แนวทางการจัดการเรียนการเรียนรู ้

โลกศึกษา
Global Education
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โลกศึกษา(Global Education)
“โลกศึกษา” (Global Education) หรื อมีผบู ้ ญั ญัติวา่ โลกาภิวตั น์ศึกษาเป็ น
แนวคิดทางการศึกษาซึ่ งพัฒนามาจากข้อเท็จจริ งที่วา่ มนุษย์ปัจจุบนั มีความเป็ นอยู่ และ
มีปฏิสัมพันธ์กนั ในโล ยุคโลกาภิวตั น์มากขึ้น จึงจาเป็ นต้องจัดการศึกษา เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนรับรู ้ความเป็ นจริ งต่าง ๆ ของโลกโลกาภิวตั น์ (Globalized world) และปลุก
ให้ผเู ้ รี ยนได้ลุกขึ้นมาสร้างโลกที่มีความชอบธรรม เสมอภาค และเคารพสิ ทธิ
มนุษยชนมากขี้น รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน สันติภาพ การป้ องกัน
ความขัดแย้ง และการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม ตลอดจนความเป็ นพลเมืองโลก
โลกศึกษาเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกทั้ง
ด้านพื้นฐานความคิด ความรู ้สึกและการกระทาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยน
แปลง การเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์ ความเสมอภาคเท่าเทียม ความยุติธรรมในสังคม
ความเข้าใจกันระหว่างมนุษย์ โดยมีข้ นั ตอนหลักในการเรี ยนรู ้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
คือ
1. การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบนั
2.

วิสัยทัศน์ในการกาหนดทิศทาง หรื อพัฒนารู ปแบบวิธีการในการแก้ปัญหา
3. กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นพลเมืองโลกที่รับผิดชอบ
การจัดการเรี ยนรู ้จะมุ่งเน้นกระบวนการตัดสิ นใจแบบมีส่วนร่ วมเพือ่ ให้
ผู้เรี ยนมี ความตระหนักรู้ในตนเองร่ วมกัน นอกจากนี้ยงั ส่ งเสริ มให้หาหนทางในการ
เปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิน่ ทีจ่ ะส่ งผลต่ อระดับโลก ดังนั้นเนื้อหาสาระของโลก
ศึกษาจึงไม่ได้เกิดจากแนวคิดที่จาแนกองค์ความรู ้ที่เป็ นนามธรรม หากแต่เกิดจาก
ความต้องการและความจาเป็ นที่เกิดขึ้น ปรากฎอยูจ่ ริ งจากการแสดงออกของมนุษย์
โดยมีสาระสาคัญที่พึงพิจารณาในการจัดการเรี ยนการสอนคือ
- การวิเคราะห์เหตุการณ์และการพัฒนาที่เกิดขึ้นในจุดเล็ก ๆ ที่เป็ น
สถานการณ์หรื อความจริ งใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน
- การเลือกประเด็นเรื่ องราวที่เฉพาะเจาะจงและสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น
- การกระตุน้ ให้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงเหตุการณ์ดงั กล่าวในระดับ
ท้องถิ่นกับระดับโลกในภาพกว้าง และให้มีการอภิปราย สนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ดงั กล่าว
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ึ ษาและขอบข่ายเนือ
แนวคิดหลักของโลกศก
้ หาสาระ

โลกศึกษาเป็ นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ไม่มุ่งเน้นการสอนเนื้อหา
ใหม่ ๆ แต่เน้นการเพิ่มพูนความรู ้ ความคิดรวบยอดและเนื้อหาสาระของสาขาวิชา
หรือกลุม่ สาระการเรียนรูท้ งั้ หมดทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาในมิติทขี่ ยายกว้างระดับโลก
ซึง่ จาแนกได้ดงั นี้
- ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการโลกาภิวตั น์และการพัฒนาสังคมโลก

ค

- ความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาและปรัชญาความคิดของมนุษยชาติ
- ความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นสังคมชุมชนและความแตกต่าง

วามรู้ เกีย่ วกับกระบวนการโลกาภิวตั น์ และการพัฒนาสั งคมโลก
จุดเน้ นของโลกศึกษาคือความเป็ นธรรมในสั งคม และการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้กบั ชีวติ ของมนุษย์ทุกคน ดังนั้น ขอบข่ายเนื้อหาควรประกอบด้วยประเด็นที่
สาคัญว่าด้วย สภาพการดารงชีวติ ในระดับท้องถิ่น และส่ วนอื่น ๆ ของโลก สังคมที่มี
วัฒนธรรมหลากหลาย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างภูมิภาค ประเทศ และทวีปตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติที่จากัด สังคมข้อมูลข่าวสาร และสื่ อ

ค

วามรู้ เกีย่ วกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาและปรัชญาความคิด
ของมนุษยชาติ
โลกศึกษามีขอบข่ ายสาระความรู้ทเี่ กีย่ วกับความคิดรวบยอดของความเป็ นมนุษยชาติ
เช่น สิ ทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล เศรษฐศาสตร์ ความยุติธรรมใน
สังคม การค้าที่เป็ นธรรม ความเสมอภาคทางเพศ สันติภาพและความขัดแย้ง การ
เปลี่ยนแปลง ความเป็ นพลเมือง ความหลากหลาย ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน สุ ขภาพอนามัยและความเสมอภาคเท่าเทียมในการเข้าถึงความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วามรู้ เกีย่ วกับความเป็ นสั งคมชุ มชนและความแตกต่ าง
ได้แก่ความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นชุมชน และความแตกต่างหลากหลายของแบบ
แผนการดารงชีวติ (Life Styles) ศาสนา วัฒนธรรม ชีวติ ของคนต่างรุ่ นต่างวัย
(Generations)

ค
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ึ ษามีมต
โลกศก
ิ ข
ิ องโลก (Global Dimension) ทีเ่ ป็ นแนวคิด
ั พันธ์เชอ
ื่ มโยงกัน 8 ด ้าน ดังนี้
หลักซงึ่ สม
Global Citizenship

Social justice

Interdependence
GLOBAL

Diversity

Human Rights
DIMENSION

Conflict Resolution

Values &Perceptions

Sustainable Development

1. ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)

ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และสถาบัน
การมีบทบาทที่เกี่ยวข้องในฐานะสมาชิกของสังคมทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และระดับโลก ตลอดจนการมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมที่คานึงถึงสิ ทธิมนุษยชนและอุดมการณ์
ประชาธิปไตย
ั
2. ความยุตธ
ิ รรมในสงคม
(Social justice) ได้แก่
ความสานึกตระหนักในความสาคัญของความเสมอภาคและความ
ยุติธรรมในสังคม มีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการสร้างความเท่า
เทียมและความเป็ นธรรมในสังคม
ิ ธิมนุษยชน (Human Rights) ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิ
3. สท
มนุษยชนการเคารพ และยึดมัน่ ในสิ ทธิ และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
4. การแก้ปญ
ั หาความข ัดแย้ง (Conflict Resolution)

ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง มีขนั ติ อดทน อด
กลั้นต่อความแตกต่างขัดแย้งสามารถเจรจาต่อรอง เชื่อมประสาน เพื่อลด
ปัญหาหรื อคลายปมขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุ นแรง
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5. การพ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืน (Sustainable Development)

ได้แก่

ความรู้ ความเข้าใจหรื อความจาเป็ นในการจรรโลง รักษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ โดยปราศจากการทาลายโลกเพื่อความอยูร่ อด
ของชีวติ ในรุ่ นต่อไป โดยคานึงถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ได้แก่
ความสามารถในการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับประเด็นสาคัญระดับโลกและผลที่กระทบต่อ
เจตคติและค่านิยมของผูค้ นที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงความสาคัญและค่านิยมด้านสิ ทธิ
มนุษยชน
7. ความหลากหลาย (Diversity) ได้แก่
ความรู้ความเข้าใจการยอมรับ และตระหนักในความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สังคม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งความหลากหลาย ทางชีวภาพ
ตลอดจนผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
ั ัสร ับรู ้ (Values &Perceptions)
6. ค่านิยม และการสมผ

ั ัน (Interdependence)
8. การพึง่ พาอาศยก

ได้แก่ ความเข้าใจตระหนักรู ้ถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
กันของผูค้ น ถิ่นฐาน เศรษฐกิจ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ตอ้ ง
พึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน เข้าใจสภาวการณ์ในระดับโลก
สามารถเรี ยนรู ้ที่จะจัดการกับความซับซ้อนได้

