเด็น
ความยุติธรรมและความเสมอภาคมาใช้กบั คนทั้งหมดในสังคม
แนวคิดที่ยง่ั ยืนซึ่ งเกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้มีดงั ต่อไปนี้
 ประชาชนทั้ง หมด ไม่ ว่า จะมาจากศาสนา ชุ ม ชน อายุ เพศ
วัฒนธรรม สี ผิว ชนชาติ สถานะทางเศรษฐกิ จ ศาสนา และ
ระดับการศึกษาใดล้วนต้องการความยุติธรรมและความเสมอภาค
 คนเราทุ กคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่
สังคมส่ วนใหญ่
 ความยุ ติธ รรม เที่ ย งธรรม และระบบแห่ ง ความเสมอภาคช่ ว ย
ส่ งเสริ มเสถี ยรภาพในสังคม รวมทั้งความกิ นดีอยู่ดีให้ประชากร
ทั้งหมด
สิ่ ง ที่ สาคัญคื อ สาระสาคัญ ในหัวข้อนี้ จะศึ ก ษาเรื่ องสิ ท ธิ หน้า ที่
ความรั บ ผิดชอบของประชาชนแต่ล ะคนในกลุ่ มสังคม ไม่ว่าจะเป็ นใน
ระดับครอบครัว ชั้นเรี ยน ชุ มชนหรื อประเทศ นักเรี ยนระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย

จะต้องศึกษาว่าสิ ทธิ และหน้าที่ความรับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
บ้าง ตั้งแต่สมัยที่พวกเขายังเป็ นเด็กจนถึงวัยที่โตขึ้นสู่ ผใู้ หญ่ ส่ วนนักเรี ยน
ระดับ มัธยมศึ ก ษาตอนต้น ซึ่ งศึ กษาวิชาประวัติศาสตร์ และสั งคมศึ กษา
บทบาทของข่าวในการก่อให้เกิดความยุติธรรม นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในวิชาสังคมศึกษาจะต้องศึกษาถึงวิธีถึงแสดงความคิดเห็นของ
ตนเพื่อส่ ง เสริ ม ให้เกิ ดความยุติธ รรมและความเสมอภาค ส่ วนในวิช า
วิทยาศาสตร์ นักเรี ยนต้องช่ วยกันคิ ดประดิ ษฐ์ระบบการจ่ายน้ าระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ อย่างเสมอภาค ส่ วนในวิชาศิลปะ นักเรี ยนต้องเข้าใจว่าภาพ
เหตุ การณ์ ต่าง ๆ นั้น บอกเรื่ องราวของความไม่เท่ าเทียมหรื ออยุติธรรม
และสามารถกระตุน้ ให้ผคู้ นหันมาสนใจและแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
หัวข้อนี้ สามารถนาไปปรับใช้ในกลุ่มสาระภาษาและวรรณกรรม
จากการที่นักเรี ยนศึกษาว่าภาษานั้นมีส่วนช่ วยรักษาหรื อลดความไม่เท่า
เที ย มกันได้อย่างไร หรื อเป็ นอุ ปสรรคหรื อช่ วยผดุ ง ความเป็ นธรรมได้
อย่างไร นอกจากนั้นแล้ว ผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ส่งผลสะท้อน
ไปยังกลุ่มที่เสี ยประโยชน์เท่านั้นหากแต่กระทบต่อสังคมและประชากรใน
ระดับกว้าง ส่ วนในกลุ่มสาระเทคโนโลยีการศึกษานั้น นักเรี ยนจะได้ศึกษา
ถึงบทบาทของเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลและเอาชนะความไม่เท่าเทียม
กันและความอยุติ ธ รรม ตารางแสดง สาระส าคัญ หลัก สู ตรอาเซี ย นมี
ดังต่อไปนี้
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ระดับประถมศึกษำตอนปลำย: การส่ ง เสริ มความเสมอภาคและความยุ ติ ธ รรม
แนวทำง สำระสำคัญ
รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
สิ ทธิ และความรับผิดชอบของเด็ก
ประวัติศำสตร์ ประชาชนล้วนมีความ
และสั งคมศึกษำ ต้องการที่จาเป็ น สิ ทธิ และ แตกต่างจากของผูใ้ หญ่อย่างไร
ความรับผิดชอบ
(ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ให้นกั เรี ยนทั้งชั้นช่วยกันระดมความคิดเรื่ องสิ ทธิ และความรับผิดชอบ
ของพวกเขา (เมื่ออยูท่ ี่บา้ น ในฐานะที่เป็ นพี่หรื อน้อง เด็ก หรื อการอยูใ่ น
โรงเรี ยนหรื ออยูใ่ นชุมชน) จัดแบ่งสิ ทธิและความรับผิดชอบดังกล่าวออก
ตามประเภท และให้นกั เรี ยนแต่ละคนทารายการระบุสิทธิ ตามความ
รับผิดชอบที่ควรเป็ นพื้นฐาน หลังจากนั้นให้นกั เรี ยนทั้งชั้นแลกเปลี่ยน
แนวคิดจากในรายการให้เพื่อนคนอื่นได้ทราบและช่วยกันพิจารณาว่า เรา
ควรจะก่อให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างสิ ทธิ อิสรภาพของแต่ละคนกับ
กฎระเบียบ และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อชุมชนอย่างไร ให้ท้ งั ห้อง
ช่วยกันร่ างกฎกติกาว่าด้วย “เรื่ องสิ ทธิและความรับผิดชอบ” สาหรับกลุ่ม
ของตนเอง

ทุกสังคมล้วนมีแนวคิด
มีการให้คาจากัดความและปกป้ องคาว่า เปรี ยบเทียบการปฎิบตั ิและธรรมเนียมปฎิบตั ิในชุมชนท้องถิ่นและสร้าง
เกี่ยวกับความเสมอภาคและ ความเสมอภาคและความยุติธรรม
กรอบเวลาที่ชดั เจนเพื่อสะท้อนรู ปแบบที่ปลี่ยนแปลงไปในประเทศแถบ
ความยุติธรรม แต่ได้นิยาม อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
อาเซียนและภูมิภาคย่อย ๆ
คาศัพท์แตกต่างกัน
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แนวทำง สำระสำคัญ
รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
วิทยำศำสตร์ และ ทรัพยากรท้องถิ่นมีส่วนใน ทรัพยากรใดบ้างที่ชุมชนต้องการเพื่อ
การกาหนดโอกาสทาง
ความอยูร่ อดและความเจริ ญของชุมชน
คณิตศำสตร์
เศรษฐกิจ
(สถานที่ สื่ อ แนวคิด )

หน้ ำทีพ่ ลเมือง
และจริยศึกษำ

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ

ให้นกั เรี ยนวาดรู ปสามเหลี่ยมปิ รามิด ซึ่งระบุถึงสิ่ งที่จาเป็ นต่อชุมชน โดยเรี ยง
สิ่ งที่สาคัญมากที่สุดไว้ล่างสุ ด ส่ วนสิ่ งที่สาคัญน้อยกว่าอยูด่ า้ นบน หลังจากนั้น
ให้นกั เรี ยนทาเป็ นงานเดี่ยวหรื อกลุ่ม วาดรู ปสามเหลี่ยมปิ ระมิดขนาดเล็ก
กว่าเดิมจานวน 2 ภาพ ภาพแรกแสดงสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับชุมชนในปัจจุบนั อีก
ภาพหนึ่งสาหรับชุมชนช่วงสมัยเมื่อร้อย ปี ก่อน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทั้งชั้น
ได้อภิปรายว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและเพราะสาเหตุใด
ชุมชนและประเทศมีวธิ ีการ ระบบการเลือกผูน้ าแต่ละที่น้ นั แตกต่าง ให้นกั เรี ยนหาข้อมูลว่าผูน้ าในแต่ละประเทศมีคดั เลือกกันอย่างไร และอานาจ
เลือกผูน้ าแตกต่างกันไป
กันอย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
ในเบื้องต้นที่ผนู้ ามีคืออะไรบ้าง เปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยของระบบการ
คัดเลือกที่แตกต่างกัน
บางคนเป็ นสมาชิกชุมชน
แต่อาจไม่ใช่พลเมืองของ
ประเทศที่เขาอาศัยอยู่

พลเมืองคืออะไร (ประชาชน แนวคิด)

อ่านเรื่ องราวต่างๆ (ในข่าว ออนไลน์ หรื อบันทึกความทรงจา) ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับคนทางานที่มาจากเมืองต่างๆ ในประเทศแถบอาเซียนและเขียนรายงาน
บรรยายสภาพบ้านเกิดของพวกเขา และอธิบายว่าเหตุใดพวกจึงต้องจาก
บ้านและสิ่ งท้าทายใดที่พวกเขาต้องเผชิญในชุมชนใหม่ที่อพยพเข้ามา
อธิบายสถานภาพทางการของพวกเขา สิ่ งที่พวกเขาขาดแคลน และ
ผลกระทบใดที่มีต่อชีวิตประจาวันของพวกเขา
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รำยวิชำ
ภำษำและ
วรรณกรรม

ผลกำรเรียนรู้
ลักษณะการใช้คาเรี ยกขาน
บ่งบอกถึงความสัมพันธ์

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ภาษาสามารถช่วยรักษาหรื อ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อย่างไร
(ประชาชน แนวคิด)

เด็กๆ มีบทบาทที่แตกต่างกัน ช่วงวัยเด็กคืออะไร (ประชาชน
ไปแต่ละวัฒนธรรม
แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ให้นกั เรี ยนสัมภาษณ์ปู่ ย่า ตายาย หรื อ ผูส้ ู งอายุในรุ่ นก่อนว่า พวกเขามี
การใช้คาเรี ยกขานเพื่อน ครู พ่อแม่ เด็กที่อายุอ่อนกว่า และผูส้ ู งอายุ
อย่างไรเมื่อเขาอายุมากขึ้น จากการสัมภาษณ์ ให้นกั เรี ยนทั้งชั้นทาตาราง
สรุ ปถึงการใช้คาเรี ยกขานที่เปลี่ยนแปลงไป
และให้นกั เรี ยนอภิปราย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม
เสริ ม: เปรี ยบเทียบภาษาต่างๆแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วา่ ภาษาที่
รวบรวมและเน้นการแบ่งชนชั้น ให้นกั เรี ยนหาความเชื่อมโยงระหว่าง
ภาษาและโครงสร้างทางสังคม ใครคือผูม้ ีอานาจและใครที่อาจถือได้วา่
ได้รับสถานะที่ไม่เท่าเทียม นักเรี ยนมีวธิ ี หรื อแนวทางอะไรบ้างที่สามารถ
ช่วยส่ งเสิ รมความเท่าเทียมกัน
อ่านเรื่ องราวเกี่ยวกับเด็กๆในวัฒนธรรมอาเซียนที่แตกต่างกันและ
เปรี ยบเทียบชีวิตประจาวัน หน้าที่รับผิดชอบ ความฝันของพวกเขาและสิ่ ง
ที่พวกเขาคาดว่าจะได้เรี ยนรู้หรื อเก่งขึ้นในช่วงวัยเด็กและจะต้องทา
อย่างไรบ้างเพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว
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รำยวิชำ
ศิลปะ

ผลกำรเรียนรู้
ศิลปะสามารถเผยถึงค่านิยม
ในสังคม

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ใครเป็ นผูส้ ร้างสรรศิลปะและใครเป็ น
ผูส้ ร้างงานฝี มือ (ประชนชน สื่ อ
แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ให้นกั เรี ยนไปเยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น และเปรี ยบเทียบกับการแสดง
งานศิลป์ ของพิพิธภัณฑ์เด่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนหรื อที่อื่นๆ ในโลก จาก
สื่ อออนไลน์ หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ อะไรที่เราเห็นว่าเป็ นศิลปะ อะไรที่เรา
เห็นว่าเป็ นงานฝี มือหรื อสิ่ งประดิษฐ์หรื อศิลปสื่ อ อะไรเป็ นส่ วนช่วยให้
เห็นถึงความเป็ นตัวตนของคน หรื อทาให้ไม่เห็น (สามารถพิจารณาได้
จากการประดิษฐ์ตวั อักษร ภาพวาด งานปั้ น อาวุธ งานฝี มือ งานถักทอ
สิ่ งของเครื่ องใช้อานวยประโยชน์ต่างๆ หรื อแม้แต่งานสถาปัตยกรรม)
วัตถุสิ่งของและที่เก็บไว้เป็ นเวลานานสามารถเผยถึงค่านิยมในสังคมได้
หรื อไม่ ศิลปะนั้นสะท้อนถึงอะไรบ้างเกี่ยวกับสังคม
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รำยวิชำ
สุ ขศึกษำและ
พลศึกษำ

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ

แนวทำง สำระสำคัญ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
การเข้าถึงน้ าที่สะอาด อากาศ เทคโนโลยีสามารถช่วยส่ งเสริ มความ
สุ ขอนามัย และอาหารถือเป็ น เสมอภาคและความยุติธรรม เพื่อ
ส่ วนสาคัญของประเด็นความ ปัจเจกชนและชุมชนได้อย่างไร
เสมอภาค
(ประชาชน สื่ อ)

เทคโนโลยีมีส่วนสร้าง
โอกาสแก่ปัจเจกชนและ
ชุมชน

เทคโนโลยีสามารถช่วยส่ งเสริ มความ
เสมอภาคและความยุติธรรม เพื่อ
ปัจเจกชนและชุมชนได้อย่างไร
(ประชาชน สื่ อ)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ให้นกั เรี ยนวาดภาพชุ มชนที่แสดงที่ทิ้งขยะ หอสัญญาณโทรศัพท์มือถื อ
แหล่ งทิ้งสิ่ งปฏิ กูล เครื่ องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ในการบาบัด
น้ าเสี ย หรื อโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และหาว่ามีใครอยูบ่ ริ เวณนั้นบ้าง
ให้นัก เรี ย นอภิ ป รายว่า จะมี ผลกระทบใดบ้า งต่ อสุ ข ภาพของผูค้ นที่ อ ยู่
บริ เวณนั้น หากเปรี ยบเทียบกับชุมชนต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซี ยน มีลกั ษณะ
ที่คล้ายคลึ งกันบ้างหรื อไม่ และสิ่ งต่ าง ๆ ที่กล่ าวมานี้ เกี่ ยวข้องกับเรื่ อง
ความเสมอภาคและความยุติธรรมในลักษณะใด
ให้นกั เรี ยนทารายการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ (เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
มือถือ อินเตอร์ เน็ต โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น รถยนต์ รถแทร็ กเตอร์) และอภิปราย
ว่า ชีวติ ของผูค้ นหรื อโอกาสที่ชุมชนสามารถเปลี่ยนแปลงจากการเข้าถึง
เทคโนโลยีเหล่านั้นอย่างไร หากรณี ศึกษา เรื่ องสั้น รายงานข่าวต่างๆ ใน
หัวข้อเกี่ยวกับ การแนะนาเทคโนโลยีเข้าสู่ ชุมชนและผลกระทบต่อวิถี
ชีวติ ของคนในท้องถิ่น
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น: การส่ ง เสริ มความเสมอภาคและความยุ ติ ธ รรม
แนวทำง สำระสำคัญ
รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ประวัติศำสตร์ ข่าวสารล้วนมีบทบาท
เหตุใดการรับรู้ขอ้ มูลจึงช่วยส่ งเสริ ม
และสั งคม
สาคัญในการส่ งเสริ มความ ความเสมอภาคและความยุติธรรม
ศึกษำ
เสมอภาคและความ
(แนวคิด ประชาชน)
ยุติธรรม

สิ ทธิบางด้านที่เป็ นสากล

เหตุใดสิ ทธิมนุษยชนจึงเป็ นประเด็น
สาคัญต่อประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ชุมชนโลก (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
คนส่ วนใหญ่ศึกษาเกี่ยวกับหมู่บา้ น เมือง รัฐ ประเทศ หรื อ โลกของตน
จากการอ่านบทความในข่าว ไม่วา่ จะตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์หรื อนิตยสาร
หรื อ แบ่งปันข่าวสารข้อมูลกับโลกผ่านสื่ อดิจิตอล วัตถุประสงค์หลักของ
บทความข่าวสารต่างๆ นั้นคือ การเผยแพร่ ขอ้ มูล แต่ส่วนใหญ่แล้วมัก
เขียนขึ้นเพื่อชักจูงให้คล้อยตาม วิธีการสาคัญที่ทาให้ประเด็นเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิ ทธมนุษยชนได้รับความสนใจจากคนส่ วนใหญ่ คือ การนาเสนอ
ผ่านบทความข่าว ในปัจจุบนั เนื่องจากเราอยูใ่ นยุคอินเทอร์ เน็ตและสื่ อ
สังคมออนไลน์ ประเด็นข้อขัดแย้งในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นใน
ประเทศเล็กหรื อที่ห่างไกลอาจได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในระดับ
โลก และมีการเรี ยกร้องให้กระทาการบางอย่าง นักเรี ยนจาเป็ นต้อง
ติดตามสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารณญาณและเข้าใจว่าอาจมีอคติ
สอดแทรกอยูใ่ นการนาเสนอบทความตีพิมพ์
การเข้าใจว่า ปฎิญญาว่าด้วยเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
(UNDHR) มีส่วนสร้างสิ่ งแวดล้อมซึ่งสนับสนุนแนวคิดของการให้ความ
เคารพและความสมัครสมานของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน บทเรี ยนนี้
ช่วยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ ทธิข้ นั พื้นฐาน และ
สถานการณ์ใดที่นาไปสู่ การละเมิดสิ ทธิต่างๆ ดังกล่าว ในช่วงท้ายของ
บทเรี ยน นักเรี ยนจะเข้าใจปั ญหาและการละเมิดสิ ทธิซ่ ึงพลเมืองใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกต้องเผชิญดีข้ ึน และ
วิธีการที่รัฐบาลต้องดาเนินการเพื่อให้คงไว้ซ่ ึงความสมดุลย์ของความ
ปลอดภัยของกลุ่ม และปกป้ องสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของปั จเจกชน
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รำยวิชำ
วิทยำศำสตร์
และ
คณิตศำสตร์

ผลกำรเรียนรู้
ระบบท้องถิ่นสามารถช่วย
ปรับปรุ งสภาวะแวดล้อม
ในทุกชุมชน

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
หน่วยงานใดที่รับผิดชอบเรื่ องการ
อนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม (สถานที่ สื่ อ
แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ให้นกั เรี ยนติดต่อองค์กรต่างๆ ด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์บทบาทขององค์กรเหล่านั้นในการอนุรักษ์ดงั กล่าว ศึกษาค้นคว้า
และทาโปสเตอร์และสรุ ปประเด็นสาคัญด้านสิ่ งแวดล้อมในประเทศของ
พวกเขาและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างสื่ อ (ถ้ามีเทคโนโลยี) เช่น บล็อก-วิกิพีเดีย
เพื่ออภิปรายแนวคิดและประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม

หน้ ำทีพ่ ลเมือง เอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการ อะไรคือวัตถุประสงค์ของเอกสารต่างๆที่ เปรี ยบเทียบเอกสารการสร้างชาติระหว่างสองประเทศในกลุ่มอาเซียน
และทารายการแสดงประเด็นที่เหมือนกันในแง่ของวัตถุประสงค์ของ
และ จริยศึกษำ สร้างชาติสามารถช่วยหล่อ เกี่ยวกับการสร้างชาติ (ประชาชน
หลอมชีวติ คนได้
สถานที่ แนวคิด)
เอกสาร
รัฐบาลบัญญติและบังคับใช้ กฏหมายมีผลกระทบต่อชีวติ ประจาวัน
กฏหมายให้มีอิทธิพลอย่าง ของคนอย่างไร
(ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
ยิง่ ต่อชีวติ ประชาชน
อย่างไร

เปรี ยบเทียบวิธีบญั ญัติกฏหมายและบังคับใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
เปรี ยบเทียบกรณี ศึกษาต่างๆ เพื่อเข้าใจผลกระทบต่อบุคคลและที่สาคัญ
คือสังคมระดับกว้าง
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รำยวิชำ

ผลกำรเรียนรู้

ภำษำและ
วรรณกรรม

ชื่อที่คนใช้เพื่อเรี ยกขาน
กลุ่มต่าง ๆ นั้น ช่วย
เสริ มสร้างหรื อบัน่ ทอน
ความเสมอภาคและ
ยุติธรรม

ศิลปะ

ศิลปะถือเป็ นหัวใจของอัต
ลักษณ์ร่วมกัน

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ชื่อสาคัญอย่างไร โดยเฉพาะหากต้องการ เปรี ยบเทียบชื่อของกลุ่มระดับต่าง ๆ เช่น ชนกลุ่มน้อยในระดับภูมิภาค
เรี ยกร้องความเสมอภาค
หรื อศาสนา หรื อชื่อสถานที่ที่มีชื่อเสี ยง ชื่อที่คนภายนอกใช้ อะไรคือที่มา
(ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
ของคาที่ใช้แตกต่างกัน เริ่ มมีการใช้เมื่อใดและใช้กบั คนกลุ่มใด และอาจ
ส่ งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันหรื อลักษณะเฉพาะในแต่ละกลุ่มได้
อย่างไร หรื อส่ งเสริ มให้เกิดความเสมอภาคหรื อความเคารพร่ วมกันได้
อย่างไร
ใครเป็ นเจ้าของศิลปะในประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใครเป็ นผู้
ตัดสิ น (สื่ อ ประชาชน)

ให้ศึกษากรณี ที่มีการโจรกรรมงานศิลปะช่วงการยึดครองอาณานิคม หรื อ
ช่วงเวลาที่เกิดสงคราม และให้ต้ งั ศาลของห้องเรี ยนขึ้น โดยมีกลุ่มหนึ่ง
เรี ยกร้องให้ส่งศิลปะกลับคืนจากพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก ใครเป็ น
เจ้าของและศึกษาเรื่ องนี้ในปั จจุบนั และมีขอ้ จากัดใดบ้าง (ตัวอย่างเช่น
จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการโยกย้ายศิลปะช่วงหนึ่งร้อยปี หรื อหนึ่งพันปี
ก่อน) เป็ นเรื่ องสาคัญหรื อไม่ถา้ งานศิลปะนั้นได้เก็บรักษาไว้ในที่ที่การ
ดูแลรักษาดีกว่า
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รำยวิชำ

ผลกำรเรียนรู้

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ใครควรเข้าถึงการดูแลสุ ขอนามัยและใคร ศึกษาค้นคว้าว่าใครเป็ นผูจ้ ่ายเงินให้กบั บริ การด้านสุ ขอนามัยในประเทศ
ควรเป็ นผูจ้ ่ายเงิน
สมาชิกอาเซียน และใครกาหนดรู ปแบบการดูแล และทาเพื่อคนกลุ่มใด
(ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
ให้นกั เรี ยนนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนและโต้วาทีกนั ว่า นักเรี ยนคิดอย่างไร
ชุมชนควรจะเต็มใจที่จะลงทุนด้านสุ ขภาพให้ประชาชนของเขาหรื อไม่
และควรใช้จ่ายเงินเท่าใดให้กบั ผูส้ ู งอายุเมื่อเทียบกับเด็ก ใครเป็ นผู้
ตัดสิ นใจและการตัดสิ นใจดังกล่าวสะท้อนถึงโครงสร้างอานาจของสังคม
ได้อย่างไร

สุ ขศึกษำและ
พลศึกษำ

การเข้าถึงการดูแล
สุ ขอนามัยถือเป็ นการให้
ความสาคัญต่อเรื่ องความ
เสมอภาคและความ
ยุติธรรม

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ

สื่ อสมัยใหม่สามารถ
ประชาชนจะใช้สื่อสมัยใหม่ในการ
ส่ งเสริ มความเสมอภาคและ เปลี่ยนแปลงเรื่ องที่เกิดขึ้นจริ งต่าง ๆ
ความยุติธรรม
เกี่ยวกับความเสมอภาคและความ
ยุติธรรมได้อย่างไร
(สื่ อ แนวคิด)

ให้นกั เรี ยนใช้เว็บหรื อหนังสื อพิมพ์เพื่อหาตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในประเทศอาเซียนซึ่งคนหรื อชุมชนได้ใช้ เช่น บล็อก ยูทูบ หรื อ
บริ การเครื อข่ายสังคม (Social Network) เพื่อทาให้เกิดความถูกต้อง หรื อ
เปิ ดโปงสิ่ งผิด หรื อเพื่อส่ งเสริ มความยุติธรรม ให้นกั เรี ยนอภิปรายกันถึง
ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีเทคโนโลยี ให้นกั เรี ยนสร้างการรณรงค์โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคในโรงเรี ยนและ
สังคม หรื อในชุมชนที่อยูต่ ิดกัน
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ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย: การส่ ง เสริ มความเสมอภาคและความยุ ติ ธ รรม
แนวทำง สำระสำคัญ
รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ประวัติศำสตร์ ทุกคนล้วนมีบทบาทในการ เยาวชนของประเทศอาเซียนนสามารถ
ส่ งเสริ มความเสมอภาคและ ส่ งเสริ มความเสมอภาคและความ
และ
ยุติธรรมในระหว่างภูมิภาคได้อย่างไร
สั งคมศำสตร์ ความยุติธรรม
(ประชาชน แนวคิด)

เมื่อมีการตีความคาว่าความ
เสมอภาคและความ
ยุติธรรมใหม่ การตีความ
ดังกล่าวจะส่ งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมอย่างมากมาย

บทบาทของสตรี ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
ครอบครัวและความเสมอภาคในสังคม
อย่างไร
(ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ให้นกั เรี ยนใช้กรณี ศึกษาเพื่อเข้าใจว่าคุณค่า และความเชื่อทางวัฒนธรรมมี
อิทธิพลต่อการจากัดความคาว่า ความเสมอภาคและความยุติธรรม และมี
การปฏิบตั ิในด้านนี้จากคนหลายกลุ่มอย่างไรในแต่ละช่วงเวลา นักเรี ยน
จะซาบซึ้งและเห็นประโยชน์จากการศึกษาประเด็นต่างๆ ที่ซบั ซ้อนและ
เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มและรักษาความเป็ นธรรมในสังคม นอกจากนั้น
นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้วา่ เขาจะมีบทบาทใดในการช่วยฝ่ าฟันอุปสรรคหรื อ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความไม่เป็ นธรรมในชุมชนหรื อประเทศของตน เพื่อ
ที่วา่ พวกเขาจะได้ช่วยกันสร้างความยัง่ ยืนและการพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง
ประเทศและในระดับภูมิภาค
ให้นกั เรี ยนรวบรวมบทความต่างๆ จากหนังสื อพิมพ์ในและต่างประเทศเพื่อ
วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบทบาทสตรี ให้นกั เรี ยนสัมภาษณ์
ผูห้ ญิงในชุมชน และถามว่าบทบาทของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ
ใดบ้าง และความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับส่ วนดีและส่ วนเสี ยที่เกิดขึ้น ให้
นักเรี ยนทา บัตรรายงานพื่อรายงานผล เพื่อประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
นั้นมีผลกระทบต่อสิ ทธิสตรี ในลักษณะบวกหรื อลบ
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รำยวิชำ
วิทยำศำสตร์
และ
คณิตศำสตร์

แนวทำง สำระสำคัญ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ภูมิอากาศและธรณี วทิ ยามี ทาอย่างไรจึงจะแจกจ่ายน้ า (ระหว่าง
อิทธิ พลต่อปริ มาณน้ าที่มีอยู่ ประเทศ) ให้เท่าเทียมกัน (สื่ อแนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
น้ าถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญต่อมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน เช่น เพื่อใช้ดื่ม อาบ
ทาอาหาร อุตสาหกรรม และสุ ขอนามัย อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกประเทศจะ
มีทรัพยากรเพียงพอ ในขณะที่บางประเทศมีน้ าอุดมสมบรู ณ์ แม้แต่
ภายในประเทศต่าง ๆ การแจกจ่ายน้ าก็อาจไม่ทดั เทียมกัน หากพิจารณถึง
ชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาคระดับกว้าง นักเรี ยนจะสามารถเรี ยนรู้วธิ ีที่จะ
จ่ายทรัพยากรน้ าให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน และการจ่ายทรัพยากร
ดังกล่าวนี้สามารถมีอิทธิพลต่อแนวทางที่ประชาชนจะต้องปรับตัวกัน
แบบใดแบบหนึ่ง นักเรี ยนจะได้พฒั นาแผนที่จะแจกจ่ายน้ าในชุมชนให้ดี
ยิง่ ขึ้น
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กลุ่มสำระ
กำรเรี ยนรู้

แนวทำงสำระสำคัญ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
หน้ ำทีพ่ ลเมือง ค่านิยมต่าง ๆ จากธรรมเนียม ทาอย่างไรประชาชนจะสามารถปรับใช้
และ จริยศึกษำ ประเพณี จากประเทศในแถบ ค่านิยมต่างๆตามธรรมเนียมประเพณี ให้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สอดคล้องกับความรับผิดชอบของ
ศาสนาและวัฒนธรรมสามารถ พลเมืองและทางด้านการศึกษา (แนวคิด
ช่วยให้คนในยุคปั จจุบนั สร้าง ประชาชน)
ความสมดุลย์ระหว่างความ
ต้องการของกลุ่มกับสิ ทธิ ของ
แต่ละบุคคล
สังคมเผยถึงค่านิยมด้วยวิธี
ปฏิบตั ิต่อกันในกลุ่ม และ
ค่านิยมนั้นจะบอกให้กลุ่ม
ทราบว่าควรปฏิบตั ิต่อกัน
อย่างไร

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ให้นกั เรี ยนสร้าง “กฎบัตรแห่ งสิ ทธิ” ในชั้นเรี ยนซึ่งมีรากฐานจากธรรม
เนียมประเพณี หรื อการผสมผสานของธรรมเนียมประเพณี ให้นกั เรี ยน
ตัดสิ นใจว่าสิ ทธิส่วนบุคคลใดดารงรักษาไว้ และระบุวา่ จะต้องมีอะไร
เพื่อทาให้ช้ นั เรี ยนนั้นดีข้ ึน นักเรี ยนจะประยุกต์ประสบการณ์น้ ีกบั
ข้อบังคับของประเทศซึ่งใช้กบั พลเมืองของตน

สัมภาษณ์ผนู้ าชุมชนที่ทางานเพื่อส่ งเสริ มความเสมอภาคหรื อความยุติธรรม
เหตุใดการแบ่งแยกซึ่ งเกิดขึ้นกับคนส่ วน
ให้แก่ชนกลุ่มน้อย (กลุ่มศาสนา คนใช้แรงงาน สตรี เด็ก ชนเผ่าต่าง ๆ) และการ
น้อยจึงส่ งผลกระทบต่อความยุติธรรม
รณรงค์เพื่อสร้างการตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวในโรงเรี ยน หรื อเขียนจด
และความแสมอภาคของประชาชน
หมายถึงบรรณาธิการหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นและอธิบายอย่างละเอียดว่าเหตุใด
ทั้งหมด (ประชาชน แนวคิด)
การปฏิบตั ิเช่นนั้นจึงสร้างประโยชน์สุขให้กบั ชุมชนระดับใหญ่ข้ ึน กิจกรรม
เสริ ม: นักเรี ยนจะศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจากอีก
ศาสนาหนึ่งในแถบอาเซียน ให้นกั เรี ยนอภิปรายว่าอะไรที่มีส่วนเอื้อหรื อเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิต่างๆ และเหตุใดประเด็นดังกล่าวจึงสาคัญต่อความ
เสมอภาคในชุมชนที่ใหญ่กว่า
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รำยวิชำ
ภำษำและ
วรรณกรรม

ผลกำรเรียนรู้
“ภาษาที่ใช้ร่วมกัน”
สะท้อนและเสริ มให้เกิด
ความเสมอภาคหรื อความ
ไม่เสมอภาคระหว่างกลุ่ม

การส่ งเสริ มสนับสนุนด้วย
ความเห็นที่หลากหลายใน
วรรณกรรมช่วยทาให้ชาติ
หรื อภูมิภาคนั้นเข้มแข็งทาง
วัฒนธรรมได้

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
จะเกิดผลกระทบใดต่อการศึกษาและ
โอกาสของนักเรี ยน หากภาษาที่ใช้ในการ
สอนนั้นแตกต่างจากภาษาแม่ของ
นักเรี ยน (ประชาชน สื่ อ)

ทาอย่างไรให้การเผยแพร่ การแสดงความ
คิดเห็นในรู ปแบบวรรณกรรมต่างๆ มี
ส่ วนช่วยส่ งเสริ มความเสมอภาคในชาติ
หรื อภูมิภาคที่ใหญ่กว่า (แนวคิด สื่ อ
สถานที่)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ให้เปรี ยบเทียบตัวอย่างต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียนหลายๆ
ประเทศซึ่ งชนกลุ่มน้อยผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการศึกษาจากการสอนโดยใช้
ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ ยกตัวอย่างเปรี ยบเทียบกับกลุ่มเด็กที่มีฐานะร่ ารวย
หรื อได้รับโอกาสดีกว่าคนอื่น ซึ่งพ่อแม่หรื อชุมชนของเขาพยายาม
สนับสนุนให้พวกเขาได้เรี ยนภาษาหลายภาษาจนสามารถใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและอ่านออกเขียนได้ ให้นกั เรี ยนอภิปรายถึงผลดีและผลเสี ย
ในประเด็นความเสมอภาค
ให้นกั เรี ยนอ่านงานแปลวรรณกรรมหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ จากชนกลุ่มน้อย
อภิปรายว่า การนาเสนอวรรณกรรมแบบดังกล่าวช่วยเสริ มสร้างสังคมใน
ระดับกว้างอย่างไร จัดงานทางวรรณกรรมให้โรงเรี ยนมัธยมในละแวก
นั้น โดยเน้นเรื่ องราวต่าง ๆ เช่นนี้
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แนวทำง สำระสำคัญ
ผลกำรเรียนรู้
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ศิลปะสามารถเสริ มสร้าง จะใช้ศิลปะเพื่อกระตุน้ ให้ประชาชน
การตอบสนองต่อประเด็น เรี ยกร้องความเสมอภาคและความ
ความไม่เสมอภาคหรื อ
ยุติธรรมอย่างไรหรื อต่อสู้กบั ความไม่เท่า
กระตุน้ ให้เกิดการ
เทียมหรื อไม่ยตุ ิธรรมได้อย่างไร (แนวคิด
แสวงหาความยุติธรรม
ประชาชน สถานที่ สื่ อ)

ให้นกั เรี ยนดูภาพถ่ายเหตุการณ์ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หลังจากนั้นให้
นักเรี ยนเขียนบรรยายความรู้สึกหรื อปฏิกริ ยาที่เกิดขึ้นต่อเหตุการณ์
ดังกล่าว และอภิปรายกันว่าเหตุใดการกระทาดังกล่าวจึงเกิดขึ้นและ
ผลกระทบใดที่ศิลปิ นได้รับ ให้นกั เรี ยนอภิปรายผลกระทบและ
ความสาคัญของภาพลักษณ์ของศิลปิ น

สุ ขศึกษำและ
พลศึกษำ

ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
เหตุใดประชาชนจึงให้ความสนใจใน
สุ ขภาพอาจไม่สนใจเส้น เรื่ องความเท่าเทียมกันในด้านสุ ขภาพใน
แบ่งทางด้านการเมืองและ ที่อื่น ๆ (สถานที่ ประชาชน)
วัฒนธรรม

ให้ศึกษากรณี ศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข่าวเรื่ องภัยสุ ขภาพจาก
สิ่ งแวดล้อม (เช่น การปฏิบตั ิที่ช่วยป้ องกันการกระจายของโรคระบาด) ซึ่ง
อาจเกิดกับประเทศหนึ่งและมีผลต่อประเทศอื่น ให้นกั เรี ยนทาสื่ อการ
รณรงค์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ปลอดภัยและยุติธรรม

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ

มีความสมดุลย์ระหว่าง
การรักษาความเป็ น
ส่ วนตัวและการเข้าถึง
ข้อมูล

ให้ศึกษาว่าแต่ละกลุ่มในสังคมได้รับการคุม้ ครองทางสิ ทธิ ความเป็ น
ส่ วนตัวมากน้อยเพียงใดในประเทศของตน ไม่วา่ จะเป็ นในโรงเรี ยน
รัฐบาลหรื อองค์กร (โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มซึ่งนักเรี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์
ผ่านสื่ อออนไลน์) ใช้กราฟฟิ กเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปรี ยบเทียบการ
คุม้ ครองสิ ทธิ ในประเทศของตนกับการปฏิบตั ิในประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่น ๆ

