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โลกศกึษา           
Global Education 
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โลกศกึษา(Global Education) 
  “โลกศึกษา”  (Global Education)  หรือมีผูบ้ญัญติัวา่โลกาภิวตัน์ศึกษาเป็น
แนวคิดทางการศึกษาซ่ึงพฒันามาจากขอ้เทจ็จริงท่ีวา่มนุษยปั์จจุบนัมีความเป็นอยู ่และ
มีปฏิสัมพนัธ์กนัในโล ยคุโลกาภิวตัน์มากข้ึน  จึงจ าเป็นตอ้งจดัการศึกษา เพื่อให้
ผูเ้รียนรับรู้ความเป็นจริงต่าง ๆ ของโลกโลกาภิวตัน์  (Globalized  world)  และปลุก
ใหผู้เ้รียนไดลุ้กข้ึนมาสร้างโลกท่ีมีความชอบธรรม  เสมอภาค และเคารพสิทธิ
มนุษยชนมากข้ีน รวมถึงความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื สันติภาพ การป้องกนั
ความขดัแยง้ และการศึกษาระหวา่งวฒันธรรม ตลอดจนความเป็นพลเมืองโลก  

โลกศึกษาเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงในเชิงลึกทั้ง
ดา้นพื้นฐานความคิด ความรู้สึกและการกระท าท่ีมุ่งใหเ้กิดการเปล่ียน 
แปลง การเช่ือมโยงประสานสัมพนัธ์ ความเสมอภาคเท่าเทียม ความยติุธรรมในสังคม 
ความเขา้ใจกนัระหวา่งมนุษย ์โดยมีขั้นตอนหลกัในการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง 
คือ 
1.  การวเิคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบนั 

 2. วสิัยทศัน์ในการก าหนดทิศทาง หรือพฒันารูปแบบวธีิการในการแกปั้ญหา 

3. กระบวนการเปล่ียนแปลงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นพลเมืองโลกท่ีรับผดิชอบ 

การจดัการเรียนรู้จะมุ่งเนน้กระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเพือ่ให้
ผู้เรียนมี ความตระหนักรู้ในตนเองร่วมกนั นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้หาหนทางในการ
เปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิน่ทีจ่ะส่งผลต่อระดับโลก  ดงันั้นเน้ือหาสาระของโลก
ศึกษาจึงไม่ไดเ้กิดจากแนวคิดท่ีจ าแนกองคค์วามรู้ท่ีเป็นนามธรรม  หากแต่เกิดจาก
ความตอ้งการและความจ าเป็นท่ีเกิดข้ึน ปรากฎอยูจ่ริงจากการแสดงออกของมนุษย ์
โดยมีสาระส าคญัท่ีพึงพิจารณาในการจดัการเรียนการสอนคือ  

- การวเิคราะห์เหตุการณ์และการพฒันาท่ีเกิดข้ึนในจุดเล็ก ๆ ท่ีเป็น

สถานการณ์หรือความจริงใกลต้วัผูเ้รียน 

- การเลือกประเด็นเร่ืองราวท่ีเฉพาะเจาะจงและสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน 

- การกระตุน้ใหต้ระหนกัถึงความเช่ือมโยงเหตุการณ์ดงักล่าวในระดบั

ทอ้งถ่ินกบัระดบัโลกในภาพกวา้ง และใหมี้การอภิปราย สนทนา 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ดงักล่าว 



83 

 

 
แนวคดิหลักของโลกศกึษาและขอบขา่ยเนือ้หาสาระ 

 

โลกศึกษาเป็นสหวทิยาการ  (Interdisciplinary)  ไม่มุ่งเนน้การสอนเน้ือหา
ใหม่ ๆ แตเ่นน้การเพ่ิมพูนความรู ้ความคดิรวบยอดและเน้ือหาสาระของสาขาวชิา 

หรอืกลุม่สาระการเรยีนรูท้ ัง้หมดทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาในมิติทีข่ยายกวา้งระดบัโลก  
ซึง่จ  าแนกไดด้งัน้ี 

- ความรู้เก่ียวกบักระบวนการโลกาภิวตัน์และการพฒันาสังคมโลก 

- ความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาและปรัชญาความคิดของมนุษยชาติ 

- ความรู้เก่ียวกบัความเป็นสังคมชุมชนและความแตกต่าง 

วามรู้เกีย่วกบักระบวนการโลกาภิวตัน์และการพฒันาสังคมโลก 

จุดเน้นของโลกศึกษาคือความเป็นธรรมในสังคม และการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพื่อ
เปิดโอกาสใหก้บัชีวติของมนุษยทุ์กคน ดงันั้น ขอบข่ายเน้ือหาควรประกอบดว้ยประเด็นท่ี
ส าคญัวา่ดว้ย  สภาพการด ารงชีวติในระดบัทอ้งถ่ิน และส่วนอ่ืน ๆ ของโลก  สังคมท่ีมี
วฒันธรรมหลากหลาย  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวฒันธรรม 
ความสัมพนัธ์และการพึ่งพาอาศยักนัระหวา่งภูมิภาค ประเทศ และทวปีตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจ  ากดั สังคมขอ้มูลข่าวสาร และส่ือ 

 
วามรู้เกีย่วกบัประวตัิศาสตร์ความเป็นมาและปรัชญาความคิด 
ของมนุษยชาติ 

โลกศึกษามีขอบข่ายสาระความรู้ทีเ่กีย่วกบัความคิดรวบยอดของความเป็นมนุษยชาติ   
เช่น   สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล เศรษฐศาสตร์ ความยติุธรรมใน
สังคม การคา้ท่ีเป็นธรรม ความเสมอภาคทางเพศ  สันติภาพและความขดัแยง้  การ
เปล่ียนแปลง  ความเป็นพลเมือง ความหลากหลาย ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรม การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื สุขภาพอนามยัและความเสมอภาคเท่าเทียมในการเขา้ถึงความกา้วหนา้
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วามรู้เกีย่วกบัความเป็นสังคมชุมชนและความแตกต่าง  
ไดแ้ก่ความรู้เก่ียวกบัความเป็นชุมชน และความแตกต่างหลากหลายของแบบ
แผนการด ารงชีวติ  (Life Styles) ศาสนา วฒันธรรม ชีวติของคนต่างรุ่นต่างวยั 

(Generations) 
 

 

ค 

ค 

ค 
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Social justice

                   

Diversity

            

Interdependence

                 

Sustainable Development

                       

Human Rights

            

Conflict Resolution

                      
Values &Perceptions

                          

Global Citizenship

                  

GLOBAL

DIMENSION

 
 
โลกศกึษามมีติขิองโลก(Global Dimension) ทีเ่ป็นแนวคดิ
หลักซึง่สมัพันธเ์ชือ่มโยงกนั  8  ดา้น ดังนี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ความเป็นพลเมอืงโลก (Global Citizenship)   

ไดแ้ก่     ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด  หลกัการ  และสถาบนั 
การมีบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งในฐานะสมาชิกของสังคมทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ิน ประเทศ และระดบัโลก ตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผดิชอบในฐานะพลเมืองท่ีดีของสังคมท่ีค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและอุดมการณ์
ประชาธิปไตย  

2. ความยตุธิรรมในสงัคม (Social justice) ไดแ้ก่   
ความส านึกตระหนกัในความส าคญัของความเสมอภาคและความ
ยติุธรรมในสังคม มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสร้างความเท่า
เทียมและความเป็นธรรมในสังคม  

3. สทิธมินษุยชน (Human Rights) ไดแ้ก่   ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ
มนุษยชนการเคารพ และยดึมัน่ในสิทธิและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

4. การแกป้ญัหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) 
ไดแ้ก่   ความรู้ความเขา้ใจธรรมชาติของความขดัแยง้   มีขนัติ  อดทน  อด
กลั้นต่อความแตกต่างขดัแยง้สามารถเจรจาต่อรอง เช่ือมประสาน เพื่อลด
ปัญหาหรือคลายปมขดัแยง้ โดยปราศจากการใชค้วามรุนแรง  
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5. การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development)  ไดแ้ก่   
ความรู้ ความเขา้ใจหรือความจ าเป็นในการจรรโลง รักษาและ
พฒันาคุณภาพชีวติ โดยปราศจากการท าลายโลกเพื่อความอยูร่อด
ของชีวติในรุ่นต่อไป โดยค านึงถึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

 
 

6. คา่นยิม และการสมัผสัรบัรู ้(Values &Perceptions)  ไดแ้ก่  
ความสามารถในการประเมินคุณค่าเก่ียวกบัประเด็นส าคญัระดบัโลกและผลท่ีกระทบต่อ
เจตคติและค่านิยมของผูค้นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงความส าคญัและค่านิยมดา้นสิทธิ
มนุษยชน  

7. ความหลากหลาย (Diversity) ไดแ้ก่   
ความรู้ความเขา้ใจการยอมรับ และตระหนกัในความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ   สังคม  วฒันธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งความหลากหลาย ทางชีวภาพ
ตลอดจนผลกระทบของสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม
และวฒันธรรม  

8. การพึง่พาอาศยักนั (Interdependence) 
ไดแ้ก่   ความเขา้ใจตระหนกัรู้ถึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่ง
กนัของผูค้น ถ่ินฐาน  เศรษฐกิจ ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้ง
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั เขา้ใจสภาวการณ์ในระดบัโลก  
สามารถเรียนรู้ท่ีจะจดัการกบัความซบัซอ้นได้  

 
การจดัการเรียนรู้ตามมิติโลกทัง้  8  ดา้นควรค านึงถึงการสร้างความ

เช่ือมโยงประเด็นระหว่างทอ้งถ่ินกบัเร่ืองราวทีเ่ก่ียวขอ้งระดบัโลกรวมทัง้การ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบวิพากษ์ ค่านิยม เจตคติของตน ตระหนกัถึง
ความละมา้ยคลา้ยคลึงกนัของผูค้นในทกุถ่ินที ่และความหลากหลายทาง
ค่านิยม รวมถึงการท าความเขา้ใจบริบทระดบัโลกทีเ่ก่ียวขอ้งกบัชีวิตความ
เป็นอยู่ในทอ้งถ่ินของผูเ้รียน ตลอดจนการพฒันาทกัษะทีช่่วยใหผู้เ้รียนสามารถ
ยืนหยดัต่อสูก้บัความอยติุธรรม  อคติ ความไร้เหตผุล และการแบ่งแยก   
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วัตถปุระสงคใ์นการจัดการเรยีนรู ้
 
การจดัการเรียนรู้โลกศึกษามีจุดมุ่งหมายท่ีมุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค ์ ตามมิติโลกดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 
ความเป็นพลเมอืงโลก 
มีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ  และความเข้าใจแนวคิดและสถาบนัต่าง ๆ 
ทีมี่ความจ าเป็นต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลกทีก่ระตือรือร้นรับผิดชอบ    
โดยมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 

   

 
 
 
 

 
 

1. ผู้เรียนมีทกัษะการวิเคราะห์ ประเมิน ข้อมูลข่าวสาร และทศันคติ

ความเหน็ที่ แตกต่างกนัซ่ึงส่งผ่านสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ 

2.  ผู้เรียนเรียนรู้บทบาทของสถาบัน องค์กร สนธสิญัญา  ตลอดจน 

บทบาทของ กลุ่มต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชนและรัฐบาลของประเทศ

ต่างๆในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองราวของโลก 

3. ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัวิธกีารและสถานที่หรือ

แหล่งของการตัดสนิใจส าคัญ ๆในประเดน็ระดับโลก 

4. ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของทศันะและบทบาทของ

เยาวชนในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่สามารถมีอทิธพิล ส่งผล

ต่อประเดน็ต่างๆระดับโลก  

5. ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของบริบทโลกในระดับ

ท้องถิ่น ระดับชาติ และการตัดสนิใจทั้งในระดับบุคคลและระดับสงัคม  

6. ผู้เรียนมีความเข้าใจบทบาทของภาษา ขนบธรรมเนียม ถิ่นฐาน  

ศิลปะ ศาสนา ที่เป็นอตัลักษณ์ของตนเองและผู้อื่นในโลก 
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ความยตุธิรรมในสงัคม 
มีจุดมุ่งหมายเพือ่ส่งเสริมความเข้าใจถึงความส าคญัของความยติุธรรมหรือความเป็น
ธรรมทางสงัคม ซ่ึงเป็นรากฐานของการพฒันาอย่างยัง่ยืน และการส่งเสริมความผาสกุ
ของประชาชนทัง้มวล  โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 

 

 

 

1. ผู้เรียนเหน็คุณค่าของความถูกต้องทางสงัคมและเข้าใจความส าคัญ

เพ่ือให้มั่นใจในความเสมอภาค  ความถูกต้อง ความโปร่งใสส าหรับทุกคน
ในสงัคมเดียวกนัและระหว่างสงัคม   ความเป็นธรรมในสงัคม 

2. ผู้เรียนตระหนักถึงผลกระทบของการใช้อ านาจที่ไม่เป็นธรรม  

ครอบคลุมถึงความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 

3. ผู้เรียนตระหนักว่าการกระท าทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนาย่อมส่งผล

ต่อการด ารงชีวิต ของผู้คน 

4. ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงผลพวงอนัเกดิจากความไม่ยุติธรรมในอดีต ที่

ส่งผลต่อการเมืองการปกครองในปัจจุบัน ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลก 

5. ผู้เรียน เหน็คุณค่าของการมีโอกาสที่เสมอภาคเทา่เทยีมกนั โดย

ปราศจากการแบ่งแยก 

6.  ผู้เรียนใฝ่ใจอาสาเข้าร่วมปฏบัิติกจิกรรมที่เสริมสร้างความยุติธรรมใน

สงัคม 

  
สทิธมินุษยชน  
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มีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีความรู้ เห็นคณุค่าและศกัด์ิศรี
ความเป็นมนษุย์ สิทธิมนษุยชน ทัง้ทีเ่ป็นสิทธิส่วนบคุคล
และสิทธิมนษุยชนสากลโดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี้ 