การจัดการเรี ยนรู้ตามมิ ติโลกทัง้ 8 ด้านควรคานึงถึงการสร้างความ
เชื ่อมโยงประเด็นระหว่างท้องถิ่ นกับเรื ่องราวทีเ่ กี ่ยวข้องระดับโลกรวมทัง้ การ
เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ตรวจสอบวิ พากษ์ ค่านิ ยม เจตคติ ของตน ตระหนักถึง
ความละม้ายคล้ายคลึงกันของผูค้ นในทุกถิ่ นที ่ และความหลากหลายทาง
ค่านิ ยม รวมถึงการทาความเข้าใจบริ บทระดับโลกทีเ่ กี ่ยวข้องกับชี วิตความ
เป็ นอยู่ในท้องถิ่ นของผูเ้ รี ยน ตลอดจนการพัฒนาทักษะทีช่ ่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถ
ยื นหยัดต่อสูก้ บั ความอยุติธรรม อคติ ความไร้เหตุผล และการแบ่งแยก
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วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู ้
การจัดการเรี ยนรู ้โลกศึกษามีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามมิติโลกด้านต่างๆ ดังนี้
ความเป็ นพลเมืองโลก
มี จุดมุ่งหมายให้ผเู้ รี ยนเพิ่ มพูนความรู้ ทักษะ และความเข้าใจแนวคิ ดและสถาบันต่าง ๆ
ทีม่ ี ความจาเป็ นต่อการเสริ มสร้างความเป็ นพลเมื องโลกทีก่ ระตือรื อร้นรับผิ ดชอบ
โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้

1. ผู้เรียนมีทกั ษะการวิเคราะห์ ประเมิน ข้อมูลข่าวสาร และทัศนคติ
ความเห็นที่ แตกต่างกันซึ่งส่งผ่านสื่อและแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ

2. ผู้เรียนเรียนรู้บทบาทของสถาบัน องค์กร สนธิสญั ญา ตลอดจน
บทบาทของ กลุ่มต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชนและรัฐบาลของประเทศ
ต่างๆในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องราวของโลก

3. ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธกี ารและสถานที่หรือ
แหล่งของการตัดสินใจสาคัญ ๆในประเด็นระดับโลก

4. ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสาคัญของทัศนะและบทบาทของ
เยาวชนในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่สามารถมีอทิ ธิพล ส่งผล
ต่อประเด็นต่างๆระดับโลก

5. ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสาคัญของบริบทโลกในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และการตัดสินใจทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม

6. ผู้เรียนมีความเข้าใจบทบาทของภาษา ขนบธรรมเนียม ถิ่นฐาน
ศิลปะ ศาสนา ที่เป็ นอัตลักษณ์ของตนเองและผู้อ่นื ในโลก
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ความยุตธิ รรมในสงั คม
มี จุดมุ่งหมายเพือ่ ส่งเสริ มความเข้าใจถึงความสาคัญของความยุติธรรมหรื อความเป็ น
ธรรมทางสังคม ซึ่งเป็ นรากฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และการส่งเสริ มความผาสุก
ของประชาชนทัง้ มวล โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้

1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความถูกต้องทางสังคมและเข้าใจความสาคัญ
เพื่อให้ ม่นั ใจในความเสมอภาค ความถูกต้ อง ความโปร่งใสสาหรับทุกคน
ในสังคมเดียวกันและระหว่างสังคม ความเป็ นธรรมในสังคม

2. ผู้เรียนตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ อานาจที่ไม่เป็ นธรรม
ครอบคลุมถึงความเสมอภาคในการเข้ า ถึงทรัพยากร

3. ผู้เรียนตระหนักว่าการกระทาทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนาย่อมส่งผล
ต่อการดารงชีวิต ของผู้คน

4. ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงผลพวงอันเกิดจากความไม่ยุติธรรมในอดีต ที่
ส่งผลต่อการเมืองการปกครองในปัจจุบัน ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลก

5. ผู้เรียน เห็นคุณค่าของการมีโอกาสที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน โดย
ปราศจากการแบ่งแยก

6. ผู้เรียนใฝ่ ใจอาสาเข้าร่วมปฏิบัติกจิ กรรมที่เสริมสร้ างความยุติธรรมใน
สังคม

ิ ธิมนุษยชน
สท
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มี จุดมุ่งหมายให้ผเู้ รี ยนมี ความรู้ เห็นคุณค่าและศักดิ์ ศรี
ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ มนุษยชน ทัง้ ทีเ่ ป็ นสิ ทธิ ส่วนบุคคล
และสิ ทธิ มนุษยชนสากลโดยมี วตั ถุประสงค์ดงั นี ้

1.ผูเ้ รี ยนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎบัตร
อนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอนุสัญญาและกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ ทธิ เด็กของสหประชาชาติและของประเทศไทย

2.ผูเ้ รี ยนเห็นความสาคัญของสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ เข้าใจสิทธิและหน้าที่
รับผิดชอบของตนเองในบริ บทสังคมโลก ตลอดจนความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างระดับท้องถิ่นและระดับโลก

3.ผูเ้ รี ยนเข้าใจถึงการใช้หลักสิทธิมนุษยชนเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการ
เลือกปฏิบตั ิ ความไม่เท่าเทียมกัน และอคติ
การแก ้ปั ญหาความขัดแย ้ง
มี จุดมุ่งหมายให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ธรรมชาติ ของความขัดแย้ง และเข้าใจว่าความขัดแย้งเป็ น
อุปสรรคขัดขวางการพัฒนา เข้าใจเหตุผล ความจาเป็ นของการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
และการส่งเสริ มความสมานฉันท์ปรองดอง โดยมี วตั ถุประสงค์ดงั นี ้

1. ผูเ้ รี ยนมีความรู้เกี่ยวกับกรณีตวั อย่างความขัดแย้งต่าง ๆ ระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ตลอดจนวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง

2. ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจว่ามีทางเลือกต่างๆและผลที่เกิดขึ้นตามมาสาหรับผูอ้ ื่น
เสมอ ในสถานการณ์ความขัดแย้ง
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3. ผูเ้ รี ยนเข้าใจ

5. ผูเ้ รี ยนเห็นคุณค่าของความขัดแย้ง สามารถแสดงความคิดเห็นและ

ความสาคัญของการ
สนทนา ความอดทน ใจ
กว้าง การเสวนา การให้
อภัย การเคารพและ
ความใส่ ใจ

ดาเนินการให้เป็ นกระบวนการสร้างสรรค์ศกั ยภาพ

4. ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะ

สิ่ งแวดล้อม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลก

6. ผูเ้ รี ยนเข้าใจลักษณะของการแบ่งแยกฝักฝ่ าย ตลอดจนการก่อตัวของลัทธิ
ชาติพนั ธุ์นิยม การเหยียดสี ผวิ

7. ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจถึงความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อผูค้ น ถิ่นฐาน และ

การสื่ อสาร การแก้ต่าง
การเจรจาต่อรอง การ
ประนีประนอม และการ
ร่ วมมือ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
มี จุดมุ่งหมายให้ผเู้ รี ยนมี ความเข้าใจความจาเป็ นในการจรรโลงและพัฒนาคุณภาพชี วิต
ในปั จจุบนั โดยปราศจากการทาลายโลกเพือ่ ความอยู่รอดของชี วิตในยุคต่อไป โดย
คานึงถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้

1.ผูเ้ รี ยนตระหนักรู้วา่ ทรัพยากรของโลกมีจากัด ดังนั้นทุกคนต้องใช้อย่าง
รับผิดชอบ

2.ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยง ซึ่งกันและกันระหว่างสังคม
เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม
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3.ผูเ้ รี ยนสามารถ
พิจารณาคาดการณ์
อนาคตที่เป็ นไปได้และ
อนาคตที่ควรจะเป็ น
และคิดหาวิธีการบรรลุ
ถึงอนาคตที่พึงประสงค์

4.ผูเ้ รี ยนมีความ
ตระหนักซาบซึ้ งว่าการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจเป็ นเพียงด้านเดียวของคุณภาพชีวติ เท่านั้น

5.ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจว่าการแบ่งแยกกีดกันและความไม่เสมอภาคเท่าเทียมเป็ น
สิ่ งบ่อนเซาะทาลายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทางมนุษย์ท้ งั ปวง

6.ผูเ้ รี ยนให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
7.ผูเ้ รี ยนมีความตระหนักสานึกในความสาคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
เป็ นการหมุนเวียนกลับมาใช้ การลดหรื อใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุม้ ค่า
ฯลฯ

ค่านิยมและการตระหนักรับรู ้สภาพการณ์
มี จุดมุ่งหมายให้ผเู้ รี ยนมี การพัฒนาความสามารถในการประเมิ นสภาวะวิ กฤต
ต่างๆทีป่ รากฏในระดับโลก และตระหนักถึงผลกระทบที ม่ ี ต่อความรู้สึกนึกคิ ด เจตคติ
และค่านิ ยมของประชาชน โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้

1. ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจได้วา่ มนุษย์ลว้ นมีค่านิยม เจตคติ และการรับรู้
ที่แตกต่างกัน

2. ผูเ้ รี ยนเข้าใจถึงความสาคัญและคุณค่าของสิ ทธิมนุษยชน

ได้พฒั นาทัศนะ

ที่หลากหลายมุมมอง (Multiple Perspectives) และเล็งเห็นวิธีใหม่ๆในการ
พิจารณา เหตุการณ์ เรื่ องราว ประเด็นปั ญหา และความคิดเห็นต่างๆ

3. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้การตั้งคาถาม และการทักท้วงท้าทายข้อสันนิษฐาน และข้อมูล
ที่ได้จากการรับรู ้ ต่างๆ เข้าใจถึงอานาจของสื่ อที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้
การเลือก และแบบแผนการดารงชีวติ ของผูค้ น

4. ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจได้วา่ ค่านิยมที่คนยึดถือเป็ นตัวกาหนดการกระทา
5.ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ประเด็นเรื่ องราว เหตุการณ์ และปัญหาที่แตกต่างกันเพื่อ
ศึกษา สารวจค่านิยมและการรับรู ้ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งคนกลุ่มอื่นๆ
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ความหลากหลาย
มี จุดมุ่งหมายให้ผเู้ รี ยนมี ความเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ ของความแตกต่าง
หลากหลายและสามารถเชื ่อมโยงสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี ก้ บั การดารงอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการจัดระเบียบและและการปกครองของแต่ละ
สังคม

3. ผูเ้ รี ยนพัฒนาตระหนักสานึกถึงความแตกต่าง หลากหลายของเผ่าพันธุ์ของ
มนุษย์และสิ่ งแวดล้อมบนพื้นโลก

1. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ เข้าใจ
และยอมรับ ความ
เหมือน ความแตกต่าง
และความสัมพันธ์ของ
มนุษยชาติ โดยคานึงถึง
สิ ทธิมนุษยชน

2. ผูเ้ รี ยนเข้าใจ
ความสาคัญ ของการ
เคารพในความแตกต่าง
ด้านขนบธรรมเนียม

4. ผูเ้ รี ยนเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ
5. ผูเ้ รี ยนตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และสังคม

6. ผูเ้ รี ยนตระหนักถึงมุมมองความคิดที่แตกต่างหลากหลายเกี่ยวกับประเด็น
ต่างๆของโลกและเข้าใจถึงอิทธิ พลของอัตลักษณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อความคิดเห็น
และทัศนะที่แตกต่างกัน

7. ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจธรรมชาติของอคติ และการแบ่งแยกตลอดจนวิธีการ
คัดค้าน ต่อต้าน

การพึง่ พาอาศัยกัน
มี จดุ มุ่งหมายให้ผเู้ รี ยนมี ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันทีไ่ ม่สามารถ
แยกออกจากกันได้ระหว่างผูค้ น ถิ่ นฐาน เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม และตระหนักว่า
เหตุการณ์ต่างๆทีเ่ กิ ดขึ้นย่อมมี ผลสะท้อนในวงกว้างระดับโลก โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
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1. ผูเ้ รี ยนเข้าใจผลกระทบของกระแสโลกาภิวตั น์และการเลือกตัดสิ นใจต่างๆ
ย่อมก่อให้เกิดผลตามมาในระดับต่างๆทั้งระดับบุคคลจนถึงระดับโลก

2.ผูเ้ รี ยน ตระหนักและซาบซึ้งในความสัมพันธ์เชื่อมโยงของชีวติ ของผูค้ นทุก
ระดับในสังคม ตระหนัก และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความแตกต่าง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมทั้งรู ้จกั เรี ยนรู ้
และใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ซบั ซ้อน

3.ผูเ้ รี ยนมีความรู้ความเข้าใจสังคมโลกและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมโลก
4.ผูเ้ รี ยนเข้าใจผลกระทบ ทั้งด้านบวกและลบที่เกิดขึ้นจากการกระทา
ทางเลือก การตัดสิ นใจ และมติขององค์การสหประชาชาติที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวติ ของคนทัว่ โลก

ึ ษา
ทักษะทีม
่ งุ่ พัฒนาผู ้เรียนในการเรียนรู ้โลกศก

1

ทักษะการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์และการวิเคราะห์
มุ่งให้ ผ้ ูเรียนเสนอความ
คิดเห็นเชิง
วิพากษ์ใน
ประเด็นต่างๆ
ด้ วยจิตใจที่
เปิ ดเผย มีเหตุมีผล สามารถจาแนก
ระหว่าง หลักการ กับลัทธิ ความ
เชื่อต่างๆตลอดจนการโฆษณาชวน
เชื่อ และอคติ
ทักษะการมองต่างมุม หรือ
เปลี่ยนมุมมอง
มุ่งให้ ผ้ ูเรียนรู้จักเปลี่ยนมุมมอง
และพิจารณาสถานการณ์ท่เี กิดขึ้น

2

จากทัศนะที่แตกต่างกัน หลาย ๆ
แง่มุม
ทักษะการตระหนักรู ้
เกี่ยวกับอคติ
และความลาเอียง
มุ่งให้ ผ้ ูเรียนตระหนักถึงอคติหรือ
ทัศนะที่เป็ นลบต่อการแบ่งแยกเชื้อ
ชาติ สีผิว เผ่าพันธ์
ความสามารถในการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
มุ่งให้ ผ้ ูเรียนทาความเข้ าใจและ
สามารถสื่อสารกับผู้คนต่างภาษา
ต่างวัฒนธรรมได้
ทักษะการทางานเป็ นทีม
และการให้ความร่วมมือ

3

4
5

ช่วยเหลือกัน
มุ่งให้ ผ้ ูเรียนปฏิบัติต่อกันในฐานะ
เพื่อน ทาความเข้ าใจและกระตุ้น
หมู่คณะให้ สามารถทางานร่วมกัน
ได้
ความใส่ใจและเข้าถึง
มุ่งให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจอารมณ์
ความรู้สกึ ทัศนะ และ
ค่านิยมของคนกลุ่มอื่นที่มีความ
แตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม
ทักษะการสนทนา
และการกล้าแสดงออก
มุ่งให้ ผ้ ูเรียนพัฒนาทักษะในการ
พูดคุยสนทนา เช่น การฟั งอย่าง

6

7
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ตั้งใจ การเคารพความคิดเห็นของ
ผู้อ่นื การสื่อสารที่ชัดเจน และกล้ า
แสดงออกอย่างสร้ างสรรค์
เหมาะสม
ทักษะการจัดการกับความ
ซับซ้อน ความไม่แน่นอน
และการเผชิญความขัดแย้ง
มุ่งให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจความซับซ้ อนใน
โลก ตระหนักถึงความไม่แน่นอน
และรู้ว่าไม่มีวิธกี ารใดวิธเี ดียวใน
การแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อนอย่างได้ ผล
นอกจากนี้ยังมุ่งให้ ผ้ ูเรียนรู้จัก
เผชิญกับปัญหาความขัดแย้ งอย่าง
ชาญฉลาด สร้ างสรรค์ และเป็ น
ระบบ
ทักษะการศึกษา ค้นคว้า
วิจยั
มุ่งให้ ผ้ ูเรียนสามารถค้ นคว้ า หา
ความรู้ในประเด็นต่างๆของโลก

8

โดยแสวงหาจากแหล่งข้ อมูลที่
แตกต่างหลากหลาย
ทักษะการตัดสินใจ
มุ่งให้ ผ้ ูเรียนเข้ ามี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจด้ วย
กระบวนการประชาธิปไตย
ทักษะการบริโภคสื่อ
และข้อมู ลข่าวสาร
มุ่งให้ ผ้ ูเรียนตระหนักและพัฒนา
ทักษะในการบริโภคสื่อและข่าวสาร
อย่างจาแนกแยกแยะและวิเคราะห์
วิจารณ์

10

12

ทักษะการใช้
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
มุ่งให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะในการใช้
ประโยชน์จากผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมี
ความรับผิดชอบ

11

9

ค่านิยมและเจตคติทค
ี่ วรปลูกฝั งให ้เกิด
ึ ษา
จากการเรียนรู ้โลกศก
ความมุ่งหมายสูงสุดของโลกศึกษาคือการพัฒนาค่านิยมที่อยู่บนพื้นฐานความรู้
ในเรื่องต่างๆของโลก และทักษะที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้เพื่อสร้ างเสริมเจตคติในการเป็ น
พลเมืองโลกที่รับผิดชอบทั้งในระดับบุคคลและหมู่เหล่า ค่านิยมดังกล่าว ได้ แก่
1. ความนับถือ และ เชื่อมั่นในตนเอง
2. ความเคารพในตน และความเคารพผู้อ่นื
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม
5. การเปิ ดใจกว้ าง
6. เจตคติในการพัฒนา วิสยั ทัศน์
7. การเป็ นสมาชิกชุมชนที่แข็งขัน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
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ึ ษา
แนวทางการจัดการเรียนรู ้โลกศก
แนวคิดประเด็นที่เป็ นข้ อควรพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกวิธีการจัดการเรี ยนรู้โลกศึกษา
1.มีการจัดแหล่งเรียนรู้ข้อมูลเพื่อการศึกษาค้ นคว้ าที่ดีมีคุณภาพ
2.การจัดการเรียนรู้ เน้น “การให้การศึกษา” ไม่ใช่ “การสอน”
3.มุ่งเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ โดยยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียนให้ ผ้ ูเรียนมีส่วนร่วม
และเสริมสร้ างความรับผิดชอบของผู้เรียนทุกคน
4.กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายน่าสนใจ ท้าทายให้ เกิดแรงจูงใจใฝ่ รู้
5.กิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้ เกิดความตระหนักสานึก สร้ างความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของ
6.พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึ กวิเคราะห์ วิจารณ์ โดยยึดหลักของการ
เสริมสร้ างและเห็นคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
7.กิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้ เกิดการปฏิบัติ
8.เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่โลกกว้ าง
9.เชื่อมโยงเนื้อหาสาระสู่การนาไปปฏิบัติจริง
10.มีบรรยากาศของความเป็ นประชาธิปไตย การริเริ่มสร้ างสรรค์
11.มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนมองโลกอย่างที่เป็ นจริง โดยพิจารณาสิ่งต่าง ๆ บนพื้นฐานของ
ข้ อมูลข้ อเท็จจริง และส่งเสริมการมีทัศนะเชิงบวกต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ
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หลักการจัดการเรียนการเรียนรู ้