รำยวิชำ
ศิลปะ

ใครเป็ นผูม้ ีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ส่ วนตัวหรื อเข้าถึงการสนทนาของพวก
เขา (ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้: สิ ทธิและความรับผิดชอบของเด็กและผูใ้ หญ่ตามช่วงอายุต่างๆ
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา
ภาพรวม: ให้นกั เรี ยนในห้องร่ วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับสิ ทธิและความรับผิดชอบที่นกั เรี ยนมีที่บา้ น ในฐานะที่เป็ นพี่หรื อน้องและที่เป็ นเด็ก รวมถึงสิ ทธิและความ
รับผิดชอบในโรงเรี ยนและในชุมชนของตน โดยให้นกั เรี ยนแบ่งสิ ทธิและความรับผิดชอบออกเป็ นประเภทต่างๆ จากนั้น ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนสิ ทธิและความ
รับผิดชอบที่ตนคิดว่าควรจะเป็ นสิ ทธิ และความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน นักเรี ยนนามาแสดงให้สมาชิกในห้องแล้วจึงให้นกั เรี ยนพิจารณาถึงวิธีการสร้างความสมดุล
ระหว่างสิ ทธิ และเสรี ภาพส่ วนบุคคลกับความรับผิดชอบและหน้าที่ในชุมชน ต่อจากนั้น ให้นกั เรี ยนในห้องร่ าง “บัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิและความรับผิดชอบ” ร่ วมกัน
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: เราทุกคนมีความต้องการที่จาเป็ นและสิ ทธิ และในขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่นกัน
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
 นักเรี ยนตระหนักว่าทุกคนมีสิทธิ เสรี ภาพส่ วนบุคคล และเป็ นสมาชิกในครอบครัวและของชุมชนโรงเรี ยน
 พลเมืองมีสิทธิ และความรับผิดชอบ ซื่งกฎหมายและข้อบังคับเพื่อช่วยกาหนดสิ่ งเหล่านี้
 พลเมืองมีสิทธิของตน กติกา กฎหมายได้รับการสร้างขึ้นเพื่อปกป้ องสิ ทธิเหล่านั้น
 หน้าที่ส่วนหนึ่งของเราในฐานะพลเมืองคือ เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่นด้วยการปฏิบตั ิตามกติกาเหล่านั้น
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ :
 สิ ทธิและความรับผิดชอบของเด็กแตกต่างกับผูใ้ หญ่อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
 ทาไมเราจึงต้องมีกติกาและกฎหมายในครอบครัวและโรงเรี ยนของเรา (ประชาชน แนวคิด)
เอกสารประกอบการสอนที่ใช้ :
 จดหมายเรื่ องราวที่มาของชื่อจากผูป้ กครอง
 แม่แบบเรื่ องราวที่มาของชื่ อ
 จดหมายความรับผิดชอบในครอบครัว
เวลาที่ใช้ : คาบสอน 7 คาบ และการบ้าน 2 ชิ้น
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อภิธานศัพท์ :
 สิ ทธิ หมายถึง เสรี ภาพด้านทางศีลธรรมหรื อตามกฎหมาย
 ความรับผิดชอบ หมายถึง หน้าที่หรื อข้อผูกมัดตามตามกฎหมาย
 ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัย ทางาน หรื อทากิจกรรมร่ วมกันและมีเป้ าหมายเดียวกัน
 กฎหมาย หมายถึง ระบบของการใช้กฎ กติกา เพื่อปกครองชุมชนหรื อประเทศ
การเตรี ยมความพร้ อม:
คาบที่ 1
เราทุกคนเป็ นปัจเจกบุคคล (มีลกั ษณะนิสัย รสนิยม หรื อความคิดเป็ นของตนเอง) ทั้งนี้ ปัจเจกบุคคลทุกคนเป็ นสมาชิกที่มีความสาคัญในสังคม
 ครู ผสู้ อนพูดถึงนักเรี ยนในห้องทีละคน โดยถามนักเรี ยนคนอื่นในห้องถึงลักษณะพิเศษของนักเรี ยนคนนั้นๆ จากนั้น บอกให้นกั เรี ยนอธิบายถึงความพิเศษของ
นักเรี ยนแต่ละคนในห้อง (ให้ใช้การอธิบายของนักเรี ยนสามคนเป็ นอย่างน้อยต่อการพูดถึงนักเรี ยนหนึ่งคน)
 บันทึกคาตอบของนักเรี ยนลงในกระดาษ
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: ครู ผสู้ อนควรจากัดความคาว่า ‘ชุมชน’ ตามที่มีในบทเรี ยน นอกจากนั้น ครู ผสู้ อนยังต้องขอให้ผปู้ กครองเขียนเรื่ องราวที่มีความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ
เกี่ยวกับที่มาของชื่อบุตร/ธิดาของตน โดยนักเรี ยนจะนาเรื่ องราวของตนเองมาแบ่งปันกับเพื่อนๆ หน้าชั้นเรี ยน และจัดทาหนังสื อของห้องเกี่ยวกับที่มาของชื่อนักเรี ยน
ในห้อง กรุ ณาดูแม่แบบเรื่ องราวที่มาของชื่ อ
จดหมายจากผูป้ กครองและแม่แบบเรื่ องราวที่มาของชื่อ
การสาธิ ตกิจกรรม: สาธิ ตวิธีกาหนดความรับผิดชอบที่มีพ้ืนฐานมาจากพฤติกรรมและกิจวัตรประจาวัน
ขัน้ ตอนการสอน:
คาบที่ 2: ลักษณะเฉพาะของบุคคล
ใช้การบ้านที่ให้ผปู้ กครอง (ดูได้ใน เนื้ อหาก่อนเรี ยน) เพื่อแบ่งปัน “เรื่ องราวที่มาของชื่อ” ของนักเรี ยนแต่ละคนกับเพื่อนนักเรี ยนในห้อง โดยให้นกั เรี ยนคนนั้นๆ บอก
ที่มาของชื่อตนเอง ให้ช่วยนักเรี ยนหากนักเรี ยนต้องการความช่วยเหลือในการเล่า จากนั้นให้ใช้แม่แบบดังกล่าวในการจัดทาหนังสื อของห้องเกี่ยวกับที่มาของชื่อ
นักเรี ยนในห้อง
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คาบที่ 3: ชุมชน
 เริ่ มต้นบทเรี ยนด้วยการพูดถึงคาว่า ‘ชุมชน’ ถามนักเรี ยนว่าเคยได้ยนิ คานี้มาก่อนหรื อไม่ โดยครู ผสู้ อนควรช่วยให้การแสดงความคิดเห็นของนักเรี ยนดาเนินไป
ได้อย่างราบรื่ นยิง่ ขึ้นด้วยการแบ่งปั นความรู้ที่มีเกี่ยวกับคาศัพท์คานี้ โดยอธิบายอย่างชัดเจนให้นกั เรี ยนเข้าใจว่า ชุมชนคือ กลุ่มคนที่อาศัย ทางาน หรื อทา
กิจกรรมร่ วมกันและมีเป้ าหมายเดียวกัน แล้วสร้างแผนภูมิคานิยามของ “ชุมชน” แล้วนาไปแขวนในห้องเรี ยน
 ใช้ภาพถ่ายของชุมชนหลายๆ แห่งเพื่อให้นกั เรี ยนเห็นภาพ (ภาพหมู่ของห้อง ภาพครอบครัว ภาพบุคคลรอบโลก ภาพพนักงานในสถานที่ทางาน ภาพทีม
นักกีฬา เป็ นต้น)
 ให้นกั เรี ยนสร้างรายการของชุมชนที่นกั เรี ยนเป็ นสมาชิกอยู่ และเพิ่มรายการเหล่านี้ลงในแผนภูมิคานิยาม
 ให้นกั เรี ยนสร้างเครื อข่ายที่มีภาพถ่ายของตนเองอยูต่ รงกลาง กิ่งก้านของเครื อข่ายควรมีรูปหรื อคาบรรยายที่แสดงถึงชุมชนสามแห่งที่นกั เรี ยนเป็ นพลเมือง
คาบที่ 4: ความรับผิดชอบที่มีตอ่ ชุมชนห้องเรี ยน
 เริ่ มการอภิปรายในชั้นเรี ยนด้วยการถามว่า “พวกเรามีความรับผิดชอบในห้องเรี ยนและโรงเรี ยนในทางใดบ้าง?” สร้างรายการความคิด ให้นกั เรี ยนแสดงท่าทาง
ของการมีความรับผิดชอบกับคู่ของตน หากเป็ นไปได้ ให้ถ่ายรู ปเก็บไว้ แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละคู่เขียนประโยคหนึ่งประโยคว่าบทบาทที่เล่นในภาพแสดงความ
รับผิดชอบอย่างไร จากนั้นให้นกั เรี ยนสร้างกระดานข่าวโดยใช้ภาพเหล่านั้น โดยใช้ชื่อว่า “พวกเราคือพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของ ______.”
คาบที่ 5: ความรับผิดชอบที่มีตอ่ ชุมชนครอบครัว
 เพื่อเตรี ยมการสาหรับบทเรี ยนส่ วนนี้ ให้ส่งจดหมายไปยังบ้านของนักเรี ยนเพื่อให้ครอบครัวของนักเรี ยนแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
สมาชิกในครอบครัวแต่ละคน โดยให้นกั เรี ยนสัมภาษณ์สมาชิกแต่ละคนเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่มี
 นักเรี ยนแบ่งปั นผลของการสัมภาษณ์กบั เพื่อนร่ วมห้อง แล้วช่วยกันเขียนความรับผิดชอบตามที่ได้ขอ้ มูลมา โดยแบ่งตามสมาชิกในครอบครัว (พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา
ยาย พี่ น้อง ฯลฯ)
คาบ 6: สิ ทธิของพลเมือง
 ให้นกั เรี ยนสร้างบัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิ พ้ืนฐานของพลเมือง ให้ครู ผสู้ อนประเมินความเข้าใจของนักเรี ยนในเรื่ องสิ ทธิ ด้วยการถามว่า “สิ ทธิคืออะไร?” หรื อ “คุณมี
สิ ทธิในการทาอะไรบางอย่าง” แปลว่าอะไร? โดยครู ผสู้ อนช่วยแนะนาและอธิบายเพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องนี้ลื่นไหลยิง่ ขึ้น
 แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นคู่ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ งที่ตนเองเชื่อว่าเป็ นสิ ทธิในห้องเรี ยน ในขณะที่นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยูน่ ้ นั
นักเรี ยนต้องช่วยกันเขียนบัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิพ้ืนฐานของพลเมืองของชั้นเรี ยนด้วย ซึ่งอาจหมายรวมถึงสิ ทธิในการรู้สึกปลอดภัย หรื อมีห้องเรี ยนที่กว้างขวาง
เพียงพอ เมื่อเขียนเสร็ จ ให้นกั เรี ยนทุกคนลงนามรับรอง “บัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิพ้ืนฐานของพลเมืองของชั้นเรี ยน”
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คาบที่ 7: กฎของห้อง
 ใช้ “บัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิ พ้ืนฐานของพลเมืองของชั้นเรี ยน” เพื่อสร้างกฎของห้อง โดยนักเรี ยนช่วยกันระดมความคิดถึงกฎที่สาคัญๆ (แต่ไม่หลายข้อจนเกินไป)
จากบัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิ พ้ืนฐานของพลเมืองของชั้นเรี ยน
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา: ไม่มี
บทสรุ ป: เปรี ยบเทียบสิ ทธิ และความรับผิดชอบของผูใ้ หญ่กบั เด็ก โดยการสร้างแผนภาพเวนน์เพื่อแสดงความแตกต่างและความคล้ายคลึง
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง: การบ้านเรื่ องราวที่มาของชื่อ กรุ ณาดูแม่แบบและจดหมายถึงผูป้ กครอง
การประเมินผลที่แนะนา:
 ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการทาหนังสื อของห้องด้วยการเล่าถึงที่มาของชื่อ ซึ่ งควรให้นกั เรี ยนได้ใช้ความคิดเห็นส่ วนตัวในการตีความ โดยอ้างอิงมากจาก
จดหมายหรื อเรื่ องราวจากผูป้ กครอง ความเข้าใจตนเอง และรู ปภาพของตนเอง (การประเมินผลระหว่างเรี ยน; ด้านที่ 2-การตีความ และด้านที่ 6-การรู้จกั ตัวเอง)
 ให้นกั เรี ยนแต่ละคนสร้างผังใยแมงมุมที่แสดงความสัมพันธ์ของตนกับชุมชนอย่างน้อยสามแห่ง ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการทากระดานข่าวของห้องโดยใช้
ภาพและคาบรรยายใต้ภาพ (ประโยคหนึ่งประโยคที่บอกว่าบทบาทที่นกั เรี ยนแสดงความรับผิดชอบในการเป็ นประชากรอย่างไร) ของนักเรี ยนแต่ละคู่ (การ
ประเมินผลระหว่างเรี ยน; ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 6 - การรู้จกั ตัวเอง)
 ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการทาแผนภูมิห้องด้วยการแสดงผลจากการสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัว โดยอ้างอิงตามบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
แต่ละคน นักเรี ยนแต่ละคนควรเสร็ จสิ้ นการสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัว และกรอกใบความรู้ช้ ีนาซึ่งถามคาถามประจาหน่วยการเรี ยนรู้ๆ เสร็ จ จากนั้นให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการอภิปรายในชั้นเรี ยนอย่างคล่องแคล่ว และมีประสิ ทธิภาพ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน; ด้านที่ 2 - การตีความ ด้านที่ 3 - การ
ประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
 ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการอภิปรายเป็ นคู่ และร่ วมกันสร้างงานเขียนเพื่อสร้างบัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิพ้ืนฐานของพลเมืองของชั้นเรี ยนที่สะท้อนความเข้าใจเชิง
ลึกเกี่ยวกับสิ ทธิ ในฐานะนักเรี ยนและพลเมืองของชุมชน จากนั้น ให้นกั เรี ยนสร้างกฎของห้องซึ่ งเชื่อมโยงกับบัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิพ้ืนฐานของพลเมืองของชั้น
เรี ยนโดยตรง โดยควรติดกฎของห้องเหล่านี้ไว้ขา้ ง ๆ บัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิพ้ืนฐานของพลเมืองของชั้นเรี ยน และในตอนท้ายของวัน นักเรี ยนจะได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรี ยนถึงวิธีการที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามกฎของห้องข้อนั้นๆ เพื่อทาความเข้าใจว่ากฎเหล่านั้นเกี่ยวโยงกับบัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิ
พื้นฐานของพลเมืองของชั้นเรี ยนอย่างไร (การประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ ด้านที่ 5 - การร่ วมรู้สึกและ ด้านที่ 6 - การรู้จกั ตัวเอง)
 ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างแผนภาพเวนน์ เพื่อแสดงความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของสิ ทธิและความรับผิดชอบของผูใ้ หญ่กบั เด็กในชุมชน
(การประเมินผลระหว่างเรี ยน; การประเมินผลระหว่างเรี ยน; ด้านที่ 2 - การตีความ)
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คาถามท้ ายบท:
 เพราะเหตุใด การที่ทุกคนควรได้รับการยอมรับว่าเป็ นปัจเจกบุคคลจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
 ด้วยเหตุใด แต่ละคนจึงมีบทบาทที่แตกต่างกันในกลุ่มต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ครอบครัว ห้องเรี ยนหรื อชุมชน
 ขนบธรรมเนียมและกิจวัตรประจาวันเป็ นตัวกาหนดสิ ทธิและความรับผิดชอบอย่างไร
 กฎเป็ นตัวกาหนดสิ ทธิ และความรับผิดชอบอย่างไร
 สิ ทธิและความรับผิดชอบของบุคคลหนึ่งๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างตามช่วงชีวติ ต่าง ๆ
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร: บทเรี ยนนี้สามารถใช้เชื่อมโยงกับหลักสู ตรวิชาหน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา ในการอภิปรายเรื่ องกฎ สิ ทธิและความรับผิดชอบ

208

เอกสารประกอบการสอน: จดหมายเรื่ องราวที่มาของชื่อจากผูป้ กครอง
[วันที่]
เรี ยนท่านผูป้ กครอง
เนื่องจากทางโรงเรี ยนได้จดั การเรี ยนการสอนเกี่ยวกับความรับผิดชอบและสิ ทธิ ห้องเรี ยนของเราจึงมีความประสงค์จะจัดทาหนังสื อของห้องที่รวบรวมเรื่ องราวสั้นๆ
(ที่ท่านผูป้ กครองเป็ นผูบ้ นั ทึกหรื อบอกเล่า) เกี่ยวกับการตั้งชื่อบุตรหลานของท่าน นักเรี ยนบางรายอาจทราบถึง “เรื่ องราวที่มาของชื่อ” ของตนเองแต่ไม่สามารถจดจา
รายละเอียดบางอย่างได้ ทางโรงเรี ยนจึงขอความกรุ ณา ให้ท่านเขียนหรื อบอกเล่าเรื่ องราวที่มาของชื่อบุตรหลานของท่านเป็ นความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ (โปรดดู
เอกสารแนบ)
ขอความกรุ ณาให้ท่าน (หรื อพี่ของนักเรี ยน หรื อญาติท่านอื่นที่สามารถเขียนตัวบรรจงได้) เขียนบอกเรื่ องราวด้วยตัวบรรจง เพื่อให้นกั เรี ยนคนอื่นในห้องสามารถอ่าน
เรื่ องราวนี้ได้ดว้ ยตนเอง โดยจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ หากท่านผูป้ กครองจะช่วยอธิบายเรื่ องราวให้บุตรหลานของท่านเข้าใจเองก่อน เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถเล่า
เรื่ องราวของตนเองหน้าชั้นเรี ยนได้ (ด้วยความช่วยเหลือของครู ผสู้ อน) ทั้งนี้กรุ ณาส่ งเรื่ องราวนี้ภายในวันที่ _____________
ขอบคุณเป็ นอย่างยิง่

ด้วยความเคารพ
[ชื่อครู ผสู้ อน]
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เอกสารประกอบการสอน: แม่แบบจดหมายเรื่ องราวที่มาของชื่อ
ชื่อ ___________________________________________ วันที่ _____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
ติดรู ปตอนนักเรี ยนตอนเป็ นทารกตรงนี้
__________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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เอกสารประกอบการสอน: จดหมายความรับผิดชอบในครอบครัว
[วันที่]
เรี ยนท่านผูป้ กครองและสมาชิกในครอบครัว
เนื่องจากทางโรงเรี ยนได้จดั การเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการเป็ นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนักเรี ยนจะได้เขียนเกี่ยวกับการเป็ นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบ
ในครอบครัว จึงขอความกรุ ณาให้ท่านสร้างความเข้าใจกับบุตรหลานในเรื่ องนี้ ด้วยการพูดคุยกับนักเรี ยนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนใน
ครอบครัวของท่าน
ขอบคุณเป็ นอย่างยิง่

ด้วยความเคารพ
[ชื่อครู ผสู้ อน]
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้: สิ ทธิ ข้นั พื้นฐานของประชาชนเป็ นรากฐานสาคัญ
ระดับชั้นเรี ยน/กลุ่มสาระ: มัธยมศึกษาตอนต้น/ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา
ภาพรวม: ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน (UDHR) จะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดมโนคติเรื่ องการเคารพและความสมัครสมาน
ภายในประเทศในกลุ่มอาเซี ยน โดยบทเรี ยนนี้ จะเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิดวิเคราะห์มากยิง่ ขึ้นว่าสิ่ งใดคือสิ ทธิข้ นั พื้นฐานและขั้นเบื้องต้น และสถานการณ์ใดบ้างที่
อาจนาไปสู่ การละเมิดสิ ทธิ เหล่านั้น ในช่วงท้ายของการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสรรคและการละเมิดสิ ทธิที่ประชากรทั้งในประเทศนอกกลุ่ม
และในกลุ่มอาเซี ยนต้องเผชิญ และวิธีที่รัฐบาลในประเทศต่างๆ ร่ วมมือกัน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยในกลุ่มประเทศสมาชิก และเพื่อปกป้ องสิ ทธิข้ นั
พื้นฐานของประชาชน
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: สิ ทธิบางอย่างเป็ นสากล
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
 นักเรี ยนทราบรัฐธรรมนูญแห่งชาติของตนเอง และสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนที่รัฐบาลของประเทศนั้นๆ ได้ให้คามัน่ ไว้
 นักเรี ยนทราบว่าอะไรคือสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานและขั้นเบื้องต้น
 นักเรี ยนทราบสิ ทธิ ที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน (UDHR) ได้ปกป้ องไว้
 นักเรี ยนเข้าใจถึงวิธีที่ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนได้ให้คามัน่ ว่าจะรักษาสิ ทธิของพลเมืองของตน และวิธีที่ประเทศเหล่านั้นได้รับรองว่าสิ ทธิเหล่านั้นได้รับ
การปกป้ อง
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ :
 เพราะเหตุใดสิ ทธิ มนุษยชนจึงมีความสาคัญต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนและประชาคมโลก (ประชาชน, สถานที่, แนวคิด)
 สิ ทธิใดบ้างที่พลเมืองโลกทุกคนได้รับการปกป้ องจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน (UDHR) (ประชาชน, แนวคิด)
 หากมีขอ้ พิพาทเกิดขึ้น “สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้าง (ประชาชน, แนวคิด)
เอกสารประกอบการสอนที่ใช้ :
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชนปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ฉบับย่อ
 ใบงานมาตราปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน
 รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ในอาเซียน
 ใบงานแผนภาพเวนน์เปรี ยบเทียบสิ ทธิมนุษยชน
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 ปากกาหรื อดินสอ
 กระดาษบันทึกแผนภูมิ
 อภิธานศัพท์
เวลาที่ใช้ : 2 คาบ
อภิธานศัพท์ :
 สิ ทธิมนุษยชน หมายถึง สิ ทธิอนั ชอบธรรม ซึ่งบุคคลทุกคนพึงมีพึงได้
 รัฐธรรมนูญ หมายถึง ตัวบทกฎหมายขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการปกครองรัฐ หรื อองค์กรอื่นๆ
 บัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิ หมายถึง แถลงการณ์เกี่ยวกับสิ ทธิของประชาชนกลุ่มหนึ่ง
 รัฐบาล หมายถึง กลุ่มคนที่กาหนดนโยบายและจัดการดูแลเหตุการณ์ต่างๆ ของชุมชนหรื อประเทศ
 พลเมือง หมายถึง สมาชิกของชุมชนหรื อรัฐซึ่ งมีสิทธิและความรับผิดชอบร่ วมกัน
 เสรี ภาพ หมายถึง อานาจหรื อสิ ทธิในการกระทา พูด หรื อคิดตามที่ตอ้ งการ
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน (UDHR) ขององค์การสหประชาชาติ หมายถึง ปฏิญญาที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติยอมรับในปี ค.ศ. 1948
(พ.ศ. 2491) เป็ นการแสดงออกด้านสิ ทธิสากลที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับแต่กาเนิดฉบับแรก
 องค์การสหประชาชาติ หมายถึง องค์กรระหว่างชาติซ่ ึ งสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) หลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง
 มาตรา หมายถึง อนุพากย์หรื อย่อหน้าย่อยของเอกสารหรื อข้อตกลงทางกฎหมาย ซึ่ งมักจะวางกรอบข้อบังคับหรื อกฎข้อหนึ่งๆ
 ขั้นพื้นฐาน หมายถึง เบื้องต้น หรื อสาคัญสู งสุ ด
 สากล หมายถึง กระทาหรื อส่ งผลต่อประชาชนทุกคนในโลก โดยสามารถนาไปปรับใช้ได้ในทุกกรณี
การเตรี ยมความพร้ อม: ถามคาถามต่อไปนี้กบั นักเรี ยน
 สิ ทธิมนุษยชนคืออะไร
 สิ ทธิอะไรบ้างที่พลเมืองทุกคนควรได้รับ
 รัฐบาลมีบทบาทอะไรบ้างในการปกป้ องสิ ทธิของพลเมือง
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน (UDHR) คืออะไร
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เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: ครู ผสู้ อนควรอธิบายเกี่ยวกับสิ ทธิข้ นั พื้นฐานและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน (UDHR)
การสาธิ ตกิจกรรม: สาธิ ตวิธีแยกแยะสิ ทธิ พ้ืนฐานที่ประชาชนมีสิทธิได้รับในฐานะที่เป็ นพลเมืองโลก
ขัน้ ตอนการสอน:
คาบที่ 1
 ให้นกั เรี ยนเขียนคาตอบของคาถามข้างล่างนี้ในกระดาษ
o ประชาชนทุกคนมีสิทธิอะไรบ้าง?
 ให้นกั เรี ยนแลกกันอ่านคาตอบ และเขียนรวบรวมเป็ นรายการบนกระดาน
 แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มเล็กๆ แล้วให้ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ ทธิอย่างน้อยสามข้อที่สมาชิกในกลุ่มเห็นอย่างเป็ นเอกฉันท์วา่ เป็ น “สากล” หรื อ “ขั้นพื้นฐาน”
ที่ใช้ได้กบั ประชาชนทุกคนไม่วา่ จะมีภูมิหลังด้านการเมืองหรื อทางวัฒนธรรมอย่างไรก็ตาม
 ให้นกั เรี ยนเแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรี ยนโดยใช้คาถามต่อไปนี้
o ใครคือผูป้ กป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานและขั้นเบื้องต้นของเรา
o สิ่ งใดอาจเกิดขึ้นได้กบั สิ ทธิเหล่านั้นในช่วงเวลาที่มีขอ้ พิพาทหรื อสถานการณ์ที่ไม่สงบ
o ใครคือผูร้ ับผิดชอบในการช่วยปกป้ องสิ ทธิของประชาชนหากมีความขัดแย้งอย่างรุ นแรง
 แจกปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน และใบงานมาตราปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนให้นกั เรี ยน แล้วให้นกั เรี ยนระบุสิทธิข้ นั พื้นฐานที่สุดที่พลเมืองทุกคน
ควรปกป้ อง จากนั้น แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม แล้วให้นกั เรี ยนเลือกมาตรา 5 ข้อในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนซึ่งมีความสาคัญมากที่สุด และอธิบาย
ว่าเพราะเหตุใดข้อเหล่านั้นจึงสาคัญที่สุด
 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอจุดยืนของตนหน้าชั้นเรี ยน
คาบที่ 2
 ให้นกั เรี ยนเขียนตอบคาสั่งข้างล่างนี้ในกระดาษ
o เขียนสิ ทธิ สามข้อที่พลเมืองควรได้รับตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน
o เขียนสิ ทธิ สามข้อที่พลเมืองในประเทศในกลุ่มอาเซียนของคุณมี
o ให้นกั เรี ยนแบ่งกันอ่านคาตอบ และเขียนรวบรวมเป็ นรายการบนกระดาน
 แจกปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน และรัฐธรรมนูญของประเทศในกลุ่มอาเซียนสองประเทศ
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o เน้นย้าเรื่ องเสรี ภาพและสิ ทธิจากรัฐธรรมนูญอาเซียน/บัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิพ้ืนฐานของพลเมืองกับนักเรี ยน
 แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มเล็กๆ แล้วให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง: ให้นกั เรี ยนทาใบงานแผนภาพเวนน์สิทธิมนุษยชนเปรี ยบเทียบสองประเทศในกลุ่มอาเซียนให้เสร็ จ
บทสรุ ป: ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่อไปนี้
 สิ ทธิขอ้ ใดปรากฏอยูใ่ นประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งสองประเทศ สิ ทธิขอ้ ใดปรากฏอยูใ่ นประเทศในกลุ่มอาเซียนเพียงประเทศเดียว
 สิ ทธิขอ้ ใดปรากฏอยูใ่ นเอกสารขององค์การสหประชาชาติ
 สิ ทธิขอ้ ใดปรากฏอยูใ่ นประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งสองประเทศ และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง: ให้นกั เรี ยนแต่งบัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิพ้ืนฐานของพลเมืองโลกของตนเอง โดยใช้ความรู้จากบทเรี ยนทั้งสองบทเกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิ ทธิ มนุษยชน แล้วนาบัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิ พ้ืนฐานของพลเมืองโลกไปติดแสดงในโรงเรี ยน
การประเมินผลที่แนะนา:
 ให้นกั เรี ยนระบุและจัดลาดับสิ ทธิ ที่คิดว่าควรให้ประเทศของตนแทรกแซง และสิ ทธิที่คิดว่าประเทศของตนกาลังแทรกแซงอยู่ (ด้วยการสันนิษฐานจาก
กฎหมายที่มีอยู)่ เปิ ดการอภิปรายกลุ่ม และเลือกสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หรื อ “เบื้องต้น” สาหรับกลุ่มประชาชนทัว่ โลกอย่างน้อยสามข้อด้วยความเป็ นเอก
ฉันท์ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน; ด้านที่ 4 - มุมมอง, ด้านที่ 5 - การร่ วมรู้สึกและด้านที่ 6 - การรู้จกั ตัวเอง)
 ให้แต่ละกลุ่มเลือกมาตราปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนจานวน 5 ข้อที่เชื่อว่าเป็ นสิ ทธิ ที่จาเป็ นที่สุด ซึ่งพลเมืองทุกคนทัว่ โลกควรจะรักษาไว้ ทั้งนี้ในการ
อภิปรายกลุ่ม ให้นกั เรี ยนในแต่ละกลุ่มแจกแจงถึงสาเหตุที่เชื่อว่าแต่ละมาตรามีความสาคัญอย่างยิง่ โดยละเอียด (การประเมินผลระหว่างเรี ยน; ด้านที่ 3 - การ
ประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
 ให้นกั เรี ยนทาแผนภาพเวนน์เปรี ยบเทียบสิ ทธิมนุษยชนเพื่อเปรี ยบเทียบสิ ทธิ (กฎหมาย) ที่ได้รับการแทรกแซงระหว่างสองประเทศในกลุ่มอาเซียน จากนั้น
วิเคราะห์รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ และใช้เอกสารปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนเป็ นเอกสารอ้างอิงสาหรับสิ ทธิสากล (การประเมินผลระหว่างเรี ยน;
ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
 ให้นกั เรี ยนจัดทาโปสเตอร์ รณรงค์การบริ การสาธารณะเพื่อแสดงบัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิพ้ืนฐานสากลของพลเมืองที่นกั เรี ยนเสนอ ทั้งนี้โปสเตอร์ควรบ่งบอกถึง
ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญญัติหลักๆ ของ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิที่พลเมืองทัว่ โลกพึงได้รับ (การประเมินผลรวบยอด;
ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
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คาถามท้ ายบท:
 ประชาชนทัว่ ไปให้คาจากัดความของสิ ทธิและเสรี ภาพว่าอย่างไร? อาเซียนได้ให้คาจากัดความของสิ ทธิและเสรี ภาพเรื่ องใดไว้บา้ ง
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชนได้ให้คาจากัดความของสิ ทธิและเสรี ภาพไว้วา่ อย่างไร ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนได้ให้คาจากัดความของสิ ทธิและ
เสรี ภาพไว้วา่ อย่างไรบ้าง
 รัฐบาลของนักเรี ยนได้ประกันสิ ทธิ และเสรี ภาพใดให้นกั เรี ยนบ้าง สิ ทธิและเสรี ภาพเหล่านั้นแตกต่างหรื อคล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนหรื อไม่
 สิ ทธิใดบ้างที่ได้รับการปกป้ องโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน สิ ทธิและเสรี ภาพใดบ้างที่ควรเป็ นสากล
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร: บทเรี ยนนี้สามารถใช้เชื่อมโยงกับวิชาหน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา และการพิจารณาสิ ทธิและความรับผิดชอบได้ โดยสามารถ
พิจารณาร่ วมกับวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ในช่วงของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ ทธิในการได้รับน้ าสะอาด อาหาร และความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้
บทเรี ยนนี้สามารถใช้เชื่อมโยงกับหลักสู ตรวิชาหน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษาได้ใน บทที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยพิจารณาถึงแถลงการณ์อาเซียนเรื่ องสิ ทธิ
รวมถึงนโนบายและเป้ าหมายของอาเซียน และบทที่ 5: การทางานร่ วมกันเพื่ออนาคตที่ยง่ั ยืนและมัน่ คง ด้วยการพิจารณาว่าสิ ทธิและความรับผิดชอบในข้อใดจะ
นาไปสู่ การดารงอยูใ่ นระยะยาวสาหรับประชากร ระบบนิเวศน์ และสังคม
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เอกสารประกอบการสอน: ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชนปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ฉบับย่อ
ข้ อ 1
มนุษย์ท้ งั ปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ต่างในตน มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบตั ิต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ
ข้ อ 2
ทุกคนย่อมมีสิทธิ และอิสรภาพทั้งปวงตามที่กาหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่วา่ ชนิดใด อาทิ เชื้ อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมืองหรื อทางอื่น พื้นเพทางชาติหรื อสังคม ทรัพย์สิน การเกิด หรื อสถานะอื่น
นอกเหนือจากนี้ จะไม่มีการแบ่งแยกใดบนพื้นฐานของสถานะทางการเมือง ทางกฎหมาย หรื อทางการระหว่างประเทศของประเทศ หรื อดินแดนที่บุคคลสังกัด ไม่วา่
ดินแดนนี้ จะเป็ นเอกราช อยูใ่ นความพิทกั ษ์ มิได้ปกครองตนเอง หรื ออยูภ่ ายใต้การจากัดอธิปไตยอื่นใด
ข้ อ 3
ทุกคนมีสิทธิ ในการมีชีวติ เสรี ภาพ และความมัน่ คงแห่งบุคคล
ข้ อ 4
บุคคลใดจะตกอยูใ่ นความเป็ นทาส หรื อสภาวะจายอมไม่ได้ ทั้งนี้ ห้ามความเป็ นทาส และการค้าทาสทุกรู ปแบบ
ข้ อ 5
บุคคลใดจะถูกกระทาการทรมานหรื อ การปฏิบตั ิหรื อการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรื อย่ายีศกั ดิ์ศรี ไม่ได้
ข้ อ 6
ทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับการยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็ นบุคคลตามกฎหมาย
ข้ อ 7
ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและ มีสิทธิ ที่จะได้รับความคุม้ ครองของกฎหมาย เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใด ทุกคน มีสิทธิที่จะได้รับความคุม้ ครอง
เท่าเทียมกันจากการเลือกปฏิบตั ิใด อันเป็ นการล่วงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงให้มีการเลือกปฏิบตั ิดงั กล่าว
ข้ อ 8
ทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับการเยียวยาอันมีประสิ ทธิผลจากศาลที่มีอานาจแห่งรัฐต่อการกระทาอันล่วงละเมิดสิ ทธิข้ นั พื้นฐาน ซึ่งตนได้รับตามรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมาย
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ข้ อ 9
บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรื อ เนรเทศตามอาเภอใจไม่ได้
ข้ อ 10
ทุกคนย่อมมีสิทธิ ในความเสมอภาคอย่างเต็มที่ในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็ นธรรม และเปิ ดเผยจากศาลที่อิสระและไม่ลาเอียงในการพิจารณากาหนดสิ ทธิและ
หน้าที่ของตนและข้อกล่าวหาอาญาใดต่อตน
ข้ อ 11
(1) ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดทางอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริ สุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้วา่ มีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที่
เปิ ดเผย ซึ่ งตนได้รับหลักประกันที่จาเป็ นทั้งปวงสาหรับการต่อสู้คดี
(2) บุคคลใดจะถูกตัดสิ นว่ามีความผิดทางอาญาใด อันเนื่องจากการกระทาหรื อละเว้นใด อันมิได้ถือว่าเป็ นความผิดทางอาญาตามกฎหมายแห่งชาติหรื อกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ในขณะที่ได้กระทาการนั้นไม่ได้ และจะกาหนดโทษที่หนักกว่าที่บงั คับใช้ในขณะที่ได้กระทาความผิดทางอาญานั้นไม่ได้
ข้ อ 12
บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอาเภอใจในความเป็ นส่ วนตัว ครอบครัว ที่อยูอ่ าศัย หรื อการสื่ อสาร หรื อจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสี ยงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ
ความคุม้ ครองของกฎหมายต่อการแทรกแซงสิ ทธิหรื อการลบหลู่ดงั กล่าวนั้น
ข้ อ 13
(1) ทุกคนมีสิทธิ ในอิสรภาพแห่งการเคลื่อนย้ายและการอยูอ่ าศัยภายในพรมแดนของแต่ละรัฐ
(2) ทุกคนมีสิทธิ ที่จะออกนอกประเทศใดรวมทั้งประเทศของตนเอง และสิ ทธิที่จะกลับสู่ ประเทศตน
ข้ อ 14
(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา และที่จะได้ที่ล้ ีภยั ในประเทศอื่นจากการประหัตประหาร
(2) สิ ทธิน้ ีจะยกขึ้นกล่าวอ้างกับกรณี ที่การดาเนินคดีที่เกิดขึ้นโดยแท้ จากความผิดที่มิใช่ทางการเมืองหรื อจากการกระทาอันขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการของ
สหประชาชาติไม่ได้
ข้ อ 15
(1) ทุกคนมีสิทธิในสัญชาติหนึ่ง
(2) บุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติของตนตามอาเภอใจ หรื อถูกปฏิเสธสิ ทธิที่จะเปลี่ยนสัญชาติของตนไม่ได้
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ข้ อ 16
(1) บรรดาชายและหญิงที่มีอายุครบบริ บูรณ์แล้ว มีสิทธิที่จะสมรสและก่อร่ างสร้างครอบครัวโดยปราศจากการจากัดใด อันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรื อศาสนา
ต่างย่อมมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการสมรส ระหว่างการสมรส และในการขาดจากการสมรส
(2) การสมรสจะกระทาโดยความยินยอมอย่างอิสระและเต็มที่ของผูท้ ี่จะเป็ นคู่สมรสเท่านั้น
(3) ครอบครัวเป็ นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของสังคม และย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุม้ ครองจากสังคมและรัฐ
ข้ อ 17
(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็ นเจ้าของทรัพย์สินโดยตนเอง และโดยร่ วมกับผูอ้ ื่น
(2) บุคคลใดจะถูกเอาทรัพย์สินไปจากตนตามอาเภอใจไม่ได้
ข้ อ 18
ทุกคนมีสิทธิ ในอิสรภาพแห่งความคิด มโนธรรม และศาสนา ทั้งนี้สิทธิน้ ีรวมถึงอิสรภาพในการเปลี่ยนศาสนาหรื อความเชื่อ และอิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนา
หรื อความเชื่ อถือของตนในการสอน การปฏิบตั ิการสักการบูชา และการประกอบพิธีกรรม ไม่วา่ จะโดยลาพังหรื อในชุมชนร่ วมกับผูอ้ ื่น และในที่สาธารณะหรื อส่ วน
บุคคล
ข้ อ 19
ทุกคนมีสิทธิ ในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก ทั้งนี้สิทธิน้ ีรวมถึงอิสรภาพที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับ และส่ ง
ข้อมูลข่าวสารและข้อคิดผ่านสื่ อใด และโดยไม่คานึงถึงพรมแดน
ข้ อ 20
(1) ทุกคนมีสิทธิ ในอิสรภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคมโดยสันติ
(2) บุคคลใดไม่อาจถูกบังคับให้สังกัดสมาคมหนึ่งได้
ข้ อ 21
(1) ทุกคนมีสิทธิ ที่จะมีส่วนร่ วมในการปกครองประเทศตนโดยตรง หรื อผ่านผูแ้ ทนซึ่ งได้รับเลือกตั้งโดยอิสระ
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริ การสาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค
(3) เจตจานงของประชาชนจะต้องเป็ นพื้นฐานแห่งอานาจการปกครอง ทั้งนี้ เจตจานงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตามกาหนดเวลาและอย่างแท้จริ ง ซึ่งต้อง
เป็ นการออกเสี ยงอย่างทัว่ ถึงและเสมอภาค และต้องเป็ นการลงคะแนนลับ หรื อวิธีการลงคะแนนโดยอิสระในทานองเดียวกัน
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ข้ อ 22
ทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคม มีสิทธิ ในหลักประกันทางสังคม และย่อมมีสิทธิในการบรรลุสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันจาเป็ นยิง่ สาหรับศักดิ์ศรี ของ
ตน และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างอิสระ ผ่านความพยายามของรัฐและความร่ วมมือระหว่างประเทศ และตามการจัดการและทรัพยากรของแต่ละรัฐ
ข้ อ 23
(1) ทุกคนมีสิทธิ ในการทางาน ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเงื่อนไขที่ยตุ ิธรรมและเอื้ออานวยต่อการทางาน และในการคุม้ ครองต่อการว่างงาน
(2) ทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน สาหรับงานที่เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใด
(3) ทุกคนที่ทางานมีสิทธิ ที่จะได้รับค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเอื้ออานวยต่อการประกันความเป็ นอยูอ่ นั ควรค่าแก่ศกั ดิ์ศรี ของมนุษย์สาหรับตนเองและครอบครัว
และหากจาเป็ นก็จะได้รับการคุม้ ครองทางสังคมในรู ปแบบอื่นเพิ่มเติมด้วย
(4) ทุกคนมีสิทธิ ที่จะจัดตั้งและที่จะเข้าร่ วมสหภาพแรงงานเพื่อความคุม้ ครองผลประโยชน์ของตน
ข้ อ 24
ทุกคนมีสิทธิ ในการพักผ่อนและการผ่อนคลายยามว่าง รวมทั้งจากัดเวลาทางานตามสมควร และวันหยุดเป็ นครั้งคราวโดยได้รับค่าจ้าง
ข้ อ 25
(1) ทุกคนมีสิทธิ ในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสาหรับสุ ขภาพและความอยูด่ ีของตนและของครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย และการดูแล
รักษาทางการแพทย์ และบริ การสังคมที่จาเป็ น และมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงาน เจ็บป่ วย พิการ หม้าย วัยชรา หรื อปราศจากการดารงชีพอื่นในสภาวะ
แวดล้อมนอกเหนือการควบคุมของตน
(2) มารดาและเด็กย่อมมีสิทธิ ที่จะรับการดูแลรักษาและการช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เด็กทั้งปวงไม่วา่ จะเกิดในหรื อนอกสมรส จะต้องได้รับการคุม้ ครองทางสังคม
เช่นเดียวกัน
ข้ อ 26
(1) ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะต้องให้เปล่าอย่างน้อยในขั้นประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับประถมศึกษาจะต้องเป็ นภาคบังคับ
การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพจะต้องเปิ ดเป็ นการทัว่ ไป และการศึกษาระดับสู งขึ้นไปจะต้องเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคสาหรับทุกคนบนพื้นฐานของ
คุณสมบัติความเหมาะสม
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(2) การศึกษาจะต้องมุ่งไปสู่ การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่ และการเสริ มสร้างความเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้นพื้นฐาน การศึกษาจะต้อง
ส่ งเสริ มความเข้าใจ ขันติธรรม และมิตรภาพระหว่างประชาชาติกลุ่มเชื้อชาติหรื อศาสนาทั้งมวล และจะต้องส่ งเสริ มกิจกรรมของสหประชาชาติเพื่อการธารงไว้ซ่ ึง
สันติภาพ
(3) ผูป้ กครองมีสิทธิ เบื้องแรกที่จะเลือกประเภทการศึกษาที่จะให้แก่บุตรของตน
ข้ อ 27
(1) ทุกคนมีสิทธิ ที่จะเข้าร่ วมโดยอิสระในชี วติ ทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่จะเพลิดเพลินกับศิลปะ และมีส่วนในความรุ ดหน้า และคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุม้ ครองผลประโยชน์ทางจิตใจและทางสื่ ออันเป็ นผลจากประดิษฐกรรมใดทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปกรรมซึ่งตนเป็ น
ผูส้ ร้าง
ข้ อ 28
ทุกคนย่อมมีสิทธิ ในระเบียบทางสังคมและระหว่างประเทศ ซึ่ งจะเป็ นกรอบให้บรรลุสิทธิและอิสรภาพที่กาหนดไว้ในปฏิญญานี้อย่างเต็มที่
ข้ อ 29
(1) ทุกคนมีหน้าที่ต่อชุมชน ซึ่ งการพัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระและเต็มที่ จะกระทาได้ก็แต่ในชุมชนเท่านั้น
(2) ในการใช้สิทธิ และอิสรภาพของตน ทุกคนจะต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัด เพียงเท่าที่มีกาหนดไว้ตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มาซึ่งการยอมรับและ
การเคารพสิ ทธิ และอิสรภาพอันควรของผูอ้ ื่น และเพื่อให้สอดรับกับความต้องการอันสมควรทางด้านศีลธรรม ความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน และสวัสดิการทัว่ ไป
ในสังคมประชาธิปไตย
(3) สิ ทธิ และอิสรภาพเหล่านี้ไม่อาจใช้ ขัดต่อวัตถุประสงค์ และหลักการของสหประชาชาติ ไม่วา่ ในกรณี ใด
ข้ อ 30
ไม่มีบทใดในปฏิญญานี้ ที่อาจตีความได้วา่ เป็ นการให้สิทธิใดแก่รัฐ กลุ่มคน หรื อบุคคลใดในการดาเนินกิจกรรมใด หรื อกระทาการใด อันมุ่งต่อการทาลายสิ ทธิและ
อิสรภาพใดที่กาหนดไว้ ณ ที่น้ ี
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานมาตราปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน
คำสั่ ง: เมื่อนักเรี ยนได้อ่านปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติจบแล้ว ให้จบั กลุ่มและเลือก 5 ข้อที่นกั เรี ยนคิดว่าสาคัญที่สุด จากนั้นให้เขียน
หนึ่งย่อหน้าเกี่ยวกับแต่ละมาตราที่นกั เรี ยนได้เลือก ในแต่ละย่อหน้า นักเรี ยนต้องอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย สิ ทธิที่ได้รับการปกป้ อง และความสาคัญของมาตรานั้นๆ โดย
ทุกกลุ่มจะนาเสนอจุดยืนของตนเองหน้าชั้นเรี ยน
ข้ อ:
1.
2.
3.
4.
5.