1.ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งกฎบตัร  
อนุสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนอนุสัญญาและกฎหมาย
เก่ียวกบัสิทธิเด็กของสหประชาชาติและของประเทศไทย   

2.ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของสิทธิมนุษยชนในทุกระดบั เขา้ใจสิทธิและหนา้ท่ี

รับผดิชอบของตนเองในบริบทสังคมโลก ตลอดจนความสัมพนัธ์เช่ือมโยง
ระหวา่งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลก 

3.ผูเ้รียนเขา้ใจถึงการใชห้ลกัสิทธิมนุษยชนเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการ

เลือกปฏิบติั   ความไม่เท่าเทียมกนั และอคติ 
 

การแกปั้ญหาความขัดแยง้  
มีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนเรียนรู้ธรรมชาติของความขดัแยง้ และเข้าใจว่าความขดัแยง้เป็น
อปุสรรคขดัขวางการพฒันา  เข้าใจเหตผุล ความจ าเป็นของการแก้ปัญหาความขดัแยง้  
และการส่งเสริมความสมานฉนัท์ปรองดอง โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี้  

 

 

 
 

 
1. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบักรณีตวัอยา่งความขดัแยง้ต่าง ๆ ระดบัทอ้งถ่ิน 

ระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ ตลอดจนวธีิการต่างๆในการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ 

2. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจวา่มีทางเลือกต่างๆและผลท่ีเกิดข้ึนตามมาส าหรับผูอ่ื้น

เสมอ ในสถานการณ์ความขดัแยง้ 
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3. ผูเ้รียนเขา้ใจ

ความส าคญัของการ
สนทนา ความอดทน ใจ
กวา้ง การเสวนา การให้
อภยั การเคารพและ
ความใส่ใจ 

4. ผูเ้รียนพฒันาทกัษะ

การส่ือสาร การแกต่้าง 
การเจรจาต่อรอง การ
ประนีประนอม และการ
ร่วมมือ 

5. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของความขดัแยง้ สามารถแสดงความคิดเห็นและ

ด าเนินการใหเ้ป็นกระบวนการสร้างสรรคศ์กัยภาพ 

6. ผูเ้รียนเขา้ใจลกัษณะของการแบ่งแยกฝักฝ่าย ตลอดจนการก่อตวัของลทัธิ

ชาติพนัธ์ุนิยม การเหยยีดสีผวิ 

7. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจถึงความขดัแยง้ท่ีส่งผลกระทบต่อผูค้น ถ่ินฐาน และ

ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลก 
 
   
 

 
 

การพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
มีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีความเข้าใจความจ าเป็นในการจรรโลงและพฒันาคณุภาพชีวิต
ในปัจจุบนั โดยปราศจากการท าลายโลกเพือ่ความอยู่รอดของชีวิตในยคุต่อไป โดย
ค านึงถึงการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี  ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.ผูเ้รียนตระหนกัรู้วา่ทรัพยากรของโลกมีจ ากดั  ดงันั้นทุกคนตอ้งใชอ้ยา่ง

รับผดิชอบ 

2.ผูเ้รียนมีความเขา้ใจความสัมพนัธ์เช่ือมโยง ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสังคม

เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 



90 

 

3.ผูเ้รียนสามารถ

พิจารณาคาดการณ์
อนาคตท่ีเป็นไปไดแ้ละ
อนาคตท่ีควรจะเป็น
และคิดหาวธีิการบรรลุ
ถึงอนาคตท่ีพึงประสงค์ 

4.ผูเ้รียนมีความ

ตระหนกัซาบซ้ึงวา่การ

พฒันาทางเศรษฐกิจเป็นเพียงดา้นเดียวของคุณภาพชีวติเท่านั้น  

5.ผูเ้รียนมีความเขา้ใจวา่การแบ่งแยกกีดกนัและความไม่เสมอภาคเท่าเทียมเป็น

ส่ิงบ่อนเซาะท าลายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืทางมนุษยท์ั้งปวง 

6.ผูเ้รียนใหค้วามเคารพซ่ึงกนัและกนั 

7.ผูเ้รียนมีความตระหนกัส านึกในความส าคญัของการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

เป็นการหมุนเวยีนกลบัมาใช ้ การลดหรือใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัคุม้ค่า 
ฯลฯ 

 
 
 
คา่นยิมและการตระหนักรับรูส้ภาพการณ์   
 มีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีการพฒันาความสามารถในการประเมินสภาวะวิกฤต
ต่างๆทีป่รากฏในระดบัโลก  และตระหนกัถึงผลกระทบทีมี่ต่อความรู้สึกนึกคิด เจตคติ
และค่านิยมของประชาชน โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี  ้

 
 
 
 
 

 

1. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจไดว้า่มนุษยล์ว้นมีค่านิยม เจตคติ และการรับรู้ 

ท่ีแตกต่างกนั 

2. ผูเ้รียนเขา้ใจถึงความส าคญัและคุณค่าของสิทธิมนุษยชน   ไดพ้ฒันาทศันะ 

ท่ีหลากหลายมุมมอง (Multiple Perspectives) และเล็งเห็นวธีิใหม่ๆในการ
พิจารณา เหตุการณ์   เร่ืองราว ประเด็นปัญหา และความคิดเห็นต่างๆ  

3. ผูเ้รียนเรียนรู้การตั้งค  าถาม และการทกัทว้งทา้ทายขอ้สันนิษฐาน และขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากการรับรู้ ต่างๆ  เขา้ใจถึงอ านาจของส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้  
 การเลือก และแบบแผนการด ารงชีวติของผูค้น       

4. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจไดว้า่ค่านิยมท่ีคนยดึถือเป็นตวัก าหนดการกระท า  

5.ผูเ้รียนสามารถใชป้ระเด็นเร่ืองราว เหตุการณ์ และปัญหาท่ีแตกต่างกนัเพื่อ

ศึกษา ส ารวจค่านิยมและการรับรู้ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งคนกลุ่มอ่ืนๆ   
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ความหลากหลาย  
มีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีความเข้าใจและเคารพในธรรมชาติของความแตกต่าง
หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงสมัพนัธ์ส่ิงเหล่านีก้บัการด ารงอยู่ร่วมกนัของมนษุยชาติ  
โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 
 
 
 
 
 

1. ผูเ้รียนเรียนรู้ เขา้ใจ 

และยอมรับ ความ
เหมือน ความแตกต่าง 
และความสัมพนัธ์ของ
มนุษยชาติ โดยค านึงถึง
สิทธิมนุษยชน 

2. ผูเ้รียนเขา้ใจ

ความส าคญั ของการ
เคารพในความแตกต่าง
ดา้นขนบธรรมเนียม 

วฒันธรรม ประเพณี ตลอดจนการจดัระเบียบและและการปกครองของแต่ละ
สังคม  

3. ผูเ้รียนพฒันาตระหนกัส านึกถึงความแตกต่าง หลากหลายของเผา่พนัธ์ุของ

มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มบนพื้นโลก 

 
 
4. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ  

5. ผูเ้รียนตระหนกัและเขา้ใจถึงผลกระทบของสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อวฒันธรรม  

เศรษฐกิจ และสังคม  

6. ผูเ้รียนตระหนกัถึงมุมมองความคิดท่ีแตกต่างหลากหลายเก่ียวกบัประเด็น

ต่างๆของโลกและเขา้ใจถึงอิทธิพลของอตัลกัษณ์ต่างๆท่ีส่งผลต่อความคิดเห็น
และทศันะท่ีแตกต่างกนั 

7. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของอคติ และการแบ่งแยกตลอดจนวธีิการ

คดัคา้น ต่อตา้น 

 
การพึง่พาอาศัยกนั  

 มีจดุมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีความเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัทีไ่ม่สามารถ
แยกออกจากกนัไดร้ะหว่างผูค้น ถ่ินฐาน  เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม และตระหนกัว่า
เหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กิดข้ึนย่อมมีผลสะทอ้นในวงกวา้งระดบัโลก  โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
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1. ผูเ้รียนเขา้ใจผลกระทบของกระแสโลกาภิวตัน์และการเลือกตดัสินใจต่างๆ

ยอ่มก่อใหเ้กิดผลตามมาในระดบัต่างๆทั้งระดบับุคคลจนถึงระดบัโลก  

2.ผูเ้รียน ตระหนกัและซาบซ้ึงในความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของชีวติของผูค้นทุก

ระดบัในสังคม ตระหนกั และเขา้ใจถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความแตกต่าง
ดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งรู้จกัเรียนรู้
และใชป้ระโยชน์จากความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้น 

3.ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจสังคมโลกและหนา้ท่ีของพลเมืองในสังคมโลก   

4.ผูเ้รียนเขา้ใจผลกระทบ   ทั้งดา้นบวกและลบท่ีเกิดข้ึนจากการกระท า 

ทางเลือก การตดัสินใจ และมติขององคก์ารสหประชาชาติท่ีมีผลต่อคุณภาพ
ชีวติของคนทัว่โลก 
 

 
 
 

 
ทักษะทีมุ่ง่พัฒนาผูเ้รยีนในการเรยีนรูโ้ลกศกึษา 
 

ทกัษะการคิดวิเคราะห์

วิจารณแ์ละการวิเคราะห ์ 
มุ่งให้ผู้เรียนเสนอความ

คิดเหน็เชิง

วิพากษ์ใน

ประเดน็ต่างๆ

ด้วยจิตใจที่

เปิดเผย มีเหตุมีผล สามารถจ าแนก
ระหว่าง หลักการ กบัลัทธ ิความ
เช่ือต่างๆตลอดจนการโฆษณาชวน

เช่ือ และอคต ิ
ทกัษะการมองต่างมุม หรือ
เปลี่ยนมุมมอง  

มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักเปล่ียนมุมมอง 
และพิจารณาสถานการณท์ี่เกดิข้ึน 

จากทศันะที่แตกต่างกนั หลาย ๆ 

แง่มุม  
ทกัษะการตระหนกัรู ้

เกี่ยวกบัอคติ 
และความล าเอียง  
มุ่งให้ผู้เรียนตระหนักถึงอคติหรือ

ทศันะที่เป็นลบต่อการแบ่งแยกเช้ือ

ชาติ สผีิว เผ่าพันธ์ 
ความสามารถในการ

ส่ือสารระหว่างวฒันธรรม  
มุ่งให้ผู้เรียนท าความเข้าใจและ

สามารถสื่อสารกบัผู้คนต่างภาษา 
ต่างวัฒนธรรมได้ 

ทกัษะการทางานเป็นทีม

และการใหค้วามร่วมมือ

ช่วยเหลือกนั  
มุ่งให้ผู้เรียนปฏบิัติต่อกนัในฐานะ

เพ่ือน ทาความเข้าใจและกระตุ้น
หมู่คณะให้สามารถทางานร่วมกนั

ได้  
ความใส่ใจและเขา้ถึง  
มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจอารมณ์  
ความรู้สกึ   ทศันะ  และ

ค่านิยมของคนกลุ่มอื่นที่มีความ

แตกต่างทางเช้ือชาต ิศาสนา 
วัฒนธรรม  

ทกัษะการสนทนา 
และการกลา้แสดงออก  

มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาทกัษะในการ

พูดคุยสนทนา เช่น การฟังอย่าง

1 
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ตั้งใจ การเคารพความคิดเหน็ของ
ผู้อื่น การสื่อสารที่ชัดเจน และกล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค ์
เหมาะสม  

ทกัษะการจดัการกบัความ

ซบัซอ้น ความไม่แน่นอน 
และการเผชิญความขดัแยง้  
มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจความซับซ้อนใน

โลก ตระหนักถึงความไม่แน่นอน 
และรู้ ว่าไม่มีวิธกีารใดวิธเีดียวใน

การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างได้ผล 
นอกจากนี้ยังมุ่งให้ผู้เรียนรู้จัก

เผชิญกบัปัญหาความขัดแย้งอย่าง

ชาญฉลาด สร้างสรรค์ และเป็น
ระบบ 

ทกัษะการศึกษา คน้ควา้ 
วิจยั  

มุ่งให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้า หา
ความรู้ในประเดน็ต่างๆของโลก

โดยแสวงหาจากแหล่งข้อมูลที่

แตกต่างหลากหลาย  
ทกัษะการตดัสินใจ  
มุ่งให้ผู้เรียนเข้ามี

ส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสนิใจด้วย

กระบวนการประชาธปิไตย 
ทกัษะการบริโภคส่ือ

และขอ้มูลข่าวสาร  
มุ่งให้ผู้เรียนตระหนักและพัฒนา

ทกัษะในการบริโภคสื่อและข่าวสาร

อย่างจ าแนกแยกแยะและวิเคราะห์

วิจารณ์  

 

ทกัษะการใช้

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี  
มุ่งให้ผู้เรียนมีทกัษะในการใช้

ประโยชน์จากผลงานทาง

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมี
ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

 

 
 
คา่นยิมและเจตคตทิีค่วรปลกูฝังใหเ้กดิ  
จากการเรยีนรูโ้ลกศกึษา 

ความมุ่งหมายสงูสดุของโลกศึกษาคือการพัฒนาค่านิยมที่อยู่บนพ้ืนฐานความรู้

ในเร่ืองต่างๆของโลก และทกัษะที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีเพ่ือสร้างเสริมเจตคติในการเป็น
พลเมืองโลกที่รับผิดชอบทั้งในระดับบุคคลและหมู่เหล่า  ค่านิยมดังกล่าว ได้แก่  

1. ความนับถือ และ เช่ือมั่นในตนเอง  
2. ความเคารพในตน และความเคารพผู้อื่น  
3. ความรับผิดชอบต่อสงัคม  
4. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
5. การเปิดใจกว้าง  

       6. เจตคติในการพัฒนา วิสยัทศัน์ 
      7. การเป็นสมาชิกชุมชนที่แขง็ขัน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
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แนวทางการจัดการเรยีนรูโ้ลกศกึษา 
แนวคดิประเดน็ท่ีเป็นข้อควรพิจารณาเก่ียวกบัการเลือกวิธีการจดัการเรียนรู้โลกศกึษา              
1.มีการจัดแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลเพ่ือการศึกษาค้นคว้าที่ดีมีคุณภาพ             