1

ครูผู ้สอนควรจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักการ ดังนี้

จัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ทสี่ ่ งเสริ มและสร้ างสรรค์ งาน ครู สร้างความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกและให้ความสาคัญกับนักเรี ยนทุกคน ครู จดั สภาพแวดล้อมให้นกั เรี ยน
ถามคาถาม และแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ในบรรยากาศที่อบอุ่น
ปลอดภัยและมีอิสระอย่างสบายใจ นักเรี ยนรับผิดชอบการเรี ยนรู้ ของตนเอง
และพร้อมที่จะค้นหาและริ เริ่ มแนวคิดใหม่ ๆ โดยดาเนินการดังนี้
1) ครู สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก โดยรู ้จกั และให้ความสาคัญกับนักเรี ยนทุกคน
2) ครู ส่งเสริ มวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและเคารพผูอ้ ื่น
3) ครู ใช้กลวิธีต่าง ๆ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความมัน่ ใจในตนเองและกล้าเรี ยนรู ้
4) ครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนทุกคนใฝ่ เรี ยนรู้ โดยการสร้างแรงจูงใจ ยกย่องและชื่นชมผลงาน

2

จัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ทสี่ ่ งเสริ มความเชื่อมั่นในตนเอง ครู จาลองกิจกรรม
ฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อให้นกั เรี ยนเป็ นตัวของตัวเอง และกระตุน้ ให้ทางานด้วยตนเอง
นักเรี ยนจะมีส่วนร่ วมทั้งเรื่ องและวิธีการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มให้มีความรับผิดชอบ
ในการเรี ยนรู้ นอกจากนี้ควรฝึ กทักษะการทางานเป็ นทีม เพื่อเรี ยนรู้ ที่จะ
ร่ วมมือ เจรจาต่อรอง และมุ่งมัน่ ทางานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีประสบการณ์
แลกเปลี่ยนบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและ แบ่งปั นความเป็ นเจ้าของ
โดยดาเนินการดังนี้
1) ครู ส่งเสริ มและสนับสนุนให้นกั เรี ยนรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเอง
2) ใช้เทคนิคการสอนที่เสริ มสร้างทักษะความร่ วมมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

3

กาหนดความต้ องการ ภูมิหลัง มุมมอง และความสนใจของนักเรียน
ครู ใช้กลวิธีต่าง ๆ ติดตามและจัดการเรี ยนการสอนตามความต้องการทางการ
เรี ยนรู้พ้นื ฐานทางสังคม และมุมมองทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของนักเรี ยน
การจัดขั้นตอนการเรี ยนรู ้ควรเชื่อมโยงกับการดาเนินชีวติ และความสนใจของ
นักเรี ยน เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จะเอื้อต่อกา
ส่ งเสริ ม
ความสามารถ และความสนใจที่ แตกต่างกัน และลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง โดยดาเนินการดังนี้
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1) ครู ใช้เทคนิคการสอนที่ยดื หยุน่ และตอบสนองต่อค่านิยม ความต้องการ และความ
สนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
2) ครู ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อส่ งเสริ มวิธีคิด และเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน
3) ครู เสริ มสร้างประสบการณ์ความรู้ และทักษะต่าง ๆ โดยจัดลาดับความสาคัญ
4) ครู ให้นกั เรี ยนนาประสบการณ์ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์

4

กระตุ้นและส่ งเสริ มให้ นักเรี ยนพัฒนาการคิด ในผูส้ อนควรกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
สารวจ/ค้นคว้า ตั้งคาถาม และมีส่วนร่ วมในสาระสาคัญ และการปฏิบตั ิ เพื่อให
นักเรี ยนพัฒนาจากความเข้าใจที่ผวิ เผิน สู่ การคิดขั้นสู งและมีความยืดหยุน่ โดย
จัดขั้นตอนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนและสารวจความคิด
และการปฏิบตั ิต่าง ๆ โดยดาเนินการดังนี้
1) ครู กาหนดขั้นตอนการสอนที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบ
ยัง่ ยืน ซึ่ งไม่ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงเวลา และเน้นการเชื่อมโยง
ความคิด
2) ครู ส่งเสริ มให้อภิปรายเนื้อหา ความคิดต่าง ๆ
3) ครู ให้ความสาคัญกับคุณภาพการเรี ยนรู ้ และกระบวนการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
4) ครู ใช้เทคนิคการสอนที่กระตุน้ และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
ตั้งคาถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5) ครู ใช้เทคนิคการสอนที่พฒั นาทักษะการสื บค้นและแก้ปัญหา
6) ครู ใช้เทคนิคการสอนที่เสริ มสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
จัดการเรี ยนรู้สัมพันธ์ เชื่ อมโยงกับชุมชนและการฝึ กปฏิบัติ นอกชั้นเรียน
โดยดาเนินการดังนี้
1) ครู ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรู ้และฝึ กปฏิบตั ิที่ทนั สมัย
2) ครู จดั แผนการเรี ยนรู้ ให้นกั เรี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กบั ชุมชน ท้องถิ่น
และเชื่อมโยงกับสากล
3) ครู ใช้สื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการฝึ กปฏิบตั ิ

5
6

การประเมินผลเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ควรติดตามผลการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยน โดยดาเนินการต่อเนื่อง และครอบคลุมความเข้าใจและการ
ปฏิบตั ิที่หลากหลาย ควรเน้นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนต่อยอดการเรี ยนรู ้และ
ติดตามผล ตลอดจนรับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเอง
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โดยดาเนินการดังนี้
1) ครู ออกแบบการประเมินผลที่ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
2) ครู ควรเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นต่อนักเรี ยนเชิงสร้างสรรค์บ่อย ๆ เพื่อส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ต่อเนื่อง
3) ครู สร้างเกณฑ์การประเมินที่ชดั เจน
4) ครู ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ยอ้ นคิดทบทวนและประเมินตนเอง
5) ครู ใช้ผลการประเมินในการวางแผนพัฒนาจัดการเรี ยนการสอน

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

1

ึ ษาทาความเข ้าใจกลุม
การศก
่ ผู ้เรียน

ผูส้ อนควรทาความเข้าใจผูเ้ รี ยน เพื่อประโยชน์ในการวางของแผนจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภูมิหลังและสภาพแวดล้อมทางสังคม ครอบครัวและชุมชนของผูเ้ รี ยน
ตลอดจนความต้องการ ความสนใจและธรรมชาติของวัยตามพัฒนาการของผูเ้ รี ยน

2

การจัดสภาพแวดล ้อมและบรรยากาศในการเรียนรู ้

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ควรยึดหลักการเรี ยนรู้ที่เป็ น
ประชาธิ ปไตย ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม เน้นการเรี ยนรู ้เชิงประจักษ์จากการปฏิบตั ิกิจกรรม
โดยมุ่งให้มีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ วิจารณ์การสัมมนาแลกเปลี่ยนใน
บรรยากาศที่เป็ นประชาธิ ปไตย การพิจารณาสิ่ งต่าง ๆ อย่างเป็ นองค์รวมรอบด้านในสภาพ
บรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย สนุกสนานเพลิดเพลิน ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ตลอดจนการ
กระตุน้ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเองของผูเ้ รี ยน