ตัวอย่ำง:
ข้อ 1: สิ ทธิในความเสมอภาค
มนุษย์ท้ งั ปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ต่างในตน มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบตั ิต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ
จุดยืน:
เมื่อเด็กเกิดมา พวกเขามีอิสระ และควรได้รับการปฏิบตั ิแบบเดียวกัน พวกเขามีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบตั ิต่อกันด้วยความมีไมตรี จิต ทั้งนี้ การมีชีวติ เสรี
หมายถึงว่าทุกคนควรได้รับสิ ทธิที่จะมีความอิสระอย่างเท่าเทียมกัน อนึ่ง “อิสระ” ในที่น้ ีไม่ได้หมายความว่า เราจะทาทุกอย่างที่เราต้องการได้ และไม่ได้หมายความว่า
เราจะสามารถจากัดเสรี ภาพของผูอ้ ื่นได้ ถึงแม้วา่ เราจะชีวิตเสรี แต่เราก็อาศัยอยูใ่ นชุมชนที่ดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยความเข้าอกเข้าใจของเหล่าสมาชิก หรื ออีกนัยหนึ่งคือชุมชนมี
กฎข้อบังคับและสมาชิกต้องความรับผิดชอบร่ วมกัน (นิยามและจุดยืนนี้นามาจาก www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/declaration/1.asp)
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เอกสารประกอบการสอน: รัฐธรรมนูญของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
บรู ไน ดำรุ สซำลำม
กัมพูชำ
อินโดนีเซีย
ลำว
มำเลเซีย
พม่ ำ
ฟิ ลิปปิ นส์
สิ งคโปร์
ไทย
เวียดนำม

http://www.agc.gov.bn/agc1/images/LOB/cons_doc/constitution_i.pdf
http://www.asianlii.org/kh/legis/const/1993/index.html
http://www.asianlii.org/id/legis/const/2002/
http://www.asianlii.org/la/legis/const/2003/
http://www.commonlii.org/my/legis/const/1957/
http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf
http://www.asianlii.org/ph/legis/const/1987/
http://www.commonlii.org/sg/legis/const/1999/
http://www.asianlii.org/th/legis/const/2007/index.html
http://www.asianlii.org/vn/legis/const/1992/index.html
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานแผนภาพเวนน์เปรี ยบเทียบสิ ทธิมนุษยชน #1
ปฏิญญำสำกลว่ ำด้ วยสิ ทธิมนุษยชน

สิ ทธิทมี่ ีท้งั ใน UDHR และประเทศ

(UDHR)

ในกลุ่มอำเซียน

สิ ทธิทมี่ ีประเทศในกลุ่มอำเซียน #1
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เอกสารประกอบการสอน: ใบงานแผนภาพเวนน์เปรี ยบเทียบสิ ทธิมนุษยชน #2
ปฏิญญำสำกลว่ ำด้ วยสิ ทธิมนุษยชน

สิ ทธิทมี่ ีท้งั ใน UDHR และประเทศ

สิ ทธิทมี่ ีในประเทศในกลุ่มอำเซียน

(UDHR)

ในกลุ่มอำเซียน

#2
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้: การเป็ นจุดสนใจของผูค้ นด้วยการนาเสนอข่าว
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา
ภาพรวม: หลายคนรับทราบเหตุการณ์ตา่ งๆ ในชุมชม และประเทศของตน หรื อของโลกจากการอ่านหนังสื อพิมพ์ ฟังการถ่ายทอดข่าวทางวิทยุหรื อโทรศัพท์ หรื อ
ข้อมูลที่เผยแพร่ ในรู ปแบบดิจิทลั ต่างๆ วัตถุประสงค์เบื้องต้นของบทความข่าวเหล่านั้น คือเพื่อให้ขอ้ มูล แต่บทความจานวนมากมีการเขียนเพื่อชักจูงให้ผอู้ ่านคล้อยตาม
การใช้การนาเสนอข่าวเป็ นวิธีการที่สาคัญในการทาให้เรื่ องราวเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนเข้าถึงกลุ่มคนมากขึ้น ในเวลาที่อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียมี
ความสาคัญอย่างยิง่ ยวดเฉกเช่นปั จจุบนั นี้ ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชนในประเทศเล็กๆ หรื อประเทศที่ห่างไกลอาจได้รับความสนใจไปทัว่ โลก และอาจนาไปสู่ การ
แก้ไขปั ญหาอย่างจริ งจัง โดยนักเรี ยนต้องวิเคราะห์สื่อและสิ่ งพิมพ์ดว้ ยความระมัดระวัง และเข้าใจถึงอคติที่อาจมีในบทความ
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: ข่าวและสื่ อมีอิทธิ พลอย่างมากต่อความเสมอภาคและความยุติธรรม
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
 นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์และจับประเด็นสาคัญของรายงานข่าวได้วา่ ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร และทาไม และวิธีการที่ขอ้ เท็จจริ งได้รับการนาเสนอใน
รายงานข่าวได้
 นักเรี ยนสามารถบอกและอธิ บายถึงอคติที่มีในรายงานข่าวได้
 นักเรี ยนสามารถชี้แจงปั ญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในข่าว และอธิบายถึงการแก้ไขปัญหาที่เป็ นไปได้ของปั ญหานั้นๆ ได้
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ :
 เพราะเหตุใดการตระหนักถึงปัญหาและข้อมูลจึงก่อให้เกิดดุลพินิจและความยุติธรรมได้ (แนวคิด ประชาชน)
 ผูอ้ ่านข่าวสามารถรับรู ้ถึงอคติในข่าวได้อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
 คาจัดกัดความของคาว่า ดุลพินิจ ความยุติธรรม และความรับผิดชอบส่ วนบุคคล ในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นเหมือนกันหรื อไม่ (สถานที่
แนวคิด)
 ตัวอย่างของความไม่เสมอภาคทัว่ โลกมีอะไรบ้าง และมีการใช้มาตรการใดบ้างในการไกล่เกลี่ย ให้ความรู้ และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดงั กล่าว (ประชาชน
สถานที่ และแนวคิด)
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เอกสารประกอบการสอนที่ใช้ :
 กระดานเพื่อใช้จดพาดหัวข่าว
 บทความข่าวจากหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร และ/หรื อสานักข่าวออนไลน์ (หากสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้) หลายๆ แห่งที่เกี่ยวกับปัญหาสิ ทธิมนุษยชนในหลาย
ประเทศที่
 ปากกาสี ที่ใช้เขียนกระดาน
 การสาธิตโดยครู ผสู้ อนด้วยการใช้บทความที่มีการใช้สีต่างๆ ทาเครื่ องหมายแต่ละส่ วนของบทความ และโดยใช้อุปกรณ์การเขียนของนักเรี ยน
 บัตรคาสาหรับ “ตัว๋ ออกจากห้อง”
เวลาที่ใช้ : 1 -2 วัน
อภิธานศัพท์ :
 อคติ หมายถึง ความลาเอียงเพื่อสนับสนุนหรื อต่อต้าน ซึ่ งก่อให้เกิดความไม่ยตุ ิธรรม
 ความเสมอภาคทางสังคม หมายถึง การเข้าถึงโอกาสและการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันสาหรับประชากรทุกคน
 ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบตั ิที่ยตุ ิธรรมและสมเหตุสมผล
 การโฆษณาชวนเชื่อ หมายถึง ข้อมูลที่มีอคติหรื อก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่ งใช้เพื่อส่ งเสริ มหรื อโฆษณาชักจูงให้เกิดสมุฏฐานหรื อความเห็นทางการเมือง
 สิ ทธิมนุษยชน หมายถึง สิ ทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรื อทางศีลธรรมที่เชื่อว่าเป็ นของประชาชนทุกคน
 เพื่อชี้แจง หมายถึง มีเจตนาที่จะอธิ บายหรื อบรรยายบางสิ่ งบางอย่าง
 ชักจูง หมายถึง ทาให้คล้อยตามโดยใช้เหตุผล
การเตรี ยมความพร้ อม: ให้นกั เรี ยนแต่ละคนอ่านพาดหัวข่าวของข่าวที่เลือกมาจากการบ้าน “ให้ทาทันที” แล้วจากนั้น ให้นกั เรี ยนเขียนว่าอะไรน่าจะเป็ นประเด็นของ
ข่าว และเขียนถึงความรู้สึกที่มีต่อบทความดังกล่าว
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: บทความ 5 บทความ ประเด็นสิ ทธิมนุษยชน
การสาธิ ตกิจกรรม: ครู ผสู ้ อนจะสาธิ ตการวิเคราะห์ขา่ วให้นกั เรี ยนดู โดยใช้เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะเพื่อฉายสื่ อ หรื อถ่ายสาเนาของข่าวจานวน 5 ฉบับเพื่อให้นกั เรี ยน
ในกลุ่มเล็กๆ ได้อ่าน
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ขัน้ ตอนการสอน:
คาบที่ 1 & 2
เมื่อนักเรี ยนเข้ามาในชั้นเรี ยน ให้นกั เรี ยนเขียนหนึ่งหรื อสองประโยคเกี่ยวกับ 5 พาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน ในกิจกรรม “ให้ทาทันที”
โดยนักเรี ยนต้องคาดเดาถึงเนื้ อข่าวของพาดหัวข่าวเหล่านั้น
 ในการอภิปรายในชั้นเรี ยน ให้นกั เรี ยนบอกคาตอบของตน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้ อข่าวและหัวข้อข่าว เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
 ครู ผสู ้ อนแนะนาคาศัพท์ที่ใช้ในการวิเคราะห์บทความข่าว ได้แก่ อคติ ความเสมอภาคทางสังคม ความยุติธรรม การโฆษณาชวนเชื่อ สิ ทธิมนุษยชน เพื่อชี้แจง
และ ชักจูง หรื อคาศัพท์อื่นๆ ที่ครู ผสู ้ อนเห็นว่าน่าสนใจ
 ครู ผสู ้ อนสาธิ ตการวิเคราะห์ข่าว โดยใช้เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะเพื่อฉายสื่ อ หรื อให้นกั เรี ยนดูสาเนาของข่าวที่จะวิเคราะห์เป็ นกลุ่มเล็กๆ
 ในเนื้อข่าวต้องประกอบด้วย ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทาไม และอคติ
 ต้องแบ่งการเขียนเชิงอธิ บายความ การเขียนเชิงโน้มน้าว ปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน และวิธีแก้ปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน ออกเป็ นประเภทอย่าง
ชัดเจนด้วยปากกาหลากหลายสี
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง: แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มเล็กๆ แล้วให้นกั เรี ยนวิเคราะห์บทความที่เกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชน 1 บทความที่เชื่อมโยงกับพาดหัวข่าวที่ได้อภิปราย
ในตอนต้นของบทเรี ยน โดยครู ผสู้ อนสามารถจัดที่นงั่ แบบสุ่ มได้ คืออาจจะใช้แผนผังการนัง่ หรื อให้นกั เรี ยนเลือกนัง่ ตามพาดหัวข่าวที่ตนเองสนใจ โดยครู ผสู้ อนจะให้
คาแนะนาเพื่อทาให้การอภิปรายกลุ่มดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
 นักเรี ยนนาเสนอบทความและการวิเคราะห์หน้าชั้นเรี ยนเป็ นกลุ่ม ดังนั้นครู ผสู้ อนจึงควรสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเด็นสิ ทธิมนุษยชนไปพร้อมๆ กัน
บทสรุ ป: สาหรับ “ตัว๋ ออกจากห้อง” นั้น ให้นกั เรี ยนเขียนถึงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้จากบทความข่าวลงในบัตรที่ใช้เป็ นตัว๋ เมื่อต้องการออกจากห้องเรี ยน
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง:
นักเรี ยนแต่ละคนจะเลือกบทความข่าวที่เน้นประเด็นสิ ทธิมนุษยชนและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรี ยนเอง จากนั้น นามาวิเคราะห์และบอกให้เพื่อนในห้องทราบถึงสิ่ งที่
นักข่าวใช้เพื่อลดอคติ และวิธีที่นกั ข่าวจะสามารถลดอคติให้นอ้ ยลงไปอีก สาหรับการฝึ กปฏิบตั ิเพิ่มเติม นักเรี ยนสามารถสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสิ ทธิ มนุษยชน
และจดบันทึกไว้ นักเรี ยนสามารถเขียนบทความที่เน้นประเด็นสิ ทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับประชากรในโลกได้ดว้ ยตนเอง โดยบทความต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 พาดหัวข่ าว: คือสิ่ งที่ทาให้ผอู ้ ่านสนใจ โดยพาดหัวข่าวต้องชัดเจน กระชับและน่าสนใจ จึงควรเป็ นตัวใหญ่และหนา
 ชื่ อของผู้เขียน: ต้องให้แน่ใจว่ามีชื่อของนักเรี ยนเขียนไว้อย่างชัดเจนภายใต้พาดหัวข่าว
 พืน้ ที่เฉพาะ: ต้องกล่าวถึงชื่อเมือง หมู่บา้ น ภูมิภาค ฯลฯ ในส่ วนหัวซึ่ งแสดงวันที่และสถานที่เกิดเหตุ
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 วรรคนา: ประโยคแรกของบทความต้องน่าสนใจพอที่จะทาให้ผอู้ ่านอยากอ่านต่อ และต้องสรุ ปใจความสาคัญของข่าวไว้ดว้ ย
 สารสนเทศ: ข้อสนเทศต้องปรากฏในย่อหน้าแรกหรื อย่อหน้าที่สองของบทความ ซึ่ งข้อมูลส่ วนนี้เป็ นเนื้ อหาสาระสาคัญของเรื่ อง และต้องตอบคาถามต่อไปนี้
คือ ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทาไม อย่างไร
 รายละเอียดและข้ อมูลสนับสนุน: ข้อมูลประเภทต่างๆ (ข้อเท็จจริ ง สถิติ ตัวอย่าง เหตุการณ์ต่างๆ) ทาให้ใจความสาคัญมีความกระจ่างยิง่ ขึ้น
การประเมินผลที่แนะนา:
 ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์บทความข่าว โดยให้เน้นความสนใจไปที่ประเด็นสิ ทธิมนุษยชนที่มีการกล่าวถึง ให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มนาเสนอการวิเคราะห์
รวมถึงการประเมินเรื่ องอคติในบทความที่เลือก โดยนักเรี ยนแต่ละกลุ่มควรให้ความสาคัญกับประเด็นสิ ทธิมนุษยชนอย่างน้อย 1 เรื่ องและการแก้ปัญหาที่
เป็ นไปได้ที่มีการกล่าวถึงในบทความ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน; ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
 ให้นกั เรี ยนทา “ตัว๋ ออกจากห้อง” ให้เสร็ จโดยกล่าวถึงสิ่ งที่ได้จากการอ่านบทความข่าวและการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายกลุ่มและทั้งชั้นเรี ยนเกี่ยวกับสิ ทธิ
มนุษยชนอย่างน้อย 1 อย่าง โดยสิ่ งที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ควรแสดงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง อารมณ์ที่อ่อนโยน และการรู้จกั ตนเอง (การประเมินผลรวบยอด;
ด้านที่ 5 - การร่ วมรู ้สึกและด้านที่ 6 - การรู้จกั ตัวเอง)
 ให้นกั เรี ยนเลือกบทความข่าวที่เน้นประเด็นสิ ทธิมนุษยชนด้วยตนเอง และเล่าเนื้อหาสรุ ปและบทวิเคราะห์ให้เพื่อนในห้องฟัง โดยเน้นย้าไปที่การให้คาแนะนา
เพื่อให้นกั ข่าวเขียนบทความเดิมอีกครั้งโดยลดอคติลง หรื อให้นกั เรี ยนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสิ ทธิมนุษยชน และเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆ (การ
ประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้, ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 5 - การร่ วมรู้สึก)
คาถามท้ ายบท:
 ผูอ้ ่านสามารถระบุและวัดอคติในบทความต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง
 สื่ อมีบทบาทอย่างไรบ้างในการสนับสนุนสิ ทธิมนุษยชน
 อะไรคือส่ วนผสมของบทความข่าว อคติมีรูปแบบอย่างไรบ้าง และผูเ้ ขียนจะสามารถตระหนักถึงอคติและวิธีการที่ลดอคติให้เหลือน้อยที่สุดได้อย่างไร
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร: บทเรี ยนนี้สามารถใช้เชื่อมโยงกับหลักสู ตรหน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา เนื่องจากนักเรี ยนสามารถอภิปรายถึงภาระหน้าที่
ต่างๆ ของประชาชนในการโต้ตอบเมื่อทราบว่ามีความอยุติธรรมเกิดขึ้น โดยยังสามารถเชื่อมโยงเพิ่มเติมถึงบทที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ด้วยการใช้ตวั อย่างในชีวิต
จริ งของการที่อาเซี ยนได้ช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการฟื้ นฟูประเทศหลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้น
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้: น้ าคือรากฐานของชุมชน
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/วิทยาศาสตร์กายภาพ
ภาพรวม: น้ าเป็ นทรัพยากรซึ่ งขาดเสี ยมิได้สาหรับทุกแง่ทุกมุมของชีวติ ซึ่ งรวมถึง การดื่มน้ า การอาบน้ า การทาอาหาร อุตสาหกรรม และสุ ขาภิบาล ในขณะที่บาง
ประเทศมีทรัพยากรน้ าที่อุดมสมบูรณ์ แต่ในบางประเทศกลับมีการขาดแคลนน้ า แม้ในประเทศเดียวกันเองก็ตาม ก็ยงั มีการจัดสรรน้ าอย่างไม่ เท่าเทียม ทั้งนี้ การ
พิจารณาจากชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาคมีที่ขนาดใหญ่กว่า จะทาให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้วธิ ีการจัดสรรทรัพยากรนี้ ในประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน และวิธีที่ส่ิ งนี้
สามารถกาหนดการปรับตัวของประชาชนเพื่อให้เข้ากับวิถีทางการดาเนินชีวติ ได้ โดยนักเรี ยนจะมีการวางแผนการจัดสรรน้ าใหม่ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: ภูมิอากาศและภูมิประเทศมีอิทธิพลต่อปริ มาณน้ าที่พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
 นักเรี ยนสามารถกาหนดปริ มาณการใช้น้ าในครัวเรื อนของตนเองได้
 นักเรี ยนสามารถระบุตน้ กาเนิ ดของแหล่งน้ าได้
 นักเรี ยนสามารถระบุพ้นื ที่ทางภูมิศาสตร์ซ่ ึ งมีน้ าใช้อุดมสมบูรณ์นอ้ ย
 นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้วธิ ี การจัดสรรน้ าใหม่ไปยังพื้นที่ที่แห้งแล้งกว่าได้
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ :
 สามารถจัดสรรน้ าในประเทศต่างๆ ให้เท่าเทียมกันได้อย่างไร (สื่ อแนวคิด)
 ทรัพยากรใดบ้างที่มีความสาคัญต่อทุกประเทศ (สื่ อประชาชน)
 พลังงานที่มีอยูใ่ นประเทศของนักเรี ยนชนิดใดบ้างที่สามารถแบ่งปันให้ประเทศอื่นได้ (สื่ อสถานที่)
 ทรัพยากรธรรมชาติใดบ้างที่มีอยูอ่ ย่างอุดมสมบูรณ์ และทรัพยากรธรรมชาติใดบ้างที่ขาดแคลนในประเทศของนักเรี ยน (สถานที่ สื่ อ)
เอกสารประกอบการสอนที่ใช้ :
 แผนที่แสดงแหล่งน้ าในประเทศในกลุ่มอาเซียน
 แผนที่แสดงปริ มาณน้ าฝนของประเทศในกลุ่มอาเซียน
 แผนที่ทางอุณหภูมิของประเทศในกลุ่มอาเซียน
เวลาที่ใช้ : 5 คาบ
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อภิธานศัพท์ :
 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง วัตถุหรื อสสาร เช่น แร่ ป่ าไม้ น้ า และพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและสามารถใช้เพื่อทาให้เกิดผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ
 การชลประทาน หมายถึง ช่องทางที่ลาเลียงน้ าเพื่อใช้ในการทาให้พืชผลเจริ ญเติบโต
 สะพานส่ งน้ า หมายถึง ช่องทางที่ประดิษฐ์ข้ ึนเพื่อขนส่ งน้ า มักอยูใ่ นรู ปแบบของสะพานผ่านหุบเขาที่มีเสาสู งรองรับ
 อ่างเก็บน้ า หมายถึง ทะเลสาบธรรมชาติหรื อที่ประดิษฐ์ข้ ึนเพื่อใช้กกั เก็บน้ าสาหรับการใช้งานในอนาคต
การเตรี ยมความพร้ อม: ถามคาถามต่อไปนี้กบั นักเรี ยน
 นักเรี ยนใช้น้ ามากน้อยแค่ไหนในแต่ละวัน
 นักเรี ยนคิดว่าน้ ามาจากไหน
 ภูมิประเทศมีผลกับปริ มาณน้ าที่พร้อมใช้งานอย่างไร
 ภูมิอากาศมีผลกับปริ มาณน้ าที่พร้อมใช้งานอย่างไร
 นักเรี ยนต้องการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับน้ าในเรื่ องใดบ้าง
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: ครู ผสู ้ อนจะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับแหล่งน้ าในชุมชม และแจ้งให้นกั เรี ยนทราบว่าปริ มาณน้ าที่มีอยูน่ ้ นั อุดมสมบูรณ์หรื อขาดแคลน
การสาธิ ตกิจกรรม: ไม่มี
ขัน้ ตอนการสอน:
คาบที่ 1 และ 2
 ให้นกั เรี ยนศึกษาแผนที่แสดงแหล่งน้ าในประเทศในกลุ่มอาเซียน และเปรี ยบเทียบบริ เวณที่ขาดแคลนน้ ากับบริ เวณที่มีน้ าอุดมสมบูรณ์ (แม่น้ า ทะเลสาบ บ่อน้ า
ฯลฯ) และอภิปรายถึงความไม่เป็ นธรรมในการจัดสรรน้ า
 สาธิ ตกิจกรรมในการเขียนสมุดบันทึกการใช้น้ า แล้วให้นกั เรี ยนเขียนบันทึกเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
 ยกตัวอย่างของแหล่งน้ าในครัวเรื อนที่เป็ นไปได้ (เช่น ถังเก็บน้ า อ่างเก็บน้ า บ่อน้ า แม่น้ า ฯลฯ) ระบุแหล่งที่มาของน้ าในบ้าน
 แจกแผนที่แสดงปริ มาณน้ าฝนของประเทศในกลุ่มอาเซียน และระบุพ้ืนที่แห้งแล้งและชุ่มน้ า
 วาดแผนที่ของชุมชนท้องถิ่นซึ่ งแสดงแหล่งน้ าทั้งหมด
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กิจกรรมสาหรับคาบที่ 3-5
 ให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนข้อมูลจากสมุดบันทึกการใช้น้ าของตน และสร้างกราฟแท่งซึ่ งแสดงการใช้น้ าทั้งหมดของห้อง
 ให้นกั เรี ยนสร้างรายการแหล่งน้ าในครัวเรื อนทั้งหมดของห้อง
 ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์อตั ราร้อยละของพื้นที่แห้งแล้งและชุ่มน้ าในประเทศในกลุ่มอาเซียนแต่ละประเทศ
 พานักเรี ยนไปเยีย่ มชมแหล่งน้ าในชุมชนซึ่ งเป็ นแหล่งน้ าส่ วนรวมสาหรับการใช้ในครัวเรื อน
 ให้นกั เรี ยนเขียนเพื่ออธิบายวิธีที่นกั เรี ยนสามารถช่วยปกป้ องแหล่งน้ าที่ได้เยีย่ มชมเป็ นความยาวหนึ่งย่อหน้า
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา: กิจกรรมข้างต้นเป็ น การฝึ กปฏิบตั ิตามคาแนะนา
บทสรุ ป: แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มเล็กๆ เพื่อคิดแผนในการแบ่งปันน้ าไปยังชุมชนที่แห้งแล้งกว่า (สารวจการชลประทาน สะพานส่ งน้ า อ่างเก็บน้ า การขนส่ งน้ าด้วย
รถบรรทุก ฯลฯ) ให้นกั เรี ยนนาเสนอกลยุทธ์หน้าห้องเรี ยน
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง: ไม่มี
การประเมินผลที่แนะนา:
 ให้นกั เรี ยนทาสมุดบันทึกการใช้น้ าเพื่อบันทึกการใช้น้ าที่บา้ นของตนเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ โดยสมุดบันทึกเล่มนี้ ควรแสดงถึงแหล่งน้ าที่เป็ นไปได้ในครัวเรื อน
ทั้งหมด การใช้น้ าอย่างคร่ าวๆ และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการใช้น้ า ทั้งนี้ ครู ผสู้ อนควรอ่านสมุดบันทึกการใช้น้ าเพื่อประเมินความละเอียดละออ การจัดระบบ
และความสมบูรณ์ อนึ่ง นักเรี ยนสามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการทางานเป็ นกลุ่มเพื่อสร้างแผนภูมิเปรี ยบเทียบน้ าในครัวเรื อน และแบ่งปันผลที่ได้หน้าชั้นเรี ยน
จากนั้น ให้นกั เรี ยนใช้ขอ้ มูลที่ได้แลกเปลี่ยนกันเพื่อเขียนกราฟแท่งซึ่ งแสดงการใช้น้ าทั้งหมดของห้อง (การประเมินผลระหว่างเรี ยน; ด้านที่ 1 - การอธิบาย,
ด้านที่ 2 - การตีความ และด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้)
 ให้นกั เรี ยนวาดแผนที่แสดงพื้นที่แห้งแล้งและชุ่มน้ าในประเทศ ซึ่ งแสดงที่ต้ งั ของแหล่งน้ าในชุมชมท้องถิ่นทั้งหมดที่ละเอียดชัดเจน ให้นกั เรี ยนทางานเป็ น
กลุ่มเพื่อจัดทาแผนภูมิหรื อกราฟเพื่อเปรี ยบเทียบอัตราร้อยละของพื้นที่แห้งแล้งและชุ่มน้ าในทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยใช้ขอ้ มูลตามแผนที่ที่วาด (การ
ประเมินผลระหว่างเรี ยน; ด้านที่ 1 - การอธิบาย และด้านที่ 2 - การตีความ)
 ให้นกั เรี ยนทารายการบันทึกประจาวันทางวิทยาศาสตร์ ตามสมุดบันทึกการใช้น้ าของตนและการอภิปรายในชั้นเรี ยน รวมถึงการเยีย่ มชมแหล่งน้ าในชุมชม
 รายการบันทึกประจาวันควรแสดงถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้ งเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ า และการปกป้ องแหล่งน้ าที่ได้เยีย่ มชม (การประเมินผลระหว่างเรี ยน; ด้านที่ 2 การตีความ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
 ให้นกั เรี ยนทางานเป็ นกลุ่มเล็กๆ เพื่อพัฒนาแผนการจัดสรรน้ า โดยใช้กลยุทธ์ที่ชดั เจนซึ่ งอาจปฏิบตั ิได้จริ ง และเหมาะสมสาหรับชุมชนที่เลือก ทั้งนี้ แต่ละกลุ่ม
ควรเขียนข้อเสนอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และนาเสนอกลยุทธ์หน้าชั้นเรี ยน พร้อมแสดงหลักฐานที่ได้จากการสังเกตและอ้างอิงจากการวิจยั เพื่อนนักเรี ยนและ
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ครู ผสู ้ อนอาจมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ตามความถูกต้องของข้อมูล การแสดงเหตุผลของการใช้กล
ยุทธ์ที่นาเสนอ การผนวกแผนโดยละเอียดของการจัดสรรน้ าใหม่ (การประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 1 - การอธิบาย, ด้านที่ 2 – การตีความ และด้านที่ 3 - การ
ประยุกต์ใช้)
คาถามท้ ายบท:
 การใช้น้ าในครัวเรื อนของแต่ละบ้านเป็ นอย่างไร
 น้ าประปาในชุมชนของเรามาจากไหน และสถานการณ์น้ าในชุมชมของเราเป็ นอย่างไร เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุมชนต่างๆ ในประเทศหรื อที่อื่นๆ ในอาเซียน
 น้ าประปาในชุมชนของเรามีความยืดหยุน่ ในการใช้มากน้อยเพียงใด
 บทบาทของการเข้าถึงน้ าอย่างเท่าเทียมกันคืออะไร
 น้ าจะได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกันได้อย่างไร
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร: บทเรี ยนนี้สามารถใช้เชื่อมโยงกับวิชาหน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา หรื อบทเรี ยนอื่นๆ ที่กล่าวถึงหลักการและนโยบายของการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน และยังสามารถใช้เชื่อมโยงกับสุ ขศึกษาและพลศึกษาได้ ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางสุ ขภาพที่มีผลมาจากเข้าถึงหรื อการ
ขาดแคลนน้ าสะอาด
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เอกสารประกอบการสอน: แผนที่แสดงแหล่งน้ าในประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
บรู ไน ดารุ สซาลาม
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เอกสารประกอบการสอน: แผนที่แสดงปริ มาณน้ าฝนของประเทศในกลุ่มอาเซียน
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เอกสารประกอบการสอน: แผนที่ทางอุณหภูมิของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน

ได้รับอนุญาตให้ทาการพิมพ์ซ้ า ที่มา: US Department of Commerce/NOAA http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/3cavg5.gif
245

ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้: ทั้งหมดตรง – การยืนหยัดเพื่อสิ่ งที่ถูกต้อง
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา
ภาพรวม: นักเรี ยนจะเริ่ มเข้าใจและเห็นคุณค่าของความสลับซับซ้อนในการสนับสนุนและรักษาสังคมที่ยตุ ิธรรมไว้ ด้วยการใช้กรณี ศึกษาเพื่อทาให้เข้าใจถึงวิธีที่ความ
เชื่อและคุณค่าทางวัฒนธรรมมีอิทธิ พลต่อการให้ความหมายความเสมอภาคและความยุติธรรม รวมถึงการนาไปปฏิบตั ิโดยกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ ในวาระต่างกัน
นอกจากนั้น นักเรี ยนยังสามารถเรี ยนรู้วธิ ี การทาให้มีบทบาทในการช่วยเหลือให้เอาชนะความอยุติธรรมทางสังคมภายในชุมชนและประเทศของตนได้ โดยเหตุน้ ีจะ
ช่วยสร้างการพึ่งพาอาศัยกันและความยัง่ ยืนในภูมิภาค
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: ทุกคนมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรม
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
 นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ผา่ นกรณี ศึกษาว่า คากาจัดความของความเสมอภาคและความยุติธรรมในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในภูมิภาคและสากล อาจแตกต่าง
กันไปได้
 นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ถึงสาเหตุที่รัฐบาลต้องคานึงถึงความเชื่อและค่านิยมทางวัฒนธรรม เมื่อวางกฎระเบียบและกล่าวถึงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง
และความยุติธรรมภายในประเทศและในภูมิภาค ได้
 นักเรี ยนสามารถศึกษาสื่ อพิมพ์ (และ/หรื อ สื่ อออนไลน์ ถ้ามี) จากแหล่งต่างๆ เพื่อดูวา่ มีการกล่าวถึงปัญหาในประเทศ ในระดับภูมิภาค และ/หรื อระหว่าง
ประเทศอย่างไรได้
 นักเรี ยนสามารถศึกษาประเด็นเกี่ยวกับเพศ เชื้ อชาติ ศาสนา การศึกษา กรรมสิ ทธิในการครอบครองที่ดิน สุ ขภาพ ความเสมอภาคในการทางาน การเคหะ
และประเด็นเกี่ยวกับชนบทกับตัวเมืองเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับความอยุติธรรมจากอานาจเบ็ดเสร็ จ และหากมีการใช้ความอยุติธรรมจากอานาจเบ็ดเสร็ จ โดย
เราจะสามารถใช้ความยุติธรรมที่เที่ยงธรรมเพื่อเผชิญกับกฎและการปฏิบตั ิที่ไม่ยตุ ิธรรมได้อย่างไรบ้าง
 นักเรี ยนสามารถระบุถึงสถานที่และวิธีที่ความคิดเห็นของตนจะสามารถสร้างความแตกต่างในการสนับสนุนความยุติธรรมภายในประเทศของตนและระหว่าง
พรหมแดนอาเซียนได้
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ :
 เยาวชนของอาเซี ยนสามารถสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมในภูมิภาคได้อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
 จะเกิดผลกระทบอะไรขึ้น หากประชาชนสงสัยว่ากฎไม่ยตุ ิธรรมหรื อเป็ นอานาจเบ็ดเสร็ จ (ประชาชน แนวคิด)
 ความเชื่อและค่านิยมทางวัฒนธรรมมีบทบาทอย่างไรในการได้มาซึ่ งความเสมอภาคและการได้รับความยุติธรรม (ประชาชน แนวคิด)
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เอกสารประกอบการสอนที่ใช้ :
 อินเทอร์ เน็ต (ถ้ามี)
 ห้องสมุด (ถ้ามี)
 โครงร่ างการเขียนบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆ
 สื่ อสิ่ งพิมพ์ ซึ่ งได้แค่ บทความ เรื่ องราวต่างๆ จากหนังสื อพิมพ์
 วารสารที่ใช้สาหรับบันทึกผลการสัมภาษณ์/การค้นหาข้อมูล
เวลาที่ใช้ : ใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ แต่นกั เรี ยนสามารถค้นหาข้อมูลนอกเวลาเรี ยนได้
อภิธานศัพท์ :
 ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบตั ิที่ยตุ ิธรรมและสมเหตุสมผล
 ความเสมอภาค หมายถึง การพิจารณาและการเข้าถึงโอกาสอย่างยุติธรรมและเสมอภาคกัน
 ความอยุติธรรม หมายถึง การปฏิบตั ิที่ไม่ยตุ ิธรรมหรื อปราศจากเหตุผล
 อคติ หมายถึง ความลาเอียงเพื่อสนับสนุนหรื อต่อต้าน ซึ่ งก่อให้เกิดความไม่ยตุ ิธรรม
 ทัศนะคติที่หลายหลาก หมายถึง มุมมองหรื อทัศนคติที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งๆ
 หน้าที่พลเมือง หมายถึง หน้าที่หรื อพันธกิจของพลเมืองต่อชุมชนของตน
 การพึ่งพาอาศัยกัน หมายถึง การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน
การเตรี ยมความพร้ อม: รวมอยูภ่ ายใต้ ขั้นตอนการสอน สาหรับคาบต่างๆ
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: ไม่มี
การสาธิ ตกิจกรรม: อธิบายให้นกั เรี ยนทราบถึงวิธีการเขียนรายงานนโยบายโดยใช้โครงร่ างการเขียนบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆ (ดูเพิ่มเติมได้ที่ รู ปแบบ
องค์ประกอบที่แนะนาที่อา้ งอิงตามคาถามภายใต้ ขั้นตอนการสอน ในสัปดาห์ที่ 1) นอกจากนั้น ต้องเตือนให้นกั เรี ยนทราบว่าอาจพบทัศนคติที่หลากหลาย โดย
ทัศนคติน้ นั ๆ อาจจะไม่ผดิ หรื อถูกต้องเสี ยทีเดียว และนักเรี ยนต้องนาทัศนคติท้ งั หมดมาพิจารณา ทั้งนี้ นักเรี ยนเพียงแค่รายงานผลตามความเป็ นจริ งเท่านั้น
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ชื่ อรายงาน:
ประเด็นที่กล่ าวถึง:
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ :
บทนาที่กล่ าวถึงทิศทางของการทาวิจัย (หัวข้ อของบทความ):
ความเป็ นมา/ที่มาของปั ญหา:
ได้ รับความยุติธรรมหรื อไม่ ? (ใช้ทศั นคติที่รับรู้มาในคาอธิบายของนักเรี ยน)
มุมมองใดที่สื่อแสดงออกมาก? (ให้อา้ งที่มาของสื่ อ สาหรับแต่ละมุมมองที่นกั เรี ยนได้ทาการบันทึกข้อมูล)
การสรุ ปทัศนคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและยุติธรรมตามการวิจัยของนักเรี ยน:
ขัน้ ตอนการสอน:
คาบสอนในสัปดาห์ที่ 1
 ครู ผสู ้ อนต้องวางรากฐานสาหรับกิจกรรมนี้ ด้วยการถามนักเรี ยนถึงมุมมองเกี่ยวกับความยุติธรรม ความเสมอภาค และความอยุติธรรม
 ให้นกั เรี ยนเขียนว่า สาหรับนักเรี ยนแล้ว ความยุติธรรมหมายถึงอะไร และนักเรี ยนเชื่อหรื อไม่วา่ มีความยุติธรรมเหมือนกันสาหรับทุกคน จากนั้น ให้นกั เรี ยน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
 เริ่ มต้นการอภิปรายโดยถามว่า เป็ นไปได้หรื อไม่ที่ความยุติธรรมจะมีหลายความหมาย และถ้าความยุติธรรมมีหลายความหมายแล้ว อะไรจะเป็ นตัวตัดสิ นว่าจะ
ได้รับความยุติธรรมหรื อไม่
 เกริ่ นถึงแนวคิดเกี่ยวกับพหุวิสัยทัศน์ (ทัศนะคติที่หลายหลาก) และอธิบายว่าพหุวสิ ัยทัศน์มีความสัมพันธ์กบั วิธีที่คนกลุ่มต่าง ๆ อาจมองความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมแตกต่างกันอย่างไร และการที่สิ่งนี้อาจส่ งผลอย่างไรต่อวิธีที่ประชาชนคิดและตัดสิ นใจว่าสิ่ งหนึ่ง ๆ เสมอภาคหรื อยุติธรรมหรื อไม่ในปัจจุบนั
 ถามนักเรี ยนว่าทาไมจึงอาจมีความแตกต่างเหล่านี้ และนาไปสู่ การอภิปรายเกี่ยวกับความเชื่อและค่านิยมทางวัฒนธรรม และอดีตที่ผา่ นมา รวมถึงข้อพิพาท
ภายในประเทศและระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนที่อาจมีผลต่อวิธีที่ประชาชนคิดเห็นเกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรม
 เกริ่ นนาถึงบทบทของสื่ อ (หากเป็ นไปได้ ให้ใช้สื่อสิ่ งพิมพ์และสื่ อผ่านเว็บ) รวมถึง สังคมออนไลน์ ในแง่ของการมีอิทธิพลต่อวิธีที่ประชาชนคิดเห็นต่อความ
เสมอภาคและความยุติธรรม
248

 ให้นกั เรี ยนอ่านหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นหรื อในประเทศ และฟังการถ่ายทอดข่าวทางวิทยุหรื อโทรศัพท์ เพื่อเรี ยนรู้ประเด็นที่กาลังได้รับความสนใจในประเทศ
หรื อภูมิภาคของนักเรี ยนในขณะนี้ และให้นกั เรี ยนเห็นว่าช่องทางในการเสนอข่าวต่างๆ มีมุมมองหรื อทัศนคติในการเสนอข่าวที่แตกต่างกันหรื อไม่
 แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มเล็กๆ เพื่ออภิปรายถึงสิ่ งที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ และให้นกั เรี ยนเขียนรายการหัวข้อที่นกั เรี ยนต้องการทราบอย่างละเอียดยิง่ ขึ้น
 ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการแบ่งปั นหัวข้อเด่นๆ จากการอภิปรายกับนักเรี ยนทั้งห้อง
 นอกจากนี้ ให้ครู ผสู้ อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรี ยนถึงวิธีที่นกั เรี ยนสามารถมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจังในการช่วยสนับสนุนให้เกิดสังคมที่เที่ยงธรรม
คาบสอนในสัปดาห์ที่ 2
1. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มๆ ละสามคน และให้นกั เรี ยนเลือกปัญหาในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องและความยุติธรรมในชุมชนหรื อประเทศของนักเรี ยน (ที่มี
การกล่าวถึงในสัปดาห์ที่ 1 หรื อให้นกั เรี ยนเลือกเอง) ยกตัวอย่างเช่น
 สิ ทธิสตรี /การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสตรี
 โอกาสในการศึกษา
 ประเด็นเกี่ยวกับสิ ทธิ ในการครอบครองที่ดิน/ปัญหาในการพัฒนาชนบทและตัวเมือง
 ประเด็นสุ ขภาพและสุ ขอนามัย
 สิ ทธิเด็ก
 ความเสมอภาคในการทางาน
 ความมัน่ คงทางอาหาร
 ข้อพิพาทเกี่ยวกับเชื้อชาติ/ศาสนา
 ประเด็นสิ่ งแวดล้อม/น้ า
 ประเด็น/ข้อพิพาทระหว่างชายแดน
 การอพยพจากชนบทเข้าในเขตเมือง
 ให้นกั เรี ยนเลือกหัวข้อเอง
2. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นหรื อหัวข้อของตนโดยใช้แหล่งข้อมูลสิ่ งพิมพ์หรื อออนไลน์ (ถ้ามี) ในการทาโครงงาน โดยนักเรี ยนแต่ละคนต้องปฏิบตั ิดงั นี้
 บันทึกข้อความ แหล่งที่มา คาถามและคาตอบจากการสัมภาษณ์ท้ งั หมดไว้ในสมุดบันทึก
 ฟังการถ่ายทอดข่าวทางวิทยุหรื อโทรศัพท์ (ถ้าสามารถรับฟังได้ในพื้นที่ที่นกั เรี ยนอาศัยอยู)่ เพื่อหาข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่นกั เรี ยนทาวิจยั อยูเ่ สมอ
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 สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวและหัวหน้าชุมชนเพื่อเรี ยนรู้วา่ มีวธิ ีการปฏิบตั ิอย่างไรบ้างแล้วเพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคและความยุติธรรมในแง่ของเรื่ อง
ที่นกั เรี ยนทาวิจยั อยู่
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนเบทความสั้นๆ เกี่ยวกับนโยบายด้านต่าง ๆ ตามการสาธิตกิจกรรมข้างต้น
4. ให้นกั เรี ยนเล่าถึงบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆ ของตนเองหน้าชั้นเรี ยน และต่อหน้าหัวหน้าชุมชมด้วยหากเป็ นไปได้ (ครู ผสู้ อนต้องดูตามความเหมาะสม)
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง: ครู ผสู ้ อนต้องแนะนานักเรี ยนเกี่ยวกับการทาวิจยั ช่วยนักเรี ยนค้นหาข้อมูล และอธิบายวิธีการเขียนบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่าง ๆ
บทสรุ ป:
 หลังจากได้รับฟังรายงานแล้ว ให้นกั เรี ยนตัดสิ นใจร่ วมกันว่าควรร่ วมทาประเด็นเรื่ องใดด้วยกันทั้งห้อง และสร้างแผนปฏิบตั ิการเกี่ยวกับวิธีที่นกั เรี ยนอาจ
ดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าจะคงและ/หรื อรักษาความยุติธรรมเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ อย่างแน่นอน ครู ผสู้ อนอาจแนะนาให้นกั เรี ยนเลือกประเด็นซึ่ งได้รับความ
สนใจในชุมชนเพื่อให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมได้ง่ายยิง่ ขึ้น
 ค้นหาว่าประเด็นต่างๆ ที่นกั เรี ยนทาวิจยั เป็ นสิ่ งซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ กาลังประสบอยูด่ ว้ ยหรื อไม่ และประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นๆ ใช้มาตรการใด
เพื่อรับรองว่ามีความเสมอภาคและความยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง: ไม่มี
การประเมินผลที่แนะนา:
 ให้นกั เรี ยนจัดการอภิปรายกลุ่ม และเขียนรายการของปั ญหาเกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรมที่เกิดขึ้นได้ในชุมชนหรื อประเทศของตน ทั้งนี้ นักเรี ยน
ต้องแสดงให้เห็นถึงความร่ วมมือร่ วมใจในการทางานและให้ความเคารพในการอภิปรายกลุ่ม และนักเรี ยนต้องเลือกมุ่งประเด็นไปยังหัวข้อที่จะตรวจสอบซึ่ง
เกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรมเพียงหนึ่งหัวข้อเท่านั้น โดยใช้เหตุผลที่ยตุ ิธรรมในการเลือกหัวข้อดังกล่าว (การประเมินผลระหว่างเรี ยน; ด้านที่ 4 มุมมอง และด้านที่ 5 - การร่ วมรู ้สึก)
 ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเลือกปั ญหาหนึ่งข้อเกี่ยวกับความเสมอภาค และเขียนบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆ ตามการวิจยั และการวิเคราะห์โดยใช้การ
สัมภาษณ์ และสื่ อรู ปแบบต่างๆ โดยรายงานดังกล่าว ควรมีองค์ประกอบต่างๆ ที่แสดงในส่ วน “การสาธิตกิจกรรม” ด้านบน จากนั้น ให้นกั เรี ยนนาเสนอ
รายงานหน้าชั้นเรี ยนเพื่อให้เพื่อนในชั้นเรี ยนร่ วมวิจารณ์และให้ครู ผสู้ อนประเมินผล โดยดูจากความสมบูรณ์ของรายงาน องค์ประกอบ และความไร้อคติใน
การรายงานประเด็นดังกล่าว (การประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 1 - การอธิบาย, ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้, ด้านที่ 4 - มุมมอง)
 ให้นกั เรี ยนทั้งห้องสร้างแผนปฏิบตั ิการโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่กลุ่มได้เลือก จากนั้น ให้เขียนบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆ ซึ่งปฏิบตั ิได้จริ ง มี
องค์ประกอบที่ดี และชัดเจน โดยระบุข้ นั ตอนเพื่อให้แน่ใจว่าจะคงและ/หรื อรักษาความยุติธรรมเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ อย่างแน่นอน ทั้งนี้ อาจเผยแพร่
แผนปฏิบตั ิการดังกล่าวในหนังสื อพิมพ์โรงเรี ยน เพื่อแสดงถึงความเข้าใจถึงวิธีที่ความเชื่อและค่านิยมทางวัฒนธรรมสามารถมีอิทธิพลต่อการกาหนดและใช้
ความเสมอภาคและความยุติธรรมในชุมชน (การประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้, ด้านที่ 4 - มุมมอง และด้านที่ 6 - การรู้จกั ตัวเอง)
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คาถามท้ ายบท:
 วิธีใดบ้างที่อาจใช้กาหนดความเสมอภาคและความยุติธรรม
 ความเชื่อและคุณค่าทางวัฒนธรรมมีความสาคัญหรื อไม่เมื่อกล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรม
 ปั ญหาใดเกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรม (เช่น เรื่ องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา สิ ทธิในการครอบครองที่ดิน สุ ขภาพ ความเสมอภาคในการ
ทางาน การเคหะ และปั ญหาเกี่ยวกับชนบทกับตัวเมือง) ที่มีอยูใ่ นชุมชนของนักเรี ยน? ประเด็นเหล่านั้นได้รับการตีแผ่ในสื่ ออย่างไรบ้าง
 เยาวชนสามารถสร้างความแตกต่างในการสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมในประเทศของตนเองและในอาเซียนได้อย่างไร
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร: กิจกรรมนี้สามารถเชื่อมโยงกับวิชาหน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา และกับประเด็นที่มีการกล่าวถึงในวิชาวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะเมื่อมีการกล่าวถึงทรัพยากร สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
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เอกสารประกอบการสอน: แม่แบบการเขียนบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆ
ชื่อรายงาน:
ประเด็นที่กล่าวถึง:
คาถามประจาหน่วยการเรี ยนรู ้:
บทนาที่กล่าวถึงทิศทางของการทาวิจยั (หัวข้อของบทความ):
ความเป็ นมา/ที่มาของปั ญหา:
ได้รับความยุติธรรมหรื อไม่? (ใช้ทศั นคติที่รับรู้มาในการอธิบายของคุณ)
มุมมองใดที่สื่อแสดงออกมาก? (ให้อา้ งที่มาของสื่ อ สาหรับแต่ละมุมมองที่นกั เรี ยนได้ทาการบันทึกข้อมูล)
สรุ ปทัศนคติเกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรมตามการวิจยั ของนักเรี ยน:
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้: การตีแผ่ความยุติธรรม – จากภาพลักษณ์สู่การปฏิบตั ิ
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/ศิลปะ
ภาพรวม: ให้นกั เรี ยนดูภาพถ่ายที่แสดงความยุติธรรมที่ถูกปฏิเสธหรื อได้รับการยอมรับ จากนั้น ให้นกั เรี ยนเขียนแสดงปฏิกิริยาที่มีจากการดูภาพถ่ายเหล่านั้น และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิ พลและความสาคัญของภาพถ่ายที่บนั ทึกการกระทาเหล่านั้น โดยนักเรี ยนจะได้สร้างภาพที่ถ่ายทอดความยุติธรรมในโลกหรื อ
ชุมชนของตนที่ถูกปฎิเสธหรื อได้รับการยอมรับ
ความเข้ าใจที่คาดหวัง: ศิลปะสามารถเพิ่มการตอบสนองต่อความไม่เสมอภาค หรื อเพิ่มความปรารถนาต่อความยุติธรรมได้
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน:
 นักเรี ยนสามารถเข้าใจถึงวิธีที่ศิลปิ นสามารถใช้บนั ทึกภาพช่วงเวลาที่เกิดความอยุติธรรมและความยุติธรรมได้
 นักเรี ยนสามารถเข้าใจถึงเรื่ องราวเบื้องหลังภาพนั้นๆ ได้
 นักเรี ยนสามารถเพิ่มความตะหนัก และเขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่แสดงในรู ปภาพได้
 นักเรี ยนสามารถระบุความอยุติธรรมและความยุติธรรมที่ได้รับการบันทึกได้
 นักเรี ยนสามารถระบุองค์ประกอบหลักในรู ปภาพที่ส่งผลต่อการตอบสนองของตนที่มีต่อรู ปภาพนั้นๆ ได้
 นักเรี ยนสามารถอธิบายถึงวิธีที่รูปภาพของศิลปิ นสามารถทาให้บุคคลหนึ่งๆ เกิดความเข้าใจ (ความรู้สึก) ที่ลึกซึ้ งต่อเหตุการณ์หนึ่งๆ ได้
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้ :
 ศิลปิ นได้ใช้วธิ ีใดเพื่อระดมประชาชนในอาเซียนหรื อรอบโลกให้ดิ้นรนเพื่อความถูกต้องและความยุติธรรม หรื อให้ต่อสู้กบั ความอยุติธรรมหรื อความไม่เสมอ
ภาค (วัตถุ, แนวคิด)
เอกสารประกอบการสอนที่ใช้ :
 ภาพถ่ายเหตุการณ์ที่จบั ภาพหรื อบันทึกภาพความอยุติธรรม
 ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องราวที่เกิดขึ้นจริ งในภาพ
 ปากกาและกระดาษ
เวลาที่ใช้ : 2 คาบ
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อภิธานศัพท์ : เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพถ่ายได้ นักเรี ยนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์เฉพาะทางเบื้องต้น ตัวอย่างเช่น
 องค์ประกอบ หมายถึง วิธีองค์ประกอบต่างๆ ของภาพรวมเข้าด้วยกันหรื อสัมพันกัน
 สี หมายถึง คุณสมบัติของการสร้างความรู้สึกต่างๆ ของผูร้ ับชมภาพ อันเป็ นผลเนื่องจากวิธีที่วตั ถุสะท้อนหรื อกระจายแสง
 ฉากหน้า หมายถึง ส่ วนของภาพที่อยูใ่ กล้กบั ผูร้ ับชมภาพ
 ฉากหลัง หมายถึง ส่ วนของภาพที่อยูไ่ กลออกไป
การเตรี ยมความพร้ อม:
 นักเรี ยนเคยพบเห็นเหตุการณ์ที่มีความอยุติธรรมเกิดขึ้นหรื อไม่?
 ให้นกั เรี ยนในห้องระดมความคิดเพื่อเขียนรายการ “ความอยุติธรรม” ที่นกั เรี ยนได้รับรู้ดว้ ยประสบการณ์ตรง
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน: ครู ผสู ้ อนกล่าวถึงคาศัพท์สาคัญที่นกั เรี ยนควรทราบและเข้าใจ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถพิจารณารู ปภาพแบบคิดวิเคราะห์ได้ (ดูที่ อภิธานศัพท์)
นอกจากนี้ ครู ผสู ้ อนควรอธิ บายอีกด้วยว่า นักเรี ยนจะต้องพิจารณาภาพด้วยความตั้งใจเพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายที่แสดงความอยุติธรรมบางรู ปแบบ
การสาธิ ตกิจกรรม: สาธิ ตวิธีอธิ บายและวิเคราะห์บางส่ วนของภาพถ่ายด้วยคาพูดเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวในภาพ
ขัน้ ตอนการสอน:
คาบที่ 1
 ให้นกั เรี ยนในห้องระดมความคิดเพื่อเขียนรายการความอยุติธรรมที่นกั เรี ยนได้รับรู้หรื อพบเห็น (อาจเป็ นเรื่ องเล็กๆ น้อยๆ เช่นงานบ้านที่นกั เรี ยนต้องทา แต่พี่
ไม่ตอ้ งทา เป็ นต้น)
 อธิ บายคาศัพท์ที่นกั เรี ยนต้องใช้เพื่อพิจารณาภาพถ่าย (ดูที่ อภิธานศัพท์)
 บอกให้นกั เรี ยนทราบว่า นักเรี ยนจะได้ดูภาพถ่าย และเขียนแสดงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นรู ปดังกล่าวครั้งแรก จากนั้น ให้นกั เรี ยนดูภาพถ่ายโดยไม่ตอ้ งให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องราวเบื้องหลังภาพนั้นๆ
 ให้นกั เรี ยนพิจารณาภาพอย่างละเอียด โดยไม่ให้สนทนากับนักเรี ยนคนอื่นในห้อง แล้วเขียนความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นรู ปภาพดังกล่าว จากนั้น ให้นกั เรี ยน
เขียนคาถามที่เกิดขึ้นจากการดูภาพนั้นอย่างน้อยสองข้อ
 ให้เวลานักเรี ยน 5-7 นาทีเพื่อเขียนแสดงความรู้สึกที่มีต่อภาพอย่างเงียบๆ จากนั้นบอกให้นกั เรี ยนทราบถึงเรื่ องราวเบื้องหลังภาพนั้นๆ
 เกิดเหตุการณ์ข้ ึนที่ไหน?
 เหตุการณ์แวดล้อมของภาพถ่ายดังกล่าวคืออะไร
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 ให้นกั เรี ยนได้แสดงความรู ้สึกที่มีต่อภาพด้วยการเขียนอีกครั้งโดยใช้ขอ้ มูลที่เพิ่งทราบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกที่
ช่างถ่ายภาพใช้
 ให้เวลานักเรี ยนในการเขียนงานของตนประมาณ 5 นาทีหรื อมากกว่านั้น จากนั้น แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มเล็กๆ แล้วให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนข้อสังเกตและ
คาตอบของตนกับเพื่อนในกลุ่ม
 ให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการอภิปรายในชั้นเรี ยนเกี่ยวกับภาพถ่ายดังกล่าว ครู ผสู้ อนอาจใช้คาถามต่อไปนี้เพื่อเริ่ มต้นการอภิปราย
o รู ปภาพต้องการสื่ ออะไร และนักเรี ยนทราบได้อย่างไร
o ช่างถ่ายภาพใช้ทางเลือกใดในการสื่ อข้อความดังกล่าว
o ภาพถ่ายก่อให้นกั เรี ยนเกิดแรงบันดาลใจอะไร และภาพถ่ายก่อให้นกั เรี ยนเกิดแรงบันดาลใจดังกล่าวได้อย่างไร
o ปฏิกริ ยาที่นกั เรี ยนที่มีต่อภาพแตกต่างไปอย่างไรเมื่อได้ทราบถึงเรื่ องราวที่อยูเ่ บื้องหลังภาพถ่าย
o ช่างถ่ายภาพสามารถดึงดูดความสนใจ และเรี ยกร้องผูร้ ับชมภาพสร้างการเคลื่อนไหวได้อย่างไร
o ภาพนี้อาจทาให้เกิดแรงบันดาลใจ หรื อระดมให้ประชาชนเกิดความเคลื่อนไหวได้อย่าไงไร
คาบที่ 2

1. ทากิจกรรมนี้ซ้ าอีกครั้ง โดยใช้ภาพถ่ายอื่น
2. ให้นกั เรี ยนส่ งคืนรายการ “ความอยุติธรรม” แล้วแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มเล็กๆ จากนั้น ให้นกั เรี ยนในกลุ่มเลือกความอยุติธรรมหนึ่งข้อที่นกั เรี ยน
ต้องการบันทึกภาพ
3. ให้นกั เรี ยนในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพต่างๆ ที่นกั เรี ยนสามารถบันทึกภาพได้ และทางเลือกที่นกั เรี ยนจะใช้เพื่อสื่ อสารถึงความอ
ยุติธรรมดังกล่าว
4. ให้นกั เรี ยนในกลุ่มวาดภาพร่ างของภาพที่นกั เรี ยนจะถ่ายออกมา และเขียนเหตุผลสั้นๆ เพื่ออธิบายทางเลือกในการสื่ อสารภาพ
5. ถ้าเป็ นไปได้ ให้นกั เรี ยนพยายามถ่ายรู ปที่ส่งสารบางอย่างเกี่ยวกับปัญหาเรื่ องความยุติธรรม/อยุติธรรม

การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา: ภาพร่ างและเหตุผลอธิบายที่เขียน
บทสรุ ป:
 แสดงภาพใหม่ให้นกั เรี ยนดู พร้อมให้ขอ้ มูลเบื้องหลังภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกภาพในภาพถ่าย
 ให้นกั เรี ยนเขียนวิเคราะห์ขอ้ ความที่ได้รับการสื่ อ และวิธีการที่ช่างถ่ายภาพใช้สื่อเป็ นความยาวหนึ่งย่อหน้า
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การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง: ถ้านักเรี ยนมีกล้องถ่ายรู ป นักเรี ยนสามารถถ่ายภาพของตนเองที่สื่อข้อความบางอย่างโดยใช้องค์ประกอบต่างๆ จากรู ปที่มีการเรี ยนการสอน
ในห้องเรี ยนได้
การประเมินผลที่แนะนา:
 ให้นกั เรี ยนเขียนความรู ้สึกนึกที่มีต่อรู ปภาพที่ถ่ายทอดความอยุติธรรม หรื อความไม่เท่าเทียม โดยใช้องค์ประกอบ สี พื้นหน้า พื้นหลัง ฯลฯ ในการพิจารณา
จากนั้น ให้นกั เรี ยนตั้งคาถามเกี่ยวกับรู ปภาพดังกล่าวอย่างน้อยสองข้อ แล้วให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการอภิปรายกลุ่มเพื่อเปรี ยบเทียบสิ่ งที่นกั เรี ยนรู้สึกนึกคิด
ที่มีต่อรู ปภาพนั้น (การประเมินผลระหว่างเรี ยน; ด้านที่ 2 - การตีความ, ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
 ให้นกั เรี ยนในกลุ่มบันทึกภาพความอยุติธรรมหรื อความไม่เท่าเทียม โดยใช้ภาพร่ างหรื อภาพถ่าย ทั้งนี้ การประเมินสามารถดูได้จากภาพถ่ายหรื อภาพร่ างของ
กลุ่ม ร่ วมกับการอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกแสดงภาพแบบดังกล่าว (การประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 2 – การตีความ, ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และ
ด้านที่ 4 - มุมมอง)
 ให้นกั เรี ยนเขียนแสดงความรู ้สึกนึกคิดที่มีต่อรู ปภาพอีกรู ปหนึ่ง (พร้อมให้ขอ้ มูลเบื้องหลัง) ในรู ปแบบของการวิเคราะห์ที่มีความยาวหนึ่งย่อหน้า โดยใช้การ
แสดงเหตุผลที่สมเหตุสมผล ให้ความสาคัญกับองค์ประกอบทางศิลปะของรู ปภาพดังกล่าว และการอธิบายถึงวิธีที่ช่างถ่ายภาพพยายามสื่ อความในภาพ (การ
ประเมินผลรวบยอด; ด้านที่ 2 - การตีความ, ด้านที่ 3 - การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4 - มุมมอง)
คาถามท้ ายบท:
 ศิลปิ นบันทึกภาพความยุติธรรมหรื ออยุติธรรมอย่างไร
 เราจะสามารถทราบถึงเรื่ องราวเบื้องหลังของภาพๆ หนึ่งได้อย่างไร
 องค์ประกอบใดในภาพที่เล่นกับความรู้สึก และเหตุใดจึงมีความสาคัญ
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร: บทเรี ยนนี้สามารถใช้สอนร่ วมกับวิชาหน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบตั ิในเชิงบวกผ่าน
ทางรู ปภาพ และร่ วมกับวิชาประวัติศาสตร์ และสังคมศึกษา ด้วยการใช้ภาพของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ภาพเหล่านั้นเพื่อหาข้อมูลและทัศนคติใหม่ๆ
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บทที่ 5 กำรทำงำนร่ วมกันเพือ่ อนำคตที่ยงั่ ยืน
คนส่ วนใหญ่มกั จะคิดถึงการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในด้านสิ่ งแวดล้อมเท่านั้น
ในบทนี้ เราจะประเมินความยัง่ ยืนและมัน่ คงในด้านต่างๆ เช่นเศรษฐกิ จ
สุ ขอนามัย และการเมืองโดยจะเน้นในเรื่ องข้อดีของการทางานร่ วมกัน
เพื่อร่ วมสร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนในอนาคต
สาระสาคัญในหัวข้อนี้ถูกพัฒนาตามแนวความคิดที่ยง่ั ยืนดังต่อไปนี้
 ความเชื่ อมโยงในด้า นต่ า งๆ ระหว่า งคน สิ่ ง แวดล้อม ประเทศ
เศรษฐกิ จและอื่นๆ ซึ่ งจะต้องมีการทานุ บ ารุ ง และจัดการเพื่ออนาคตที่
ยัง่ ยืน
 การทางานร่ วมกันเพื่อสร้างความหยุ่นตัวในการทางานช่ วยบรรเทา
ภัยพิบตั ิ หลบหลีกวิกฤตการณ์ และหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
 การพิจารณาดูถึงผลกระทบในระยะยาวควบคู่ไปกับผลตอบแทนใน
ระยะสั้นเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการพัฒนาความมัน่ คงและยัง่ ยืนในอนาคต
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสามารถนาไปใช้เพื่อการศึกษาในกลุ่มสาระอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้อ งได้ เช่ น การศึ ก ษาเรื่ อ งหน้า ที่ พ ลเมื อ งและจริ ย ศึ ก ษา ซึ่ ง
นักเรี ยนในระดับประถมศึกษาจะเรี ยนรู้ เรื่ องการแสดงความมีน้ าใจต่อ
ผูอ้ ื่น และผลตอบรับจากการกระทาดังกล่าว ในวิชาวิทยาศาสตร์ นกั เรี ยน