2.การจัดการเรียนรู้  เนน้   “การใหก้ารศึกษา”   ไม่ใช่    “การสอน”          

3.มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยยอมรับความคิดเหน็ของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม         

และเสริมสร้างความรับผิดชอบของผู้เรียนทุกคน                                

4.กจิกรรมการเรียนรู้หลากหลายน่าสนใจ  ท้าทายให้เกดิแรงจูงใจใฝ่รู้                    

5.กจิกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้เกดิความตระหนักส านึก  สร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของ               

6.พัฒนาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ฝึกวิเคราะห์  วิจารณ์  โดยยึดหลักของการ

เสริมสร้างและเหน็คุณค่าของความเป็นมนุษย์                                                           

7.กจิกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้เกดิการปฏบัิติ                                                                 

8.เช่ือมโยงท้องถิ่นสู่โลกกว้าง                                                                                        

9.เช่ือมโยงเน้ือหาสาระสู่การน าไปปฏบัิติจริง                                                              

10.มีบรรยากาศของความเป็นประชาธปิไตย  การริเร่ิมสร้างสรรค์                                           

11.มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมองโลกอย่างที่เป็นจริง  โดยพิจารณาสิ่งต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของ

ข้อมูลข้อเทจ็จริง และส่งเสริมการมีทัศนะเชิงบวกต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
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หลกัการจดัการเรยีนการเรยีนรู ้                                
ครผููส้อนควรจัดการเรยีนการสอนโดยยดึหลกัการ  ดงันี ้
 

จัดบรรยากาศการเรียนรู้ทีส่่งเสริมและสร้างสรรค์งาน   ครูสร้างความสัมพนัธ์ใน
เชิงบวกและใหค้วามส าคญักบันกัเรียนทุกคน  ครูจดัสภาพแวดลอ้มใหน้กัเรียน
ถามค าถาม และแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น  
ปลอดภยัและมีอิสระอยา่งสบายใจ นกัเรียนรับผดิชอบการเรียนรู้  ของตนเอง

และพร้อมท่ีจะคน้หาและริเร่ิมแนวคิดใหม่ ๆ   โดยด าเนินการดงัน้ี  
1)  ครูสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยรู้จกัและใหค้วามส าคญักบันกัเรียนทุกคน  
2)  ครูส่งเสริมวฒันธรรม   การเห็นคุณค่าและเคารพผูอ่ื้น 
3)  ครูใชก้ลวธีิต่าง ๆ ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความมัน่ใจในตนเองและกลา้เรียนรู้ 

   4)  ครูกระตุน้ให้นกัเรียนทุกคนใฝ่เรียนรู้ โดยการสร้างแรงจูงใจ   ยกยอ่งและช่ืนชมผลงาน 
 

 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ทีส่่งเสริมความเช่ือมั่นในตนเอง    ครูจ าลองกิจกรรม
ฝึกปฏิบติั  เพื่อใหน้กัเรียนเป็นตวัของตวัเอง  และกระตุน้ใหท้  างานดว้ยตนเอง  
นกัเรียนจะมีส่วนร่วมทั้งเร่ืองและวธีิการเรียนรู้และส่งเสริมใหมี้ความรับผดิชอบ
ในการเรียนรู้  นอกจากน้ีควรฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม  เพื่อเรียนรู้ ท่ีจะ

ร่วมมือ เจรจาต่อรอง และมุ่งมัน่ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย  รวมทั้งมีประสบการณ์
แลกเปล่ียนบทบาท หนา้ท่ีความรับผดิชอบและ แบ่งปันความเป็นเจา้ของ    
โดยด าเนินการดงัน้ี 
1)  ครูส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง  
2)  ใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเสริมสร้างทกัษะความร่วมมือเพื่อสร้างสรรคผ์ลงาน 

 
ก าหนดความต้องการ  ภูมิหลัง  มุมมอง  และความสนใจของนักเรียน    
ครูใชก้ลวธีิต่าง ๆ ติดตามและจดัการเรียนการสอนตามความตอ้งการทางการ
เรียนรู้พื้นฐานทางสังคม และมุมมองทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียน    
การจดัขั้นตอนการเรียนรู้ควรเช่ือมโยงกบัการด าเนินชีวติและความสนใจของ

นกัเรียน   เทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย จะเอ้ือต่อกา
ส่งเสริม 
ความสามารถ และความสนใจท่ี แตกต่างกนั และลงมือปฏิบติั
ดว้ยตนเอง   โดยด าเนินการดงัน้ี 

1 
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1)  ครูใชเ้ทคนิคการสอนท่ียดืหยุน่และตอบสนองต่อค่านิยม ความตอ้งการ และความ
สนใจของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
2)  ครูใชเ้ทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมวธีิคิด และเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 
3)  ครูเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ และทกัษะต่าง ๆ โดยจดัล าดบัความส าคญั 
4)  ครูใหน้กัเรียนน าประสบการณ์  เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์  

 
กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนพฒันาการคิด ในผูส้อนควรกระตุน้ใหน้กัเรียน
ส ารวจ/คน้ควา้  ตั้งค  าถาม และมีส่วนร่วมในสาระส าคญั และการปฏิบติั เพื่อให
นกัเรียนพฒันาจากความเขา้ใจท่ีผวิเผนิ   สู่การคิดขั้นสูงและมีความยดืหยุน่ โดย
จดัขั้นตอนการสอนท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและส ารวจความคิด

และการปฏิบติัต่าง ๆ โดยด าเนินการดงัน้ี 
1)  ครูก าหนดขั้นตอนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ยัง่ยนื ซ่ึงไม่ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา และเนน้การเช่ือมโยง
ความคิด  

          2)  ครูส่งเสริมใหอ้ภิปรายเน้ือหา ความคิดต่าง ๆ  
                                         3)  ครูใหค้วามส าคญักบัคุณภาพการเรียนรู้ และกระบวนการ                           

เรียนรู้ของผูเ้รียน  
4)   ครูใชเ้ทคนิคการสอนท่ีกระตุน้และส่งเสริมใหน้กัเรียน

ตั้งค  าถาม และแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
5)  ครูใชเ้ทคนิคการสอนท่ีพฒันาทกัษะการสืบคน้และแกปั้ญหา 
6)  ครูใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

จัดการเรียนรู้สัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัชุมชนและการฝึกปฏิบัติ นอกช้ันเรียน    
โดยด าเนินการดงัน้ี 
1)  ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้และฝึกปฏิบติัท่ีทนัสมยั 
2)  ครูจดัแผนการเรียนรู้ใหน้กัเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชน  ทอ้งถ่ิน   

   และเช่ือมโยงกบัสากล 
3)  ครูใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งกบัการฝึกปฏิบติั 

 
  การประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน   ควรติดตามผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียน โดยด าเนินการต่อเน่ือง และครอบคลุมความเขา้ใจและการ
ปฏิบติัท่ีหลากหลาย   ควรเนน้การส่งเสริมใหน้กัเรียนต่อยอดการเรียนรู้และ
ติดตามผล   ตลอดจนรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง    

4 
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โดยด าเนินการดงัน้ี 
   1)  ครูออกแบบการประเมินผลท่ีครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้  

2)  ครูควรเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นต่อนกัเรียนเชิงสร้างสรรคบ์่อย ๆ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ต่อเน่ือง 
3)  ครูสร้างเกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจน  
4)  ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนไดย้อ้นคิดทบทวนและประเมินตนเอง  
5)  ครูใชผ้ลการประเมินในการวางแผนพฒันาจดัการเรียนการสอน 

 

แนวทางการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้
การศกึษาท าความเขา้ใจกลุม่ผูเ้รยีน 

ผูส้อนควรท าความเขา้ใจผูเ้รียน  เพื่อประโยชน์ในการวางของแผนจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภูมิหลงัและสภาพแวดลอ้มทางสังคม  ครอบครัวและชุมชนของผูเ้รียน 
ตลอดจนความตอ้งการ  ความสนใจและธรรมชาติของวยัตามพฒันาการของผูเ้รียน  

การจัดสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการเรยีนรู ้

สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ควรยดึหลกัการเรียนรู้ท่ีเป็น 
ประชาธิปไตย ผูเ้รียนมีส่วนร่วม  เนน้การเรียนรู้เชิงประจกัษจ์ากการปฏิบติักิจกรรม 

โดยมุ่งใหมี้การพฒันาการคิดวเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ   วจิารณ์การสัมมนาแลกเปล่ียนใน
บรรยากาศท่ีเป็นประชาธิปไตย  การพิจารณาส่ิงต่าง ๆ อยา่งเป็นองคร์วมรอบดา้นในสภาพ
บรรยากาศท่ีอบอุ่น   ปลอดภยั   สนุกสนานเพลิดเพลิน ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  ตลอดจนการ
กระตุน้ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้และเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองของผูเ้รียน  

การพัฒนาการคดิวจิารณญาณ 

การพฒันาการคิดวจิารณญาณหรือการวเิคราะห์วจิารณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นหรือ
เร่ืองราวระดบัโลก   สามารถด าเนินการตามขั้นตอนส าคญั ๆ  ดงัน้ี 

1.ใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้และพิจารณาขอ้มูล  ขอ้เทจ็จริง  ความเป็นจริงเป็น   

สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหเ้กิดความตระหนกัในสังคม

โลก และพฒันาค่านิยมเก่ียวกบัสิทธิของบุคคลและสิทธิมนุษยชน 

2.ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์  สถานการณ์ดงักล่าว  โดยจ าแนกแยกแยะเป็นส่วนยอ่ยๆ   

แลว้เปิดประเด็นค าถามประเภท   “อะไร” และ”ท าไม”  ใหผู้เ้รียนไดส้นทนา

แลกเปล่ียนในประเด็นท่ีมีการเห็นต่างอยา่งเปิดเผย  เปิดกวา้ง 

3.ใหผู้เ้รียนฝึกสังเคราะห์โดยการน าเหตุการณ์ส่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นประเด็นท่ี

1 

2 
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แตกต่างกนัของสถานการณ์โลกน าปะติดปะต่อประมวลเป็นภาพรวมเพื่อน าไปสู่การสร้าง

ความเขา้ใจมิติดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ   สังคม  และวฒันธรรมของสถานการณ์นั้น ๆ 

ตลอดจนความเขา้ใจในการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั และกนัและการพฒันาจิตส านึกความรับผดิชอบ 

4.ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ตีความจากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนรู้เช่ือมโยงสู่สภาพความเป็นจริง

ในชีวติประจ าวนัน าขอ้มูลความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่  เพื่อเปิดมุมมององค์

ความคิดต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้น  

5.ประเมินความรู้โดยพิจารณาจากการแสดงออกของผูเ้รียนโดยเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัการ
วเิคราะห์ และสังเคราะห์   ตลอดจนพฒันาการดา้นทกัษะและเจตคติ  ในการเป็นพลเมืองท่ี
วจิารณญาณ 

 
การกระตุน้ใหเ้กดิความกระหายใฝ่เรยีนรูแ้ละรเิริม่สรา้งสรรค ์

 การกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความกระหายใคร่รู้เป็นบนัไดส าคญัในการพฒันาการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ  ซ่ึงผูส้อนสามารถด าเนินการโดยส่งเสริมใหแ้สวงหาและเตรียม

ค าถามทีถู่กต้องมากกว่าค าตอบทีถู่กต้อง   ซ่ึงอาจไม่ปรากฏอยูจ่ริงในโลกของความไม่แน่นอนท่ีเตม็ไปดว้ย
เร่ืองราวซบัซอ้น  ขณะเดียวกนัผูส้อนควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดมี้การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ เพื่อใหเ้กิดการ
พฒันามุมมองความคิดหลาย ๆ แง่  สร้างทางเลือกท่ีเป็นไปไดห้ลายทางเลือก  เพื่อใหโ้ลกเกิดสันติภาพและ
พฒันาสถาพร 

 
 จัดการเรยีนรูจ้ากสว่นยอ่ยไปหาสว่นใหญ ่

เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การสร้างมุมมองจาก
ระดบั     ใกลต้วัผูเ้รียน ขยายวงสู่ระดบัท่ีกวา้งขวางข้ึน  หรือจาก

ระดบัจุลภาคกบัมหภาค จากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่   โดยมีแบบแผนหลกัดงัน้ี 
1.จากระดบัทอ้งถิน่ 
สูร่ะดบัโลก    

 
เช่น ปัญหามลภาวะ  หรือ

ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น

หรือภายในประเทศ  เช่ือมโยงสู่

มิติโลกเกี่ยวกบัปัญหาต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  แล้วย้อนกลับมา

พิจารณาปัญหาในท้องถิ่น อกี

คร้ังหน่ึง 
 
 
2.จากสว่นบคุคล         
สูส่ว่นรวม     

เช่น  จาก

เร่ืองราวหรือ

ประสบการณ์

ส่วนบุคคลที่มี

ความแตกต่าง

หลากหลายทางวัฒนธรรมหรือ

แบบแผนการด ารงชีวิตที่มีการ

น าเสนอในช้ันเรียน หรือจาก

แหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่

การพิจารณาประเดน็ปัญหาที่มี

ลักษณะร่วมโดยส่วนรวม 
          
3.จากอารมณ์ความรูส้กึ 
สูค่วามมเีหตผุล                    

4 
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เช่น  การ

หยิบยกประเดน็เร่ืองราวปัญหา

ส่วนบุคคลจากหัวข้อที่ผ่านมาที่

มีผลกระทบทางอารมณ์

ความรู้สกึไปสู่การอภิปรายเพ่ือ

ส ารวจตรวจสอบประเดน็ปัญหา

ด้านต่าง ๆ โดยอาศัยเหตุผล 

 
การจัดการเรยีนรูโ้ดยใชม้ติขิองกาลเวลา 

การพิจารณาประเด็นปัญหาระดบัโลกโดยอาศยัมิติของ
กาลเวลา คือ อดีต ปัจจุบนั และอนาคต เป็นวธีิการท่ีมี