3

การพัฒนาการคิดวิจารณญาณ

การพัฒนาการคิดวิจารณญาณหรื อการวิเคราะห์วจิ ารณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรื อ
เรื่ องราวระดับโลก สามารถดาเนินการตามขั้นตอนสาคัญ ๆ ดังนี้
1.ให้ผเู้ รี ยนได้รับรู้และพิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ความเป็ นจริ งเป็ น
สถานการณ์หรื อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความตระหนักในสังคม
โลก และพัฒนาค่านิยมเกี่ยวกับสิ ทธิ ของบุคคลและสิ ทธิมนุษยชน
2.ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ สถานการณ์ดงั กล่าว โดยจาแนกแยกแยะเป็ นส่ วนย่อยๆ
แล้วเปิ ดประเด็นคาถามประเภท “อะไร” และ”ทาไม” ให้ผเู้ รี ยนได้สนทนา
แลกเปลี่ยนในประเด็นที่มีการเห็นต่างอย่างเปิ ดเผย เปิ ดกว้าง
3.ให้ผเู้ รี ยนฝึ กสังเคราะห์โดยการนาเหตุการณ์ส่วนต่าง ๆ ที่เป็ นประเด็นที่
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แตกต่างกันของสถานการณ์โลกนาปะติดปะต่อประมวลเป็ นภาพรวมเพื่อนาไปสู่ การสร้าง
ความเข้าใจมิติดา้ นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสถานการณ์น้ นั ๆ
ตลอดจนความเข้าใจในการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกัน และกันและการพัฒนาจิตสานึกความรับผิดชอบ
4.ให้ผเู้ รี ยนวิเคราะห์ตีความจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้เชื่อมโยงสู่ สภาพความเป็ นจริ ง
ในชีวติ ประจาวันนาข้อมูลความรู ้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ เพื่อเปิ ดมุมมององค์
ความคิดต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้น
5.ประเมินความรู ้โดยพิจารณาจากการแสดงออกของผูเ้ รี ยนโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั การ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ตลอดจนพัฒนาการด้านทักษะและเจตคติ ในการเป็ นพลเมืองที่
วิจารณญาณ

4

การกระตุ ้นให ้เกิดความกระหายใฝ่ เรียนรู ้และริเริม
่ สร ้างสรรค์

การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระหายใคร่ รู้เป็ นบันไดสาคัญในการพัฒนาการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ ซึ่ งผูส้ อนสามารถดาเนินการโดยส่ งเสริ มให้แสวงหาและเตรียม
คาถามทีถ่ ูกต้ องมากกว่ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง ซึ่ งอาจไม่ปรากฏอยูจ่ ริ งในโลกของความไม่แน่นอนที่เต็มไปด้วย
เรื่ องราวซับซ้อน ขณะเดียวกันผูส้ อนควรกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้มีการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนามุมมองความคิดหลาย ๆ แง่ สร้างทางเลือกที่เป็ นไปได้หลายทางเลือก เพื่อให้โลกเกิดสันติภาพและ
พัฒนาสถาพร

5

จัดการเรียนรู ้จากสว่ นย่อยไปหาสว่ นใหญ่

เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการสร้างมุมมองจาก
ระดับ ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน ขยายวงสู่ ระดับที่กว้างขวางขึ้น หรื อจาก
ระดับจุลภาคกับมหภาค จากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ โดยมีแบบแผนหลักดังนี้
พิจารณาปัญหาในท้องถิ่น อีก
หลากหลายทางวัฒนธรรมหรือ
1.จากระดับท ้องถิน
่
สูร่ ะดับโลก
ครั้งหนึ่ง
แบบแผนการดารงชีวิตที่มีการ
นาเสนอในชั้นเรียน หรือจาก
แหล่งข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่
2.จากสว่ นบุคคล
การพิจารณาประเด็นปัญหาที่มี
่ ว่ นรวม
สูส
ลักษณะร่วมโดยส่วนรวม
เช่น ปัญหามลภาวะ หรือ
เช่น จาก
ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น
เรื่องราวหรือ
ึ
3.จากอารมณ์ความรู ้สก
หรือภายในประเทศ เชื่อมโยงสู่
ประสบการณ์
่ วามมีเหตุผล
สูค
มิติโลกเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่
ส่วนบุคคลที่มี
เกี่ยวข้ อง แล้ วย้ อนกลับมา
ความแตกต่าง
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หยิบยกประเด็นเรื่องราวปัญหา
ส่วนบุคคลจากหัวข้ อที่ผ่านมาที่
มีผลกระทบทางอารมณ์

ความรู้สกึ ไปสู่การอภิปรายเพื่อ
สารวจตรวจสอบประเด็นปัญหา
ด้ านต่าง ๆ โดยอาศัยเหตุผล

เช่น การ

6

การจัดการเรียนรู ้โดยใชมิ้ ตข
ิ องกาลเวลา

การพิจารณาประเด็นปัญหาระดับโลกโดยอาศัยมิติของ
กาลเวลา คือ อดีต ปัจจุบนั และอนาคต เป็ นวิธีการที่มี
ความสาคัญในการเรี ยนรู้โลกศึกษาให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ที่จะพิจารณาสาเหตุของปัญหา
ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ขณะเดียวกับผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องย้อนพิจารณา
เหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและศึกษาความเป็ นไปได้ต่าง ๆ ในอนาคต
อดีต

ปัจจุบ ัน

อะไรคือ ประวัตห
ิ รือ
-ประเด็นปั ญหาคือ
ทีม
่ าของปั ญหา ?
อะไร
- รากเหง ้า
- ผู ้เกีย
่ วข ้อง
- สาเหตุ
- สถานที/่ พืน
้ ที่
- ความพยายามและ
- ภาคสว่ น (ภาครัฐ
ที
จ
่
ะแก
้ปั
ญ
หา
/เอกชน/ฯลฯ
7. การนาเสนอปั จจัยของการเปลี
ย
่ นแปลง
-วิธแ
ี ก ้ปั ญหา
ึ ษา
- มิตข
ิ องโลกศก

7

อนาคต

การแสวงหา
ทางเลือกข ้อยุต ิ
การใชตั้ วอย่างการ
แก ้ปั ญหาทีไ่ ด ้ผล
ในอดีต หรือจาก
คนอืน
่ ๆ

การนาเสนอปั จจัยของการเปลีย
่ นแปลง

การจัดการเรี ยนรู้โลกศึกษาควรเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้สามารถ
เผชิญกับความเป็ นจริ งของโลกที่มีความไม่แน่นอน ไร้
เสถียรภาพ และเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ในแง่บวก
และสร้างสรรค์ โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรักษาความ
สมดุลระหว่างเสถียรภาพกับการเปลี่ยนแปลง ให้ผสู ้ อนสามารถดาเนินการได้โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบูรณา
การปั จจัยที่เกี่ยวข้องเป็ นองค์รวมด้วยการเชื่อมโยงมิติต่าง ๆ ของชีวติ ได้แก่ ด้านร่ างกาย อารมณ์
สติปัญญาและจิตใจ กับมิติดา้ นต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมได้แก่ สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
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8

การเสริมสร ้างแรงบันดาลใจ
ให ้เกิดความหวัง ความสุข
และมองโลกในแง่บวก

ผูส้ อนควรมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีศรัทธาเชื่อมัน่ ในความเป็ นมนุษย์ และมองโลกในแง่บวกเช่น การให้พิจารณา
ประวัติศาสตร์ ย้อนไปสองสามชัว่ อายุคนว่ามีการพัฒนาการความก้าวหน้าในเรื่ องใดที่ผา่ นมาบ้าง
ขณะเดียวกันกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ควรสนุกสนาน น่าสนใจ การใช้อารมณ์ขนั จะช่วยเสริ มสร้างบรรยากาศ
ในการเรี ยนอย่างมีความสุ ข

9

การจัดการเรียนรู ้ผ่านประสบการณ์
หรือสถานการณ์จาลอง

การให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้เชิงประจักษ์จากประสบการณ์ หรื อ
สถานการณ์จาลองที่ครู กาหนดโดยการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม จะช่วยให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน สะท้อนความคิดเห็นอารมณ์ความรู ้สึก ตลอดจนเกิดการสรุ ปเป็ น
องค์ความรู้ หรื อความคิดรวบยอดในประเด็นที่ศึกษา ตลอดจนได้แนวทางใน
การนาความรู้ไปใช้

10

ื่ และแหล่งเรียนรู ้
การใชส้ อ

ผูส้ อนควรเลือกใช้แหล่งเรี ยนรู ้สาหรับการศึกษาค้นคว้าที่หลากหลาย ยืดหยุน่
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ สภาพแวดล้อม และกิจกรรม
ข้อพึงพิจารณาในการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ โลกศึกษาที่ให้สาคัญกับ วิธีการนามาใช้ มากกว่ า ใช้ เป็ น
เครื่องมือการเรี ยนรู ้เท่านั้น
การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อต่าง ๆ อาทิ สิ่ งพิมพ์ โทรทัศน์และ
อินเทอร์ เน็ตถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ ประจาวันและเป็ นทั้งวิธีการ
และเป้ าหมายในการจัดโลกศึกษา เนื่องจากปริ มาณข้อมูลที่มากมายและ
หลากหลายของแหล่งข่าวสารที่เผยแพร่ รวมทั้งการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับโลก
โดยผ่านแหล่งสื่ อสารมวลชน เป็ นวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาความ
ตระหนักรู ้ และเท่าทันสื่ อ ซึ่ งเป็ นความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับความเป็ นพลโลกใน
ปั จจุบนั ดังนั้นผูส้ อนควรใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