จะเรี ยนรู้เรื่ องการวัดศักยภาพสิ่ งแวดล้อม การพัฒนาโครงการความร่ วมมือ
เพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม และการพัฒนาแผนการเตรี ยมภัยพิบตั ิเพื่อช่ วยลดภัย
คุกคามจากสิ่ งแวดล้อม
หัว ข้อ นี้ ยัง ได้ท าการศึ ก ษาในด้า นศิ ล ปะและวรรณกรรม ทางด้า น
สุ ขอนามัย ศึกษาถึงการกาหนดนโยบายด้านสุ ขภาพที่ยง่ั ยืนเพื่อประโยชน์
ของบุคคล และประชาชน สาหรับวิชาพลศึกษา นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้บทบาท
ของสมาชิ กในกลุ่ม และการรักษาสุ ขภาพของประชาชาชนแต่ละคน ส่ วน
หลัก สู ตรเทคโนโลยี การศึ ก ษาสารวจบทบาทของบริ ก ารเครื อข่ า ยสัง คม
(Social Network) และบล็อกซึ่ งเป็ นการเชื่อมโยงบุคคลต่างๆ จากที่ห่างไกล
ให้มีการติดต่อสื่ อสารและมีส่วนร่ วมในโลกอินเทอร์ เน็ตซึ่ งอาจนามาซึ่ งการ
เปลี่ ย นแปลง นอกจากนี้ ไ ด้ท าการศึ ก ษาตรวจสอบความเป็ นไปได้และ
ข้อจากัดทางเทคโนโลยีกบั การส่ งเสริ มการใช้พลังงานอย่างยัง่ ยืน ในบทนี้
นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้วธิ ีการประเมินความเป็ นไปได้ในด้านต่างๆ ที่จะช่วยใน
การพัฒ นา และเข้า ใจถึ ง บทบาทของตนเองต่ อ การสร้ า งความยัง่ ยืน ใน
อนาคตของประเทศสมาชิกอาเซียน
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ระดับประถมศึกษำตอนปลำย : กำรทำงำนร่ วมกันเพือ่ อนำคตทีย่ งั่ ยืน
แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
นักเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบใดบ้าง
ประวัติศำสตร์ ทุกคนเป็ นส่ วนหนึ่ง
และสั งคมศึกษำ ของระบบที่ใหญ่กว่า (ประชาชน แนวคิด)

เราสามารถทาให้ระบบ ครอบครัวหรื อชุมชนของเราสามารถ
ยัง่ ยืนได้
สร้างระบบให้ยงั่ ยืนได้อย่างไร
(ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
นักเรี ยนสร้างโปสเตอร์แสดงระบบที่พวกเขาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบนั้นๆ
เช่น ครอบครัวของพวกเขา ห้องเรี ยน โรงเรี ยน พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (เช่น
หมู่บา้ น เมือง จังหวัด ประเทศ หรื อภูมิภาค) และสภาพแวดล้อม
สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวหรื อคนในชุมชนเกี่ยวกับสิ่ งที่ทาให้ระบบ
ต่างๆ ยัง่ ยืนมาจนถึงทุกวันนี้ (เช่น ประเพณี ความแตกต่างในแต่ละบทบาท
การประหยัดทรัพยากร กลไกการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อยาม
เจ็บป่ วย การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและคนชรา) ให้นกั เรี ยนทางานเป็ น
กลุ่มเตรี ยมโปสเตอร์สรุ ปบทสัมภาษณ์ของสมาชิกในครอบครัวหรื อคนใน
ชุมชนเพื่ออธิบายว่าระบบต่างๆ ยัง่ ยืนมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร
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แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
วิทยำศำสตร์ และ บุคคลและชุมชนสามารถ เราจะเตรี ยมความพร้อมต่อภัยพิบตั ิได้
เตรี ยมความพร้อมสาหรับ อย่างไร (สถานที่ สื่ อ)
คณิตศำสตร์
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
เชิญผูน้ าชุมชนและหน่วยกูภ้ ยั มาบรรยายเรื่ องภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่
คุกคามชุมชนของพวกเขา และจากคาบรรยายให้นกั เรี ยนสร้างแผนรับมือ
สาหรับครอบครัวของพวกเขา พร้อมทั้งซักซ้อมที่บา้ น นอกจากนี้
นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้วา่ ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติเดียวกันอาจกาลังคุกคาม
ชุมชนอื่นๆ ในอาเซียนด้วยเช่นกัน

การกระทาของเราในแต่ การตัดสิ นใจของแต่ละบุคคลมีผลกระทบ ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเรื่ องการสร้างนิสัยที่ก่อให้เกิดการ
ละวันสามารถสร้างความ ต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างไร
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน (เช่นปิ ดไฟเมื่อไม่จาเป็ น การอนุรักษ์น้ า การขี่จกั รยาน
ยัง่ ยืนในอนาคตได้
หรื อเดินไปโรงเรี ยน) และคานวณผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเพื่อนร่ วม
ชั้นทั้งหมดนาไปปฏิบตั ิ และถ้าทุกคนในครอบครัวของเพื่อนร่ วมชั้น
นาไปปฏิบตั ิ สุ ดท้ายสมมติวา่ ถ้าทุกคนในชุมชน หรื อทุกคนในเมือง
นาไปปฏิบตั ิจะก่อให้เกิดผลกระทบมากน้อยเพียงใด
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รำยวิชำ
หน้ ำทีพ่ ลเมือง
และจริยศึกษำ

ผลกำรเรียนรู้
เราสามารถพัฒนาชุมชน
ของพวกเราได้ถา้ เรามี
น้ าใจให้กนั และกัน

เราสามารถเป็ นผูน้ าได้
หลายวิธี

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
เราสามารถเป็ น "ตัวแทนของการ
เปลี่ยนแปลง" ทาหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์
สุ จริ ต มีเมตตา และมีใจที่เปิ ดกว้างได้
อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
ภาวะผูน้ าคืออะไร (ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
นักเรี ยนวางแผนปฏิบตั ิแสดงถึงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่นหรื อทาจิตอาสา
พัฒนาชุมชนเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรี ยนและร่ วมแบ่งปันประสบการณ์ รวมทั้งบอกเล่าถึง
ผลกระทบต่อพวกเขาและปฏิกิริยาตอบรับของผูท้ ี่ได้รับ
ระดมความคิดอธิบายคุณสมบัติ/คุณลักษณะของผูน้ าที่ดีและเปรี ยบเทียบ
กับคาตอบที่ระบุไว้ หากนักเรี ยนต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทาได้
ตามที่ตอ้ งการ เลือกคุณลักษณะการเป็ นผูน้ าที่ดีข้ ึนมา 1 คุณลักษณะ และ
ทาการแสดงเพื่อจาลองสถานการณ์ และอธิบายเหตุผลของการเป็ นผูน้ าที่
ดีของบุคคลในเหตุการณ์น้ นั ๆ เช่นนาย ก เป็ นผูน้ าที่ดีเพราะ.....และเลือก
คุณลักษณะของผูน้ าที่นกั เรี ยนต้องการจะเป็ น เช่น กระผม/ดิฉนั ต้องการ
เป็ นผูน้ าที่....
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รำยวิชำ
ภำษำและ
วรรณกรรม

ศิลปะ

ผลกำรเรียนรู้
การเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศทาให้
ได้เพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้น

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
การเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศทาให้ได้เพื่อน สนับสนุนให้นกั เรี ยนเขียนจดหมาย (pen pal) แลกเปลี่ยนกับเพื่อน
ใหม่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร (ประชาชน
ต่างชาติโดยใช้ภาษาต่างประเทศที่พวกเขากาลังเรี ยนอยู่
แนวคิด)

บทกวีสามารถอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ของคนกับ
ธรรมชาติได้

บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของ อ่านบทกวีเกี่ยวกับฤดูกาลหรื อธรรมชาติ และเขียนคาอุปมาอุปมัยหรื อ
คนกับธรรมชาติได้อย่างไร (ประชาชน
คาคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติ สร้างโปสเตอร์ ของคาเหล่านี้
แนวคิด สถานที่)
แล้วนาไปปิ ดผนัง/กระดานในห้องเรี ยน และให้นกั เรี ยนเขียนบทกวีหรื อ
สร้างชิ้นงานศิลปะที่แสดงถึงธรรมชาติในท้องถิ่นของพวกเขา

ศิลปะสามารถแสดงถึง
ความงามและพลังของ
ธรรมชาติได้

ศิลปิ นสามารถสร้างผลงานศิลปะที่แสดง
ถึงความงามและพลังของธรรมชาติได้
อย่างไร (แนวคิด สื่ อ)

แสดงภาพวาดงานศิลปะทางธรรมชาติ (อาจเป็ นภาพในท้องถิ่นนั้นๆ
หรื อภาพจากอินเทอร์เน็ต) เลือกใช้การอธิบายผลงานนั้นๆ ( เช่น ดูสงบ
ดูน่ากลัว สนุก ใหญ่) อธิบายความรู้สึกหลังจากได้เห็นภาพนั้นๆ (เช่น
รู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกเครี ยด รู้สึกว่าเล็ก) วิเคราะห์องค์ประกอบของภาพ
(เช่นสี เส้นส่ วนประกอบของภาพ หรื อแสงที่ใช้) อะไรทาให้เกิด
ความรู้สึกนั้นๆ และให้นกั เรี ยนวาดภาพสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติใน
ท้องถิ่นจากความรู้สึกของพวกเขา
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รำยวิชำ
สุ ขศึกษำและ
พลศึกษำ

เทคโนโลยี
กำรศึกษำ

ผลกำรเรียนรู้
การกระทาของเราในแต่
ละวันมีอิทธิพล/
ผลกระทบต่อสุ ขภาพ

แนวทำง สำระสำคัญ
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
คาว่า “สุ ขภาพดี” ถูกจากัดความอย่างไรใน สารวจวิเคราะห์ทศั นคติของคนในชุมชนเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพกาย
ชุมชนของนักเรี ยน (ประชาชน แนวคิด) ให้แข็งแรง ให้นกั เรี ยนตั้งข้อสังเกต พิจารณาถึงความแตกต่างระหว่าง
ชายกับหญิง เด็กกับผูใ้ หญ่วา่ มีความใกล้เคียงกับมาตรฐานมากน้อย
เพียงใด และทดสอบข้อสังเกตนักเรี ยนได้อย่างไร

ชุมชนจะแข็งแกร่ งขึ้นถ้า ชุมชนจะรวมทุกคนทั้งหมด ทั้งมวลได้
เราร่ วมกันทั้งหมดทั้งมวล อย่างไร(ประชาชน สถานที่)

จัดทาบัญชี รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือคน
พิการ คนป่ วย เยาวชนหรื อผูส้ ู งอายุให้มีส่วนร่ วมในชุมชน และเชื่อมโยง
กับผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

เยาวชนร่ วมแสดงความ เทคโนโลยีสามารถช่วยเยาวชนส่ งเสริ ม
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา การพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้อย่างไร (ประชาชน
ที่ยงั่ ยืนผ่านทาง
สื่ อ แนวคิด)
เทคโนโลยีได้

เยาวชนในสังคมอาเซียนติดต่อกันได้ผา่ นทางเทคโนโลยีเพื่อเรี ยนรู้
เกี่ยวกับโครงการ “การสร้างนิสัยอย่างยัง่ ยืน” ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนสามารถร่ วมหาวิธีการใหม่ๆ ที่มีประสิ ทธิภาพใน
การสร้างนิสัย และสร้างแรงบันดาลใจให้กบั เยาวชนในสังคมอาเซียนให้
ปฏิบตั ิตามได้
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น : กำรทำงำนร่ วมกันเพือ่ อนำคตทีย่ งั่ ยืนและมั่นคง
แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ความมัน่ คงของระบบ
เราสามารถชี้วดั มูลค่าความมัน่ คงของ
ประวัติศำสตร์
และสั งคมศึกษำ เศรษฐกิจมีความสาคัญต่อ ระบบเศรษฐกิจได้อย่างไร (ประชาชน
การพัฒนาประเทศและ แนวคิด)
ภูมิภาคให้เจริ ญรุ่ งเรื องใน
ระยะยาว
การศึกษาเป็ นกุญแจ
สาคัญสู่ ความสาเร็ จของ
แต่ละบุคคล ชุมชนและ
ประเทศ

รัฐบาลในแต่ละประเทศเตรี ยมวางแผน
งานด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างไร
และแผนงานดังกล่าวช่วยชาติพฒั นา
อย่างไร (ประชาชน แนวคิด สถานที่)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ศึกษาวิกฤติการณ์ทางการเงินของเอเชียในปี ค.ศ. 1997 ประเทศใดได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดและน้อยที่สุด นโยบายหรื อกิจกรรมใดช่วยหรื อไม่
ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ นักเรี ยนเลือกทาการศึกษา 1 ประเทศเพื่อวิเคราะห์
การวางระบบหรื อการใช้กิจกรรมกระตุน้ เศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในวิกฤตการณ์น้ ี นอ้ ยกว่า
ค้นคว้าวิจยั วิธีการของประเทศหรื อภูมิภาคต่างๆ ที่มุ่งหวังจะให้
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่คล้ายกันสาหรับนักเรี ยนหรื อชุมชนที่แตกต่าง
กันมาก ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มเตรี ยมใบปลิวเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศ
ชี้ปัญหาท้าทาย ใครเป็ นผูก้ าหนดหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน
อธิบายนวัตกรรมที่กาลังศึกษาทดสอบ และโอกาสของผูท้ ี่เริ่ มต้นหรื อ
กาลังศึกษาอยู่
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แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
วิทยำศำสตร์ และ การทาสวนเกษตรแบบ เราจะแสดงความรับผิดชอบในการรักษา อธิบายใหนักเรี ยนได้ทราบว่านักเรี ยนจะร่ วมกัน ออกแบบการทาสวน
ยัง่ ยืนช่วยสิ่ งแวดล้อมและ สิ่ งแวดล้อมโดยไม่ใช้อย่างฟุ่ มเฟื อยใน
เกษตรแบบยัง่ ยืนและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
คณิตศำสตร์
ระบบเศรษฐกิจ
วันนี้และวันข้างหน้าอย่างไร (สถานที่ สื่ อ) ของแผนงานดังกล่าว นักเรี ยนจะเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรหรื อการผลิต
สิ นค้าที่แตกต่างกันจะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพต่างกัน
พร้อมทั้งพัฒนาแผนงานการทาสวนเกษตร/ฟาร์มแบบยัง่ ยืน และแสดง
ความคิดเห็นถึงข้อดีขอ้ เสี ยของแผนงานและผลกระทบต่อชุมชนขนาด
ใหญ่ได้
จานวนประชากรที่มาก
เกินไปเป็ นอันตรายต่อ
สิ่ งแวดล้อม

จานวนประชากรที่มากเกินไปเป็ น
อันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างไร
(ประชาชน สถานที่)

จานวนประชากรที่มากเกินไปส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างร้ายแรง
เพื่อความยัง่ ยืนในอนาคตนักเรี ยนต้องจากัดการใช้ทรัพยากร และกาหนด
วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรในประเทศและต่างประเทศ (สื่ อสถานที่) เรี ยนรู้
วิธีการรี ไซเคิลหรื อวิธีการนาทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ใหม่อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ (แนวคิด)
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รำยวิชำ
หน้ ำทีพ่ ลเมือง
และจริยศึกษำ

ผลกำรเรียนรู้
ควรมีการอนุรักษ์/รักษา
สิ่ งแวดล้อมไว้เพื่อคนรุ่ น
หลัง

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
เราควรทาอะไรเพื่ออนุรักษ์/รักษา
สิ่ งแวดล้อมในวันนี้เพื่อคนรุ่ นหลัง
(ประชาชน สื่ อ สถานที่)

ทุกคนมีบทบาทสาคัญใน เราสามารถให้ความช่วยเหลือและสร้าง
การให้ความช่วยเหลือ
ความแตกต่างหลังการเกิดภัยพิบตั ิได้
ยามที่เกิดภัยพิบตั ิ
อย่างไร (สถานที่ ประชาชน สื่ อ)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
เรี ยนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อหาวิธีรักษา นักเรี ยนร่ วมกันศึกษา แสดงความ
คิดเห็น ให้ความรู้แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนและคนในชุมชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการบริ โภคและการทาลายสิ่ งแวดล้อม อธิบาย
ผลประโยชน์ที่จะได้รับถ้าดาเนินการตามโครงการเพื่อลดปัญหาดังกล่าว
เรี ยนรู้ผลกระทบต่อประเทศและโลกโดยมุ่งเน้นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้าน ร่ วมพัฒนาโครงการ
จัดกิจกรรมพิเศษแบ่งปันประสบการณ์ ให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรี ยนและ
คนในชุมชนเกี่ยวกับความสาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
อ่านกรณี ศึกษาของเยาวชนผูร้ ิ เริ่ มโครงการรณรงค์การให้ความช่วยเหลือ
หลังการเกิดภัยพิบตั ิ ให้นกั เรี ยนอธิบายภัยพิบตั ิและปัญหาท้าทายที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาโครงการรณรงค์เพื่อช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหานั้นๆ
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รำยวิชำ
ภาษาและ
วรรณกรรม

ผลกำรเรียนรู้
ให้การศึกษา
ภาษาต่างประเทศเป็ น
ภาษาที่สองแก่เยาวชนมี
ความสาคัญต่อการสร้าง
ประเทศให้เข้มแข็ง
ขณะที่โลกเปลี่ยนแปลง
ไปประสบการณ์ของคน
ต่อธรรมชาติของโลกก็
เปลี่ยนแปลงไป

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
การที่ประชาชนสามารถพูดได้หลายภาษา แสดงแผนที่โลกหรื อแผนที่อาเซียน ขีดสี แสดงความแตกต่างด้าน
ทาให้เป็ นชาติที่หยุน่ ตัวได้อย่างไร
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และภาษาที่ใช้พดู ในกลุ่มประเทศเหล่านี้
(ประชาชน แนวคิด)
และประเทศอื่นๆ ในโลกหรื อในอาเซียน เนื่องจากความแตกต่างของ
ภาษาที่ใช้ ให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนักเรี ยนในประเทศของเราควร
เรี ยนภาษาใดเป็ นภาษาที่สอง
ธรรมชาติมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของ
มนุษย์ได้อย่างไร (ประชาชน สถานที่)

ศึกษาเปรี ยบเทียบบทคัดย่อวรรณกรรมเกี่ยวกับประสบการณ์ของคนต่อ
ธรรมชาติของโลกเมื่อ 100 ปี ก่อนกับบทคัดย่อวรรณกรรมที่เขียนขึ้นใน
ในปัจจุบนั มีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดที่วรรณกรรมเหล่านี้จะ
อธิบายประสบการณ์เดียวกัน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล นักเรี ยนจะเขียน
วรรณกรรมเรื่ องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาต่อสิ่ งแวดล้อมใน
ปัจจุบนั
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รำยวิชำ

ผลกำรเรียนรู้

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
สถานการณ์ใดส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาเปรี ยบเทียบตัวอย่างในประวัติศาสตร์เมื่อความคิดสร้างสรรค์ได้รับ
ผลงานศิลปะ (แนวคิด สื่ อ)
การพัฒนาเนื่องจากแรงบันดาลใจจากความยากลาบากหรื อความเจริ ญใน
ขณะนั้น หรื อได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล หรื อจากการอุปถัมภ์ของ
แต่ละบุคคล ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นถึงวิธีการที่รัฐบาล
สถาบันการศึกษา และ/หรื อบุคคลแต่ละบุคคลสามารถกระทาได้เพื่อ
สนับสนุนงานศิลปะ

ศิลปะ

ความเจริ ญหรื อการ
ถดถอยของงานศิลปะ
สามารถบอกถึงสภาวะ
ทางสังคมและการเมือง
ได้

สุ ขศึกษำและ
พลศึกษำ

ปัจจัยทางสังคมสามารถ คนในสังคมหรื อคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อ
อธิบายสุ ขภาพของแต่ละ สุ ขภาพอย่างไร (สถานที่ ประชาชน)
บุคคลได้บางส่ วน

สารวจชุมชนและสรุ ปผลปัจจัยทางสังคม ความคาดหวัง หรื อนิสัยของ
คนรอบข้างสนับสนุนเสริ มสร้างสุ ขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ของคนใน
ชุมชนหรื อไม่อย่างไร

ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมสามารถ สิ่ งแวดล้อมมีบทบาทต่อสุ ขภาพของ
อธิบายสุ ขภาพของแต่ละ ประชาชนอย่างไร (สถานที่ ประชาชน)
บุคคลได้บางส่ วน

วิจยั ภัยคุกคามสุ ขภาพอันเกิดจากสิ่ งแวดล้อม บ่งชี้ผไู้ ด้รับผลกระทบมาก
ที่สุด อธิบายสถานการณ์ดีข้ ึนหรื อแย่ลงอย่างไรในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา ให้
นักเรี ยนนาเสนอวิธีแก้ไขเพื่อลดปัญหาภัยคุกคามนั้นๆ
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รำยวิชำ
เทคโนโลยี
กำรศึกษำ

ผลกำรเรียนรู้
เราสามารถขยายชุมชน
ผ่านทางเทคโนโลยีได้

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
คนต่างมุมมองสามารถร่ วมแสดงความ
คิดเห็นผ่านทางเทคโนโลยีได้อย่างไร และ
วิธีการนี้สามารถสร้างโอกาสให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนอย่างไร (สื่ อ ประชาชน
แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
เลือกประเด็นเกี่ยวกับชุมชน ในระดับชาติหรื อระดับภูมิภาคมาหนึ่ง
ประเด็น ใช้เทคโนโลยีหาข้อมูล เช่นจากสื่ อ บล็อก และการบริ การ
เครื อข่ายสังคม (Social Network) หลังจากติดตามความคืบหน้าปัญหา
จากสื่ อต่างๆ และรับทราบความคิดเห็นจากหลากหลายมุมมอง นักเรี ยน
เข้าใจประเด็นที่เลือกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เทคโนโลยีสามารถ
เชื่อมโยงแต่ละบุคคลให้ร่วมแสดงความคิดเห็นหรื อมุมมองหรื อไม่ และ
นักเรี ยนคิดว่าจะสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
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ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย : กำรทำงำนร่ วมกันเพือ่ อนำคตทีย่ งั่ ยืนและมั่นคง
แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
การรวมกลุ่มประเทศที่มี ปัญหาใดเป็ นปัญหาที่กาหนดชะตากรรม
ประวัติศำสตร์
ของโลกและยังต้องแก้ไขเพื่อประกันการ
และสั งคมศึกษำ จุดมุ่งหมายร่ วมกันเข้า
ด้วยกันอาจพบกับสิ่ งท้า พัฒนาอย่างยัง่ ยืนในอนาคต (ประชาชน
ทายและบรรลุเป้ าหมาย แนวคิด)
ได้

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวและผูน้ าชุมชนเกี่ยวกับสิ่ งท้าทายต่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนในอนาคตในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ บันทึก
คาถามคาตอบจากการสัมภาษณ์และอภิปรายในชั้นเรี ยน ทางานเป็ นกลุ่ม
วางแผนปฏิบตั ิเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาท้าทายนั้นๆ
ติดตามผล ศึกษาปัญหาท้าทายของประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสมาคมอาเซียน
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความเหมือนหรื อแตกต่างกับปั ญหาท้าทายใน
ชุมชนและประเทศของพวกเขา

ผูห้ ญิงมีบทบาทสาคัญต่อ ผูห้ ญิงสร้างผลกระทบอย่างไรต่อประเทศ วิเคราะห์การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ สุ ขภาพเด็ก สวัสดิการครอบครัว
ความก้าวหน้าของ
เมื่อผูห้ ญิงมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
และเสถียรภาพทางการเมือง อันเป็ นผลเนื่องมาจากการมีส่วนร่ วมของ
ประเทศ
ทางด้านการศึกษา การเมือง และเศรษฐกิจ ผูห้ ญิง
(ประชาชน สื่ อ แนวคิด)
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แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
รำยวิชำ
ผลกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
วิทยำศำสตร์ และ การปรับตัวของพืชและ เพราะเหตุใดการปรับตัวของพืชและสัตว์
สัตว์ให้ตอบรับกับ
ให้ตอบรับกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นมี
คณิตศำสตร์
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ความสาคัญต่อการอยูด่ ีกินดีของคนใน
มีความสาคัญต่อการอยูด่ ี ชุมชน (สื่ อ สถานที่)
กินดีของคนในชุมชน

ผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจและผลกระทบ
ของแต่ละบุคคลของคน
ในชุมชน/หมู่บา้ น
หลังจากการเกิดภัยพิบตั ิ
สามารถบรรเทาลงได้

เราสามารถลดผลกระทบต่อการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน และผลกระทบต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมหลังจากการ
เกิดภัยพิบตั ิได้อย่างไร (สถานที่
ประชาชน)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ในทุกที่จะมีพนั ธุ์ไม้พ้นื เมืองซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะขึ้นอยูก่ บั ขีด
ความสามารถในการรองรับได้ของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ในแต่
ละประเทศจานวนประชากรของพืชและสัตว์ได้รับผลกระทบจาก
"เงื่อนไขที่สมบูรณ์" ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
จานวนสัตว์นกั ล่า การแข่งขัน ปริ มาณสารพิษ และการเติบโตของ
ประชากร ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลง
ของประชากรพืชและสัตว์ ซึ่งอาจทาให้เพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่างรวดเร็ ว
ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศจะเป็ นตัวควบคุม
ประชากรเพื่อไม่ให้เสี ยสมดุลไปภายในเวลาที่กาหนดหรื ออาจเรี ยกว่าขีด
ความสามารถ (K) ของชีวนิเวศ (ไบโอม)
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
หลายอย่าง เช่นจากสึ นามิ พายุไต้ฝนุ่ แผ่นดินไหว และจากลมมรสุ มใน
ฤดูมรสุ ม จานวนประชากรในภูมิภาคเบาบางลง บ้างก็โยกย้ายเนื่องจาก
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ นักเรี ยนจะเรี ยนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของภัยพิบตั ิ
เหล่านี้ต่อผืนดิน การเกษตร เศรษฐกิจ จานวนประชากร และความ
พยายามเพื่อการอยูร่ อดของคนในชุมชนและในประเทศใกล้เคียง
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รำยวิชำ
หน้ ำทีพ่ ลเมือง
และจริยศึกษำ

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
ความทรงจาและหรื อสิ่ งที่ ความทรงจาหรื อสิ่ งที่เตือนความทรงจามี
เตือนความทรงจาสามารถ บทบาทอย่างไรในการเยียวยาคนที่ได้รับ
เยียวยาคนที่ได้รับ
ผลกระทบทางจิตใจอันเกิดจากภัยพิบตั ิ
ผลกระทบทางจิตใจอัน (ประชาชน สถานที่)
เกิดจากภัยพิบตั ิได้

แต่ละประเทศ/ภูมิภาค
การกาหนดเป้ าหมายสามารถช่วยให้
สามารถกาหนดเป้ าหมาย ประเทศจัดสรรทรัพยากรและก่อให้เกิด
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร (ประชาชน สื่ อ)
การศึกษา การทางาน การ
ดูแลสุ ขภาพ การมีส่วนร่ วม
ของผูห้ ญิงด้านเศรษฐกิจ
หรื อการเมือง รวมถึงการอยู่
ดีกินดีของเด็กได้

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ตัดข่าวเกี่ยวกับคนหรื อกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากภัยพิบตั ิ
ให้นกั เรี ยนคิดประดิษฐ์สิ่งที่เตือนความทรงจา (เช่นรู ปปั้ น อนุสาวรี ย ์
ข้อความจารึ ก) เพื่อราลึกถึงเหตุการณ์น้ นั ๆ พร้อมทั้งอธิบายสิ่ งประดิษฐ์
ดังกล่าวจะช่วยราลึกถึงหรื อเป็ นเกียรติประวัติแก่ผสู้ ู ญเสี ยอย่างไร และ
ช่วยสร้างความหวังหรื อมีความหมายต่อผูร้ อดชีวติ อย่างไร สามารถเป็ น
เครื่ องเตือนใจ/เป็ นบทเรี ยนให้แก่บุคคลภายนอกได้เข้าใจเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคตได้อย่างไร
ศึกษาตัวอย่างการกาหนดเป้ าหมายนโยบายสาธารณะของอาเซียนใน
อดีตและปัจจุบนั ใครเป็ นผูก้ าหนด ความคาดหวังจากนโยบายดังกล่าว
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ให้นกั เรี ยนกาหนดเป้ าหมายสาหรับ
ประเทศของพวกเขาและสร้างแผนปฏิบตั ิ
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รำยวิชำ
ภำษำและ
วรรณกรรม

ศิลปะ

ผลกำรเรียนรู้
ชาติต่าง ๆ สามารถ
ส่ งเสริ มความหยุน่ ตัวได้
โดยการสื่ อสารและการ
ร่ วมมือกันข้างอุปสรรค
ด้านภาษา

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
เราสามารถเอาชนะอุปสรรคด้านภาษาเพื่อ
การทางานร่ วมกันได้อย่างไร เราจะได้รับ
ผลตอบแทนอะไรถ้าทาเช่นนั้น
(ประชาชน แนวคิด)

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ศึกษากลุ่มคนที่ใช้คนละภาษาแต่ตอ้ งปรึ กษาและทางานร่ วมกันโดย
อ้างอิงจากเอกสาร ตารา หรื อคาแนะนาที่ได้จากการแปล นักเรี ยน
วิเคราะห์ทกั ษะสาคัญของนักแปลที่ช่วยผูเ้ ชี่ยวชาญและผูน้ าให้ทางาน
ร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

แนวบทกวีบางแนวเป็ นที่ นักกวีจากต่างวัฒนธรรมเขียนบทกวีแนว
รู้จกั ในระดับสากลและ เดียวกันอย่างไร (ประชาชน สถานที่
ยังคงร่ วมสมัย
แนวคิด)

อ่านบทกวีที่เขียนในหลายยุคหลายสมัย และเขียนโดยนักกวีจากต่าง
วัฒนธรรมแต่เขียนบทกวีแนวเดียวกัน ให้นกั เรี ยนสังเกตความเหมือน
และความแตกต่างของภาษาที่ใช้ในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งความเหมือน
และความแตกต่างของการตอบรับของคนจากต่างวัฒนธรรมต่อแนว
บทกวีที่เป็ นที่รู้จกั ในระดับสากล

งานศิลปะบางแนวเป็ นที่
รู้จกั ในระดับสากล
ผลงานถูกจัดทา
หลากหลายรู ปแบบ ใน
หลากหลายวัฒนธรรม

สารวจพิพิธภัณฑ์งานศิลปะ (อาจเป็ นพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นหรื อใน
อินเทอร์ เน็ต) สาหรับศิลปะแนวเดียวกัน สังเกตสิ่ งที่ศิลปิ นใช้ในผลงาน
(โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้เส้น สี และความสัมพันธ์ของการใช้พ้ืนที่/
ระยะ/ช่องว่างในภาพ) ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนร่ วมแสดงมุมมอง รวมทั้ง
ความคิดเห็นที่เป็ นอคติ ให้นกั เรี ยนสร้างงานศิลปะของตัวเองโดยนาเส้น/
สี จากการสังเกตและประสบการณ์มาใช้

ศิลปิ น และนักเขียนจากต่างวัฒนธรรม
เข้าถึง หัวข้อ แนวคิด หรื อ แนวศิลปะที่
คล้าย ๆ กันอย่างไร (แนวคิด สื่ อ
ประชาชน)
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รำยวิชำ
สุ ขศึกษำและ
พลศึกษำ

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
มีแนวโน้มที่เราจะนาสิ่ งที่ การศึกษาเกี่ยวกับโภชนาการ/การออก
เรี ยนมาปฏิบตั ิ เพื่อ
กาลังกายมีอิทธิพลต่อการเสริ มสร้าง
หลีกเลี่ยงปัญหาสุ ขภาพ สุ ขภาพและทัศนคติอย่างไร (ประชาชน
หลังจากได้ศึกษาด้าน
แนวคิด)
โภชนาการ การออกกาลัง
กาย และปัจจัยอื่นๆ ที่มี
อิทธิ พลต่อการเสริ มสร้าง
สุ ขภาพ
วัฒนธรรมมีบทบาท
สาคัญต่อการเสริ มสร้าง
สุ ขภาพและทัศนคติ

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
ศึกษาวิเคราะห์โครงการรณรงค์เพื่อสุ ขภาพในชุมชน ใครเป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย ใช้เครื่ องมืออะไรโน้มน้าวจูงใจให้คนเปลี่ยนนิสัย
นักเรี ยนระบุภยั คุกคามสุ ขภาพในชุมชน และสร้างโครงการรณรงค์
สาหรับกลุ่มเป้ าหมาย หรื อกลุ่มเสี่ ยงนั้นๆ

คนต่างวัฒนธรรมปฏิบตั ิต่อสุ ขภาพต่างกัน เปรี ยบเทียบวิธีปฏิบตั ิต่อสุ ขภาพของคนต่างวัฒนธรรม และวิเคราะห์ 2
อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
ด้านดังนี้ นักเรี ยนเรี ยนรู้เรื่ องอะไรจากพวกเขา อะไรถูกปรับใช้อย่าง
ประสบความสาเร็ จโดยผูอ้ ื่นแล้วบ้าง เวลานานโยบายมาปรับใช้ตอ้ ง
ระมัดระวัง คานึงถึงความละเอียดอ่อน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้าน
ใดบ้าง

273

รำยวิชำ
เทคโนโลยี
กำรศึกษำ

แนวทำง สำระสำคัญ
และคำถำมประจำหน่ วยกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้
ประชำชน สถำนที่ สื่ อ แนวคิด
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เราควรคาดหวังตามสภาพจริ ง อะไรจาก
มีท้ งั ประโยชน์และ
เทคโนโลยี (สื่ อ แนวคิด)
ข้อจากัด