ความส าคญัในการเรียนรู้โลกศึกษาใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ท่ีจะพิจารณาสาเหตุของปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัวา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ขณะเดียวกบัผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งยอ้นพิจารณา
เหตุการณ์ท่ีเกิดในอดีตและศึกษาความเป็นไปไดต่้าง ๆ ในอนาคต  
 
 
 
 
 
 

7. การน าเสนอปัจจัยของการเปลีย่นแปลง 

 
 
 
 

การน าเสนอปัจจัยของการเปลีย่นแปลง 

การจดัการเรียนรู้โลกศึกษาควรเตรียมผูเ้รียนใหส้ามารถ
เผชิญกบัความเป็นจริงของโลกท่ีมีความไม่แน่นอน ไร้

เสถียรภาพ และเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  เพื่อใหส้ามารถปรับตวัไดใ้นแง่บวก
และสร้างสรรค ์ โดยมุ่งใหผู้เ้รียนแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการรักษาความ
สมดุลระหวา่งเสถียรภาพกบัการเปล่ียนแปลง  ใหผู้ส้อนสามารถด าเนินการไดโ้ดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนบูรณา
การปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นองคร์วมดว้ยการเช่ือมโยงมิติต่าง ๆ ของชีวติไดแ้ก่  ดา้นร่างกาย  อารมณ์  
สติปัญญาและจิตใจ  กบัมิติดา้นต่าง ๆ ของสภาพแวดลอ้มไดแ้ก่  ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  สังคม  
วฒันธรรม เศรษฐกิจ  และการเมือง 

 

6 

7 

ปจัจบุนั 
-ประเด็นปัญหาคอื
อะไร                           
-  ผูเ้กีย่วขอ้ง                       
-  สถานที/่พืน้ที ่                  
-  ภาคสว่น (ภาครัฐ   
/เอกชน/ฯลฯ                    
-  มติขิองโลกศกึษา 

 
 

อดตี 
อะไรคอื  ประวตัหิรอื
ทีม่าของปัญหา ?      
- รากเหงา้             
- สาเหต ุ                  
- ความพยายามและ
ทีจ่ะแกปั้ญหา            
-วธิแีกปั้ญหา 

 
 

อนาคต 
การแสวงหา
ทางเลอืกขอ้ยตุ ิ
การใชต้ัวอยา่งการ
แกปั้ญหาทีไ่ดผ้ล
ในอดตี หรอืจาก

คนอืน่ ๆ 
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การเสรมิสรา้งแรงบนัดาลใจ 
ใหเ้กดิความหวัง ความสขุ 
และมองโลกในแง่บวก 

ผูส้อนควรมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีศรัทธาเช่ือมัน่ในความเป็นมนุษย ์ และมองโลกในแง่บวกเช่น  การใหพ้ิจารณา
ประวติัศาสตร์  ยอ้นไปสองสามชัว่อายคุนวา่มีการพฒันาการความกา้วหนา้ในเร่ืองใดท่ีผา่นมาบา้ง  
ขณะเดียวกนักิจกรรมการเรียนรู้ ควรสนุกสนาน  น่าสนใจ  การใชอ้ารมณ์ขนัจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนอยา่งมีความสุข 

การจัดการเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์  
หรอืสถานการณ์จ าลอง 

การใหผู้เ้รียนเรียนรู้เชิงประจกัษจ์ากประสบการณ์  หรือ
สถานการณ์จ าลองท่ีครูก าหนดโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จะช่วยใหเ้กิดการ
แลกเปล่ียน  สะทอ้นความคิดเห็นอารมณ์ความรู้สึก  ตลอดจนเกิดการสรุปเป็น
องคค์วามรู้ หรือความคิดรวบยอดในประเด็นท่ีศึกษา ตลอดจนไดแ้นวทางใน
การน าความรู้ไปใช ้

การใชส้ือ่และแหลง่เรยีนรู ้

ผูส้อนควรเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ท่ีหลากหลาย  ยดืหยุน่
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ  สภาพแวดลอ้ม และกิจกรรม 

ขอ้พงึพจิารณาในการใชแ้หล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โลกศึกษาท่ีใหส้ าคญักบัวิธีการน ามาใช้มากกว่า ใช้เป็น
เคร่ืองมือการเรียนรู้เท่านั้น 
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ อาทิ  ส่ิงพิมพ ์ โทรทศัน์และ
อินเทอร์เน็ตถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ าวนัและเป็นทั้งวธีิการ
และเป้าหมายในการจดัโลกศึกษา เน่ืองจากปริมาณขอ้มูลท่ีมากมายและ
หลากหลายของแหล่งข่าวสารท่ีเผยแพร่  รวมทั้งการเรียนรู้เก่ียวกบัโลก 
โดยผา่นแหล่งส่ือสารมวลชน เป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาความ

ตระหนกัรู้ และเท่าทนัส่ือ ซ่ึงเป็นความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับความเป็นพลโลกใน
ปัจจุบนั  ดงันั้นผูส้อนควรใชส่ื้อใหเ้กิดประโยชน์ ดงัน้ี 

1)การใชส้ือ่เป็นเป้าหมาย 
การศึกษาจากส่ือมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัโลกศึกษา  เพราะ

จะช่วยส่งเสริมความคิดอยา่งมีวจิารณญาณผา่นวธีิการวเิคราะห์
วจิารณ์  วพิากษแ์หล่งขอ้มูลข่าวสารวา่
ส่ิงใดเป็นสถานการณ์ท่ีปรากฏจริง  
ส่ิงใดเป็นความคิดเห็นหรือขอ้
วพิากษว์จิารณ์ 

8 
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2)การใชส้ือ่เป็นแหลง่ทรพัยากรการเรยีนรู ้
 

การใชข้อ้มูลข่าวสารจากส่ือในกระบวนการเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ  ส าหรับ
ผูเ้รียน  ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจกบัปฏิกิริยาท่ีทอ้งถ่ินมีต่อความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนใน
โลก และไดมี้โอกาสวเิคราะห์วา่ผูเ้รียนและผูค้นท่ีอยูใ่นชุมชนรอบตวัผูเ้รียนรับรู้

และตีความข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทโลกอยา่งไร   นอกจากน้ี  ส่ือ
ต่างๆ ยงัช่วยใหผู้เ้รียนมีความเห็นถึงความจ าเป็นในการพึ่งพาอาศยักนั   
การตระหนกัรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ของโลก  การเป็นผูรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีมี

วจิารณญาณ  ตลอดจนการพฒันาวฒันธรรมแห่งการท าความเขา้ใจ  
และเพื่อใหเ้ป็นพลเมืองดีท่ีแสดงความรับผดิชอบอยา่งจริงจงั 

 
3.การใชส้ือ่เป็นวถีิทางในการแสดงออกถึงความเป็นพลโลก 
 
การใชส่ื้อไม่เพียงแต่จะเป็นหนทางในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสารเท่านั้น  แต่ยงัเป็นวถีิทาง

ในการแพร่กระจายสารสนเทศจากกลุ่มผูเ้รียนสู่ชุมชน  ทั้งระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัโลก ซ่ึงผูส้อน
สามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบติัจริง 
ในชีวติประจ าวนัและผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การใชส่ื้อ
เผยแพร่จะช่วยเสริมสร้างความตระหนกัรู้ในสถานการณ์ต่างๆ  
ของโลกใหผู้ค้นรับรู้ และแสดงออกในประเด็นท่ีมีความ
สนใจร่วมกนั  เช่น  การต่อตา้นการใชค้วามรุนแรง  การ
อนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม   การรวมตวัเสริมสร้าง
ชุมชนท่ีมีสุขภาวะ ฯลฯ 
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การออกแบบและวางแผนการจัดการเรยีนรู ้
 

การวางแผนการจดัการเรียนรู้โลกศึกษา เพื่อพฒันาสมรรถนะ 
และคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหมี้ส านึกรับผดิชอบในฐานะเป็นพลโลก  
มีขอ้ควรพิจารณาในการออกแบบก าหนดเน้ือหา  และวางแผนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้  ดงัน้ี 

 
1. ดา้นเนือ้หาสาระของหลักสตูรโลกศกึษา 

การก าหนดเน้ือหาของหลกัสูตร นอกเหนือจากขอบข่ายเน้ือหาสาระ และ
วตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนรู้  ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้  ควรค านึงถึงประเด็น
ในดา้นกระบวนวธีิท่ีใชใ้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้    เช่น   บรรยากาศ
และสภาพแวดลอ้ม  วธีิการสอน  กิจกรรม การเรียนรู้ส่ือและแหล่งเรียนรู้  

โดยมีขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 
 สาระหลกัสูตร ควรส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง ชาติ 

และพฒันาส านึกรับผดิชอบระดบัโลก 
 สาระของหลกัสูตร ควรมุ่งเนน้การเรียนรู้ดา้นความ

หลากหลายทางวฒันธรรม เสริมสร้าง 
วสิัยทศัน์ และความเขา้ใจโลก 
 เน้ือหามุ่งเนน้การเสาะคน้สืบสาวสาเหตุต่าง ๆ ซ่ึงเป็นท่ีมาของความขดัแยง้ และการใชค้วาม

รุนแรง  ปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีก่อใหเ้กิดความสงบสุข  และสันติภาพ ทั้งในระดบับุคคล  สถาบนั
และสังคม  โดยพิจารณามิติของเวลาทั้งอดีต   ปัจจุบนัและอนาคต ทั้งน้ีควรมีการเช่ือมโยง
สัมพนัธ์ประวติัความเป็นมาทั้งของปรากฎและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฎการณ์ นั้น 

 เน้ือหาสาระใหค้วามส าคญักบัความรู้พื้นฐานและคุณค่าของความเป็นมนุษย ์การศึกษาความ 
เป็นชุมชน และความหลากหลายจากมุมมอง แนวคิดท่ีแตกต่างกนั 
   เน้ือหาสาระส่งเสริมใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบติั  
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2. ดา้นกจิกรรมการเรยีนรู ้
 

  กจิกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน  
โลกศึกษาเป็นเร่ืองท่ีครูตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนเติมเตม็ความเขา้ใจโลก  และถ่ินฐานท่ี
ผูเ้รียนอาศยัอยู่ ไม่ใช่เร่ืองท่ีมองในแง่การแข่งขนักนัหาความรู้ในเร่ืองท่ียงัไม่รู้
เพียงอยา่งเดียว  

 กจิกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติกจิกรรมต่อเน่ือง  
การใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัทั้งเป็นรายบุคคล ในหอ้งเรียน หรือ
ชุมชน เป็นการใหโ้อกาสนกัเรียนไดฝึ้กทกัษะในการเป็นพลเมือง
โลกท่ีรับผดิชอบ  
 กจิกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงระหว่างโลกกว้างกบัท้องถิน่   

การสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ีปรากฏในทอ้งถ่ินกบั
สถานการณ์ระดบัโลกในประเด็นท่ีมีลกัษณะร่วมกนัจะช่วยสร้าง
เสริมความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั การพึ่งพา

อาศยักนั และสร้างความมัน่ใจวา่ผูเ้รียนไม่ไดล้ะเลยเพื่อนร่วมโลกในถ่ินอ่ืนหรือซีกโลกอ่ืน   
 แผนการจัดการการเรียนรู้ส่งเสริมให้เข้าใจถงึสาเหตุ  รากเหง้าของปัญหาต่างๆ  
การฝึกใหว้เิคราะห์เจาะลึกในประเด็นท่ีศึกษาจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจธรรมชาติท่ีเป็นระบบ
ของเร่ืองต่างๆเช่นอานาจ ความรุนแรง เป็นตน้  
 กจิกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการส ารวจตรวจสอบบริบททางประวัติศาสตร์
ของแต่ละสถานการณ์ทีเ่กดิขึ้น 
การตรวจสอบสืบคน้มุมมองต่างๆของอดีตความเป็นมาในแง่
ประวติัศาสตร์จะช่วยใหเ้ปิดเผยบทเรียน และทางเลือกอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถ
น าไปสู่การสร้างทิศทางใหม่ในอนาคต  
 รูปแบบ วิธีการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เน้นการเรียนรู้เชิงประจักษ์
ผ่านกจิกรรมประสบการณ์  และให้ความใส่ใจกบัแบบแผนการเรียนรู้ (Learning Styles) ทีแ่ตกต่าง

หลากหลายของผู้เรียน 
วธีิจดัการเรียนรู้และการสอนท่ีหลากหลายจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความหลากหลายของวถีิ

สังคม และระบบนิเวศของโลก  
 กจิกรรมการเรียนรู้มุ่งรวมถงึการก าหนดทศิทางให้สอดคล้องกบัอนาคต  

การวางแผนสาหรับคนรุ่นต่อๆไปจะช่วยค ้าประกนัวธีิการ ท่ีมีความจีรังย ัง่ยนืในการ
แกปั้ญหาท่ีทา้ทายอยูใ่นปัจจุบนั  การจดัการ
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เรียนรู้โลกศึกษาใหส้ัมพนัธ์กบัชีวติประจ าวนัช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญา
นซ่ึงสามารถน าไปใชต้ดัสินใจไดใ้นชีวติประจ าวนั ซ่ึงจะส่งผลต่อความสันติสุขและความมัน่คง
ปลอดภยัในโลก 

 
 
วธิกีารจัดการเรยีนรู ้

 
ผูส้อนควรจดักระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม ดว้ยวธีิการและเทคนิคท่ีหลากหลาย 

เหมาะสมสอดคลอ้งและตอบสนองวตัถุประสงคห์รือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยค านึงถึงหลกัการ
และแนวทางท่ีไดน้ าเสนอแลว้ขา้งตน้  วธีิการและเทคนิควธีิสอนท่ีนิยมใชใ้นการจดัการเรียนรู้โลก
ศึกษา  เช่น การเรียนท่ีเนน้ประเด็น/ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้   การเรียนรู้โดยวธีิการสนทนา การ
เรียนรู้เชิงประจกัษผ์า่นประสบการณ์ การเรียนรู้โดยการซกัคา้น  และการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น
ตน้ 