1)การใช้สอื่ เป็ นเป้ าหมาย
การศึกษาจากสื่ อมีความสัมพันธ์โดยตรงกับโลกศึกษา เพราะ
จะช่วยส่ งเสริ มความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณผ่านวิธีการวิเคราะห์
วิจารณ์ วิพากษ์แหล่งข้อมูลข่าวสารว่า
สิ่ งใดเป็ นสถานการณ์ที่ปรากฏจริ ง
สิ่ งใดเป็ นความคิดเห็นหรื อข้อ
วิพากษ์วจิ ารณ์
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2)การใช้สอื่ เป็ นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู ้
การใช้ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อในกระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ สาหรับ
ผูเ้ รี ยน ก่อให้เกิดความเข้าใจกับปฏิกิริยาที่ ทอ้ งถิ่นมีต่อความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นใน
โลก และได้มีโอกาสวิเคราะห์วา่ ผูเ้ รี ยนและผูค้ นที่อยูใ่ นชุมชนรอบตัวผูเ้ รี ยนรับรู ้
และตีความข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริ บทโลกอย่างไร นอกจากนี้ สื่ อ
ต่างๆ ยังช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความเห็นถึงความจาเป็ นในการพึ่งพาอาศัยกัน
การตระหนักรู ้ถึงปั ญหาต่าง ๆ ของโลก การเป็ นผูร้ ับข้อมูลข่าวสารที่มี
วิจารณญาณ ตลอดจนการพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการทาความเข้าใจ
และเพื่อให้เป็ นพลเมืองดีที่แสดงความรับผิดชอบอย่างจริ งจัง

3.การใช้สอื่ เป็ นวิถีทางในการแสดงออกถึงความเป็ นพลโลก
การใช้สื่อไม่เพียงแต่จะเป็ นหนทางในการได้มาซึ่ งข้อมูลข่าวสารเท่านั้น แต่ยงั เป็ นวิถีทาง
ในการแพร่ กระจายสารสนเทศจากกลุ่มผูเ้ รี ยนสู่ ชุมชน ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับโลก ซึ่ งผูส้ อน
สามารถส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเชื่อมโยงการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิจริ ง
ในชีวติ ประจาวันและผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต การใช้สื่อ
เผยแพร่ จะช่วยเสริ มสร้างความตระหนักรู ้ในสถานการณ์ต่างๆ
ของโลกให้ผคู้ นรับรู้ และแสดงออกในประเด็นที่มีความ
สนใจร่ วมกัน เช่น การต่อต้านการใช้ความรุ นแรง การ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม การรวมตัวเสริ มสร้าง
ชุมชนที่มีสุขภาวะ ฯลฯ
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การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู ้
การวางแผนการจัดการเรี ยนรู้โลกศึก ษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนให้มีสานึกรับผิดชอบในฐานะเป็ นพลโลก
มีขอ้ ควรพิจารณาในการออกแบบกาหนดเนื้อหา และวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ึ ษา
1. ด ้านเนือ
้ หาสาระของหลักสูตรโลกศก
การกาหนดเนื้อหาของหลักสู ตร นอกเหนือจากขอบข่ายเนื้อหาสาระ และ
วัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยนรู ้ ดังกล่าวแล้วข้างต้น ควรคานึงถึงประเด็น
ในด้านกระบวนวิธีที่ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ เช่น บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม วิธีการสอน กิจกรรม การเรี ยนรู ้สื่อและแหล่งเรี ยนรู ้
โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
 สาระหลักสู ตร ควรส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีระหว่าง
ชาติ
และพัฒนาสานึกรับผิดชอบระดับโลก
 สาระของหลักสู ตร ควรมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ดา้ นความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เสริ มสร้าง
วิสัยทัศน์ และความเข้าใจโลก
 เนื้อหามุ่งเน้นการเสาะค้นสื บสาวสาเหตุต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นที่มาของความขัดแย้ง และการใช้ความ
รุ นแรง ปั จจัยหรื อเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความสงบสุ ข และสันติภาพ ทั้งในระดับบุคคล สถาบัน
และสังคม โดยพิจารณามิติของเวลาทั้งอดีต ปั จจุบนั และอนาคต ทั้งนี้ควรมีการเชื่อมโยง
สัมพันธ์ประวัติความเป็ นมาทั้งของปรากฎและความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฎการณ์ นั้น
 เนื้อหาสาระให้ความสาคัญกับความรู ้พ้นื ฐานและคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ การศึกษาความ
เป็ นชุมชน และความหลากหลายจากมุมมอง แนวคิดที่แตกต่างกัน
 เนื้อหาสาระส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเชื่อมโยงการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ
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2. ด ้านกิจกรรมการเรียนรู ้
 กิจกรรมการเรี ยนรู้ม่ งุ เน้ นการร่ วมมือมากกว่ าการแข่ งขัน
โลกศึกษาเป็ นเรื่ องที่ครู ตอ้ งช่วยให้ผเู ้ รี ยนเติมเต็มความเข้าใจโลก และถิ่นฐานที่
ผูเ้ รี ยนอาศัยอยู่ ไม่ใช่เรื่ องที่มองในแง่การแข่งขันกันหาความรู ้ในเรื่ องที่ยงั ไม่รู้
เพียงอย่างเดียว
 กิจกรรมการเรี ยนรู้เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบัติกจิ กรรมต่ อเนื่อง
การให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิท้ งั เป็ นรายบุคคล ในห้องเรี ยน หรื อ
ชุมชน เป็ นการให้โอกาสนักเรี ยนได้ฝึกทักษะในการเป็ นพลเมือง
โลกที่รับผิดชอบ
 กิจกรรมการเรี ยนรู้เชื่ อมโยงระหว่ างโลกกว้ างกับท้ องถิน่
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งที่ปรากฏในท้องถิ่นกับ
สถานการณ์ระดับโลกในประเด็นที่มีลกั ษณะร่ วมกันจะช่วยสร้าง
เสริ มความเข้าใจถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่ งกันและกัน การพึ่งพา
อาศัยกัน และสร้างความมัน่ ใจว่าผูเ้ รี ยนไม่ได้ละเลยเพื่อนร่ วมโลกในถิ่นอื่นหรื อซี กโลกอื่น
 แผนการจัดการการเรี ยนรู้ส่งเสริ มให้ เข้ าใจถึงสาเหตุ รากเหง้ าของปัญหาต่ างๆ
การฝึ กให้วเิ คราะห์เจาะลึกในประเด็นที่ศึกษาจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจธรรมชาติที่เป็ นระบบ
ของเรื่ องต่างๆเช่นอานาจ ความรุ นแรง เป็ นต้น
 กิจกรรมการเรี ยนรู้ส่งเสริ มการสารวจตรวจสอบบริ บททางประวัติศาสตร์
ของแต่ ละสถานการณ์ทเี่ กิดขึ้น
การตรวจสอบสื บค้นมุมมองต่างๆของอดีตความเป็ นมาในแง่
ประวัติศาสตร์ จะช่วยให้เปิ ดเผยบทเรี ยน และทางเลือกอื่นๆ ซึ่งสามารถ
นาไปสู่ การสร้างทิศทางใหม่ในอนาคต
 รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม เน้ นการเรี ยนรู้เชิ งประจักษ์
ผ่ านกิจกรรมประสบการณ์ และให้ ความใส่ ใจกับแบบแผนการเรี ยนรู้ (Learning Styles) ทีแ่ ตกต่ าง
หลากหลายของผู้เรี ยน
วิธีจดั การเรี ยนรู้และการสอนที่หลากหลายจะสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของวิถี
สังคม และระบบนิเวศของโลก
 กิจกรรมการเรี ยนรู้ม่ งุ รวมถึงการกาหนดทิศทางให้ สอดคล้ องกับอนาคต
การวางแผนสาหรับคนรุ่ นต่อๆไปจะช่วยค้ าประกันวิธีการ ที่มีความจีรังยัง่ ยืนในการ
แก้ปัญหาที่ทา้ ทายอยูใ่ นปั จจุบนั การจัดการ
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เรี ยนรู ้โลกศึกษาให้สัมพันธ์กบั ชีวติ ประจาวันช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะการคิด อย่างมีวจิ ารณญา
นซึ่งสามารถนาไปใช้ตดั สิ นใจได้ในชีวติ ประจาวัน ซึ่ งจะส่ งผลต่อความสันติสุขและความมัน่ คง
ปลอดภัยในโลก