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่แนะนำ
การประเมิน ประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆ (เช่นกลุ่มพลังงาน การขนส่ ง และ
การเกษตร) สรุ ปปั ญหาท้าทายใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่
อุตสาหกรรมเหล่านี้ยงั ต้องพึ่งพา ประเมินความสามารถในการรับได้
พิจารณาจากผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในระยะยาว และผลกระทบต่อ
ประชากรบางกลุ่ม (เช่นผลกระทบต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยปลายน้ าของเขื่อนหรื อ
เหมือง หรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้ที่ทิ้งสารพิษ เป็ นต้น) ให้นกั เรี ยนใช้ซอฟต์แวร์
หรื อกราฟิ กนาเสนอผลการวิจยั
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ฉันและเรา - บุคคลและระบบ
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / ประวัติศาสตร์ และสังคมศึกษา
ภาพรวม นักเรี ยนระบุระบบต่างๆ ที่พวกเขาเป็ นส่ วนหนึ่ งเริ่ มต้นจากระบบครอบครัว ระบบในห้องเรี ยน และระบบที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน เช่นเมือง และประเทศ นักเรี ยน
จะเข้าใจว่าพวกเขาเป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครัว และสมาชิกในครอบครัวต่างมีบทบาทหน้าที่ต่างกัน แต่ละคนทาหน้าที่ที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกคนอื่นๆ ใน
ครอบครัว ห้องเรี ยนก็เป็ นอีกหนึ่งระบบ นักเรี ยนแต่ละคนต่างมีสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อนักเรี ยนคนอื่นๆ ในชั้นเรี ยน ให้ศึกษาระบบที่นกั เรี ยนคุน้ เคยมากที่สุดเพื่อ
ช่วยให้เข้าใจว่าพวกเขาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบอื่นๆ ที่ใหญ่กว่าด้วยเช่นกัน
ความเข้ าใจที่คาดหวัง ทุกคนเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มที่ใหญ่กว่า เช่นเป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครัว โรงเรี ยน ละแวกบ้าน ชุมชน และประเทศ บ่อยครั้งกลุ่มเหล่านี้ถูก
กาหนดจากสถานที่อยูอ่ าศัยของเรา ทุกคนสามารถทางานร่ วมกันได้เมื่อมีเป้ าหมายร่ วมกันโดยไม่คานึงถึงความแตกต่าง
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน
 นักเรี ยนสามารถระบุกลุ่มต่างๆ ที่พวกเขาเป็ นส่ วนหนึ่งได้
 นักเรี ยนสามารถบอกตาแหน่งสถานที่อยูอ่ าศัยของพวกเขาจากแผนที่ได้ (เมือง จังหวัด ประเทศ ภูมิภาค)
 นักเรี ยนสามารถอธิบายผลดีของการเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าได้
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
 นักเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบใดบ้าง (ประชาชน แนวคิด)
 เราสามารถเป็ นส่ วนหนึ่งของหลายระบบในเวลาเดียวกันได้อย่างไร (ประชาชน สถานที่)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้
 แผนที่และธงของประเทศสมาชิกอาเซียน
 ธงของประเทศสมาชิกอาเซียน
 กระดาษ A4 ดินสอสี ดินสอ
 กระดาษวาดเขียน (คนละ 3 แผ่น)
 กระดาษโปสเตอร์ ขนาดใหญ่ (คนละ 1 แผ่น)
เวลาที่ใช้ : 2 คาบ
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อภิธานศัพท์
 ชุมชน หมายถึง พื้นที่หรื อบริ เวณ รวมถึงผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นสถานที่น้ นั
 ภูมิภาค หมายถึง พื้นที่ที่มีลกั ษณะตามที่กาหนดแต่ไม่จาเป็ นต้องมีเขตแดนที่แน่นอนเสมอไป
 สิ ทธิ หมายถึง ศีลธรรมหรื อการให้สิทธิทางกฎหมาย
 ความรับผิดชอบ หมายถึง หน้าที่หรื อภาระผูกพัน
 ธง หมายถึง ผ้าหรื อวัสดุที่ใช้เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศหรื อสถาบัน
 สัญลักษณ์ หมายถึง สิ่ งของหรื อภาพที่เป็ นตัวแทนของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
การเตรี ยมความพร้ อม
 นักเรี ยนช่วยสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ทาอะไรที่บา้ น
 นักเรี ยนมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรในห้องเรี ยน
 คนในชุมชนทางานร่ วมกันเพื่อให้ชุมชนของพวกเขาดีข้ ึนได้อย่างไร
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน ถามนักเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครัว ห้องเรี ยน เมือง จังหวัดและประเทศได้อย่างไร
การสาธิ ตกิจกรรม ให้ครู ยกตัวอย่างหน้าที่ประจาที่บา้ น ซึ่ งแตกต่างจากงานประจาที่โรงเรี ยน
ขัน้ ตอนการสอน
คาบที่ 1
 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อปฏิบตั ิทว่ั ไปของสมาชิกในครอบครัว ครู พยายามหาข้อสรุ ปจากนักเรี ยนเกี่ยวกับความคาดหวังจากคนในครอบครัว
 เปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการเป็ นส่ วนหนึ่งในครอบครัวและในห้องเรี ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ประจาที่บา้ นและที่โรงเรี ยน พร้อมทั้งอธิบาย
เหตุผลที่ตอ้ งทา
 ยกตัวอย่างหน้าที่ประจาที่บา้ นและที่โรงเรี ยนอย่างละ 1 ตัวอย่างและวาดภาพประกอบ
 แสดงภาพที่วาดในชั้นเรี ยน
คาบที่ 2
 ทบทวนข้อปฏิบตั ิและหน้าที่ประจาที่บา้ นและในห้องเรี ยน อธิบายเหตุผลของการมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั กล่าว
 ถามนักเรี ยนยังเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบอื่นๆ อีกหรื อไม่ และถามต่อว่าสถานที่กาหนดให้พวกเขาอยูใ่ นระบบต่างๆ เหล่านี้อย่างไร
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 แสดงแผนที่และธงของประเทศสมาชิ ก อาเซี ยน ชี้ ตาแหน่ งที่อยู่ของพวกเขาบนแผนที่ ครู พยายามหาข้อสรุ ปจากนักเรี ยนพวกเขาเป็ นสมาชิ กของเมืองและ
ประเทศใด
 แสดงธงของประเทศสมาชิกอาเซียน นักเรี ยนบ่งชี้ธงชาติของพวกเขา ครู พยายามหาข้อสรุ ปจากนักเรี ยนธงชาติเป็ นตัวแทนหรื อเป็ นสัญลักษณ์ของสิ่ งใด
 แจกกระดาษ A4 และดินสอสี ให้นกั เรี ยนวาดและทาสี ธงชาติของตน
 ติดภาพที่วาดในคาบที่ 1 และแผนที่ลงบนโปสเตอร์ เพื่อแสดงว่าพวกเขาเป็ นส่ วนหนึ่งของหลายระบบ
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา ติดธงของประเทศต่างๆ ที่วาด/เตรี ยมไว้บนแผนที่
บทสรุ ป จัดแสดงโปสเตอร์ผลงานในห้องเรี ยน ให้นกั เรี ยนร่ วมสังเกตผลงานของแต่ละคน
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง ไม่มี
การประเมินผลที่แนะนา
 ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างหน้าที่ประจาที่บา้ นและที่โรงเรี ยนอย่างละ 1 ตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบายความแตกต่าง วาดภาพประกอบ จัดแสดงภาพที่วาดในชั้นเรี ยน
อธิ บายว่าพวกเขาเป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครัวและห้องเรี ยนอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่พวกเขาต้องมีหน้าที่ที่ตอ้ งทาเป็ นประจา อธิ บายเหตุผล 1-2
ข้อ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 1-การอธิบาย ด้านที่ 2–การตีความ และ ด้านที่ 4-มุมมอง)
 ให้นกั เรี ยนจัดทาแผนที่ที่อยูอ่ าศัย แสดงตาแหน่งเมือง จังหวัด ประเทศ และธงชาติของประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ พวกเขาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบ
ครอบครัว ห้องเรี ยน เมือง จังหวัดและประเทศที่อาศัยอยู่ แผนที่ควรวาด ระบุ และติดป้ ายอย่างชัดเจนถูกต้อง ให้นกั เรี ยนจัดแสดงโปสเตอร์ผลงาน ร่ วมกัน
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยนว่าพวกเขาเป็ นส่ วนหนึ่งของหลายๆ กลุ่มในสังคมได้อย่างไร (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 1-การอธิบาย ด้านที่
2–การตีความ และ ด้านที่ 4-มุมมอง)
คาถามท้ ายบท
 การมีหน้าที่ประจาช่วยเราปรับตัวเข้ากับระบบต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
 เราสามารถเป็ นส่ วนหนึ่งของหลายระบบในเวลาเดียวกันได้อย่างไร
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร สามารถเชื่อมโยงบทเรี ยนนี้กบั วิชาอื่นๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับกฎ สิ ทธิ และความรับผิดชอบในวิชาประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา และ
การศึกษาหน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษาในบทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และบทที่ 4 การส่ งเสริ มความแสมอภาคและความยุติธรรมได้
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้: แผนก่อการดี
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : ประถมศึกษาตอนปลาย / หน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา
ภาพรวม นักเรี ยนคิด "แผนก่อการดี" แสดงความมีน้ าใจต่อเพื่อน ครอบครัว หรื อคนในชุมชน หรื อเป็ นจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ บันทึก
ประสบการณ์และปฏิกิริยาตอบรับจากผูร้ ับ นักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็น บอกเล่าประสบการณ์ในชั้นเรี ยน และขยายผลแนวคิดของแผนปฏิบตั ิที่แสดงถึงความมี
น้ าใจต่อชุมชน เพื่อนาไปต่อยอดพัฒนาแผนปฏิบตั ิสาหรับกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้
ความเข้ าใจที่คาดหวัง การแสดงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่นและการเปิ ดใจให้กว้างสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญได้
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน
 นักเรี ยนเรี ยนรู้พฒั นาแผนปฏิบตั ิที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่นได้
 นักเรี ยนเขียนบันทึกและวาดภาพประกอบผลการเรี ยนรู้ ได้
 นักเรี ยนสามารถปรับปรุ ง พัฒนาแผนปฏิบตั ิแผนใหม่บนพื้นฐานของผลการเรี ยนรู้ของแผนที่นาไปปฏิบตั ิได้
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
 เราสามารถเป็ น "ตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง" ทาหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีเมตตา และมีใจที่เปิ ดกว้างได้อย่างไร (ประชาชน แนวคิด)
 การที่เรามีจุดมุ่งหมายร่ วมกันสามารถช่วยให้หลายชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึนได้อย่างไร (ประชาชน สื่ อแนวคิด)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้
 แผนจัดการ แผนภูมิก่อการดี
 นิทานพื้นบ้านหรื อเรื่ องราวของคนในท้องถิ่นที่กระทาความดีและได้ดีเป็ นผลตอบแทน
เวลาที่ใช้ 2 คาบ
อภิธานศัพท์
 "ตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง" หมายถึง บุคคลที่มีความกระตือรื อร้น มีความพยายามที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน
 การเปิ ดใจให้กว้าง หมายถึง อดทน เปิ ดใจรับฟังความคิดเห็น และไม่โกรธหรื อขุ่นเคืองใจง่าย
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การเตรี ยมความพร้ อม
 จากบทบาทของตัวละครในนิทานพื้นบ้านหรื อเรื่ องราวของคนในท้องถิ่นที่เล่ามานี้แสดงการกระทาที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่นอย่างไร
 ตัวละครแต่ละตัวตอบสนองต่อการกระทาที่แสดงถึงความมีน้ าใจแตกต่างกันอย่างไร
 เราสามารถขยายผลของการกระทาที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อสังคมที่มีขนาดใหญ่ข้ ึนได้อย่างไร
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน ระดมความคิดการกระทาที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่น และบันทึกรายละเอียดในสมุด/กระดาษ
การสาธิ ตกิจกรรม
 ครู สาธิ ตการกระทาที่แสดงถึงความมีน้ าใจกับนักเรี ยน นักเรี ยนจะได้สัมผัสและเข้าใจความรู้สึกเมื่อมีคนมาแสดงความมีน้ าใจต่อพวกเขา
 ครู สาธิ ตวิธีการบันทึกการกระทาที่แสดงถึงความมีน้ าใจและปฏิกิริยาตอบรับของผูร้ ับ
ขัน้ ตอนการสอน
คาบที่ 1
 อ่านนิทานพื้นบ้านหรื อเรื่ องราวของคนในท้องถิ่นที่มีตวั ละครแสดงการกระทาที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่นและได้รับน้ าใจจากผูอ้ ื่นเป็ นการตอบแทน
 ร่ วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการกระทาที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่นของตัวละครในเรื่ องนั้นๆ บันทึกความคิดเห็นบนกระดานหน้าชั้นให้เพื่อนร่ วมห้อง
อ่าน อ่านทบทวนนิทานพื้นบ้านหรื อเรื่ องราวของคนในท้องถิ่นนั้นอีกครั้ง ร่ วมกันแสดงความคิดเห็นตัวละครแต่ละตัวในเรื่ องนั้นๆ มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
การกระทาที่แสดงถึงความมีน้ าใจแตกต่างกันอย่างไร
 ระดมความคิดการกระทาที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่นที่นกั เรี ยนสังเกตเห็น เพิ่มรายละเอียดในสมุด/กระดาษที่บนั ทึกไว้ก่อนหน้านี้
 ครู คิดแผนปฏิบตั ิที่แสดงถึงความมีน้ าใจของครู ต่อนักเรี ยน (ตัวอย่างเช่น พับนกกระเรี ยนกระดาษเป็ นของขวัญแก่นกั เรี ยน นกกระเรี ยนเป็ นสัญลักษณ์ของชีวติ
ที่มีความสุ ข ยืนยาว นามาซึ่งความโชคดี สงบสุ ข) ครู บนั ทึกปฏิกิริยาของนักเรี ยนและแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักเรี ยนเกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขา
 ร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทาที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่นบางการกระทาส่ งผลกระทบต่อคนเพียงหนึ่งคน ในขณะที่อีกการกระทาส่ งผล
กระทบต่อคนหลายคน เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น
 ครู แจกตารางแสดงผลการเรี ยนรู้ของแผนปฏิบตั ิที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่น นักเรี ยนร่ วมกันวางแผนปฏิบตั ิที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่นหรื อกลุ่มคนใน
ชุมชน (เช่นกลุ่มผูส้ ู งอายุ เด็กเล็ก เพื่อนๆ ต่างท้องถิ่น ฯลฯ) และบันทึกแผนปฏิบตั ิลงในตาราง นักเรี ยนสามารถเลือกทาได้มากกว่าหนึ่งแผน
 นาแผนปฏิบตั ิไปทาเป็ นการบ้านและส่ งผลงานภายใน 1 สัปดาห์ ครู เตือนให้บนั ทึกการกระทาของนักเรี ยนที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่น รวมทั้งปฏิกิริยาตอบ
รับจากผูร้ ับ
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คาบที่ 2
 ทบทวนแผนปฏิบตั ิที่นกั เรี ยนทาเป็ นการบ้าน ครู สาธิตการบันทึกการกระทาและปฏิกิริยาตอบรับของนักเรี ยน เมื่อครู แสดงความมีน้ าใจต่อนักเรี ยน (ดังตัวอย่าง
การพับนกกระเรี ยนกระดาษ)
 แบ่งกลุ่มร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทาและปฏิกิริยาตอบรับจากผูร้ ับที่ทาเป็ นการบ้าน สรุ ปผลการเรี ยนรู้ เลือกตัวอย่างที่น่าสนใจมานาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน
 ร่ วมกันแสดงความคิดเห็นแผนปฏิบตั ิเหล่านี้สามารถเปลี่ยนอารมณ์ สถานการณ์ หรื อความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับอย่างไร
 ระดมความคิดรวบรวมสาเหตุ เพราะเหตุใดแผนปฏิบตั ิบางแผนมีปฏิกิริยาตอบสนองดีจากผูร้ ับ ในขณะที่บางแผนอาจไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ เลย ให้
นักเรี ยนร่ วมกันปรับปรุ งพัฒนาแผนปฏิบตั ิแผนใหม่ หลังจากได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับสาเหตุที่ได้ไม่ได้รับการตอบรับ
 ระดมความคิดวางแผนปฏิบตั ิแผนใหม่ที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อชุมชนขนาดใหญ่ข้ ึน (ตัวอย่างเช่น ทาความสะอาดบริ เวณโรงเรี ยน หรื อสวนสาธารณะ)
 ระดมความคิดวางแผนปฏิบตั ิแผนใหม่ที่สามารถขยายผลถึงบุคคลอื่นๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ (ตัวอย่างเช่น ช่วยเหลือประเทศที่ตอ้ งการความ
ช่วยเหลือ)
 จัดแสดงผลงานแผนปฏิบตั ิที่แสดงถึงความมีน้ าใจของนักเรี ยนต่อผูอ้ ื่น หรื อกลุ่มคนในชุมชน หรื อกลุ่มคนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่กระดานข่าวใน
โรงเรี ยน เพื่อแบ่งปั นประสบการณ์ให้กบั นักเรี ยนห้องอื่น
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา แบ่งกลุ่มวางแผนปฏิบตั ิที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อโรงเรี ยน โดยแบ่งตามความสามารถในการเขียนของนักเรี ยน
บทสรุ ป ติดผลงานในชั้นเรี ยน
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง นักเรี ยนเขียน และติดแผนปฏิบตั ิท้ งั หมดที่คิดขึ้นบนกระดานข่าวเพื่อให้เพื่อนนักเรี ยนได้อา่ น นักเรี ยนจะพบว่าแผนปฏิบตั ิเหล่านี้เชื่อมโยง
จากแผนหนึ่งไปสู่ อีกแผนหนึ่ง เปรี ยบได้กบั เมล็ดพืชที่กาลังเจริ ญเติบโตงอกงามเป็ นต้นไม้ใหญ่ เพื่อแสดงการเชื่อมโยงระหว่างแผน ให้นกั เรี ยนติดแผนปฏิบตั ิท้ งั หมด
เหมือนภาพต้นไม้กาลังเติบโต
การประเมินผลที่แนะนา
 ให้นกั เรี ยนบันทึกการกระทาที่แสดงถึงความมีน้ าใจของตัวละครในนิทานพื้นบ้านหรื อเรื่ องราวของคนในท้องถิ่นที่ได้อ่านในตารางแสดงผลการเรี ยนรู้
รวบรวมตัวอย่างอื่นๆ จากการอภิปรายในชั้นเรี ยนที่นกั เรี ยนสังเกตเห็นที่โรงเรี ยน ที่บา้ น และ/หรื อในชุมชน ตารางดังกล่าวควรอธิบายตัวละครที่แสดงความมี
น้ าใจ และตัวละครที่ได้รับน้ าใจนั้นๆ ครู บนั ทึกคาตอบของนักเรี ยนแต่ละคน (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 1-การอธิบาย ด้านที่ 2–การตีความ ด้านที่ 4มุมมอง และด้านที่ 5-การร่ วมรู ้สึก)
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 ให้นกั เรี ยนสร้างแผนปฏิบตั ิ 1-2 แผนที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่นหรื อกลุ่มคนในชุมชน และดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิน้ นั ๆ แผนปฏิบตั ิควรครอบคลุม
รายละเอียดดังนี้ อธิบายการกระทาของนักเรี ยน ปฏิกิริยาตอบรับของผูร้ ับหรื อกลุ่มคนที่ได้รับ และคาแนะนาเพื่อปรับปรุ งในอนาคต ควรเขียนข้อมูลเหล่านี้
อย่างชัดเจนโดยบันทึกในตารางแสดงผลการเรี ยนรู้ของแผนปฏิบตั ิที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่นที่ครู แจก (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 1-การอธิบาย ด้าน
ที่ 2–การตีความ และ ด้านที่ 3-การประยุกต์ใช้)
 ให้นกั เรี ยนจัดแสดงผลงานแผนปฏิบตั ิที่กระดานข่าวในโรงเรี ยน เชิญเพื่อนนักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของพวกเขาในการแสดง
ความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่น และร่ วมแบ่งปันประสบการณ์ที่พวกเขาสังเกตเห็น (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 2–การตีความ ด้านที่ 4–มุมมอง และด้านที่ 5-การร่ วม
รู้สึก)
คาถามท้ ายบท
 การได้ยนิ หรื อได้เห็นการกระทาที่แสดงถึงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่นส่ งผลกระทบอย่างไรต่อเราและการกระทาของเรา
 ผูใ้ ห้และผูร้ ับน้ าใจได้รับผลประโยชน์อะไร
 การแสดงความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่นส่ งผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างไร และสามารถกาหนดมาตรฐานใหม่อย่างไร
การเชื่ อมโยงกับกลุ่มสาระอื่นในหลักสูตร สามารถเชื่อมโยงบทเรี ยนนี้กบั วิชาประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา และอาเซียนสามารถส่ งเสริ มการกระทาที่แสดงถึงความมี
น้ าใจต่อผูอ้ ื่นได้อย่างไร บทเรี ยนนี้สามารถสอนนักเรี ยนระดับสู งขึ้นในวิชาหน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษาบทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน หลักการและเป้ าหมายของ
อาเซียนได้
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เอกสารประกอบการสอน ตารางแสดงผลการเรี ยนรู้ของแผนก่อการดี
ชื่อ ________________________________ วันที่ ___________
แผนปฏิบตั ิน้ ีแสดงความมีน้ าใจต่อใคร (เช่น พ่อแม่ เพื่อนในโรงเรี ยน ผูส้ ู งอายุในชุมชน เด็กเล็ก ฯลฯ)
นักเรี ยนแผนปฏิบตั ิอย่างไร

นักเรี ยนสังเกตเห็นปฏิกิริยา
ตอบรับจากผูร้ ับอย่างไร

นักเรี ยนสามารถปรับปรุ ง
แผนปฏิบตั ิอย่างไรในอนาคต
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ร่ วมมือ ร่ วมสร้าง อย่างยัง่ ยืน!
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น/หน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา
ภาพรวม นักเรี ยนจะเรี ยนรู ้ที่จะเห็นคุณค่าสิ่ งแวดล้อมเพื่อหาวิธีรักษา นักเรี ยนร่ วมกันศึกษา แสดงความคิดเห็น ที่ดารงรักษาไว้ให้ความรู้แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนและ
คนในชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบของการบริ โภคและการทาลายสิ่ งแวดล้อม อธิบายผลประโยชน์ที่จะได้รับถ้าดาเนินการตามโครงการเพื่อเน้นประเด็นดังกล่าวในชุมชน
เรี ยนรู้ผลกระทบต่อประเทศและโลกโดยมุ่งเน้นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้าน ในที่สุดนักเรี ยนจะร่ วมพัฒนาโครงการ จัด
กิจกรรมพิเศษแบ่งปั นประสบการณ์ ให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรี ยนและคนในชุมชนเกี่ยวกับความสาคัญของการดารงรักษาสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ความเข้ าใจที่คาดหวัง ควรมีการอนุ รักษ์/รักษาสิ่ งแวดล้อมไว้เพื่อคนรุ่ นหลัง
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน
 นักเรี ยนสามารถเขียนบทกวีเกี่ยวกับธรรมชาติหรื อสร้างผลงานศิลปะที่เชื่อมโยงกับสิ่ งแวดล้อมได้
 นักเรี ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในประเทศ และในประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งหาทางแก้ไขได้
 นักเรี ยนเข้าใจการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
 นักเรี ยนเรี ยนรู้เกี่ยวกับความไม่สมดุลของระบบนิเวศ และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นเพื่อสร้างสมดุลอีกครั้งได้
 นักเรี ยนพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และให้ความรู้กบั บุคคลอื่นได้
 นักเรี ยนเรี ยนรู้รับฟังความคิดเห็นของคนส่ วนใหญ่จากการแบ่งกลุ่มทางาน
 นักเรี ยนจะประเมินผลการทางานของตนเองในทุกขั้นตอนของโครงการ
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
 วันนี้เรามีภาระหน้าที่อะไรที่ตอ้ งทาเพื่อคนรุ่ นหลัง (สื่ อสถานที่ ประชาชน)
 เพราะเหตุใดประเทศสมาชิกอาเซียนควรช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเมื่อเผชิญกับปัญหาสิ่ งแวดล้อมหรื อภาวะเศรษฐกิจตกต่า (สื่ อแนวคิด สถานที่)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้
 แผนที่ตดั ไม้ทาลายป่ า
 แผนที่แนวปะการังที่ถูกคุกคาม/แนวปะการังเสื่ อมโทรม
 แผนที่ลุ่มแม่น้ าโขง
 แผนที่แสดงทิศทางลมมรสุ มในฤดูหนาวและฤดูร้อน
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แนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ตารางรวบรวมความคิดโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ตารางอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินโครงการ
(ถ้ามีอินเทอร์ เน็ต) แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม www.riverofwords.org
บทความข่าว หนังสื อ แผ่นพับ เว็บไซต์ และเอกสารอื่นๆ ที่ตดั เก็บสาหรับนักเรี ยนเพื่อการวิจยั จัดเตรี ยมโดยครู หรื อบรรณารักษ์หอ้ งสมุด
สมุดบันทึกการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนเมื่อแบ่งกลุ่มทางานของครู (เช่นคลิปบอร์ ด หรื ออุปกรณ์พกพาอื่นๆ)

เวลาที่ใช้ 6 คาบ
อภิธานศัพท์
 การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หมายถึง สามารถอนุรักษ์ส่ิ งใดสิ่ งหนึ่งให้คงไว้เป็ นเวลานาน
 การบริ โภค หมายถึง การใช้ทรัพยากรหรื อวัตถุสิ่งของ
 ความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการทาลายสิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติของโลก
 ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบที่มีความสัมพันธ์กนั ของสิ่ งมีชีวติ และสภาพแวดล้อม
 รี ไซเคิล หมายถึง วิธีการนาขยะหรื อของเสี ยกลับมาใช้ใหม่
การเตรี ยมความพร้ อม
 (ถ้ามีอินเทอร์ เน็ต) ครู แสดงบทกวีชนะเลิศและ/หรื องานศิลปะจาก International River of Words Poetry and Art Contest ที่เว็บไซต์ www.riverofwords.org
และร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพรรณนาของบทกวีและ/หรื องานศิลปะเกี่ยวกับธรรมชาติของโลก
 (ถ้าไม่มีอินเทอร์ เน็ต) ครู เตรี ยมบทกวีและ/หรื องานศิลปะเกี่ยวกับธรรมชาติของโลก
 ครู หาข้อสรุ ปจากนักเรี ยนเกี่ยวกับสิ่ งที่สังเกตเห็นในบทกวีและงานศิลปะนั้นๆ
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน ก่อนเริ่ มโครงการ นักเรี ยนควรมีความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของประเทศและภูมิภาค และจะเป็ นประโยชน์อย่างมากถ้ามีความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมด้วย
การสาธิ ตกิจกรรม ครู สาธิตการเขียนบทกวีเกี่ยวกับธรรมชาติ พัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และอธิบายในชั้นเรี ยน โมเดลนี้แสดงการร่ วมเรี ยนของครู กบั
นักเรี ยน
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ขัน้ ตอนการสอน
คาบที่ 1
 ร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทกวีจากเว็บไซต์ The River of Words (หรื อบทกวีและงานศิลปะที่ครู เตรี ยมมา) เพื่อเริ่ มต้นการสนทนาเกี่ยวกับความงาม
ของธรรมชาติของโลก
 ให้นกั เรี ยนเขียนบทกวีเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกอย่างน้อยแปดคา ควรเขียนให้ชดั เจนและกระชับ ระดมสมองรวบรวมความคิดสร้างสรรค์บนกระดาน
o พิจารณาภูมิทศั น์อย่างใกล้ชิด
o ให้ความสาคัญกับต้นไม้หรื อกลุ่มไม้
o บรรยายสภาพอากาศ เช่น เป็ นวันที่ลมแรง คืนที่มีพายุ แสงแดดอบอุ่นยามเช้า หรื อแสงแดดจ้ายามบ่าย
o ร่ วมแบ่งปันประสบการณ์การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแสง เช่น ตอนพระอาทิตย์ข้ ึน แสงแดดจ้าตอนเที่ยงวัน ตอนพระอาทิตย์ตก
o ฟังเสี ยงธรรมชาติรอบตัวเรา และสังเกตเสี ยงที่แผ่วเบา เช่น เสี ยงฟองอากาศในโคลน เสี ยงลมพัด หรื อเสี ยงไก่ขนั
o ความคิดสร้างสรรค์ในด้านอื่นๆ ที่สามารถใช้เขียนบทกวี
 นักเรี ยนเขียนบทกวีอย่างน้อย 8 บรรทัดโดยครู คอยช่วยแนะนา
คาบที่ 2
 นักเรี ยนอ่านบทกวีที่แต่งเพื่อพรรณนาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ให้ความสาคัญกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่พวกเขาสังเกตเห็นจากบทกวีที่แต่ง
 (ถ้ามีอินเทอร์ เน็ต) สนับสนุนให้นกั เรี ยนส่ งบทกวีไปที่ International River of Words Poetry and Art Contest (ตามความสมัครใจ)
 แสดงแผนที่ตดั ไม้ทาลายป่ าและแผนที่แนวปะการังที่ถูกคุกคาม/แนวปะการังเสื่ อมโทรม ซึ่ งบ่งบอกปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศและประเทศเพื่อน
บ้าน และระดมความคิดเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
 แสดงแผนที่ลุ่มแม่น้ าโขงและแผนที่แสดงทิศทางลมมรสุ ม บ่งชี้มหาสมุทรและแม่น้ าที่ไหลผ่านประเทศต่างๆ และสภาพอากาศที่อาจมีผลกระทบต่อประเทศ
นั้น ๆ และในทางกลับกัน
คาบที่ 3 4 และ 5
 อธิ บายและยกตัวอย่างแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
 แบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน และเลือกปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเพื่อการวิจยั ตั้งคาถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์ เน็ตและ/หรื อหนังสื อในห้องสมุด (ถ้ามี) หรื อจาก
เอกสารที่ครู รวบรวมไว้
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 กาหนดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เลือกเพื่อการวิจยั ศึกษาความคืบหน้าในการแก้ไข ระดมความคิดหาทางแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม และในฐานะที่เป็ นเยาวชน พวกเขา
สามารถทาอะไรให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และโดยวิธีการใด
 ระดมความคิดเพื่อหาวิธีนาเสนอปั ญหาสิ่ งแวดล้อมต่อโรงเรี ยนและชุมชน ตัวอย่างเช่น
o จัดทาโปสเตอร์ ในโรงเรี ยนและชุมชน
o เขียนบทความในหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นหรื อจัดทาใบปลิวแจกจ่ายในโรงเรี ยน/ชุมชน
o จัดทาหนังสื อสาหรับเด็กชั้นประถมศึกษา
o วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในโรงเรี ยน
คาบที่ 6
 แต่ละกลุ่มนาเสนอโครงการหน้าชั้นเรี ยน อธิบายวิธีแก้ไขปัญหา นาเสนอวิธีการสร้างความยัง่ ยืนให้กบั สิ่ งแวดล้อม และใช้เป็ น “แผนปฏิบตั ิ” สาหรับเยาวชน
ในชุมชนและในประเทศ
 ครู ควรคอยอานวยความสะดวก ช่วยแนะนานักเรี ยนหาข้อมูล พัฒนาโครงการ นาเสนอปัญหา และวาง “แผนปฏิบตั ิ” ตั้งแต่ตน้ จนจบ
 นักเรี ยนควรสะท้อนคาแนะนาของครู ในโครงการ
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา ในระหว่างเรี ยนครู ควรคอยอานวยความสะดวก ตอบคาถาม ช่วยชี้แนะวิธีการทาวิจยั และพัฒนาโครงการ
บทสรุ ป จัดกิจกรรมพิเศษ 1 วันเพื่อเฉลิมฉลองสิ่ งแวดล้อม แสดงบทกวีและงานศิลปะเกี่ยวกับธรรมชาติ พร้อมทั้งนาเสนอโครงการพัฒนาเพื่อสร้างความยัง่ ยืน
ให้กบั สิ่ งแวดล้อมที่นกั เรี ยนจัดทาขึ้น และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปั ญหา
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง นักเรี ยนเขียน ปรับปรุ ง แก้ไขบทกวีเกี่ยวกับธรรมชาติเป็ นการบ้าน
การประเมินผลที่แนะนา
 ให้นกั เรี ยนเขียนบทกวีอย่างน้อย 8 บรรทัดครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ อธิบายภูมิทศั น์ ให้ความสาคัญต่อต้นไม้หรื อกลุ่มไม้ บรรยายสภาพอากาศ อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของแสง บรรยายเสี ยงธรรมชาติ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติในด้านอื่นๆ ให้นกั เรี ยนอ่านบทกวีที่พรรณนาเกี่ยวกับธรรมชาติหน้าชั้น
หรื อภายในกลุ่ม สนับสนุนให้นกั เรี ยนส่ งบทกวีไปที่ River of Words International Poetry and Art Contest ตามความสมัครใจ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน
ด้านที่ 2-การตีความ และด้านที่ 5-การร่ วมรู้สึก)
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 ให้นกั เรี ยนร่ วมกันจัดแสดงภาพ/บทความเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่คุกคามในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่กระดานข่าวในห้องเรี ยน ให้
นักเรี ยนร่ วมอภิปรายในชั้นในด้านความเชื่อมต่อทางกายภาพของประเทศต่าง ๆ อาทิ มหาสมุทรแม่น้ าที่ไหลผ่านประเทศต่างๆ สภาพอากาศและภูมิประเทศ
ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 2-การตีความ และด้านที่ 4-มุมมอง)
 ให้นกั เรี ยนเลือกประเด็นสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นปั จจุบนั ที่สอดคล้องและเป็ นปัจจุบนั ตั้งคาถามเพื่อการวิจยั ศึกษาความคืบหน้าในการแก้ไขปั ญหา (ในชุมชน
ประเทศ หรื อประเทศสมาชิกอาเซียน ฯลฯ) พัฒนาและนาเสนอโครงการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนหน้าชั้นโดยมีครู คอยแนะนาตลอดกระบวนการวางแผน
โครงการ ครู ประเมินนักเรี ยนเรื่ องการให้ความร่ วมมือ การจัดการภายในกลุ่ม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมความรู้ในการพัฒนาโครงการ โครงการจะถูก
ประเมินโดยอ้างอิงจากตารางอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนประเมินโครงการในด้านต่างๆ ดังนี้ ความเข้าใจและความสัมพันธ์ของหัวข้อวิจยั กับการพัฒนา
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ทักษะ/ความชานาญในการทางานวิจยั การสื่ อสาร การให้ความร่ วมมือ และความเป็ นไปได้ของโครงการ (การประเมินผลรวบยอด ด้าน
ที่ 1-การอธิบาย ด้านที่ 3-การประยุกต์ใช้ ด้านที่ 4-มุมมอง และด้านที่ 5-การร่ วมรู้สึก)
 ให้นกั เรี ยนประเมินผลตนเองและผลงานของกลุ่มโดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของโครงการที่ผลการพัฒนาที่ยง่ั ยืน ความกระตือรื อร้น และความ
ภาคภูมิใจในผลงานและการเป็ นพลเมืองที่ตน่ั ตัวตลอดมา (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 6-การรู้จกั ตัวเอง)
คาถามท้ ายบท
 ศิลปะและบทกวีเชื่อมโยงเรากับธรรมชาติได้อย่างไร
 หลายประเทศเชื่อมโยงกันด้านสิ่ งแวดล้อมและระบบนิเวศได้อย่างไร
 เราสามารถสร้างสมดุลให้กบั ระบบนิเวศอีกได้อย่างไร
 บทบาทของการศึกษาและการตระหนักถึงปัญหา ช่วยปกป้ องโลกได้อย่างไร
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร สามารถเชื่อมโยงการสร้างผลงานศิลปะ การเขียนบทกวี งานวิจยั และการเขียนโครงการกับวิชาศิลปะ ศิลป์ ภาษาและวรรณคดี
แผนที่สามารถเชื่ อมโยงกับวิชาสังคมศึกษาและภูมิศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์มีบทบาทในการตีความข้อมูลทางสถิติ ในขณะที่การวิจยั ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและการนาเสนอ
การแก้ไขปัญหาสามารถเชื่อมโยงกับหลักสู ตรวิชาวิทยาศาสตร์ ได้
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เอกสารประกอบการสอน แผนที่การทาลายป่ า
พื้นที่ป่า 1995-96
พื้นที่ป่าเดิม
ไม่ใช่พ้นื ที่ป่า

ที่มา Rodrigue J-P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography.
http//people.hofstra.edu/jean-paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html
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เอกสารประกอบการสอน แผนที่แนวปะการังที่ถูกคุกคาม
สู ง
ต่า
ปานกลาง

ที่มา Rodrigue J-P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography.
http//people.hofstra.edu/jean-paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html
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เอกสารประกอบการสอน แผนที่ลุ่มแม่น้ าโขง

ที่มา Rodrigue J-P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography.
http//people.hofstra.edu/jean-paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html
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เอกสารประกอบการสอน แผนที่แสดงทิศทางลมมรสุมในฤดูหนาวและฤดูร้อน

ที่มา Rodrigue J-P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography.
http//people.hofstra.edu/jean-paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html
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เอกสารประกอบการสอน แนวทางโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ถึงเวลาที่เราต้องชื่นชมและรักษาสิ่ งแวดล้อมของเราไว้ นักเรี ยนทุกคนในกลุ่ม (กลุ่มละ 2-3 คน) จะกลายเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาสิ่ งแวดล้อม รู้วธิ ี แก้ไขปัญหาใน
ปั จจุบนั สามารถคิดหาแนวทางแก้ไขใหม่ และสามารถพัฒนาแผนปฏิบตั ิได้ นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มจะร่ วมกันพัฒนาโครงการ ให้ความรู้แก่เพื่อนร่ วมชั้นและใน
โรงเรี ยน นักเรี ยนต้องนาเสนอปัญหาเพื่อให้พวกเขาได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาสิ่ งแวดล้อมต่อท้องถิ่น ภูมิภาค และ/หรื อโลกของเรา และนักเรี ยนจะร่ วมกัน
นาเสนอโครงการในวันคุม้ ครองโลก (Earth Day)
นักเรี ยนจะพบคาศัพท์ใหม่ในโครงการและงานวิจยั นี้ คาศัพท์ที่ควรทราบมีดงั นี้
อภิธานศัพท์
 การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หมายถึง สามารถอนุรักษ์ส่ิ งใดสิ่ งหนึ่งให้คงไว้เป็ นเวลานาน
 การบริ โภค หมายถึง การใช้ทรัพยากรหรื อวัตถุสิ่งของ
 ความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการทาลายสิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติของโลก
 ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบที่มีความสัมพันธ์กนั ของสิ่ งมีชีวติ และสภาพแวดล้อม
 รี ไซเคิล หมายถึง วิธีการนาขยะหรื อของเสี ยกลับมาใช้ใหม่
นี่เป็ นโอกาสอันดีที่นกั เรี ยนจะได้นาเสนอความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโครงการ นักเรี ยนอาจเลือกจัดทาโปสเตอร์ เขียนบทความข่าว ทา
หนังสื อภาพ ทาแผ่นพับ วาดจิตรกรรมฝาผนัง ตัดปะข่าว นาเสนอโครงการโดยใช้ PowerPoint ทา Podcast ทาภาพยนตร์ หรื อความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อช่วยนาเสนอ
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งแนวทางแก้ไขปั ญหา นักเรี ยนต้องหาวิธีโน้มน้าวเพื่อนร่ วมชั้นและคนในชุมชนให้นาแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบตั ิ และสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้กบั โลกของเรา
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ขั้นตอนการร่ วมมือกันจัดทาโครงการ
1. เลือกสมาชิกในกลุ่ม นักเรี ยนต้องแบ่งงานกันทาและร่ วมมือกันภายในกลุ่ม
2. ตกลงหัวข้อปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเพื่อทาวิจยั
3. ตั้งคาถามเกี่ยวกับหัวข้อปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เลือกทาวิจยั
4. ทาวิจยั หัวข้อปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เลือก ศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาในปัจจุบนั และพัฒนาหาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
5. ร่ วมกันบันทึก “ตารางรวบรวมความคิดโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” ภายในกลุ่ม
6. ตกลงร่ วมกันโครงการใดเหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่เลือก และคิดวิธีนาเสนอโครงการ
7. แบ่งงานกันทาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานเพื่อให้โครงการสาเร็ จไปด้วยดี โดยพิจารณาจุดแข็งของแต่ละคน เช่นบางคนเหมาะเป็ นนักเขียน ศิลปิ นวาด
เขียน นักดนตรี นักคณิ ตศาสตร์ นักแสดง นักกีฬา นักเต้น ฯลฯ
8. วางแผนโครงการร่ วมกัน
9. พัฒนาแผนงานโครงการและนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน ในโรงเรี ยน และ/หรื อในชุมชน
10. ซักซ้อมวิธีนาเสนอโครงการ
11. ร่ วมแบ่งปั นสิ่ งที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้!
12. หลังจากวันคุม้ ครองโลก (Earth Day) ให้นกั เรี ยนประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในกลุ่ม สิ่ งที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมทา
ประโยชน์ให้กบั ชุมชน การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม และการเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนชอบ
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เอกสารประกอบการสอน แผนการจัดการความคิดโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ชื่ อสมาชิ กในกลุ่ม ______________________________________________________________________________________________________
คาแนะนาในการใช้ ใช้แผนการจัดการเพื่อรวบรวมความคิดของสมาชิกในกลุ่มเพื่อการดาเนินโครงการเพื่อความยัง่ ยืน
ประเด็นด้านสั่งแวดล้อม
คาถามเกี่ยวกับปัญหาสิ่ งแวดล้อมนั้นๆ
วิธีแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมนั้นๆ ในปัจจุบนั