 
การเรยีนรูท้ีใ่ชป้ระเด็น/ปัญหาเป็นฐาน  
(Issue/Problem – based  Learning) 

วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ประเด็น/ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ โดยการหยบิยก  
เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจงมาเป็นประเด็นในการจดักิจกรรม  เพื่อกระตุน้
ใหผู้เ้รียนไดต้ั้งค  าถามและแสวงหาค าตอบท่ีอาศยัธรรมชาติของความอยากรู้ อยาก
เห็นโดยการศึกษาคน้ควา้ดว้ยวธีิการและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   ประเด็นหรือปัญหาท่ี
หยบิยกน ามาเสนอ  ควรเป็นประเด็นท่ีไม่มีค  าตอบส าเร็จรูปหรือมีขอ้สรุปท่ีชดัเจนแน่นอน หรือ
ง่ายเกินไปต่อการแสดงความเห็น/แสวงหาค าตอบ  นอกจากน้ีประเด็นท่ีศึกษาควรสะทอ้นความ
สลบัซบัซอ้นของสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง 
 
การเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสนทนาเป็นฐาน (Dialogue – based Learning) 

การจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารสนทนาเป็นฐาน เป็นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูหยบิยกประเด็นหรือเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนแลว้กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดส้นทนาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  การสนทนาจะเป็นสะพานเช่ือมโยงความสัมพนัธ์  
ความคิดเห็นและเพิ่มพนูความรู้ ความเขา้ใจส่ิงท่ีเรียนรู้ และ
สะทอ้นใหเ้ห็นมุมมองหรือความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของ
ผูเ้รียนนอกจากน้ียงัเป็นการพฒันาความสามารถในการ

ส่ือสาร และทกัษะการฟัง  
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 การสนทนา ( Dialogue) เป็นการส่ือสารสองทาง ไม่ใช่การบอกกล่าว บรรยาย ซ่ึงเป็นการ
ส่ือสารทางดียว (Monologue)  
 การสนทนาแตกต่างจากการอภิปราย (Discussion) ในแง่ของการส่ือสาร การอภิปรายเป็น
การน าความคิดเห็นหลากหลายมาร่วมพิจารณาซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นการแลกเปล่ียนแบ่งปัน การสนบัสนุน
คลอ้ยตาม การคดัคา้นโตแ้ยง้  แต่การสนทนาเป็น “การเล่ือนไหลของความหมาย”  (Flow of 
Meaning)  ท่ีส่ือสารผา่นกลุ่มผูส้นทนา 
 การเล่ือนไหลของความหมายจากการสนทนาผา่นผูเ้รียนแต่ละคนท่ีร่วมสนทนา
นอกเหนือจากเน้ือหาสาระท่ีไดจ้ากการรับรู้แลว้ ยงัส่งผลใหเ้กิดความตระหนกัรู้ของสมาชิกใน
กลุ่มสนทนา เกิดความรู้ความเขา้ใจใหม่ และเปล่ียนแปลงทศันะและเจตคติต่อเร่ืองหรือประเด็นท่ี
สนทนากนัดว้ย 
   
 การสนทนาเป็นหนทางหรือวธีิการในการน าไปสู่ผลส าเร็จของการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีบทบาท
เป็นผูต้ดัสินใจโดยครูยดึหลกัส าคญัท่ีวา่ ผู้สอนอย่าท าในส่ิงทีผู้่เรียนสามารถท าได้เอง  อย่า
ตัดสินใจในส่ิงทีผู้่เรียนสามารถตัดสินใจได้เอง 
 การเรียนรู้โดยการสนทนามีวตัถุประสงคท่ี์มุ่งเนน้สัมฤทธิผลของผูเ้รียนโดยมุ่งอธิบายส่ิง
ท่ีผูเ้รียนจะปฏิบติักบัเน้ือหา หรือแสดงพฤติกรรมท่ีสังเกตไดว้า่ผูเ้รียนท าอะไรไดบ้า้ง  
 ผูส้อนก าหนดโครงสร้างภาระงานการเรียนรู้โดยการก าหนดประเด็นค าถามปลายเปิดท่ี
ไม่ใช่ค าถามซ่ึงก าหนดค าตอบท่ีถูกตอ้งไวก่้อนเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ร่ิมมีปฏิสัมพนัธ์จากการตอบ
ค าถาม แลว้กระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมการสนทนาตามเน้ือหาในประเด็นค าถามระหวา่งครูกบัผูเ้รียน
และระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั  ภาระงานการเรียนรู้น้ีจะก าหนดวธีิการท่ีผูเ้รียนบรรลุผลการเรียนรู้ตั้ง
ไว ้ ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาท่ีจ าเป็นและน าไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีคาดหวงั  
 หลกัการพื้นฐานในการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสนทนาเป็นฐานคือ  

- จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยายการท่ีผูเ้รียนรู้สึกอบอุ่นปลอดภยั 
เอ้ืออ านวยใหก้ลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

- ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาค เท่าเทียมกนั เคารพซ่ึงกนั
และกนั 

- ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการสนทนา โดยใม่มีผูใ้ดแสดงตนข่มสมาชิก
ในกลุ่ม 

- ช่วยใหผู้เ้รียนสนทนาใหอ้ยูใ่นประเด็นท่ีก าลงัเรียนรู้ ไม่พดูออกนอก
เร่ือง 

- ผูเ้รียนร่วมฟัง ร่วมอ่าน ร่วมท าความเขา้ใจ ร่วมเรียนรู้  แมค้วามคิดเห็น
จะแตกต่างหลากหลาย 
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- ส่งเสริมใหเ้ป็นผูฟั้งท่ีดี ฟังอยา่งตั้งอกตั้งใจ และเปิดใจกวา้งรับฟังในส่ิงท่ี
อาจขดัแยง้กบัความเช่ือ ค่านิยมของตน 

- บรรยากาศการเรียนรู้มีความทา้ทาย  สนุกสนาน และมีอารมณ์ขนั 
  
 

การเรยีนรูโ้ดยวธิกีารซกัคา้น  
(Jurisprudential Method) 
การจดัการเรียนรู้โดยวธีิซกัคา้นเป็นวธีิการท่ีจ าลองกระบวนการซกั
คา้นอนัเป็นกระบวนการท่ีใช้พิจารณาคดีท่ีใชก้นัในศาล เพื่อให้
ผูเ้รียนรู้จกัตดัสินใจในประเด็นปัญหาขดัแยง้ต่าง ๆ ซ่ึงมีความ
สลบัซบัซอ้น ยากแก่การตดัสินใจหรือมีส่วนเก่ียวพนักบัเร่ืองค่านิยม
ท่ีแตกต่างกนั สามารถเลือกทางท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุด โดยมีผลกระทบในทางลบต่อส่ิงอ่ืน ๆ 
นอ้ยท่ีสุด โดยการฝึกใหว้เิคราะห์ปัญหา ประมวลขอ้มูล ตดัสินใจเลือกทางเลือกอยา่งมีเหตุผล และ
ยนืยนัการตดัสินใจของตนไดอ้ยา่งมัน่ใจ การจดัการเรียนรู้มีขั้นตอนดงัน้ี  
  

 1  น าเสนอกรณท่ีีเป็นประเด็นปัญหา 
น าเสนอกรณีท่ีเป็นประเด็นปัญหาใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้ขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหา เช่นรู้วา่ใครท าอะไร เม่ือไหร่ เพราะเหตุใด มี
แง่มุมของปัญหาท่ีขดัแยง้กนัอยา่งไร   วธีิการน าเสนอมีหลายวธีิ เช่น 
การเล่าเร่ืองใหฟั้ง การใหอ่้านหรือดูข่าวจากส่ือ การใหช้มภาพยนตร์  
ใหผู้เ้รียนประมวลขอ้เทจ็จริงจากกรณีปัญหาและวเิคราะห์หาค่านิยม
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั       ประเด็นปัญหาท่ีน าเสนอควรเป็นประเด็นท่ีมี
ทางออกใหคิ้ดไดห้ลายค าตอบ ควรเป็นประโยคท่ีมีค าวา่ “ควรจะ..”   
เช่น “ควรมีกฎหมายใหค้นรักเพศเดียวกนัจดทะเบียนสมรสกนัได้
หรือไม่”   “ ควรอนุญาตใหมี้การเคล่ือนยา้ย อพยพแรงงานระหวา่ง

ประเทศโดยเสรีหรือไม่”  “ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซ่ียนควรใชเ้งินตราสกุลเดียวกนั
เช่นเดียวกบักลุ่มประเทศในประชาคมยโุรปหรือไม่”  ฯลฯ 

                          
2  ใหผู้เ้รียนยนืยนัการตดัสนิใจของตนเอง                                        
ผูส้อนใชค้  าถามลกัษณะซกัคา้นหรือสร้างเง่ือนไขท่ีมีลกัษณะ   
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

-ถ้ามีทางเลือกอ่ืน ๆ ให้เลือกอีก ผู้เรียนยงัยืนยนัท่ีจะ
ตัดสินใจเลือกอย่างเดิมหรือไม่ เพราะอะไร?     
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-หากสถานการณ์แปรเปล่ียนไปผู้เรียนยงัจะยืนยนัท่ีจะตัดสินใจเลือกค าตอบเดิมหรือไม่ 
เพราะอะไร 

-ถ้าผู้เรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์อ่ืน ๆ จะยงัยืนยนัค าตอบเดิมหรือไม่ 
-ผู้เรียนมีเหตุผลอะไรท่ียึดมัน่กับค าตอบเดิม การตัดสินใจนั้นนั้นเหมาะสมกับสถานการณ์

ท่ีเป็นปัญหานั้นหรือไม่ 
-เหตุผลท่ียึดมัน่กับการตัดสินใจนั้นเป็นเหตุผลท่ีเหมาะกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่หรือไม่  

                  -  ผู้ เรียนมีข้อมลูเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการตัดสินใจนั้นหรือไม่ 
           - ข้อมลูท่ีผู้ เรียนใช้เป็นพืน้ฐานของการตัดสินใจนั้นถกูต้องหรือไม่ 
                   - ถ้ายึดการตัดสินใจนีแ้ล้วผลท่ีเกิดขึน้ตามมาคืออะไร 
               -  เม่ือรู้ผลท่ีเกิดตามมาแล้ว ผู้เรียนยงัยืนยนัท่ีจะยึดถือการตัดสินใจนีอี้กหรือไม่ 

                            3. ผูเ้รียนทบทวนการตดัสนิใจของตนเอง 
                                              ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนพิจารณาปรับเปล่ียน หรือยนืยนัผลการตดัสินใจ 

4.ผูเ้รียนตรวจสอบและยนืยนัการตดัสนิใจ ใหม่/เก่าของตนอกีคร ัง้  
โดยผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนพยายามหาขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ มา
สนบัสนุนการตดัสินใจของตนเพื่อยนืยนัวา่ส่ิงท่ีตนยดึถืออยูน่ั้น
เป็นค่านิยมท่ีแทจ้ริงของตน 

การจดัการเรียนรู้โดยวธีิซกัคา้น นอกจากจะช่วยพฒันา
ความสามารถในการตดัสินใจของผูเ้รียนแลว้ ยงัเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมองโลกใน
แง่มุมท่ีกวา้งข้ึน เกิดความเขา้ใจในตนเอง   ตลอดจนเกิดความกระจ่างในค่านิยมท่ีตนเอง
ยดึถือ 

 
การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื  
(Cooperative  based  Learning) 

การจดัการเรียนรู้ แบบร่วมมือเป็นวธีิการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและการพึ่งพาอาศยั ซ่ึงกนัและกนั
เพื่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนและของกลุ่ม
โดยรวม การจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั
คือ 

- การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนัในการแลกเปล่ียนขอ้ความรู้ ตรวจสอบความ
เขา้ใจ อภิปรายทบทวนส่ิงท่ีไดเ้รียนมาแลว้ 

- การมีส่วนรับผดิชอบร่วมทั้งส่วนบุคคลและของกลุ่ม 
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- ทกัษะสังคมจากการปฏิสัมพนัธ์ส่วนบุคคลและกลุ่มยอ่ย เช่นภาวะผูน้ า  การส่ือสาร 
การสร้างความไวว้างใจ การตดัสินใจ และทกัษะการจดัการความขดัแยง้  

- กระบวนการกลุ่มและการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 
- กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนิยมใชส้วน่ใหญ่ เช่น จ๊ิกซอว ์(Jigsaw) คิด-จบัคู่-แบ่งปัน  

(Think-Pair-Share)  ฯลฯ 

ตวัอย่างเสนอแนะ 
วธีิการจดักจิกรรมการเรียนรู้องิสาระการเรียนรู้ตามระดบัช้ัน 
1. การจัดการเรยีนรูร้ะดับปฐมวยั  

การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัเป็นการมุ่งเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน ดงันั้นผูเ้รียน
ควรไดรั้บประสบการณ์ทีห่ลากหลายในการกระตุ้นส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จัก
สัมพนัธ์เช่ือมโยงประสบการณ์  ด้านต่างๆในชีวิตประจาวัน ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้
สามารถจดัในลกัษณะ บูรณาการตามแนวทางการพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่างๆ  ดงั

กิจกรรมเสนอแนะตวัอยา่งต่อไปน้ี  
การพัฒนาดา้นกาย อารมณ ์สงัคม  

-  ส่งเสริมการเล่นเกม 
และกิจกรรมเขา้จงัหวะ
หรือการเตน้ราจากแหล่ง
วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน

ต่างๆ ท่ีแสดงออกถึงการพ่ึงพาอาศยัและความ
ร่วมมือร่วมใจ  
-  จดัใหผู้เ้รียน ซ้ือ/เตรียม/ชิม หรือกินอาหารแลว้
พดูคุย อภิปราย อาหารชนิดน้ันคืออะไร ทาจากอะไร 
มาจากไหน รสชาติเป็นอย่างไร  
- จดัใหผู้เ้รียนอภิปรายเก่ียวกบัประโยชนแ์ละ
ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชด้ ารงชีวิต
ประจาวนั เช่น น ้า  
- ใหผู้เ้รียนไดฟั้งนิทาน เร่ืองเล่า หรือเร่ืองราวท่ีมา
จากประเทศต่างๆและอภิปรายเก่ียวกบัประเดน็เร่ือง
ความผิด ความถกูตอ้ง ความตอ้งการ ความทุกข ์
ความจ าเป็นของผูอ่ื้น และการหาหนทางช่วยเหลือ  
- จดัใหผู้เ้รียนไดดู้ภาพถ่ายของเดก็อ่ืนในประเทศ
ต่างๆทัว่โลกแลว้ใหอ้ภิปรายถึงความตอ้งการท่ีเรา

ต่างกมี็ร่วมกนั   เช่น   บา้นท่ีอยูอ่าศยั   อาหาร  น ้า  
เพ่ือน  ความรัก  ความเอาใจใส่  ความปลอดภยั 
- จดัใหผู้เ้รียนไดส้งัเกต พิจารณารูปภาพ หรือ
ภาพเคล่ือนไหวของผูค้นในสถานการณ์ต่างๆ วา่คน
เหล่านั้นมีอารมณ์ความรู้สึกอยา่งไร   ดีใจ   มี
ความสุข   เสียใจ   หิวโหย   หรือเปล่าเปล่ียว  
- ใหผู้เ้รียนอภิปรายถึงความอยติุธรรมไม่ถกูตอ้ง 
ของการกลัน่แกลง้  ข่มเหง  รังแกกนั ฯลฯ  

 
พัฒนาการดา้นคณติศาสตร ์ภาษา 
และการสือ่สาร 
- จดัใหผู้เ้รียนไดเ้ล่นเกมการนบัของประเทศต่างๆ
และนบัจ านวนส่ิงของต่างๆท่ีมาจากทัว่โลก  
- ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษา อภิปราย แลกเปล่ียน 
เก่ียวกบัจ านวน ตวัเลขในภาษาต่างๆ  
- จดัใหผู้เ้รียนไดฟั้งและพดูคุยเก่ียวกบันิทาน เร่ืองราวจาก
ทัว่โลกเช่นเร่ือง เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม                     ความ
เป็นธรรม ฯลฯ 
-จดัใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายพดูคุยเก่ียวกบัการกระท าของ
ตนเองวา่ส่งผลต่อผูอ่ื้นอยา่งไรบา้ง  
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การพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์ 
- ส่งเสริมใหผู้เ้รียนร่วมปฏิบติักิจกรรมดา้นดนตรี 
ขบัร้อง การแสดง การเตน้ร า 

และเกมส์ ซ่ึงมีท่ีมาจากแหล่งต่างๆ  
- ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัโดยใชรู้ปแบบ 
(pattern) พ้ืนผิว และดีไซน์ จากแหล่งวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย ของประเทศต่างๆ ฯลฯ 

 
2.การจัดการ เรยีนรู ้
ระดบั ประถมศกึษา 

 

ภาษา   
ใหผู้เ้รียนไดฟั้งเร่ืองราว อ่าน หนงัสือ เอกสาร นิทาน นิยาย บนัเทิงคดี สารคดี ชีวประวติั  

หนงัสือพิมพ ์วารสาร นิตยสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
เก่ียวกบั ผูค้น เร่ืองราว ถ่ินฐาน วฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติ 
เหตุการณ์ในประเทศอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกบัมิติต่างๆของโลก ให้
นกัเรียนไดส้นทนา อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

แสดงบทบาทสมมุติหรือละครในประเด็น เร่ืองราว 
หรือปัญหาท่ีหยบิยกมาศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ชีวิตความเป็นอยู่ในโลกกว้าง รวมท้ังอัตลักษณ์ และ
บทบาทของตนเองท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับโลก 

 

 
คณิตศาสตร ์

ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชจ้  านวนตวัเลขในบริบทและ
สถานการณ์ต่างๆท่ีแตกต่างหลากหลาย ศึกษา รูปแบบ แบบ
แผนของ จ านวน โจทยป์ริศนา และเกมทางคณิตศาสตร์ 
จากวฒันธรรมต่างๆทัว่โลก รวมทั้งการพฒันาการท าความ
เขา้ใจในความเป็นสากลของคณิตศาสตร์ 

 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตระหนักในความฉลาดปราชญ์เปร่ืองด้านคณิตศาสตร์ ตลอดจน

การพัฒนาและการประยกุต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของประเทศท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกัน  
 

วทิยาศาสตร ์
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วา่อาหาร อากาศ และน ้าเป็น

ส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวติของมนุษยทุ์กคน ตลอดจน
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เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบักระบวนการต่างๆของชีวติมนุษยแ์ละวธีิการต่างๆในการพิทกัษ ์ปกป้อง 
คุม้ครอง ส่ิงมีชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม 

 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติอันเป็นสากลของความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานของมนุษย์  

ตระหนักรู้ว่าวิทยาศาสตร์มีส่วนส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก  
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 

 การออกแบบและเทคโนโลย ี

 ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาความตอ้งการจ าเป็นท่ีแตกต่างกนัของผูค้นใน
วฒันธรรมต่างๆ และริเร่ิมคิดหาวธีิการในการตอบสนองความตอ้งการ
จ าเป็นเหล่านั้น  ตลอดจนเรียนรู้การออกแบบ สร้างผลิตภณัฑ ์และ
ตรวจสอบ ประเมิน สมรรถนะในการใชง้านจริงของผลิตภณ์ันั้นๆ  

 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความส านึกในการใส่ใจถึงความต้องการของผู้ อ่ืน สามารถ

วิเคราะห์ความต้องการของผู้คนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม และถ่ินท่ีอยู่ ซ่ึงจะเป็นผู้บริโภค
ใช้สอยผลผลิตท่ีผู้เรียนออกแบบ  ตลอดจนเรียนรู้วิธีการท่ีเทคโนโลยีสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาสังคมและปรับปรุงแก้ไขปัญหาของโลก 
 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

ใหผู้เ้รียนไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบั ผูค้น สถานท่ี 
วฒันธรรมต่างๆจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย  เรียนรู้การใช ้
ICT เช่น แหล่งสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรมส าหรับการศึกษาคน้ควา้ สร้าง น าเสนอช้ินงานผา่น
โปรแกรมการส่ือสาร ฯลฯ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกับวฒันธรรมและถ่ินท่ีอยู่อาศัย
ต่างๆของมนุษย์ เข้าใจถึงศักยภาพของ ICT เพ่ือการเรียนรู้ ติดต่อส่ือสารกับผู้คนในต่างประเทศต่าง
วฒันธรรม และเห็นความส าคัญของการใช้ ICT ในการรับปรุง เปล่ียนแปลง ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนท่ัวโลก 

 
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ชีวติของบุคคล และเหตุการณ์ส าคญั ตลอดจนความ
หลากหลายทางสังคม  เช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และวถีิ
ชีวติประจ าวนัของผูค้นทั้ง หญิง ชาย เด็ก ผูใ้หญ่ ในประเทศไทย และประเทศ
อ่ืนๆในโลก  ทั้งในอดีต และปัจจุบนั  ศึกษา เปรียบเทียบ วถีิชีวติของตนเองกบั
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ผูค้นในประเทศอ่ืนๆ 
 เรียนรู้เก่ียวกบัความเปล่ียนแปลของส่ิงแวดลอ้ม  และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื   

เรียนรู้เก่ียวกบัตนเองในฐานะสมาชิกของชุมชนซ่ึงมีสิทธิ และหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น 
และต่อส่ิงแวดลอ้ม 

เรียนรู้และตระหนกัในท่าทีความรู้สึก ความตอ้งการ 
สิทธิ ของตนเองและของผูอ่ื้นเรียนรู้เก่ียวกบั ศรัทธา ความเช่ือ 
และศาสนาหลกัท่ีผูค้นนบัถือ ในชุมชนและในโลก ท่ีมีความ
แตกต่างหลากหลาย และตระหนกัรู้ถึงความคลา้ยคลึงกนัของ
ความเช่ือเหล่านั้น 
 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักซาบซ้ึงถึงความส าคัญ และ
คุณูปการท่ีผู้คนเหล่านั้นมีต่อสังคมไทย และสังคมโลก   

สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในประเทศต่างๆ  รวมท้ัง
เปรียบเทียบวิถีการด ารงชีวิตของผู้คนในประเทศอ่ืนๆกับประเทศของตนท้ัง
ในอดีตและปัจจุบัน สามารถเกบ็บทเรียนจากความขดัแย้งในอดีตมาพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในการท าความเข้าใจกับประเดน็ปัญหาในปัจจุบัน 
ตระหนักรู้ว่ามนุษย์มีส่วนส าคัญในการ พัฒนา หรือท าลายส่ิงแวดล้อมได้  
และเข้าใจถึงบทบาท และแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
ตลอดจนเข้าใจความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน การเป็นสมาชิกท่ีดีในสังคม 

การเห็นคุณค่าของความเช่ือทางศาสนาต่างๆ ซ่ึงมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและ การด ารงชีวิตของ
ประชาชน  และการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  

 
สขุศกึษาและพลศกึษา 

ใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากการเล่นเกมต่างๆ   การละเล่น  การเล่นกีฬา 
และการแสดง/เตน้ร าจากวฒันธรรมและประเพณีท่ีแตกต่างหลากหลาย 

เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้การร่วมมือกับผู้ อ่ืน ตระหนักซาบซ้ึงถึง  
บทบาทของเกม การละเล่น กีฬา การเต้นร า ของแหล่ง

วฒันธรรมต่างๆ 
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ศลิปะ 
ใหผู้เ้รียนพุดคุย สนทนาท าความเขา้ใจ เก่ียวกบัความแตกต่าง

และความคลา้ยคลึงกนัในงานศิลปะ การแสดง งานฝีมือ และดีไซน์
จากแหล่งวฒันธรรมและประเพณีท่ีแตกต่างกนั 

ศึกษา เปรียบเทียบแนวความคิด วธีิการท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะสาขาต่างๆ งานฝีมือ งานออกแบบ จากแหล่งวฒันธรรม
ต่างๆ  

เรียนรู้เก่ียวกบับทบาทในการท างานของศิลปิน ช่างฝีมือ และ
นกัออกแบบในวฒันธรรมต่างๆ 

ฟังดนตรีจากแหล่งวฒันธรรมต่างๆ สร้าง
ความคุน้เคยกบัเสียงและเคร่ืองดนตรีชนิด
ต่างๆตลอดจนแบบแผนทางดนตรีของ
ชุมชน ชนชาติ และวฒันธรรมท่ีต่างกนั   
ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีท่ีสนใจ 

 
เพ่ือให้ผู้เรียนช่ีนชม ซาบซ้ึงในความแตกต่างหลากหลายของงานศิลปะและการออกแบบจาก

วฒันธรรมต่างๆ สามารถทดลองใช้วิธีการสร้างงานต่างๆของศิลปิน ช่างฝีมือ และนักออกแบบจาก
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน  เพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับสถานการณ์แวดล้อม ในการท างานของบุคคล
เหล่านั้น  ความสนใจในคุณค่าของแบบแผน ประเพณีและวฒันธรรมของท้องถ่ินและสังคมต่างๆ 
มีความซาบซ้ึงและตระหนักถึงความส าคัญของดนตรีท่ีมีอิทธิพลต่อผู้คนในวฒันธรรมต่างๆ  

 

 
3. การจัดการเรยีนรูร้ะดับมัธยมศกึษาตอนตน้และตอนปลาย 

 

ภาษา 
ใหผู้เ้รียนศึกษาส่ือ อ่านเอกสาร นวนิยาย สารคดี หนงัสือ 

ส่ิงพิมพ ์ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ จากชุมชน ประเทศต่างๆ 
แหล่งวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  

ฟัง พดู ติดต่อส่ือสารทางภาษากบัคนต่างชาติ/เจา้ของภาษา 
ศึกษาภาษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศอ่ืน และวฒันธรรมของประเทศท่ีเป็นเจา้ของภาษาท่ี

เรียน และเรียนรู้วา่ถอ้ยค าภาษาต่างๆจะมีรากศพัทห์รือความหมายท่ีมีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
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เพ่ือให้ผู้เรียนได้ประเมินและวิพากษ์ส่ิงท่ีได้เห็น 

ได้ยิน และได้รับรู้  ตระหนักรู้ถึงความคลาดเคล่ือนจาก
ความเป็นจริง  ความไม่เท่ียงตรง ความล าเอียง ความไม่
น่าเช่ือถือของการรายงานข่าวต่างๆจากแหล่งข่าวสารบาง

ประเภท บางแหล่ง สามารถพัฒนาความเข้าใจของตนเองในประเดน็หรือป ญหาต่างๆของโลกโดย
ผ่านวรรณกรรม และภาษาต่างประเทศท่ีศึกษา 
 
 
คณติศาสตร ์

ใหผู้เ้รียนเรียนรู้เก่ียวกบัจ านวน พีชคณิต รูปทรง พื้นท่ี 
การวดัและการน าเสนอขอ้มูล   
 เรียนรู้ความหลากหลายในการใชป้ระโยชน์จาก
คณิตศาสตร์และการน าคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นโลก
เทคโนโลยี 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้คณิตศาสตร์เป็นภาษาเพ่ือการส่ือสารกับเยาวชนท่ัวโลกอีกภาษา
หน่ึง  สามารถประยกุต์ใช้ทักษะทางคณิตสาสตร์ตีความทางสถิติ ได้ถกูต้องเหมาะสมกับประเดน็ 
เร่ืองราวต่างๆในส่วนภูมิภาค ระหว่างประเทศ และระดับโลก  เช่น ภาวะหนีสิ้นระหว่างประเทศ  
ภาวะการค้าโลก ฯลฯ 