วิธก
ี ารจัดการเรียนรู ้
ผูส้ อนควรจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และกิจกรรม ด้วยวิธีการและเทคนิคที่หลากหลาย
เหมาะสมสอดคล้องและตอบสนองวัตถุประสงค์หรื อผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง โดยคานึงถึงหลักการ
และแนวทางที่ได้นาเสนอแล้วข้างต้น วิธีการและเทคนิควิธีสอนที่นิยมใช้ในการจัดการเรี ยนรู้โลก
ศึกษา เช่น การเรี ยนที่เน้นประเด็น/ปัญหาเป็ นฐานการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้โดยวิธีการสนทนา การ
เรี ยนรู ้เชิงประจักษ์ผา่ นประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ โดยการซักค้าน และการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเป็ น
ต้น
้
การเรียนรู ้ทีใ่ ชประเด็
น/ปั ญหาเป็ นฐาน
(Issue/Problem – based Learning)

วิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นประเด็น/ปัญหาเป็ นฐานการเรี ยนรู้ โดยการหยิบยก
เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงมาเป็ นประเด็นในการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนได้ต้ งั คาถามและแสวงหาคาตอบที่อาศัยธรรมชาติของความอยากรู ้ อยาก
เห็นโดยการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการและแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ประเด็นหรื อปั ญหาที่
หยิบยกนามาเสนอ ควรเป็ นประเด็นที่ไม่มีคาตอบสาเร็ จรู ปหรื อมีขอ้ สรุ ปที่ชดั เจนแน่นอน หรื อ
ง่ายเกินไปต่อการแสดงความเห็น/แสวงหาคาตอบ นอกจากนี้ประเด็นที่ศึกษาควรสะท้อนความ
สลับซับซ้อนของสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง
้
การเรียนรู ้โดยใชการสนทนาเป็
นฐาน (Dialogue – based Learning)

การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้การสนทนาเป็ นฐาน เป็ นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ครู หยิบยกประเด็นหรื อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นแล้วกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การสนทนาจะเป็ นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และ
สะท้อนให้เห็นมุมมองหรื อความคิดเห็นที่แตกต่างกันของ
ผูเ้ รี ยนนอกจากนี้ยงั เป็ นการพัฒนาความสามารถในการ
สื่ อสาร และทักษะการฟัง
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การสนทนา (
Dialogue) เป็ นการสื่ อสารสองทาง ไม่ใช่การบอกกล่าว บรรยาย ซึ่ งเป็ นการ
สื่ อสารทางดียว (Monologue)
การสนทนาแตกต่างจากการอภิปราย
(Discussion) ในแง่ของการสื่ อสาร การอภิปรายเป็ น
การนาความคิดเห็นหลากหลายมาร่ วมพิจารณาซึ่ งมีท้ งั ที่เป็ นการแลกเปลี่ยนแบ่งปั น การสนับสนุน
คล้อยตาม การคัดค้านโต้แย้ง แต่การสนทนาเป็ น “การเลื่อนไหลของความหมาย” (Flow of
Meaning) ที่สื่อสารผ่านกลุ่มผูส้ นทนา
การเลื่อนไหลของความหมายจากการสนทนาผ่านผูเ้ รี ยนแต่ละคนที่ร่วมสนทนา
นอกเหนือจากเนื้อหาสาระที่ได้จากการรับรู ้แล้ว ยังส่ งผลให้เกิดความตระหนักรู ้ของสมาชิกใน
กลุ่มสนทนา เกิดความรู ้ความเข้าใจใหม่ และเปลี่ยนแปลงทัศนะและเจตคติต่อเรื่ องหรื อประเด็นที่
สนทนากันด้วย
การสนทนาเป็ นหนทางหรื อวิธีการในการนาไปสู่ ผลสาเร็ จของการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนมีบทบาท
เป็ นผูต้ ดั สิ นใจโดยครู ยดึ หลักสาคัญที่วา่ ผู้สอนอย่ าทาในสิ่ งทีผ่ ้ เู รียนสามารถทาได้ เอง อย่ า
ตัดสิ นใจในสิ่ งทีผ่ ้ เู รียนสามารถตัดสิ นใจได้ เอง
การเรี ยนรู ้โดยการสนทนามีวตั ถุประสงค์ที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ ผลของผูเ้ รี ยนโดยมุ่งอธิ บายสิ่ ง
ที่ผเู ้ รี ยนจะปฏิบตั ิกบั เนื้อหา หรื อแสดงพฤติกรรมที่สังเกตได้วา่ ผูเ้ รี ยนทาอะไรได้บา้ ง
ผูส้ อนกาหนดโครงสร้างภาระงานการเรี ยนรู ้โดยการกาหนดประเด็นคาถามปลายเปิ ดที่
ไม่ใช่คาถามซึ่ งกาหนดคาตอบที่ถูกต้องไว้ก่อนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เริ่ มมีปฏิสัมพันธ์จากการตอบ
คาถาม แล้วกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนร่ วมการสนทนาตามเนื้อหาในประเด็นคาถามระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน
และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน ภาระงานการเรี ยนรู ้น้ ีจะกาหนดวิธีการที่ผเู ้ รี ยนบรรลุผลการเรี ยนรู ้ต้ งั
ไว้ ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เนื้อหาที่จาเป็ นและนาไปสู่ จุดมุ่งหมายที่คาดหวัง
หลักการพื้นฐานในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสนทนาเป็ นฐานคือ
- จัดสภาพแวดล้อมและบรรยายการที่ผเู ้ รี ยนรู ้สึกอบอุ่นปลอดภัย
เอื้ออานวยให้กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
- ผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน เคารพซึ่ งกัน
และกัน
- ผูเ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการสนทนา โดยใม่มีผใู ้ ดแสดงตนข่มสมาชิก
ในกลุ่ม
- ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสนทนาให้อยูใ่ นประเด็นที่กาลังเรี ยนรู ้ ไม่พดู ออกนอก
เรื่ อง
- ผูเ้ รี ยนร่ วมฟัง ร่ วมอ่าน ร่ วมทาความเข้าใจ ร่ วมเรี ยนรู ้ แม้ความคิดเห็น
จะแตกต่างหลากหลาย
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- ส่ งเสริ มให้เป็ นผูฟ้ ังที่ดี ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ และเปิ ดใจกว้างรับฟังในสิ่ งที่
อาจขัดแย้งกับความเชื่อ ค่านิยมของตน
- บรรยากาศการเรี ยนรู้มีความท้าทาย สนุกสนาน และมีอารมณ์ขนั
ั ค ้าน
การเรียนรู ้โดยวิธก
ี ารซก
(Jurisprudential Method)

การจัดการเรี ยนรู้โดยวิธีซกั ค้านเป็ นวิธีการที่จาลองกระบวนการซัก
ค้านอันเป็ นกระบวนการที่ใช้พิจารณาคดีที่ใช้กนั ในศาล เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนรู้จกั ตัดสิ นใจในประเด็นปั ญหาขัดแย้งต่าง ๆ ซึ่ งมีความ
สลับซับซ้อน ยากแก่การตัดสิ นใจหรื อมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่ องค่านิยม
ที่แตกต่างกัน สามารถเลือกทางที่เป็ นประโยชน์มากที่สุด โดยมีผลกระทบในทางลบต่อสิ่ งอื่น ๆ
น้อยที่สุด โดยการฝึ กให้วเิ คราะห์ปัญหา ประมวลข้อมูล ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผล และ
ยืนยันการตัดสิ นใจของตนได้อย่างมัน่ ใจ การจัดการเรี ยนรู ้มีข้ นั ตอนดังนี้

1 นาเสนอกรณีท่ีเป็ นประเด็นปั ญหา
นาเสนอกรณี ที่เป็ นประเด็นปัญหาให้ผูเ้ รี ยนได้รับรู้ขอ้ เท็จจริ งที่
เกี่ยวข้องกับปั ญหา เช่นรู ้วา่ ใครทาอะไร เมื่อไหร่ เพราะเหตุใด มี
แง่มุมของปั ญหาที่ขดั แย้งกันอย่างไร วิธีการนาเสนอมีหลายวิธี เช่น
การเล่าเรื่ องให้ฟัง การให้อ่านหรื อดูข่าวจากสื่ อ การให้ชมภาพยนตร์
ให้ผเู ้ รี ยนประมวลข้อเท็จจริ งจากกรณี ปัญหาและวิเคราะห์หาค่านิยม
ที่เกี่ยวข้องกัน ประเด็นปั ญหาที่นาเสนอควรเป็ นประเด็นที่มี
ทางออกให้คิดได้หลายคาตอบ ควรเป็ นประโยคที่มีคาว่า “ควรจะ..”
เช่น “ควรมีกฎหมายให้คนรักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้
หรื อไม่” “ ควรอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย อพยพแรงงานระหว่าง
ประเทศโดยเสรี หรื อไม่” “ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี่ ยนควรใช้เงินตราสกุลเดียวกัน
เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศในประชาคมยุโรปหรื อไม่ ” ฯลฯ

2 ให้ผูเ้ รียนยืนยันการตัดสินใจของตนเอง
ผูส้ อนใช้คาถามลักษณะซักค้านหรื อสร้างเงื่อนไขที่มีลกั ษณะ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
-ถ้ ามีทางเลือกอื่น ๆ ให้ เลือกอีก ผู้เรี ยนยังยืนยันที่จะ
ตัดสิ นใจเลือกอย่ างเดิมหรื อไม่ เพราะอะไร?