แนวทางแก้ไขปั ญหาใหม่

แผนปฏิบตั ิ

แนวคิดการนาเสนอข้อมูลที่จะเพื่อนาไปเผยแพร่
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เอกสารประกอบการสอน รู บิคเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินโครงการเพื่อความยัง่ ยืน
ข้ อกำหนด
กำรพัฒนำแนวคิด กำร
นำเสนอแนวคิดเป็ นระบบ
ชัดเจน และเชื่อมโยงกัน

ควำมถูกต้ องแม่ นยำของ
เนือ้ หำ

ดีมำก
(A)
แนวคิดดีมากถูกพัฒนาจาก
ข้อมูลหลายแหล่งที่เชื่อมโยง
กัน แนวคิดมีการนาเสนอ
อย่างเป็ นระบบ ชัดเจน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เข้าใจง่าย และง่ายต่อการ
ระบุกลุ่มผูช้ ม/ผูฟ้ ัง

ดี
(B)
แนวคิดส่ วนใหญ่ถูกพัฒนา
จากข้อมูลบางอันที่เชื่อมโยง
กัน และแนวคิดส่ วนใหญ่มี
การนาเสนออย่างเป็ นระบบ
ชัดเจน

พอใช้
(C)
แนวคิดมีการนาเสนออย่าง
เป็ นระบบแต่ไม่ชดั เจน ต้อง
อ่านซ้ าหลายครั้งเพื่อทา
ความเข้าใจ

ใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม (ที่เลือก
หัวข้อไว้) และศึกษาวิธีแก้ไข
ปัญหาในปัจจุบนั จากหลาย
แหล่งที่เชื่อมโยงกัน เช่นจาก
ข้อเท็จจริ ง จากข้อมูลทาง
สถิติ และมีตวั อย่างประกอบ

ใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับ
ใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัญหา
ปัญหาสิ่ งแวดล้อม (ที่เลือก สิ่ งแวดล้อม (ที่เลือกหัวข้อ
หัวข้อไว้) และศึกษา
ไว้) ถูกต้องบางส่ วน
วิธีแก้ไขปัญหาในปัจจุบนั
จากบางแหล่งที่เชื่อมโยงกัน
เช่นจากข้อเท็จจริ ง จาก
ข้อมูลทางสถิติ และมี
ตัวอย่างประกอบ

ต้ องแก้ไข/ปรับปรุ ง
(D หรือ F)
ข้อมูลของโครงการดูเหมือน
ถูกเก็บจากหลายแหล่งที่ไม่
เชื่อมโยงกันแต่เอามาเขียน
ไว้ดว้ ยกัน มีการพัฒนา
แนวคิดเพียงส่ วนน้อยเท่านั้น
หรื อไม่มีการพัฒนาแนวคิด
เลย การนาเสนอแนวคิดไม่
เป็ นระบบ ชัดเจนและไม่
เชื่อมโยงกัน
ไม่ได้นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาสิ่ งแวดล้อม (ที่เลือก
หัวข้อไว้) ที่ถูกต้องมาใช้
เป็ นเพียงการเขียนแสดง
ความคิดเห็นที่ไม่มีมูล
ข้อเท็จจริ ง
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ข้ อกำหนด
รู ปลักษณ์ ของผลงำน

แนวทำงแก้ไขปัญหำที่
สร้ ำงสรรค์

ดีมำก
(A)
ผลงานถูกทาอย่างประณี ต
นาเสนออย่างเป็ นระบบ
ชัดเจน เรี ยบร้อยไม่มีรอยขีด
ฆ่า มีส่ิ งบ่งบอกถึงความ
พยายามที่อยากทาให้ดีที่สุด

ดี
(B)
บางส่ วนนาเสนออย่างเป็ น
ระบบ มีส่ิ งบ่งบอกถึงความ
เอาใจใส่ ความคิด
สร้างสรรค์ และความ
พยายาม ผลงานที่ทา
ค่อนข้างเรี ยบร้อย
แนวคิดของโครงการตรงกับ แนวคิดของโครงการ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เลือกไว้ ค่อนข้างสอดคล้องกับปัญหา
นาเสนอแนวทางแก้ไข
สิ่ งแวดล้อมที่เลือกไว้
ปัญหาดีและสร้างสรรค์
นาเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาค่อนข้างดี บาง
แนวทางแก้ไขปัญหา
ค่อนข้างสร้างสรรค์

พอใช้
(C)
มีการตกแต่งบางส่ วน
ผลงานที่ทาค่อนข้าง
เรี ยบร้อย

ต้ องแก้ไข/ปรับปรุ ง
(D หรือ F)
ทาชุ่ย แค่เอามาเขียนไว้
ด้วยกัน

แนวคิดของโครงการ
สอดคล้องกับปัญหา
สิ่ งแวดล้อมที่เลือกไว้
เล็กน้อย นาเสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่ไม่สอดคล้อง
กัน

แนวคิดของโครงการไม่ตรง
กับปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่เลือก
ไว้ ไม่ได้นาเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา ไม่มีส่ิ งใดที่
แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
เลย
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หัวข้ อในกำรประเมิน
พลวัตในการทางานกลุ่ม

กลไกพื้นฐาน: การสะกดคา
ไวยากรณ์ และเครื่ องหมาย
วรรคตอน

ดีมำก
ดี
(A)
(B)
แบ่งกลุ่มทางานดีเยีย่ ม ทุกคน ส่ วนใหญ่ทางานร่ วมกันเป็ น
ในกลุ่มร่ วมกันรับผิดชอบและ กลุ่มดี การแบ่งงานค่อนข้าง
ทุกคนมีส่วนร่ วมในโครงการ เป็ นธรรม

พอใช้
ต้ องแก้ไข/ปรับปรุ ง
(C)
(D หรือ F)
ต้องอดทนทางานร่ วมกัน แบ่ง ทางานด้วยกันไม่ได้ถึงขั้น
งานที่ไม่ค่อยเป็ นธรรม
ถกเถียงกัน แบ่งงานไม่เป็ น
ธรรม งานค่อนข้างชุ่ย

ไม่มีขอ้ ผิดพลาดในการใช้
ไวยากรณ์ การสะกดคา และ
เครื่ องหมายวรรคตอน ทุกอย่าง
สมบูรณ์ถูกต้อง

มีขอ้ ผิดพลาดในการใช้
ไวยากรณ์ การสะกดคา หรื อ
เครื่ องหมายวรรคตอน 3-4
แห่ง ข้อผิดพลาดบางแห่งทาให้
การสื่ อสารผิดไป

มีขอ้ ผิดพลาดในการใช้
ไวยากรณ์ การสะกดคา หรื อ
เครื่ องหมายวรรคตอน 1-2
แห่ง แต่ขอ้ ผิดพลาดเหล่านี้ไม่
ทาให้การสื่ อสารผิดไป

ยากที่จะเข้าใจโครงการที่เขียน
ไว้เพราะมีขอ้ ผิดพลาดหลาย
อย่างในการใช้ไวยากรณ์ การ
สะกดคา และเครื่ องหมายวรรค
ตอน
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ เมล็ดพันธุ์เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น / วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ภาพรวม ครู อธิ บายว่านักเรี ยนจะออกแบบการทาสวนเกษตรแบบยัง่ ยืน และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิจของแผนงานดังกล่าว นักเรี ยนจะเข้าใจถึง
การใช้ทรัพยากรหรื อการผลิตสิ นค้าที่แตกต่างกันจะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพต่างกัน พร้อมทั้งพัฒนาแผนงานการทาสวนเกษตร/ฟาร์ มแบบยัง่ ยืน และ
แสดงความคิดเห็นถึงข้อดีขอ้ เสี ยของแผนงานและผลกระทบต่อชุมชนขนาดใหญ่ได้
ความเข้ าใจที่คาดหวัง การทาสวนเกษตรแบบยัง่ ยืนช่วยสิ่ งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน
 นักเรี ยนสามารถจากัดความคาว่าการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้
 นักเรี ยนร่ วมมือกับเพื่อนร่ วมชั้นออกแบบการทาสวนเกษตรในชุมชนได้
 นักเรี ยนทาวิจยั เพื่อพัฒนาแผนงานการทาสวนเกษตรที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของแผนงานดังกล่าวได้
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
 เราจะแสดงความรับผิดชอบในการรักษาสิ่ งแวดล้อมโดยไม่ใช้อย่างฟุ่ มเฟื อยในวันนี้และวันข้างหน้าอย่างไร (ประชาชน สถานที่ สื่ อแนวคิด)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้
 กระดาษติดฝาผนัง ปากกามาร์คเกอร์/ปากกาสี เมจิก ดินสอสี
 วัสดุเพื่อใช้ทาวิจยั สวนเกษตร
 พื้นที่กลางแจ้งสาหรับเพาะปลูก (ถ้ามีเนื้อที่วา่ ง)
เวลาที่ใช้ 5 คาบ
อภิธานศัพท์
 ปุ๋ ยหมัก หมายถึง การใช้ซากพืชหรื อซากสัตว์ที่เน่าเปื่ อยทาเป็ นปุ๋ ย
 สารกาจัดศัตรู พืช หมายถึง สารที่ใช้ฆ่าแมลงหรื อสิ่ งมีชีวิตที่เป็ นศัตรู ต่อพืช
 เกษตรอินทรี ย ์ หมายถึง อาหารหรื อวิธีการผลิตอาหารที่ไม่ใช้สารกาจัดศัตรู พืชสังเคราะห์และปุ๋ ยเคมี ไม่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม ไม่มีการฉายรังสี ไม่มี
การใช้ตวั ทาละลายในอุตสาหกรรม หรื อสารเคมีเจือปน
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 การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หมายถึง สามารถธารงรักษาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งให้คงไว้เป็ นเวลานาน
การเตรี ยมความพร้ อม แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับคาถามเหล่านี้ในชั้นเรี ยน
 อาหารของพวกเรามาจากไหน (หรื ออาจจะถามว่า ถ้านักเรี ยนมีสวนเกษตร นักเรี ยนอยากจะปลูกต้นอะไร)
 นักเรี ยนสามารถสร้างแหล่งอาหารสาหรับชุมชนได้อย่างไร และสามารถสร้างแหล่งที่อยูอ่ าศัยให้กบั พืชและสัตว์ในระบบนิเวศได้อย่างไร
 สวนเกษตรในชุมชนสามารถช่วยครอบครัวและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างไร อาจมีปัญหาใดบ้าง (ข้อสนับสนุน และข้อโต้แย้ง
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน ไม่มี
การสาธิ ตกิจกรรม ครู สาธิตการออกแบบสวนเกษตรเพาะปลูกพืชในท้องถิ่น และอธิบายวัตถุประสงค์ของการทาสวนเกษตรนั้นๆ (เช่นเป็ นสวนผัก สวนสมุนไพร สวน
เพื่อช่วยดึงดูดแมลงที่เป็ นประโยชน์ ฯลฯ)
ขัน้ ตอนการสอน
คาบที่เรี ยน กระจายการเรี ยนการสอนภายใน 5 วัน
 นักเรี ยนแบ่งกลุ่มๆ ละประมาณ 4 คน ให้นกั เรี ยนเลือกประเภทของสวนเกษตรเพื่อออกแบบ
 หลังจากตัดสิ นใจประเภทของสวนเกษตรได้แล้ว ให้ศึกษาวิจยั สวนเกษตรประเภทนั้นๆ (ประเภทของพืช ประเภทของแมลงที่สามารถถูกดึงดูดโดยพืช
เหล่านั้น ชนิดของดินที่ตอ้ งการ ปริ มาณแสงอาทิตย์ต่อวัน พื้นที่กลางแจ้งสาหรับเพาะปลูก ฯลฯ)
 ให้แต่ละกลุ่มวางแผนรู ปแบบสวนเกษตร ควรออกแบบแผนภาพเพื่อเพาะปลูกได้จริ ง ประกอบด้วยแผนผังและองค์ประกอบของสวน พร้อมทั้งบอก
วัตถุประสงค์ของการใช้สวนเกษตรนั้นตลอดปี การศึกษา
 ให้แต่ละกลุ่มวาดแผนภาพรายละเอียดของสวนเกษตรบนกระดาษติดฝาผนัง แผนภาพต้องจาลองให้สมจริ ง วัดพื้นที่สาหรับเพาะปลูกอย่างถูกต้องพร้อมทั้ง
แสดงหน่วยวัด
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา ครู ต้ งั คาถามกับนักเรี ยนเพื่อชี้แนะการออกแบบ
 พวกเขาจะทาสวนเกษตรที่ไหน
 พวกเขาสามารถใช้สารควบคุมศัตรู พืชชนิดใดที่ไม่ทาอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม
 พวกเขาคิดจะปลูกพืชกี่ชนิด ชนิดละเท่าไร และจะให้ผลผลิตประมาณเท่าไร
 พวกเขาออกแบบสวนเกษตรเพื่อใช้ในหนึ่งครอบครัวหรื อทั้งชุมชน
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บทสรุ ป แต่ละกลุ่มนาเสนอภาพวาดสวนเกษตรหน้าชั้นเรี ยน พร้อมทั้งอธิบายผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม (เช่น เป็ นแหล่งอาหารดึงดูดนกอพยพ หรื อดึงดูด
แมลงที่ช่วยผสมเกสร ฯลฯ) และให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนอธิบายประสบการณ์
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง นักเรี ยนสามารถทางานต่อไปนี้ เป็ นการบ้าน
 ค้นคว้าปัญหาการเกษตรในท้องถิ่น (เช่น การสู ญเสี ยพื้นที่การเกษตร แรงกดดันจากการพัฒนา ฯลฯ) และศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาที่ได้ดาเนินการแล้ว
 เขียน รวบรวมบทกวีและเรื่ องสั้นเกี่ยวกับสวนเกษตร พร้อมทั้งแสดงภาพประกอบ
 เขียนจดหมายถึงองค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อองค์กรด้านการเกษตรเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับงานของพวกเขา และขอคาแนะนาการออกแบบสวนเกษตรที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อม
 ค้นคว้าและเขียนรายงานเกี่ยวกับวิธีการควบคุมแมลงที่ใช้ในวัฒนธรรมอื่นๆ
การประเมินผลที่ แนะนา
 ให้นกั เรี ยนระบุวตั ถุประสงค์ และออกแบบสวนเกษตรเพื่อวัตถุประสงค์น้ นั ๆ รายละเอียดการออกแบบมีดงั นี้ รายละเอียดสถานที่เพาะปลูก ขนาด (ระบุใน
แผนภาพ) ค่าใช้จ่ายโดยประมาณพร้อมทั้งคานวณอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อต้นทุน อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของสวนเกษตร ระบุวตั ถุประสงค์
พร้อมทั้งอธิ บายการช่วยบรรลุวตั ถุประสงค์ของการทาสวนเกษตรนั้นๆ อย่างชัดเจน ชนิดของดินที่ตอ้ งการ แผนการควบคุมศัตรู พืชที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
และวัตถุประสงค์ของการใช้สวนเกษตรนั้นตลอดปี การศึกษา นอกจากนี้ให้แต่ละกลุ่มประเมินผลการคานวณอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อต้นทุนเพื่อวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ของโครงการ และนาเสนอแผนการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนของสมาชิกในกลุ่ม (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 1-การอธิบาย ด้านที่ 3-การ
ประยุกต์ใช้)
 แต่ละกลุ่มนาเสนอแผนงานหน้าชั้นเรี ยน นักเรี ยนในชั้นร่ วมกันวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อมของแผนงานนั้นๆ (การประเมินผล
รวบยอด ด้านที่ 4-มุมมอง ด้านที่ 5-การร่ วมรู้สึก ด้านที่ 6-การรู้จกั ตัวเอง)
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การประเมินผลเพิ่มเติม (1) ให้นกั เรี ยนรวบรวมบทกวีและเรื่ องสั้นเกี่ยวกับสวนเกษตร และภาพเพื่อถ่ายทอดถึงคุณประโยชน์ของการทาสวนเกษตรอย่างยัง่ ยืนตาม
ความคิดเห็นของนักเรี ยนหรื อของสมาชิกในกลุ่ม (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 2–การตีความ ด้านที่ 4–มุมมองและด้านที่ 5–การร่ วมรู้สึก) (2) ให้นกั เรี ยนเขียน
จดหมายถึงองค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อองค์กรด้านการเกษตรเพื่อขอคาแนะนาการออกแบบสวนเกษตรที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งนาคาแนะนาดังกล่าวไปใช้
(การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 1–การอธิบาย และด้านที่ 3–การประยุกต์ใช้) และ (3) ให้นกั เรี ยนค้นคว้าและเขียนรายงานเกี่ยวกับวิธีควบคุมแมลงที่ใช้ใน
วัฒนธรรมอื่นๆให้สมบูรณ์ และแบ่งปั นผลการเรี ยนรู้กบั สมาชิกในกลุ่มเพื่อนาไปปรับใช้กบั แผนงานที่กาลังออกแบบ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 1–การ
อธิบาย และด้านที่ 3–การประยุกต์ใช้)
คาถามท้ ายบท
 โครงการต่างๆ (เช่นสวนเกษตร) สามารถออกแบบเพื่อช่วยส่ งเสริ มพัฒนาระบบอย่างยัง่ ยืนได้อย่างไร
 ต้นทุนและผลตอบแทนของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสามารถประมาณหาค่าและเปรี ยบเทียบได้อย่างไร
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร สามารถเชื่อมโยงบทเรี ยนนี้กบั นิเวศวิทยาและวิชา/สาขาอื่นๆ เช่น ศิลป์ ภาษา (การเขียนคาบรรยายและการเขียนติดต่อกับ
องค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อองค์กรด้านการเกษตรเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับงานของพวกเขาและขอคาแนะนา) คณิ ตศาสตร์ (การวัดขนาดสวนเกษตรเพื่อวางแผนเพาะปลูก)
และสังคมศึกษา (ความนัยด้านสิ ทธิมนุษยชน-วิธีแก้ไขปัญหาความอดอยากในชุมชน หรื อการรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด)
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดาวเคราะห์ที่แออัด - ประชากรและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนต้น / สิ่ งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ภาพรวม จานวนประชากรที่มากเกินไปส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างรุ นแรง เพื่อความยัง่ ยืนในอนาคตนักเรี ยนต้องจากัดการใช้ทรัพยากร และกาหนดวิธีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในระดับประเทศและระดับโลก (สื่ อสถานที่) เรี ยนรู้วธิ ีการรี ไซเคิลหรื อวิธีการนาทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ใหม่อย่างมีประสิ ทธิภาพ (แนวคิด)
ความเข้ าใจที่ คาดหวัง จานวนประชากรที่มากเกินไปเป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน
 นักเรี ยนเรี ยนรู ้สิ่งที่เป็ นส่ วนหนึ่งของสิ่ งแวดล้อมสามารถนามารี ไซเคิลได้
 นักเรี ยนสามารถหาวิธีรีไซเคิลวิธีการใหม่ แตกต่าง และสร้างสรรค์เพื่อนาสิ่ งของเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่และ/หรื อนากลับมาใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
 จานวนประชากรที่มากเกินไปเป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างไร (ประชาชน สถานที่ สื่ อ)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้
 กราฟแสดงการเจริ ญเติบโตของประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (www.asean-ssa.org)
 ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรี ไซเคิลในท้องถิ่น
 กระดาษและดินสอสี /ปากกามาร์คเกอร์/ปากกาสี เมจิก
เวลาที่ ใช้ 1 สัปดาห์
อภิธานศัพท์
 ประชากรที่มากเกินไป หมายถึง จานวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่หนึ่งที่ไม่สามารถรองรับจานวนประชากรทั้งหมดได้
 การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หมายถึง สามารถอนุรักษ์ส่ิ งใดสิ่ งหนึ่งให้คงไว้เป็ นเวลานาน
 ทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้ หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้
 ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่สามารถทดแทนได้ หมายถึง ทรัพยากรที่มีปริ มาณจากัด
 สภาพแวดล้อม หมายถึง บริ เวณรอบๆ ตัวเราที่คน สัตว์ พืชอาศัยอยู่
 รี ไซเคิล หมายถึง วิธีการนาขยะหรื อของเสี ยกลับมาใช้ใหม่
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การเตรี ยมความพร้ อม
 อธิบายว่านักเรี ยนจะเรี ยนรู้วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากร
 ถามนักเรี ยนว่าปั ญหาสิ่ งแวดล้อมใดที่เกิดขึ้นในชุมชนของพวกเขาเกิดจากจานวนประชากรที่มากเกินไป
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน ครู อาจต้องอธิบายผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่คาดไม่ถึงซึ่ งเกิดจากจานวนประชากรที่มากเกินไป
การสาธิ ตกิจกรรม ครู ยกตัวอย่างผลกระทบจากจานวนประชากรที่มากเกินไปที่ครู สังเกตเห็นในชุมชน
ขัน้ ตอนการสอน
คาบที่ 1
 นักเรี ยนรวบรวมผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน ภูมิภาค และประเทศซึ่ งเกิดจากจานวนประชากรที่มากเกินไป
 นักเรี ยนรวบรวมรายการสิ่ งของที่สามารถนาไปรี ไซเคิลได้ในชุมชน
คาบที่ 2
 นักเรี ยนแต่ละคนเลือกหัวข้อผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่ งเกิดจากจานวนประชากรที่มากเกินไป เตรี ยมนาเสนอรายงานผลกระทบในระดับท้องถิ่น ประเทศ
ภูมิภาค และในระดับโลก พร้อมทั้งศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาหรื อลดผลกระทบ
 ทางานเป็ นกลุ่ม นักเรี ยนเลือกสิ่ งของในรายการสิ่ งของที่สามารถนาไปรี ไซเคิลที่รวบรวบในคาบที่ 1 และคิดประดิษฐ์วธิ ี รีไซเคิลสิ่ งของนั้นๆ หลังจากนั้นให้
ทุกกลุ่มต่อยอดพัฒนาโครงการรี ไซเคิลด้วยกัน
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา ไม่มี
บทสรุ ป เลือกตัวแทนห้องเพื่อนาเสนอวิธีรีไซเคิลต่อผูบ้ ริ หารหรื อคณะกรรมการโรงเรี ยน นักเรี ยนในห้องเขียนอธิบายข้อคิดเห็นของผูบ้ ริ หารหรื อคณะกรรมการต่อ
ข้อเสนอนั้นๆ
การประเมินผลที่แนะนา
 นักเรี ยนเก็บรวบรวมข้อมูลและทารายงานเพื่อนาเสนอผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น ในชุมชนที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน หรื อในประเทศซึ่งเกิดจากจานวน
ประชากรที่มากเกินไป ครู ให้นกั เรี ยนทางานเป็ นกลุ่มช่วยกันตีความจากข้อมูลที่หามาได้ ทาความเข้าใจหารู ปแบบเชื่อมโยงระหว่างการเจริ ญเติบโตของ
ประชากรและปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้น แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชั้นเรี ยน (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 2-การตีความ)
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 แต่ละกลุ่มทาวิจยั เพื่อนาเสนอรายงานสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่ งของที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่หรื อนากลับมาใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้ (การประเมินผลระหว่าง
เรี ยน ด้านที่ 3-การประยุกต์ใช้)
 นักเรี ยนทั้งชั้นร่ วมกันนาเสนอโครงการรี ไซเคิลที่สามารถนาไปใช้ได้จริ ง อ้างอิงจากข้อมูลงานวิจยั ที่ถูกต้องทันสมัย ข้อมูลควรบ่งบอกการใช้ทรัพยากรใน
ปัจจุบนั ปริ มาณทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้และที่ไม่สามารถทดแทนได้ที่มีอยูใ่ นชุมชนและในประเทศ มุ่งเน้นแก้ไขปั ญหาผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมซึ่ งเกิดจากจานวนประชากรที่มากเกินไป ให้ตวั แทนห้องนาข้อเสนอเสนอต่อนักเรี ยนและผูบ้ ริ หารหรื อคณะกรรมการโรงเรี ยนเพื่อพิจารณา
สุ ดท้ายนี้ ให้นกั เรี ยนเขียนอธิ บายความรู้สึก/ความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาและนาเสนอโครงการรี ไซเคิลนี้ในโรงเรี ยน และเขียนอธิบายความเข้าใจ
เกี่ยวกับการตัดสิ นใจของผูน้ าในระดับต่างๆ ในชุมชน (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 3-การประยุกต์ใช้ ด้านที่ 4-มุมมอง)
คาถามท้ ายบท
 จานวนประชากรที่มากเกินไปส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างไร
 การกระทาของเราในแต่ละวัน เช่นนาสิ่ งของมารี ไซเคิลสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่งเกิดจากจานวนประชากรได้อย่างไร
 โอกาสและสิ่ งท้าทายในการนาวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ๆ มาใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมีอะไรบ้าง
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร สามารถเชื่อมโยงบทเรี ยนนี้กบั คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการประมาณหาค่าปริ มาณทรัพยากร ปริ มาณการบริ โภค และปริ มาณของเสี ย
สามารถเชื่อมโยงกับบทที่ 1 ความรู ้เกี่ยวกับอาเซียน ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา ซึ่ งศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและเป้ าหมายของอาเซียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและ
การเจริ ญเติบโตของประชากรบทที่ 3 การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น ศึกษาผลกระทบการบริ โภคและของเสี ยของประชากรที่อยูห่ ่างไกลและศักยภาพของสิ่ งแวดล้อม
ทัว่ โลก และสามารถเชื่อมโยงกับบทที่ 4 การส่ งเสริ มความเสมอภาคและความยุติธรรม ในวิทยาศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและ จริ ยศึกษาได้
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ เนื้อความเดียวกัน หัวข้ออันเป็ นสากลในบทกวี
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนปลาย / ภาษาและวรรณกรรม
ภาพรวม อ่านบทกวีที่เขียนในหลายยุคหลายสมัย และเขียนโดยนักกวีจากต่างวัฒนธรรมแต่เขียนบทกวีแนวเดียวกัน ให้นกั เรี ยนสังเกตความเหมือนและความแตกต่าง
ของภาษาที่ใช้ในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งความเหมือนและความแตกต่างของการตอบรับของคนจากต่างวัฒนธรรมต่อแนวบทกวีที่เป็ นที่รู้จกั ในระดับสากล ครู อาจเลือก
แนวที่เป็ นสากล เช่นเกี่ยวกับมิตรภาพ ความสุ ข ความรัก ความตาย ความยุติธรรมและอยุติธรรม ฯลฯ
ความเข้ าใจที่คาดหวัง แนวบทกวีบางแนวเป็ นที่รู้จกั ในระดับสากลและยังคงร่ วมสมัย
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน
 นักเรี ยนสามารถระบุแนวคิดหลักของบทกวีได้
 นักเรี ยนสามารถระบุประโยคในบทกวีที่ใช้ถ่ายทอดเนื้ อความเรื่ องเดียวกันได้
 นักเรี ยนสามารถระบุแนวบทกวีได้
 นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงบทกวีเหล่านั้นกับแนวที่เป็ นสากลได้
 นักเรี ยนสามารถระบุความเหมือนและความแตกต่างของวิธีเชื่อมโยงกับแนวที่เป็ นสากลของบทกวีเหล่านั้นได้
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
 นักกวีจากต่างวัฒนธรรมเขียนบทกวีแนวเดียวกันอย่างไร (ประชาชน สถานที่ แนวคิด)
 มุมมองที่เหมือนกันหรื อแตกต่างกันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม (ประชาชน แนวคิด)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้
 ทาสาเนาบทกวีหลายๆ บทที่เขียนแนวเดียวกัน (เช่นเกี่ยวกับความรัก มิตรภาพ ความเศร้า ความตาย ความสุ ข ฯลฯ)
 ตารางเปรี ยบเทียบบทกวี
 ปากกาและกระดาษ
เวลาที่ใช้ 3 คาบ
อธิ บายคาศัพท์ ไม่มี
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การเตรี ยมความพร้ อม
 ครู เขียนแนวบทกวีที่ครู จะอ่านบนกระดาน
 ให้นกั เรี ยนเขียนอธิ บายปฏิกิริยาความรู้สึกเกี่ยวกับแนวบทกวีน้ นั ๆ นักเรี ยนสามารถวาดภาพแสดงความรู้สึกได้
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน อธิ บายความเป็ นมาของนักกวี และใจความของบทกวีที่เขียนขึ้น
การสาธิ ตกิจกรรม ครู เริ่ มต้นอ่านบทกวี หลังจากอ่านจบ 1 บรรทัดให้ครู อธิบายความประทับใจ ความคิดเห็น และปฏิกิริยาตอบรับต่อบทกวีน้ นั ๆ เพื่อสาธิตเป็ นตัวอย่าง
ให้กบั นักเรี ยน
ขัน้ ตอนการสอน
คาบที่ 1
 ครู แจกบทกวีให้นกั เรี ยน 1 บท อ่านบทกวีน้ นั ช้าๆ จนจบ 1 รอบ ในรอบแรกนี้ให้นกั เรี ยนทาความเข้าใจกับบทกวี ไม่ตอ้ งเขียนหรื อทาเครื่ องหมายใดๆ ใน
กระดาษ ให้นกั เรี ยนสรุ ปใจความโดยรวม 1-2 ประโยค อธิ บายสั้นๆ ว่านักกวีผนู้ ้ ีเขียนเกี่ยวกับเรื่ องใด นักเรี ยนเข้าใจอะไร คิดหรื อรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้
อ่านจบไปในรอบแรก
 ให้นกั เรี ยนอ่านบทกวีอีกรอบ คราวนี้ให้นกั เรี ยนเขียนหรื อทาเครื่ องหมายในกระดาษได้ กลับไปอ่านสิ่ งที่เขียนอธิบายไว้หลังจากอ่านจบรอบแรกและสามารถ
แก้ไขเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หลังจากอ่านจบรอบที่ 2 นักเรี ยนเข้าใจบทกวีน้ ี อย่างไร
 ถามคาถามเหล่านี้เพื่อช่วยนักเรี ยนคิดวิเคราะห์ได้เฉพาะเจาะจงมากยิง่ ขึ้น
o นักเรี ยนมีคาถามหรื อไม่
o มีคา/วลีใดที่นกั เรี ยนไม่เข้าใจหรื อไม่
o มีคา/วลีใดที่ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจ
o มีคา/วลีใดที่เหมือนจะสาคัญ เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น
o บทกวีน้ ีทาให้นกั เรี ยนรู้สึกหรื อนึกถึงอะไร เพราะเหตุใด (ประโยค/วลีใดทาให้นกั เรี ยนรู้สึกเช่นนั้น)
o บทกวีน้ ีกาลังบอกอะไรกับนักเรี ยน
 นักเรี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทกวีน้ ี โดยให้นกั เรี ยนตั้งคาถามและแสดงความคิด ครู ช่วยชี้แนะอธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจสาระสาคัญ
 ครู อธิ บายความเป็ นมาของนักกวี วัฒนธรรม และยุคสมัยที่บทกวีน้ ีได้ถูกเขียนขึ้น
 นักเรี ยนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบทกวีในตารางเปรี ยบเทียบบทกวี
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คาบที่ 2
 ครู แจกบทกวีบทที่ 2 ที่เขียนแนวเดียวกันกับบทที่ 1 แต่เขียนโดยนักกวีจากต่างวัฒนธรรม
 ครู ดาเนินการสอนขั้นตอนเดียวกับคาบที่ 1 ให้นกั เรี ยนทาความเข้าใจกับบทกวีบทใหม่น้ ี
 ให้นกั เรี ยนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบทกวีบทที่ 2 นี้ในตารางเปรี ยบเทียบบทกวี
คาบที่ 3
 ครู สามารถเลือกบทกวีอีกหลายๆ บทที่เขียนแนวเดียวกันกับบทที่ 1 และ 2 ตามจานวนที่เห็นสมควร ควรมีอย่างน้อย 2 บท จะมากกว่า 2 บทก็ได้แต่ทุกบทต้อง
เขียนแนวเดียวกันกับบทที่ 1 และ 2
 สุ ดท้าย นักเรี ยนต้องวิเคราะห์เปรี ยบเทียบบทกวีเหล่านี้ในตารางเปรี ยบเทียบบทกวี เพื่อหาข้อสรุ ปความเหมือนและความแตกต่างของการตอบรับของคนจาก
ต่างวัฒนธรรมต่อแนวบทกวีที่เป็ นที่รู้จกั ในระดับสากล เขียนข้อสรุ ปจากการสังเกตอย่างน้อย 1 ย่อหน้าหรื อมากกว่า (รายละเอียดเพิ่มเติมใน “บทสรุ ป”)
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา อ่านตีความ วิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบบทกวีเหล่านั้น
บทสรุ ป นักเรี ยนวิเคราะห์เปรี ยบเทียบบทกวีอย่างน้อย 2 บทในตารางเปรี ยบเทียบบทกวี เพื่อหาข้อสรุ ปความเหมือนและความแตกต่างของการตอบรับของคนจากต่าง
วัฒนธรรมต่อแนวบทกวีที่เป็ นที่รู้จกั ในระดับสากลอย่างน้อย 1 ย่อหน้า (หรื อมากกว่า)
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง ให้นกั เรี ยนบันทึกบทกวีที่ได้อา่ นในชั้นในตารางเปรี ยบเทียบบทกวีเพื่อความเข้าใจ
การประเมินผลที่ แนะนา
 ให้นกั เรี ยนเขียนและวาดภาพแสดงความรู้สึกต่อบทกวีที่ได้อ่านในรอบแรก สามารถแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากอ่านรอบที่ 2 ได้ มุ่งประเด็นไปที่ความเข้าใจ
ความรู ้สึก อารมณ์ คาถาม และคา/วลีใดที่เหมือนจะมีความสาคัญต่อกวีบทนี้ (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 2-การตีความ ด้านที่ 4-มุมมอง และด้านที่ 6การรู้จกั ตัวเอง)
 ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบรับต่อบทกวีน้ นั ๆ บันทึกความเป็ นมาของนักกวี ยุคสมัยที่เขียน และวัฒนธรรมของนักกวีในตาราง
เปรี ยบเทียบบทกวี และควรบันทึกปฏิกิริยาตอบรับและคาถามเกี่ยวกับบทกวีที่อ่าน (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 2-การตีความ ด้านที่ 4-มุมมอง และ
ด้านที่ 5-การร่ วมรู ้สึก)
 ให้นกั เรี ยนเขียนสรุ ปอย่างน้อย 1 ย่อหน้า เปรี ยบเทียบบทกวีอย่างน้อย 2 บท เพื่อหาข้อสรุ ปความเหมือนและความแตกต่างของการตอบรับของคนจากต่าง
วัฒนธรรมต่อแนวบทกวีในหัวข้อสากล ให้นกั เรี ยนเชื่อมโยงกับตัวอย่างในประวัติศาสตร์ เมื่อการพัฒนาของความคิดสร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากความ
ยากลาบากหรื อความเจริ ญในขณะนั้น (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 2-การตีความ ด้านที่ 4-มุมมอง และด้านที่ 5-การร่ วมรู้สึก)
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คาถามท้ ายบท
 ตัวอย่างหัวข้อแนวบทกวีที่ในระดับสากลมีอะไรบ้าง
 บทกวีที่ถ่ายทอดแนวคิดความรู ้สึกเดียวกันส่ งผลตอบรับแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละบทกวี
การเชื่ อมกับรายวิชาอื่ นในหลักสูตร สามารถเชื่อมโยงบทเรี ยนนี้กบั ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา วิเคราะห์บทกวีในประวัติศาสตร์ และเปรี ยบเทียบความแตกต่างกับ
แนวที่เป็ นที่รู้จกั ใน “ระดับสากล” ได้
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เอกสารประกอบการสอน ตารางเปรี ยบเทียบบทกวี
ชื่ อสมาชิ กในกลุ่ม ______________________________________________________________________________________________________
คาแนะนาในการบันทึก ใช้บนั ทึกผลการเรี ยนรู้เกี่ยวกับบทกวีที่นกั เรี ยนได้อ่านและศึกษาในชั้นเรี ยนในตารางนี้
ชื่ อบทกวีและนักกวีผ้ ูเขียน
หัวข้ อ ประเด็นบทกวีในระดับสำกล คำอธิบำยโดยรวมเกีย่ วกับหัวข้ อ ข้ อมูลเกีย่ วกับวัฒนธรรมของนักกวี/
และประโยคในบทกวีทถี่ ่ ำยทอดสิ่ ง ประเด็น ในระดับสำกลทีถ่ ่ ำยทอดใน
บทกวี และยุคสมัยทีเ่ ขียนขึน้
สำคัญเกีย่ วกับแนวบทกวีทเี่ ลือก
บทกวี
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ความสมดุลในชีวนิเวศ
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนปลาย / วิทยาศาสตร์
ภาพรวม ในทุกที่จะมีพนั ธุ์ไม้พ้นื เมืองซึ่ งมีลกั ษณะเฉพาะขึ้นอยูก่ บั ขีดความสามารถในการรองรับได้ของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ในแต่ละประเทศจานวน
ประชากรของพืชและสัตว์ได้รับผลกระทบจาก "เงื่อนไขที่สมบูรณ์" ซึ่ งได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จานวนสัตว์นกั ล่า การแข่งขัน ปริ มาณสารพิษ
และการเติบโตของประชากร ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรพืชและสัตว์ ซึ่งอาจทาให้เพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่างรวดเร็ ว ขีด
ความสามารถในการรองรับได้ของระบบนิเวศจะเป็ นตัวควบคุมประชากรเพื่อไม่ให้เสี ยสมดุลไปภายในเวลาที่กาหนดหรื ออาจเรี ยกว่าขีดความสามารถ (K)
ของชีวนิเวศ (ไบโอม)
ความเข้ าใจที่ คาดหวัง พืชและสัตว์ปรับตัวตอบรับกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อความอยูร่ อด สภาพเศรษฐกิจและการอยูด่ ีกินดีของประชาชนล้วนขึ้นอยูก่ บั
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน
 นักเรี ยนเลือกสัตว์ที่สาคัญในท้องถิ่นมา 3 ชนิด และเลือกพืชที่สาคัญที่ข้ ึนอยูท่ ว่ั ไปในชุมชนและในชีวนิเวศ (ไบโอม) มา 1 ชนิด
 นักเรี ยนอธิบายลักษณะทางกายภาพของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับคนในชุมชน อธิบายผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นถ้าจานวนพืช
และสัตว์เหล่านี้ลดลงหรื อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ให้นกั เรี ยนคานวณผลทางสถิติและใช้ขอ้ มูลนี้คาดการณ์ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศถ้าพืชและสัตว์
เหล่านี้สูญพันธุ์
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
 เพราะเหตุใดการปรับตัวของพืชและสัตว์ให้ตอบรับกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นมีความสาคัญต่อการอยูด่ ีกินดีของคนในชุมชน (สื่ อสถานที่)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้
 แผนที่ชีวนิเวศ (ไบโอม) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 สมุดจดบันทึกข้อมูล แผนภาพพืชและสัตว์ และข้อมูลการนับจานวนประชากรพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
 กระดาษบันทึกกราฟเส้นแสดงการเจริ ญเติบโตของประชากรพืชและสัตว์ในท้องถิ่นในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
 แผนที่ของชุมชน และแผนที่ชีวนิเวศ (ไบโอม) ของประเทศ
 เชือก เสาปัก และสายเมตร – ใช้วดั พื้นที่สี่เหลี่ยมเพื่อสุ่ มตัวอย่างขนาด 10x10 เมตรจานวน 3 แห่ง
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เวลาทีใ่ ช้ 2 สัปดาห์ (3 คาบบวกกับเวลาที่ใช้เพื่อการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิจยั )
อภิธานศัพท์
 ประชากร หมายถึง สิ่ งมีชีวติ สายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งอาศัยอยูใ่ นพื้นที่แห่งหนึ่งมีการผสมพันธุ์และมีผลกระทบต่อกัน
 ชุมชน หมายถึง พื้นที่หรื อบริ เวณที่มีส่ิ งมีชีวติ อาศัยอยู่
 ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบที่มีความสัมพันธ์กนั ของสิ่ งมีชีวติ และสภาพแวดล้อมหรื อองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ เพื่อการอยูร่ อด
 องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต หมายถึง สิ่ งที่ไม่มีชีวติ เช่น อุณหภูมิ น้ า แสงแดด ลม หิ น และดิน
 ศักยภาพทางชีวภาพ หมายถึง อัตราสู งสุ ดที่จานวนประชากรสามารถเพิ่มขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขสมบูรณ์
 การสู ญพันธุ์ หมายถึง การตายของประชากรเฉพาะกลุ่มเนื่องจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ การแข่งขัน หรื อการขาดทรัพยากรเพื่อความอยูร่ อด
 การสารวจตามแนวเส้นตรง (Transect) หมายถึง พื้นที่สุ่มตัวอย่าง (เช่นพืชในบริ เวณหนึ่ง) ที่เป็ นแนวยาวต่อเนื่อง
 ห่วงโซ่อาหาร หมายถึง การกินกันของสิ่ งมีชีวติ ซึ่ งมีการถ่ายทอดพลังงานตามลาดับขั้นของการกิน
 ลาดับขั้นของการกิน หมายถึง การกินต่อกันเป็ นทอดๆ
 ชีวนิเวศ (ไบโอม) หมายถึง พื้นที่ขนาดใหญ่บนผืนโลกกระจายตัวตามปริ มาณน้ าฝนและอุณหภูมิ การเติบโตของพืชและสัตว์มีลกั ษณะเฉพาะในแต่ละภูมิภาค
การเตรี ยมความพร้ อม
 นึกถึงสัตว์ 3 ชนิดที่มีบทบาทสาคัญต่อชีวติ ของนักเรี ยน มีสัตว์ชนิดใดบ้างและเพราะเหตุใด
 นึกถึงพืชที่ข้ ึนในท้องถิ่น 1 ชนิดที่มีความจาเป็ นต่อความอยูร่ อดของคนในชุมชน นักเรี ยนนึกถึงพืชชนิดใด
 นักเรี ยนเคยสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของขีดความสามารถในการรองรับได้ของพืชและสัตว์ท้ งั 4 ชนิดที่นกั เรี ยนกล่าวข้างต้นหรื อไม่ พืชและสัตว์
เหล่านี้มีผลกระทบต่อกันอย่างไร และมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร
 พืชและสัตว์เหล่านี้มีผลกระทบต่อการนาองค์ประกอบที่ไม่มีชีวติ มาทาให้เกิดประโยชน์ในภูมิภาคนี้อย่างไร
 ถ้าพืชหรื อสัตว์ชนิดหนึ่งหรื อพืชและสัตว์ท้ งั หมดสู ญพันธ์ จะส่ งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างไร
 สภาพแวดล้อม เช่นสภาพอากาศหรื อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ มีบทบาทในการทาลายหรื อเพิ่มจานวนพืชหรื อสัตว์สายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งอย่างรวดเร็ วหรื อไม่
 นักเรี ยนสามารถช่วยรักษาสมดุลของประชากรพืชและสัตว์ในชุมชนทั้ง 4 ชนิดที่กล่าวข้างต้นได้อย่างไร เพื่อให้ขีดความสามารถในการรองรับได้ไม่
เปลี่ยนแปลง
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เนือ้ หาก่ อนเรี ยน ครู อธิบายวิธีการบันทึกเพื่อให้บนั ทึกได้อย่างถูกต้องและกระชับ อธิ บายรายละเอียดที่ตอ้ งบันทึก เช่นแผนภาพ ลักษณะพิเศษ ลักษณะนิสัย ลักษณะที่
อยูอ่ าศัย และการอธิบายจากการสังเกต นอกจากนี้ ให้ครู สาธิตการสารวจตามแนวเส้นตรง (Transect) รายงานผลโดยใช้กราฟเส้น และใช้ขอ้ มูลเพื่อคาดการณ์ความอยู่
รอดของพืชและสัตว์เหล่านี้ในอนาคต
การสาธิ ตกิจกรรม สาธิ ตการวัดพื้นที่สี่เหลี่ยมขนาด 10x10 เมตร เอาเสาปักและใช้เชือกพันโดยรอบ ให้นกั เรี ยนนับและบันทึกจานวนพืชและสัตว์ที่นกั เรี ยนกล่าว
ข้างต้น นักเรี ยนจะเรี ยนรู ้วา่ จะพบพืชและสัตว์เหล่านี้บริ เวณใด ถ้าโรงเรี ยนอยูใ่ กล้ชายฝั่งนักเรี ยนสามารถสุ่ มตัวอย่างตามชายฝั่งขณะน้ าลงได้ ครู สาธิตการสร้างกราฟ
และวิธีการจดบันทึก ให้นกั เรี ยนนับและบันทึกจานวนพืชและสัตว์เหล่านี้ตลอดทั้งปี โดยการสุ่ มตัวอย่างและรายงานผลโดยใช้กราฟ
ขัน้ ตอนการสอน
จานวนคาบมากกว่า 2 สัปดาห์ (ครู วางแผนการจัดการเรี ยนรู้และกาหนดจานวนคาบเรี ยนตามที่เห็นสมควร)
 ศึกษาวิจยั สัตว์ 3 ชนิดที่พบในท้องถิ่น คอยสังเกตลักษณะถิ่นที่อยูอ่ าศัย ผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวติ อื่น และลาดับขั้นของการกิน (ห่วงโซ่อาหาร) และบันทึกใน
สมุดบันทึก
 ศึกษาวิจยั พืชที่ข้ ึนในท้องถิ่น 1 ชนิด คอยสังเกต สุ่ มตัวอย่างและนับจานวน
 เก็บข้อมูลของชีวนิเวศ (ไบโอม) ในภูมิภาค และศึกษาเปรี ยบเทียบกับจานวนพืชและสัตว์ที่นกั เรี ยนทาการศึกษาในท้องถิ่นของนักเรี ยน
 นักเรี ยนสารวจตามแนวเส้นตรง (Transect) ในหลายๆ พื้นที่ โดยนับจานวนพืชและสัตว์ในพื้นที่สุ่มตัวอย่างขนาด 10x10 เมตร ให้นกั เรี ยนกลับมารวมตัวกัน
ในชั้นเรี ยนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
 นักเรี ยนศึกษาวิจยั ผลกระทบของพืชและสัตว์เหล่านี้ ต่อสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศ
 นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หากพืชและสัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์หรื อใกล้สูญพันธุ์
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา ครู สาธิตการทาวิจยั การเตรี ยมและสารวจตามแนวเส้นตรง (transect) การบันทึกในสมุดบันทึก และการสร้างกราฟเพื่อแสดงข้อมูล
บทสรุ ป ครู ควรแนะนาและสนับสนุนให้นกั เรี ยนระดมความคิดในคาบเรี ยนต่อไป
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง ศึกษาเพื่อนับจานวนพืชและสัตว์สัปดาห์ละครั้ง ให้นกั เรี ยนบันทึกผล อธิบาย แสดงแผนภาพ ติดภาพถ่ายหรื อติดแผนภาพของพื้นที่สุ่ม
ตัวอย่าง (Transect) ในสมุดบันทึก ครู ตรวจดูผลงานทุกอาทิตย์เพื่อติดตามผล นักเรี ยนแสดงกราฟ สร้างแผนภาพห่วงโซ่อาหารของพืชและสัตว์ที่ทาการศึกษา และ
เตรี ยมรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อชีวติ ของพวกเขาและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หากพืชและสัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์หรื อใกล้สูญพันธุ์
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การประเมินผลที่ แนะนา
 ให้นกั เรี ยนบันทึกผลจากการสังเกต นับจานวนพืชและสัตว์และบันทึกในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์ ควรศึกษาพืช (อย่างน้อย 1 ชนิดที่ข้ ึนในท้องถิ่น) และสัตว์
(อย่างน้อย 3 ชนิดที่อาศัยในท้องถิ่น) รายละเอียดที่ตอ้ งบันทึกมีดงั นี้ จานวนนับของประชากรพืชและสัตว์ กราฟ ภาพถ่าย ผลการวิเคราะห์ ข้อสรุ ปตาม
หลักฐาน/ข้อมูลที่รวบรวมได้ และข้อเสนอแนะหรื อแนวทางในการรักษาพืชและสัตว์เหล่านี้ให้ยงั่ ยืน นอกจากนี้ เนื้ อหาการทาวิจยั ต้องถูกต้อง การเก็บข้อมูล
ชัดเจน สามารถนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ได้ ในการวิเคราะห์ นักเรี ยนต้องวิเคราะห์เปรี ยบเทียบจานวนพืชและสัตว์ในท้องถิ่นกับจานวน
พืชและสัตว์ในชีวนิเวศ (ไบโอม) ของทั้งประเทศ ใช้ขอ้ มูลเพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นถ้าจานวนประชากรพืชและสัตว์เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
(การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 1-การอธิบาย ด้านที่ 2-การตีความ ด้านที่ 3-การประยุกต์ใช้ และด้านที่ 4-มุมมอง)
 ให้นกั เรี ยนอภิปราย แสดงข้อมูล และนาเสนอผลการวิเคราะห์ในเชิงลึกหน้าชั้นเรี ยน เพื่อนนักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็น คาบเรี ยนที่ใช้ระดมความคิดและ
แบ่งปั นประสบการณ์/ผลการเรี ยนรู้เพื่อสร้างความร่ วมมือภายในห้องสามารถทาได้ตลอดทั้งเทอมแล้วแต่ครู เห็นสมควร (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่
4- มุมมอง ด้านที่ 5-การร่ วมรู ้สึก และด้านที่ 6-การรู้จกั ตัวเอง)
 ให้นกั เรี ยนนาเสนอรายงานผลการวิจยั ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณของพืชและสัตว์ในชีวนิเวศ (ไบโอม) ผลการวิจยั ควรครอบคลุมถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศใน
ท้องถิ่น คน และเศรษฐกิจหากพืชหรื อสัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์หรื อใกล้สูญพันธุ์ พร้อมทั้งนาเสนอข้อเสนอแนะในการป้ องกันการสู ญพันธุ์ของพืชและสัตว์เหล่านี้
และข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและในประเทศ (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 3-การประยุกต์ใช้ ด้านที่ 4-มุมมอง
และด้านที่ 5-การร่ วมรู ้สึก)
คาถามท้ ายบท
 พืชและสัตว์ในท้องถิ่นของนักเรี ยนปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศได้อย่างไร
 ถ้าพืชและสัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์จะส่ งผลกระทบอย่างไรต่อคนและเศรษฐกิจ
 นักเรี ยนสามารถทาอะไรเพื่อรักษาจานวนพืชและสัตว์เหล่านี้ไว้ให้ยงั่ ยืน
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงบทเรี ยนนี้กบั ประวัติศาสตร์ และสังคมศึกษา เมื่อศึกษาผลกระทบต่อสังคมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมและความพร้อมของทรัพยากรในอดีต นอกจากนี้นกั เรี ยนสามารถเปรี ยบเทียบนโยบายของอาเซี ยนเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในบทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนได้
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เอกสารประกอบการสอน แผนที่ชีวนิเวศ (ไบโอม) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา Rodrigue J-P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography.
http//people.hofstra.edu/jean-paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ แผนปฏิบตั ิและการเตรี ยมการ – การเตรี ยมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ
ระดับชั้นเรี ยน / รายวิชา : มัธยมศึกษาตอนปลาย / วิทยาศาสตร์
ภาพรวม ประเทศสมาชิกอาเซี ยนได้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติหลายอย่าง เช่นจากสึ นามิ พายุไต้ฝนุ่ แผ่นดินไหว และจากลมมรสุ มในฤดูมรสุ ม จานวน
ประชากรในภูมิภาคเบาบางลง บ้างก็โยกย้ายเนื่องจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ นักเรี ยนจะเรี ยนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของภัยพิบตั ิเหล่านี้ต่อผืนดิน การเกษตร เศรษฐกิจ
จานวนประชากร และความพยายามเพื่อการอยูร่ อดของคนในชุมชนและในประเทศใกล้เคียง
ความเข้ าใจที่ คาดหวัง ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบของแต่ละบุคคล ของคนในชุมชน/หมูบ่ า้ นหลังจากการเกิดภัยพิบตั ิสามารถบรรเทาลงได้
วัตถุประสงค์ ของบทเรี ยน
 นักเรี ยนสามารถระบุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยในท้องถิ่นได้
 นักเรี ยนเข้าใจและสามารถอธิ บายให้เห็นภาพบริ เวณที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิบนแผนที่ได้ ภัยพิบตั ิเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รุ นแรงบนเปลือกโลก เช่นการเกิดรอยเลื่อนหรื อแนวของรอยเลื่อนทางธรณี วทิ ยา
 นักเรี ยนระดมความคิดหาวิธีจดั การกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เตรี ยมความพร้อมก่อน ระหว่าง และหลังจากการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติได้
คาถามประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
 นักเรี ยนสามารถลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวัน ผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมหลังการเกิดภัยพิบตั ิได้อย่างไร และจะส่ งผลกระทบ
ต่อการแลกเปลี่ยนทางการค้ากับประเทศอื่นๆ อย่างไร (สถานที่ สื่ อ)
 ภัยพิบตั ิใดที่เกิดขึ้นในอดีตที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผืนดิน นักเรี ยนสามารถอธิบายวิธีการจัดการกับภัยพิบตั ิน้ นั ๆ ในอดีตได้ (สถานที่ ประชาชน)
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องใช้
 แผนที่วงแหวนแห่งไฟ จุดเสี่ ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว
 แผนที่ภูเขาไฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 เว็บไซต์วดี ิทศั น์การเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผา่ นมา
 เว็บไซต์บทความการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผา่ นมา
 กระดาษขนาดใหญ่ (ใช้กบั แผนที่) ปากกามาร์คเกอร์ /ปากกาสี เมจิก สี พูก่ นั
 ไม้อดั ตะปู หมุด/เดือยไม้ หรื อไม้
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เวลาที่ใช้ 7 คาบ
อภิธานศัพท์ นิยามคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
การเตรี ยมความพร้ อม
 ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติใดที่มกั เกิดขึ้นบ่อยในประเทศ
 นักเรี ยนต้องเตรี ยมตัวอย่างไรบ้าง/จัดหาอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยของนักเรี ยนและครอบครัว
 นักเรี ยนสามารถช่วยกันดูแลชุมชนให้ปลอดภัยได้อย่างไร
เนือ้ หาก่ อนเรี ยน ยกตัวอย่างภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นหรื อกาลังเป็ นข่าวอยู่
การสาธิ ตกิจกรรม ครู แสดงแผนที่ภูเขาไฟ แผนที่แสดงทิศทางลมมรสุ มและเขตลมมรสุ ม ข่าววีดิทศั น์การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ และคลื่นสึ นามิ เพื่อให้นกั เรี ยน
เห็นเป็ นตัวอย่างและเป็ นการเตือนนักเรี ยนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (ถ้าเทคโนโลยีเอื้ออานวย)
ขัน้ ตอนการสอน
คาบที่ 1
 นักเรี ยนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คน ค้นคว้าวิจยั และแสดงความคิดเห็นร่ วมกันเกี่ยวกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชน บันทึกภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
สาเหตุการเกิดที่เกิดจากกระบวนการทางธรณี วทิ ยา และความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากภัยพิบตั ิดงั กล่าว
คาบที่ 2
 เสนอผลการเรี ยนรู ้หน้าชั้นเรี ยน และให้นกั เรี ยนในห้องจดบันทึกความคิดเห็นของเพื่อน ๆ
 นักเรี ยนร่ วมกันสร้างแผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน ร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเขตภูเขาไฟ เขตลมมรสุ ม เขตรอยเลื่อน ฯลฯ พร้อมทั้งอธิบายภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้น ครู ถามภัยพิบตั ิแต่ละประเภทเพื่อให้นกั เรี ยนอธิบายตัวอย่างเหตุการณ์ภยั พิบตั ิแต่ละประเภทที่เกิดขึ้น สถานที่เกิดภัยพิบตั ิน้ นั ๆ กาหนดสี
แสดงภัยพิบตั ิแต่ละประเภท ให้นกั เรี ยนเขียนสัญลักษณ์สีต่างๆ หรื อติดหมุดสี บนแผนที่ตามแต่ละประเภทของภัยพิบตั ิ นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายภัยพิบตั ิแต่ละ
ประเภทที่เคยเกิดขึ้นในบ้านเกิดของนักเรี ยนที่สร้างความเสี ยหายต่อชุมชนและคนในชุมชน บอกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อพวกเขา
คาบที่ 3-7
 หลังเลิกเรี ยนให้นกั เรี ยนเดินไปรอบๆ หมู่บา้ น/ชุมชนเพื่อสร้างแผนที่ของชุมชน บ่งบอกถนนสายหลัก ซอย ทางเดินเข้า-ออกบ้านของนักเรี ยน/หมู่บา้ น/ชุมชน/
เมือง
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 นักเรี ยนระดมความคิดหาเส้นทางหนีภยั เพื่อใช้อพยพคนไปที่สูง ไปในเมือง ไปที่โรงเรี ยน ฯลฯ ครู แจกแผนที่ชุมชนให้กบั นักเรี ยน
 กลับไปโรงเรี ยนพร้อมกับแผนอพยพที่ตกลงภายในกลุ่ม ให้นกั เรี ยนอธิบายและแสดงแผนอพยพแก่เพื่อนนักเรี ยน ให้นกั เรี ยนร่ วมกันเลือกแผนที่ดีที่สุด โดย
นักเรี ยนคนหนึ่งในกลุ่มอธิ บายและแสดงแผนอพยพแก่เพื่อนนักเรี ยนอีก 3 คนที่มาจากกลุ่มอื่นแล้วเลือกแผนที่ดีที่สุด
การฝึ กปฏิ บัติตามคาแนะนา ไม่มี
บทสรุ ป นักเรี ยนจัดทาแผ่นพับแสดงแผนอพยพ และนาไปแจกจ่ายแก่เพื่อนนักเรี ยน ครอบครัว และคนอื่นๆ ในชุมชน
การฝึ กปฏิ บัติด้วยตนเอง ไม่มี
การประเมินผลที่ แนะนา
 ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มค้นคว้าวิจยั แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุกคามของภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในชุมชน ให้นกั เรี ยนบันทึกประเภทของภัยพิบตั ิ สาเหตุ และ
ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่ องจากภัยพิบตั ิน้ นั ๆ นาเสนอผลการเรี ยนรู้หน้าชั้นเรี ยนโดยกลุ่มที่เหลือทบทวนเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่พวกเขาได้บนั ทึกไว้และทา
การแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร (การประเมินผลระหว่างเรี ยน ด้านที่ 1-การอธิบาย ด้านที่ 2-การตีความ และด้านที่ 6-การรู้จกั ตัวเอง)
 ให้นกั เรี ยนร่ วมกันสร้างแผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนและเขตภัยพิบตั ิ เริ่ มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับการคุกคามของภัยพิบตั ิในชุมชน (การประเมินผลระหว่าง
เรี ยน ด้านที่ 1-การอธิบาย ด้านที่ 2-การตีความ ด้านที่ 4-มุมมอง และด้านที่ 5-การร่ วมรู้สึก)
 ให้นกั เรี ยนค้นคว้าวิจยั ออกแบบและนาเสนอเส้นทางอพยพ แผนที่ที่สร้างควรครอบคลุมรายละเอียดของถนนสายหลัก ซอย ทางเดินเข้า-ออกบ้านของ
นักเรี ยน/หมู่บา้ น/ชุมชน/เมือง (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 1-การอธิบาย ด้านที่ 2-การตีความ และด้านที่ 3-การประยุกต์ใช้)
 ให้นกั เรี ยนจัดทาแผ่นพับแสดงแผนอพยพ ควรแสดงการใช้ขอ้ มูล การตีความจากการค้นคว้าวิจยั (การตอบรับของแต่ละบุคคลและชุมชนเมื่อภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติน้ นั ๆ เกิดขึ้นในอดีต) นักเรี ยนจะแจกจ่ายแผ่นพับเหล่านี้ให้แก่เพื่อนร่ วมชั้น (ในคาบที่อภิปรายแผนอพยพร่ วมกัน) พร้อมทั้งแจกจ่ายให้แก่คนใน
ครอบครัวและคนในชุมชน (การประเมินผลรวบยอด ด้านที่ 1-การอธิบาย ด้านที่ 2-การตีความ และด้านที่ 3-การประยุกต์ใช้)
คาถามท้ ายบท
 สภาพภูมิอากาศและ/หรื อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศมีอนั ตรายให้กบั ชุมชนของเราอย่างไร
 ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติใดที่อาจเกิดขึ้นได้บา้ ง และคนในชุมชนมีการเตรี ยมความพร้อมอย่างไรหากเกิดภัยพิบตั ิน้ นั ๆ
 บทบาทของข้อมูลและการให้ความรู้แก่ประชาชนมีความสาคัญอย่างไรต่อการเตรี ยมความพร้อมหากเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
การเชื่ อมโยงกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร สามารถเชื่อมโยงบทเรี ยนนี้กบั บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะในหัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และสังคมศึกษา
นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับความร่ วมมือระดับภูมิภาคก่อนและหลังการรวมกันของสมาคมอาเซียน นอกจากนี้ยงั สามารถเชื่อมโยงกับสังคมศึกษาในบทที่ 3 การ
เชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น นักเรี ยนจะได้ศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหรื อเงื่อนไขทางสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ภยั พิบตั ิในท้องถิ่น
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เอกสารประกอบการสอน แผนที่วงแหวนแห่งไฟ จุดเสี่ ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว

ที่มา Rodrigue J-P (2006) The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography.
http//people.hofstra.edu/jean-paul_rodrigue/course_eastsoutheastasia.html
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เอกสารประกอบการสอน แผนที่ภูเขาไฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา Smithsonian Institute/ Global Volcanism Program
http//www.volcano.si.edu/world/find_regions.cfm
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เอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์วีดิทศั น์การเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผา่ นมา
คลืน่ สึ นำมิในประเทศอินโดนีเซียในปี 2004
 http//www.youtube.com/watchv=wAF_-hMyreY&feature=related
 http//www.youtube.com/watchv=0NfKZAiWRoE
ภูเขำไฟเมรำปี ระเบิดในอินโดนีเซียในปี 2010
 http//www.youtube.com/watchv=aIkyvU5ohow&feature=relmfu
 http//www.youtube.com/watchv=qThv94jyAAg&feature=relmfu
 http//www.youtube.com/watchv=LVitigd74lM&feature=relmfu
แผ่นดินไหวและคลืน่ สึ นำมิในประเทศอินโดนีเซียในปี 2012
 http//www.youtube.com/watchv=ag-SCzzxIT0
 http//www.youtube.com/watchv=n7vlF-WAH5A&feature=relmfu
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เอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์บทความการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผา่ นมา
แผ่นดินไหวและคลืน่ สึ นำมิในประเทศอินโดนีเซียในปี 2004
 http//articles.cnn.com/2004-12-27/world/quake.facts_1_magnitude-quake-quake-and-tsunamis-chile_s=PMWORLD
 http//geology.about.com/od/historicearthquakes/a/aasumatra.htm
 http//www.dosomething.org/tipsandtools/11-facts-about-2004-indian-ocean-tsunami
แผ่นดินไหวในชวำในปี 2006
 http//www.guardian.co.uk/world/2006/may/27/indonesia.jamessturcke
แผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียในปี 2009
 http//suite101.com/article/indonesia-earthquake-september-2009-a145244
 http//suite101.com/article/sumatra-earthquake-september-30-2009-a154594
อุทกภัยในประเทศไทยในปี 2011
 http//www.bbc.co.uk/news/world-asia-15610536
 http//www.huffingtonpost.com/2011/11/20/thailand-flooding-2011-death-toll_n_1103930.html # s486771
แผ่นดินไหวและคลืน่ สึ นำมิในประเทศอินโดนีเซียในปี 2012
 http//articles.cnn.com/2012-04-11/asia/world_asia_indonesia-earthquake_1_tsunami-warning-center-magnitude_s=PMASIA
 http//abcnews.go.com/International/powerful-86-magnitude-earthquake-triggers-significant-tsunami-damage/storyid=16113621#.T9pVN-1Lu6So
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สถิติและสารสนเทศประเทศสมาชิกอาเซียน
เว็บไซต์อาเซียน <www.asean.org/18619.htm> และ <www.asean.org/publications/ACIF2010.pdf>
สาหรับสถิติและสารสนเทศประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ มีดงั นี้
 ประชากรในอาเซี ยน ดินแดน และเศรษฐกิจ 2009 (ตารางที่ 1 ACIF 2010)
 การส่ งออกและนาเข้าของประเทศสมาชิกอาเซี ยน (ตารางที่ 12 ACIF 2010)
 มูลค่าการค้ากับประเทศคู่คา้ (ตารางที่ 14 และ 15 ACIF 2010)
 สิ นค้าส่ งออกและนาเข้าของอาเซี ยน 20 อันดับแรก (ตารางที่ 25 และ 26 ACIF 2010)
 แนวโน้มการส่ งออก 7 ผลิตภัณฑ์หลักที่รวมกลุ่มกันของอาเซี ยน (ตารางที่ 26 และ 27 ACIF 2010)
 การไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศในอาเซี ยนตามประเทศแหล่งที่มา (ตารางที่ 37 ACIF 2010)
 แนวโน้มนักท่องเที่ยวแบ่งตามประเทศปลายทางและแบ่งตามประเทศต้นทาง (ตารางที่ 33 และ 35 ACIF 2010)
 จานวนสมาชิกและผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์ เน็ตและความหนาแน่นของการใช้โทรศัพท์มือถือในอาเซี ยน (36 ตารางและ 37 ACIF 2010)
 การกระจายของประชากรในอาเซี ยนแบ่งตามกลุ่มอายุ (ตารางที่ 38 ACIF 2010)
 จานวนของประชากรที่มีรายได้ต่อหัวต่ากว่า $1.25 และ $2 ต่อวัน และจานวนประชากรที่ยากจนแบ่งตามเส้นความยากจนในประเทศ (%) (ตารางที่ 39 และ 40
ACIF 2010)
 อายุคาดเฉลี่ยและอัตราการตายของเด็กทารก (ตารางที่ 42 และ 43 ACIF 2010)
 ค่ารักษาพยาบาลรัฐบาลคิดเป็ นร้อยละของ GDP (ตารางที่ 44 ACIF 2010)
 อัตราการรู ้หนังสื อของกลุ่มผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป อัตราการลงทะเบียนเรี ยนในระดับประถมศึกษา (ตารางที่ 46 และ 47 ACIF 2010)
 อัตราการว่างงานและอัตราแรงงานแบ่งตามเพศ (ตารางที่ 48 และ 49 ACIF 2010)
 การจ้างงานแบ่งตามสายงานและอาชีพ (ตารางที่ 50 และ 51 ACIF 2010)
 จานวนประชากรที่สามารถเข้าถึง/มีน้ าดื่มที่ปลอดภัย (52 ตาราง ACIF 2010)
 จานวนประชากรที่สามารถเข้าถึงสิ่ งอานวยความสะดวกสุ ขาภิบาล (53 ตาราง ACIF 2010)
 พื้นที่คุม้ ครองคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของพื้นที่ท้ งั หมด (54 ตาราง ACIF 2010)
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ผูม้ ีส่วนร่ วม

ขอขอบคุณบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้สาหรับการมีส่วนร่ วมและมีบทบาทในการพัฒนาหนังสื อเล่มนี้
East-West Center Staff and Contributors
 Namji Steinemann Principal Investigator and Lead Author ASEAN Curriculum Sourcebook and Director AsiaPacificEd Program and Associate Director
Education Program East-West Center
 Bryan Smith Production Associate ASEAN Curriculum Sourcebook and AsiaPacificEd Program East-West Center
 Eriko Koma Research Intern AsiaPacificEd Program East-West Center
 Mark Zajac Research Intern AsiaPacificEd Program East-West Center
 Steven Boyar Curriculum Writer
 Jeanne-Marie Castiello Curriculum Writer
 Heather Clydesdale Curriculum Writer and Copyeditor
 Susanne Conklin Curriculum Writer
 Patty Dempsey Curriculum Writer
 Janie Fitzgerald Curriculum Writer
 Sheri Fitzgerald Curriculum Writer
 Cara Hiller Curriculum Writer
 Gwendolyn Johnson Curriculum Writer
 Meghan Lahey Curriculum Writer
 Susan Luft Curriculum Writer
 Althea Lynch Curriculum Writer
 Beth Schoenbrun Curriculum Writer
 Margaret Siegrist Curriculum Writer
 Jessica Williams Curriculum Writer
 William Yang Curriculum Writer
325

ผูม้ ีส่วนร่ วม (ต่อ)
Nathan Associates Inc./ ASEAN-U.S. TATF
 Ben Amick Senior Program Manager and Education Specialist
 Laura Iskandar Assistant Program Manager
 Maria Syamsudin Assistant Program Manager
ASEAN Secretariat (สำนักเลขำธิกำรอำเซียน)
 Budidarmo P. Kuntjoro Technical Officer
 Kamal Mamat Senior Officer
USAID Regional Development Mission for Asia
 Jennifer Collier Wilson Senior ASEAN Affairs Officer
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เครดิตด้านข้อมูล
เอกสาร ข้อมูล และภาพดังต่อไปนี้ได้รับอนุ ญาตให้ทาการพิมพ์ซ้ า
Arizona Geographic Alliance (http//geoalliance.la.asu.edu/azga) School of Geographical Sciences and Urban Planning Arizona State University
Cartographer Terry Dorschied
 การ์ดประเทศสมาชิกอาเซียน
 แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน (ไม่มีรายละเอียด)
ASEAN Secretariat (www.aseansec.org)
 แผนที่และธงของประเทศสมาชิกอาเซียน
 สถิติและข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน
Lonely Planet website www.lonelyplanet.com (c) 2012 Lonely Planet
 แผนที่น่านน้ าของประเทศสมาชิกอาเซียน
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) US Department of Commerce
 แผนภาพชั้นบรรยากาศ
 ใบงาน (Worksheet) ชั้นบรรยากาศ
 กราฟอุณหภูมิและปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของโลก
 แผนที่ปริ มาณน้ าฝนของประเทศสมาชิกอาเซียน
 แผนที่อุณหภูมิของประเทศสมาชิกอาเซียน

327

Rodrigue Jean-Paul (2006). The Geography of East and Southeast Asia Hofstra University Department of Economics & Geography
 แผนที่ตดั ไม้ทาลายป่ า
 แผนที่แนวปะการังที่ถูกคุกคาม/แนวปะการังเสื่ อมโทรม
 แผนที่ลุ่มแม่น้ าโขง
 แผนที่แสดงทิศทางลมมรสุ มในฤดูหนาวและฤดูร้อน
 แผนที่ชีวนิเวศ (ไบโอม) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 แผนที่วงแหวนแห่งไฟ จุดเสี่ ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว
Smithsonian Institute/Global Volcanism Program
 แผนที่ภูเขาไฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
The World Factbook 2009. Washington DC Central Intelligence Agency 2009
 รายชื่อสิ นค้าเกษตรหลักที่สาคัญของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
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กำรปฏิเสธกำรกล่ ำวอ้ ำง
คู่มือหลักสูตรอาเซียนได้จดั ทาขึ้นโดยการสนับสนุนของสหรัฐอเมริ กาผ่านองค์การเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ (USAID) เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้เป็ นความรับผิดชอบ
ทั้งหมดของผูเ้ ขียนหรื อคณะผูเ้ ขียน และไม่ได้หมายถึงการสะท้อนมุมมองของ USAID หรื อรัฐบาลสหรัฐ
330

331