 
วทิยาศาสตร ์

ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ผลกระทบต่างๆท่ีมนุษยก์ระท าต่อโลก และความจ าเป็น
ในการปกป้องรักษาความหลากหลายทางธรรมชาติ 
ส ารวจ ศึกษา บริบททางวฒันธรรมท่ีอาจส่งผลขยายถึงแนวคิดทฤษฎีทาง
วทิยาศาสตร์ 
แสวงหาโอกาส และความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ใชข้อ้มูลจากส่วนต่างๆของโลกเพื่อ
แสวงหาโอกาส และความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

 
เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในธรรมชาติท่ีเป็นสากลของวิทยาศาสตร์ และ
คุณูปการท่ีนักวิทยาศาสตร์ท่ัวโลกได้ทุ่มเทอุทิศ สร้างสรรค์ไว้  ตลอดจน
สามารถระบุส่ืงท่ีเป็นคุณประโยชน์ ข้อบกพร่อง และประเดน็ทาง
จริยธรรมท่ีเกิดขึน้จากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับโลก  
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การงานอาชพีและเทคโนโลยี 

ใหผู้เ้รียนศึกษา ส ารวจ ผลกระทบทั้งดา้นบวก และดา้นลบของ
เทคโนโลยท่ีีมีต่อการพฒันาสังคม และชีวติของเด็กและเยาวชน 

ใช ้ ICT ในการแลกเปล่ียน แบ่งปันขอ้มูลข่าวสารอยา่งมี
ประสิทธิผล และปฏิบติังานตลอดจนประเมินผลงานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ิน และนานาชาติ จนส าเร็จลุล่วง 

วพิากษ ์สะทอ้นความคิดเห็น เก่ียวกบัผลกระทบของ ICT ท่ีมีต่อชีวติตนเองและผูอ่ื้นโดย
พิจารณารวมถึงประเด็นต่างๆในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กฎหมาย และจริยธรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการพัฒนาอย่างยัง่ยืนท้ังใน
ด้าน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนแสวงหาหนทางใน
การปรับปรุงพัฒนาโลก  สามารถส่ือสารกับเยาวชนในประเทศ
อ่ืนๆ ได้รับแนวคิดและประสบการณ์ท่ีกว้างขวางจากชุมชน 
วฒันธรรมต่างๆ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความเข้าใจถึง
ความส าคัญของ ICT ท่ีมีต่อประเทศท่ัวโลก ตลอดจนโอกาส
และความท้าทายท่ีเกิดจาก ICT 

 
 

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ประวติัศาสตร์โลกในดา้นส าคญัๆ และท าความเขา้ใจ

ถึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งเหตุการณ์ต่างๆในสังคมและวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกนั 

ศึกษาชีวติของผูค้น ถ่ินท่ีอยู ่สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มในส่วนต่างๆของ
โลก และในสภาวะของการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั 

เรียนรู้เก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ีและ ความรับผดิชอบ รัฐบาล การเมือง 
ระบอบประชาธิปไตย ลกัษณะของสังคมไทย ความสัมพนัธ์กบัประเทศ
ต่างๆ และสถาบนัระดบัโลกในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม   

อภิปราย สนทนาแลกเปล่ียน ประเด็น ปัญหาต่างๆทางสังคม 
ศีลธรรม รวมทั้งอคติและการกีดกนัแบ่งแยก และ
เรียนรู้เก่ียวกบัความส าคญัและความจ าเป็นของการให้
ความเคารพ การท าความเขา้ใจผูอ่ื้น ในสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตย เปิดใจกวา้ง 
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รู้อภยั  รู้จกัพิจารณาไตร่ตรองถึงความคิดเห็น ทศันะ และประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากของตนเอง  
ศึกษา ส ารวจ ใหเ้ห็นวา่การกระท าใดๆในระดบัทอ้งถ่ินสามารถส่งผลกระทบต่อ

สถานการณ์ในระดบันานาชาติและระดบัโลกไดอ้ยา่งไร 
เรียนรู้ถึงความส าคญัของการมีไมตรีจิต มิตรภาพ เรียนรู้ท่ีจะเพิ่มพนูความรู้ความเขา้ใจใน

ประเด็นปัญหาต่างๆทางสังคมและวฒันธรรม 
  เรียนรู้เก่ียวกบัความเช่ือต่างๆของผูค้นทัว่โลก  
 

เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจสาเหตุของปัญหาความยากจนของโลก ความขดัแย้ง การอพยพย้ายถ่ิน 
การค้าโลก ลัทธิอาณานิคม การพิจารณาเห็นมมุมองท่ีแตกต่างจากจุดยืนท่ีแตกต่างกัน มีความเป็น
พลเมืองท่ีมีความพร้อม เข้าใจโลกมนุษย์ในฐานะท่ีเป็นชุมชนระดับโลก  
สขุศกึษาและพลศกึษา 

ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ในการเล่นและปรับแต่งเกมชนิดต่างๆ 
ออกแบบ ปฏิบติั แสดงการเตน้ จากแหล่งวฒันธรรมประเพณีต่างๆ  
เขา้ร่วมในกีฬาประเภทท่ีนิยมเล่นกนัทัว่โลก 

 
เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจบริบททางประวติัศาสตร์และ สังคมของ
วฒันธรรมต่างๆโดยผ่าน เกม การเต้นร า และกีฬา 

ศลิปะ 
ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ ประเมิน ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม

ต่างๆของสังคมท่ีน าเสนอผา่นงานดา้นศิลปวฒันธรรม   
เรียนรู้และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเจตนา และผูช้ม ท่ีแตกต่าง

หลากหลายของศิลปิน ช่างฝีมือ และนกัออกแบบ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ศึกษาวธีิการต่างๆท่ีศิลปินซ่ึงท างานในสภาพทางวฒันธรรม
ท่ีแตกต่างกนัใชถ่้ายทอดผลงานทั้งทางภาพ สัญลกัษณ์ และวตัถุ 

เรียนรู้และเสพผลงานทางดนตรียคุสมยัและวฒันธรรม
ต่างๆ 

 
เพ่ือให้ผู้เรียนขยายความรู้ข้ามวฒันธรรม มีความซาบซ้ึงในบทบาท ผลงาน ของ
ศิลปิน ช่างฝีมือ นักออกแบบ ท่ีมีต่อผู้ชม  สามารถเข้าถึงรากเหง้าของดนตรี
ร่วมสมยัท่ีนิยมในปัจจุบัน (contemporary popular music) ท่ีช่วยส่งเสริมให้เดก็
และเยาวชนพัฒนาความภาคภูมิในอัตลักษณ์ของตนเอง 
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ตัวอย่าง 
ความสัมพนัธ์สอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์การจัดการเรียนรู้โลกศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 

 

โลกศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั 
การจดัการเรียนรู้โลกศึกษามุ่ง 
พฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตามมิติท่ีเป็นแนวคิดหลกั ดงัน้ี 
1. ความเป็นพลเมืองโลก (Global 
Citizen) มุ่งเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ
และความเขา้ใจแนวคิด ทศันคติ
และบทบาทของบุคคล องคก์รและ
สถาบนัต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อ 
การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
โลกท่ีกระตือรือร้นรับผดิชอบ 
2. ความยุติธรรมในสังคม (Social 
Justice) มุ่งส่งเสริมความเขา้ใจถึง
ความส าคญัของความยติุธรรมหรือ
ความเป็นธรรมทางสังคม ซ่ึงเป็น
รากฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและ
การส่งเสริมความผาสุกของ
ประชาชนทั้งมวล 
3. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
มุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้เห็นคุณค่าและ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ลทัธิ
มนุษยชน ทั้งท่ีเป็นลทัธิส่วนบุคคล
และลทัธิมนุษยชนสากล 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 
สาระที ่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเขา้ใจ
ประวติัความส าคญั ศาสดา 
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนบัถือและ
ศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึ
มัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่อ
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
 

 
 
 
 
ป.1-3 -ช่ืนชมและบอกแบบอยา่ง
การด าเนินชีวติและขอ้คิดจาก
ประวติัสาวก เร่ืองเล่าและศาสนิก
ชน ตวัอยา่งท่ีก าหนด  
ป.3 -บอกช่ือความส าคญัและปฏิบติั
ตนไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อศาสนวตัถุ 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของ
ศาสนาอ่ืน ๆ  
ป.4 – 6 เห็นคุณค่าและประพฤติตน
ตามแบบอยา่งการด าเนินชีวติและ
ขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก เร่ือง
เล่าและศาสนิกชนตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนด  
ป.4 -ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือเพื่อการอยู่
ร่วมกนัเป็นชาติไดอ้ยา่งสมานฉนัท ์  
ป.5- ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ เพื่อการพฒันา
ตนเองและส่ิงแวดลอ้ม  
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โลกศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั 

4. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
(Contlict Resoultion)  มุ่งใหผู้เ้รียน
เรียนรู้ธรรมชาติของความขดัแยง้
และเขา้ใจวา่ความขดัแยง้เป็น
อุปสรรคขดัขวางการพฒันา เขา้ใจ
เหตุผล ความจ าเป็นของการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้และการ
ส่งเสริมความสมานฉนัทป์รองดอง
ไดพ้ฒันาทกัษะการส่ือสารการแก้
ต่างการเจรจาต่อรอง และการ
ร่วมมือ 
5. ค่านิยมและการตระหนักรับรู้
สภาพการณ์ (Values and 
Perception) มุ่งใหผู้เ้รียนพฒันา
ความสมารถในการประเมิน
สถานการณ์และสภาวะวกิฤติต่าง ๆ 
ท่ีปรากฎในระดบัโลกและตระหนกั
ถึงผลกระทบท่ีมีต่อความรู้สึกนึกคิด
เจตคติและค่านิยมของประชาชน 
เขา้ใจวา่มนุษยล์ว้นมีค่านิยม เจตคติ 
และการรับรู้ท่ีต่างกนั เขา้ใจถึง
ความส าคญัและคุณค่าของสิทธิ
มนุษยชน ไดพ้ฒันาทศันะท่ี
หลากหลายมุมมอง 
6. ความหลากหลาย (Diversity) มุ่ง
ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและเคารพ
และเห็นคุณค่าในธรรมชาติของ
ความแตกต่างหลากหลาย และ
สามารถเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงเหล่าน้ี 

 ป.6 -อธิบายลกัษณะส าคญัของ 
ศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนา
อ่ืน ๆ และปฏิบติัตนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เม่ือตอ้งเขา้ร่วมพิธี 
ม.1 -อธิบายพุทธคุณและขอ้
ส าคญในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลกัธรรมของศาสนาท่ีคนนบั
ถือตามท่ีก าหด เห็นคุณค่าและ
น าไปพฒันาแกปั้ญหาของ
ตนเองและครอบครัว 
-วเิคราะห์เหตุผลและความ
จ าเป็นท่ีทุกคนตอ้งศึกษาเรียนรู้
ศาสนาอ่ืน ๆ 
ม.2 -วเิคราะห์ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ี
ตนนบัถือ ท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีกบัประเทศ
เพื่อนบา้น 
-อธิบายคุณธรรมและขอ้ธรรม
ส าคญัในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลกัธรรมของศาสนาท่ีคนนบั
ถือตามท่ีก าหนด เห็นคุณค่า
และน าไปพฒันาแกปั้ญหาของ
ชุมชนและสังคม 
-วเิคราะห์การปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมทางศาสนาท่ีคนนบั
ถือเพื่อการด ารงคนอยา่ง
เหมาะสมในกระแสการ
เปล่ียนแปลงของโลกและการ
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข    
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กบัการด ารงอยูร่่วมกนัของ
มนุษยชาติโดยค านึงถึงถึงสิทธิ
มนุษยชาติ เขา้ใจธรรมชาติของอคติ
และการแบ่งแยก ตลอดจนวธีิการ
คดัคา้นต่อกนั 
7. การพึง่พาอาศัยกนั 
(Interdependence)  มุ่งใหผู้เ้รียนมี
ความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนัท่ีไม่สามารถแนกออกจาก
กนัไดร้ะหวา่งผูค้น สถานท่ี 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม และ
ตระหนกัวา่เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนยอ่มมีผลสะทอ้นในวงกวา้ง
ระดบัโลก มีความเขา้ใจสังคมโลก
และหนา้ท่ีพลเมืองในสังคมโบก 
ตระหนกัและซาบซ้ึงใน
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของชีวติ
ผูค้นทุกระดบัในสังคม เขา้ใจ
ผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 
ท่ีเกิดจากการกระท า ทางเลือก การ
ตดัสินใจ และมติของสหประชาชาติ
ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของคนทัว่
โลก 
8. การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
(Sustainable Development) มี
จุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจ
ความจ าเป็นในการจรรโลงและ
พฒันาคุณภาพชีวติในปัจจุบนัโดย 

 ม.3 -วเิคราะห์ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน
นบัถือในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรมและความสงบสุขแก่
โลก 
-วเิคราะห์ความแตกต่างและ
ยอมรับวถีิการด าเนินชีวติของศา
สนิกชนในศาสนาอ่ืน 
ม.4-6 -วเิคราะห์สังคมชมพทูวปี
และคติความเช่ือทางศาสนา 
สมยัก่อนพระพุทธเจา้หรือสังคม
สมยัของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
-วเิคราะห์การพฒันาศรัทธาและ
ปัญญาท่ีถูกตอ้งใน
พระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีคนนบัถือตามท่ีก าหนด 
-วเิคราะห์พระพุทธศาสนาในการ
ฝึกตนไม่ใหป้ระมาท  มุ่ง
ประโยชน์ละสันติภาพบุคคล 
สังคม และโลก หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
-วเิคราะห์ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาเก่ียวกบั
การศึกษาท่ีสมบูรณ์การเมือง และ
สันติภาพหรือแนวคิดของศาสนา
ท่ีคนนบัถือตามท่ีก าหนด 
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ปราศจากการท าลายโลกเพื่อความ
อยูร่อดของชีวติในยคุต่อไป โดย
ค านึงถึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
ผูเ้รียนสามารถพิจารณาคาดการณ์
อนาคตท่ีเป็นไปได ้อนาคตท่ีควรจะ
เป็น และคิดหาวธีิการบรรลุถึง
อนาคตท่ีพึงประสงค ์มีความเขา้ใจ
วา่การแบ่งแยกกีดกนัและความไม่
เท่าเทียมเป็นส่ิงบ่อนเซาะท าลาย
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้ง
ตระหนกัในความส าคญัของการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

 -เช่ือมัน่ต่อผลของการท าความ
ดี ความชัว่ สามารถวเิคราะห์
สถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญและ
ตดัสินใจเลือกด าเนินการหรือ
ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
ถูกตอ้งตามหลกัธรรม 
จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย
บทบาทการด าเนินชีวติเพื่อการ
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขและอยู่
ร่วมกนัเป็นชาติอยา่ง
สมานฉนัท ์
- ตระหนกัในคุณค่าและ
ความส าคญัของค่านิยม 
จริยธรรมท่ีเป็นตวัก าหนดความ
เช่ือและพฤติกรรมท่ีแตกต่าง
กนัของศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ 
เพื่อขจดัความขดัแยง้และอยู่
ร่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข 
-วเิคราะห์หลกัธรรมส าคญัใน
การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขของ
ศาสนาอ่ืน ๆ และชกัชวน 
ส่งเสริม สนบัสนุนใหบุ้คคลอ่ืน
เห็นความส าคญัของการท า
ความดีต่อกนั 
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มาตรฐาน ส 1.2 เขา้ใจตระหนกั
และปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี
และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีคนนบัถือ 
 
 
 
 
 
 
สาระที ่2 หนา้ท่ีพลเมือง 
วฒันธรรม และการด าเนินชีวติใน
สังคม 
มาตรฐาน ส.2.1 เขา้ใจและปฏิบติั
ตนตามหนา้ท่ีของการเป็น
พลเมืองดีมีค่านิยมท่ีดีงาม และ
ธ ารงรักษาประเพณีและ
วฒันธรรมไทย ด ารงชีวติร่วมกนั
ในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่ง
สันติสุข 
 

- เสนอแนวทางการจดักิจกรรม
ความร่วมมือของทุกศาสนาใน
การแกปั้ญหาและพฒันาสังคม 
ม.2-อธิบายความแตกต่าง
ของศาสนพิธี พิธีกรรมตาม
แนวปฏิบติัของศาสนาอ่ืน ๆ 
เพื่อน าไปสู่การยอมรับ และ
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
ม.4-6 สัมมนาและเสนอแนะ
แนวทางในการธ ารงรักษา
ศาสนาท่ีตนนบัถืออนัส่งผลถึง
การพฒันาตน พฒันาชาติและ
โลก 
 
 
 
ป.2 – แสดงพฤติกรรมในการ
ยอมรับความคิด ความเช่ือ และ
การปฏิบติัของบุคคลอ่ืนท่ี
แตกต่างกนั โดยปราศจากอคติ 
-เคารพในลิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
ป.3 -บอกพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวติของตนเองและผูอ่ื้นท่ีอยู่
ในกระแสวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย 
ป.4 - วเิคราะห์สิทธิพื้นฐานท่ี
เด็กทุกคนพึงไดรั้บตาม
กฎหมาย 
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  -อธิบายความแตกต่างทาง

วฒันธรรมของกลุ่มคนใน
ทอ้งถ่ิน 
-เสนอวธีิการท่ีจะอยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุขในชีวติประจ าวนั 
ป.5-เสนอวธีิการปกป้อง
คุม้ครองตนเองหรือผูอ่ื้นจาก
การละเมิดสิทธิเด็ก 
-มีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละ
เผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ 
ชุมชน 
ป.6-อธิบายคุณค่าทาง
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั
ระหวา่งกลุ่มคนในสังคมไทย 
-ติดตามขอ้มูลข่าวสาร
เหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวติประจ าวนัเลือกรับและใช้
ขอ้มูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้
เหมาะสม 
ม.1-อภิปรายเก่ียวกบัคุณค่าทาง
วฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี หรืออาจ
น าไปสู่ความเขา้ใจผดิต่อกนั 
-แสดงออกถึงการเคารพใน
สิทธิเสรีภาพของตนเองและ
ผูอ่ื้น 
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  ม.2 – วเิคราะห์บทบาท

ความส าคญัและความสัมพนัธ์
ของสถาบนัทางสังคม 
-อธิบายความคลา้ยคลึงและ
ความแตกต่างของวฒันธรรม
ไทยและวฒันธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อ
น าไปสู่ความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง
กนั 
ม.3-มีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิ
มนุษยชน 
-อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและ
เลือกรับวฒันธรรมสากลท่ี
เหมาะสม 
-วเิคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
ปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ 
และเสนอแนวคิดในการลด
ความขดัแยง้ 
-เสนอแนวคิดในการด ารงชีวติ
อยา่งมีความสุขในประเทศและ
สังคมโลก 
ม.4-6- วเิคราะห์และปฏิบติัตน
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ประเทศชาติ และสังคมโลก 
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มาตรฐาน ส 2.2  เขา้ใจระบบ
การเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบนั ยดึมัน่ ศรัทธาและธ ารง
รักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบ
ประชาธิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

-วเิคราะห์ความส าคญัของ
โครงสร้างทางสังคม การขดั
เกลาทางสังคม และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 
-ปฏิบติัตนและมีส่วนสนบัสนุน
ใหผู้อ่ื้นประพฤติปฏิบติัเพื่อเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก 
-ประเมินสถานการณ์ สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยและ
เสนอแนวทางพฒันา 
ป.1-มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
และท ากิจกรรมในครอบครัว
และโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 
ป.2-อธิบายความสัมพนัธ์ของ
ตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวในฐานะเป็นส่วน
หน่ึงของชุมชน 
ป.3-วเิคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการตดัสินใจในชั้น
เรียน โรงเรียนและชุมชน โดย
วธีิการออกเสียงโดยตรง และ
การเลือกตวัแทนออกเสียง 
ป.4-อธิบายบทบาทหนา้ท่ีของ
พลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง 
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  ป.5-วเิคราะห์ประโยชน์ท่ี

ชุมชนจะไดรั้บจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ป.6-มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีส่งเสริมประชาธิปไตย
ในทอ้งถ่ินและประเทศ 
ม.1 –อธิบายหลกัการ
เจตนารมณ์ โครงสร้างและ
สาระส าคญัของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั
ปัจจุบนัโดยสังเขป 
ม.2-วเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทาง
การเมือง การปกครองท่ีมี
ผลกระทบต่อสังคมไทยสมยั
ปัจจุบนั 
ม.3-วเิคราะห์เปรียบเทียบ
ระบอบการปกครองของไทย
กบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ม.4-5-เสนอแนวทางการเมือง
การปกครองท่ีน าไปสู่ความ
เขา้ใจและการประสาน
ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่ง
ประเทศ 
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 สาระที ่3 เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและ
สามารถบริหารจดัการทรัพยากร
ในการผลิตและการบริโภค การ
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้ง
เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการด ารงชีวติอยา่งมี
ดุลยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐาน ส 3.2  เขา้ใจระบบและ
สถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจ าเป็นจของการร่วมมือกนั
ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ป.5-ประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ
ปรัชญาของเศรษญกิจพอเพียง
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
ป.6-บอกวธีิและประโยชน์ของ
การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 
ม.1-วเิคราะห์ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคของคน
ในสังคมซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ของชุมชนและประเทศ 
ม.2-เสนอแนวทางการ
พฒันาการผลิตในทอ้งถ่ินตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ม.3-มีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ินตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ม.4-6-วเิคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจในชุมชนและเสนอ
แนวทางแกไ้ข 
ป.3-บอกความส าคญัของภาษี
และบทบาทของประชาชนใน
การเสียภาษี 
ป.4-อธิบายความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน 
ป.5-จ าแนกผลดีผลเสียของการ
กูย้มื 
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ป.6-ยกตวัอยา่งการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ิน 
ม.1-อภิปรายผลของการมี
กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 
ม.2-ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นให้
เห็นการพึ่งพาอาศยักนัและการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย 
-วเิคราะห์การกระจายของ
ทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ 
-วเิคราะห์การแข่งขนัทางการคา้
ในประเทศและต่างประเทศท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพสินคา้ ปริมาณ
การผลิตและราคาสินคา้ 
ม.3-อภิปรายบทบาท
ความส าคญัของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
-วเิคราะห์สาเหตุและวธีิการกีด
กนัทางการคา้ในการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 
ม.4-6-วเิคราะห์ผลกระทบของ
การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยคุ
โลกาภิวตัน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย 
-วเิคราะห์ผลดีผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
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 สาระที ่4 ประวติัศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย
ความส าคญัของเวลาและยคุสมยั
ทางประวติัศาสตร์สามารถใช้
วธีิการทางประวติัศาสตรามา
วเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่ง
เป็นระบบ 

ป.3-แสดงล าดบัเหตุการณ์
ส าคญัของโรงเรียนและชุมชน 
โดยระบุหลกัฐานและ
แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ป.6-น าเสนอขอ้มูลจาก
หลกัฐานท่ีหลากหลายในการ
ท าความเขา้ใจเร่ืองราวส าคญัใน
อดีต 
ม.1-น าวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์มาใชศึ้กษา
เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 
ม.2-เห็นความส าคญัของการ
ตีความหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ 
ม.3-วเิคราะห์เร่ืองราวเหตุการณ์
ส าคญัทางประวตัศาสตร์ได้
อยา่งมีเหตุผลตามวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ 
ม.4-6-ตระหนกัถึงความส าคญั
ของเวลาและยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีแสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ 
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 มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการ

ของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึง
ความส าคญัและสามารถวเิคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 

ป.2-อธิบายผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวถีิชีวติของ
คนในชุมชน 
ป.3-เปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างทางวฒันธรรม
ของชุมชนตนเองกบัชุมชนอ่ืน 
ป.5-อภิปรายอิทธิพลของ
วฒันธรรมต่างชาติท่ีมีต่อ
สังคมไทยปัจจุบนัโดยสังเขป 
ป.6-อธิบายสภาพสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบา้น 
ม.3-วเิคราะห์ผลของการ
เปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ความ
ร่วมมือและความขดัแยง้ใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ตลอดจน
ความพยายามในการขจดัปัญหา
ความขดัแยง้ 
ม.4-6-วเิคราะห์อิทธิพลของ
อารยธรรมโบราณ และการ
ติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออก
กบัโลกตะวนัตกท่ีมีผลต่อ
พฒันาการและการเปล่ียนแปลง
ของโลก 
-วเิคราะห์เหตุการณ์ส าคญัต่างๆ 
ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
เขา้สู่โลกสมยัปัจจุบนั 
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 มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความ

เป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม 
ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ
ภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที ่5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะ
ของโลกทางกายภาพและ
ความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมี
ผลต่อกนัและกนัในระบอบของ
ธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา 
วเิคราะห์ สรุป และใชข้อ้มูลภูมิ
สารเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ม.4-6-วเิคราะห์ประเด็นส าคญั
ของประวติัศาสตร์ไทย 
-วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมการ
สร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและ
วฒันธรรมไทย ซ่ึงมีผลต่อ
สังคมไทยในยคุปัจจุบนั 
-วเิคราะห์ผลงานของบุคคล
ส าคญัทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์
วฒันธรรมไทยและ
ประวติัศาสตร์ไทย 
ป.5-อธิบายความสัมพนัธ์ของ
ลกัษณะทางกายภาพกบัทาง
สังคมในภูมิภาคของตนเอง 
ป.6-อธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพ
กบัปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
ของประเทศ 
ม.2-วเิคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวปียโุรปและ
แอฟริกา 
ม.3-วเิคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวปีอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต  ้
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มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรค์
วฒันธรรม มีจิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

ม.4-6-วเิคราะห์อิทธิพลของ
สภาพภูมิศาสตร์ซ่ึงท าใหเ้กิด
ปัญหาทางกายภาพหรือภยัพิบติั
ทางธรรมชาติในประเทศไทย
และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
-ประเมินการเปล่ียนแปลง
ธรรมชาติในโลกวา่เป็นผลมา
จากการกระท าของมนุษยแ์ละ
หรือธรรมชาติ 
ป.1-มีส่วนร่วมในการจดั
ระเบียบส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้นและ
ชั้นเรียน 
ป.2-มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู
ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียนและชุมชน 
ป.3-อธิบายความแตกต่างของ
เมืองและชนบท 
ป.4-มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดั 
ป.5-น าเสนอตวัอยา่งท่ีสะทอ้น
ใหเ้ห็นผลจากการรักษาและ
การท าลายสภาพแวดลอ้มและ
เสนอแนวคิดในการรักษา
สภาพแวดลอ้มในภูมิภาค 
ป.6-จดัท าแผนการใชท้รัพยากร
ในชุมชน 
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  ม.1-วเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพ

และสังคมท่ีมีผลต่อการเล่ือน
ไหลของความคิด เทคโนโลย ี
สินคา้ และประชากรในทวปี
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 
ม.2-วเิคราะห์เหตุและ
ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บ
จากการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและ
แอฟริกา 
ม.3-วเิคราะห์เหตุและ
ผลกระทบต่อเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใตท่ี้ส่งผลต่อประเทศไทย 
ม.4-6-วเิคราะห์สถานการณ์
และวกิฤตการณ์ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย
และโลก 
-ระบุมาตรการป้องกนัและ     
แกไ้ขปัญหาบทบาทขององคก์ร
และการประสานความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
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  - มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา

และการด าเนินชีวติตามแนว
ทางการอนุรักษท์รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 
 

 

 

 