107

-หากสถานการณ์ แปรเปลี่ยนไปผู้เรี ยนยังจะยืนยันที่จะตัดสิ นใจเลือกคาตอบเดิมหรื อไม่
เพราะอะไร
-ถ้ าผู้เรี ยนต้ องเผชิ ญกับสถานการณ์ อื่น ๆ จะยังยืนยัน คาตอบเดิมหรื อไม่
-ผู้เรี ยนมีเหตุผลอะไรที่ยึดมัน่ กับ คาตอบเดิม การตัดสิ นใจนั้นนั้นเหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เป็ นปั ญหานั้นหรื อไม่
-เหตุผลที่ยึดมัน่ กับการตัดสิ นใจนั้นเป็ นเหตุผลที่เหมาะกับสถานการณ์ ที่เป็ นอยู่หรื อไม่
ผู้เรี ยนมีข้อมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนการตัดสิ นใจนั้นหรื อไม่
ข้ อมูลที่ผ้ เู รี ยนใช้ เป็ นพืน้ ฐานของการตัดสิ นใจนั้นถูกต้ องหรื อไม่
- ถ้ ายึดการตัดสิ นใจนีแ้ ล้ วผลที่เกิดขึน้ ตามมาคืออะไร
เมื่อรู้ ผลที่เกิดตามมาแล้ ว ผู้เรี ยนยังยืนยันที่จะยึดถือ การตัดสิ นใจนีอ้ ีกหรื อไม่

3. ผูเ้ รียนทบทวนการตัดสินใจของตนเอง
ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนพิจารณาปรับเปลี่ยน หรื อยืนยัน ผลการตัดสิ นใจ

4.ผูเ้ รียนตรวจสอบและยืนยันการตัดสินใจ ใหม่/เก่าของตนอีกครัง้
โดยผูส้ อนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนพยายามหาข้อเท็จจริ งต่าง ๆ มา
สนับสนุนการตัดสิ นใจของตนเพื่อยืนยันว่าสิ่ งที่ตนยึดถืออยูน่ ้ นั
เป็ นค่านิยมที่แท้จริ งของตน
การจัดการเรี ยนรู้โดยวิธีซกั ค้าน นอกจากจะช่วยพัฒนา
ความสามารถในการตัดสิ นใจของผูเ้ รี ยนแล้ว ยังเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมองโลกใน
แง่มุมที่กว้างขึ้น เกิดความเข้าใจในตนเอง ตลอดจนเกิดความกระจ่างในค่านิยมที่ตนเอง
ยึดถือ
การเรียนรู ้แบบร่วมมือ

(Cooperative based Learning)

การจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือเป็ นวิธีการส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมและการพึ่งพาอาศัย ซึ่ งกันและกัน
เพื่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนและของกลุ่ม
โดยรวม การจัดการเรี ยนรู้มีองค์ประกอบที่สาคัญ
คือ
- การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันในการแลกเปลี่ยนข้อความรู ้ ตรวจสอบความ
เข้าใจ อภิปรายทบทวนสิ่ งที่ได้เรี ยนมาแล้ว
- การมีส่วนรับผิดชอบร่ วมทั้งส่ วนบุคคลและของกลุ่ม
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- ทักษะสังคมจากการปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลและกลุ่มย่อย เช่นภาวะผูน้ า การสื่ อสาร
การสร้างความไว้วางใจ การตัดสิ นใจ และทักษะการจัดการความขัดแย้ง
- กระบวนการกลุ่มและการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันระหว่างสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
- กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่นิยมใช้สว่นใหญ่ เช่น จิ๊กซอว์ (Jigsaw) คิด-จับคู่-แบ่งปั น
(Think-Pair-Share) ฯลฯ

ตัวอย่ างเสนอแนะ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้องิ สาระการเรียนรู้ตามระดับชั้น
1. การจัดการเรียนรู ้ระดับปฐมวัย
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็ นการมุ่งเตรี ยมความพร้ อมให้ ผ้ เู รี ยน ดังนั้นผูเ้ รี ยน
ควรได้รับประสบการณ์ ทหี่ ลากหลายในการกระตุ้นส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ ร้ ูจัก
สัมพันธ์ เชื่อมโยงประสบการณ์ ด้ านต่ างๆในชีวิตประจาวัน ส่ วนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สามารถจัดในลักษณะ บูรณาการตามแนวทางการพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านต่างๆ ดัง
กิจกรรมเสนอแนะตัวอย่างต่อไปนี้
การพัฒนาด ้านกาย อารมณ์ สงั คม

- ส่ งเสริ มการเล่นเกม
และกิจกรรมเข้าจังหวะ
หรื อการเต้นราจากแหล่ง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
ต่างๆ ที่แสดงออกถึงการพึ่งพาอาศัยและความ
ร่ วมมือร่ วมใจ
- จัดให้ผเู ้ รี ยน ซื้ อ/เตรี ยม/ชิม หรื อกินอาหารแล้ว
พูดคุย อภิปราย อาหารชนิดนั้นคื ออะไร ทาจากอะไร
มาจากไหน รสชาติเป็ นอย่ างไร
- จัดให้ผเู ้ รี ยนอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์และ
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ดารงชีวิต
ประจาวัน เช่น น้ า
- ให้ผเู ้ รี ยนได้ฟังนิทาน เรื่ องเล่า หรื อเรื่ องราวที่มา
จากประเทศต่างๆและอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นเรื่ อง
ความผิด ความถูกต้อง ความต้องการ ความทุกข์
ความจาเป็ นของผูอ้ ื่น และการหาหนทางช่วยเหลือ
- จัดให้ผเู ้ รี ยนได้ดูภาพถ่ายของเด็กอื่นในประเทศ
ต่างๆทัว่ โลกแล้วให้อภิปรายถึงความต้องการที่เรา

ต่างก็มีร่วมกัน เช่น บ้านที่อยูอ่ าศัย อาหาร น้ า
เพื่อน ความรัก ความเอาใจใส่ ความปลอดภัย
- จัดให้ผเู ้ รี ยนได้สงั เกต พิจารณารู ปภาพ หรื อ
ภาพเคลื่อนไหวของผูค้ นในสถานการณ์ต่างๆ ว่าคน
เหล่านั้นมีอารมณ์ความรู ้สึกอย่างไร ดีใจ มี
ความสุ ข เสี ยใจ หิ วโหย หรื อเปล่าเปลี่ยว
- ให้ผเู ้ รี ยนอภิปรายถึงความอยุติธรรมไม่ถกู ต้อง
ของการกลัน่ แกล้ง ข่มเหง รังแกกัน ฯลฯ
พัฒนาการด ้านคณิตศาสตร์ ภาษา
ื่ สาร
และการสอ

- จัดให้ผเู ้ รี ยนได้เล่นเกมการนับของประเทศต่างๆ
และนับจานวนสิ่ งของต่างๆที่มาจากทัว่ โลก
- ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษา อภิปราย แลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับจานวน ตัวเลขในภาษาต่างๆ
- จัดให้ผเู ้ รี ยนได้ฟังและพูดคุยเกี่ยวกับนิทาน เรื่ องราวจาก
ทัว่ โลกเช่นเรื่ อง เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ความ
เป็ นธรรม ฯลฯ
-จัดให้ผเู ้ รี ยนได้อภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับการกระทาของ
ตนเองว่าส่ งผลต่อผูอ้ ื่นอย่างไรบ้าง
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การพัฒนาความคิดสร ้างสรรค์

- ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมด้านดนตรี
ขับร้อง การแสดง การเต้นรา

2.การจัดการ

ระดับ

และเกมส์ ซึ่ งมีที่มาจากแหล่งต่างๆ
- ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิโดยใช้รูปแบบ
(pattern) พื้นผิว และดีไซน์ จากแหล่งวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ของประเทศต่างๆ ฯลฯ

เรียนรู ้

ึ ษา
ประถมศก

ภาษา
ให้ผเู ้ รี ยนได้ฟังเรื่ องราว อ่าน หนังสื อ เอกสาร นิทาน นิยาย บันเทิงคดี สารคดี ชีวประวัติ
หนังสื อพิมพ์ วารสาร นิตยสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เกี่ยวกับ ผูค้ น เรื่ องราว ถิ่นฐาน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ
เหตุการณ์ในประเทศอื่นๆที่เกี่ยวของกับมิติต่างๆของโลก ให้
นักเรี ยนได้สนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แสดงบทบาทสมมุติหรื อละครในประเด็น เรื่ องราว
หรื อปัญหาที่หยิบยกมาศึกษา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจ ชี วิตความเป็ นอยู่ในโลกกว้ าง รวมทั้งอัตลักษณ์ และ
บทบาทของตนเองที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กับโลก

คณิตศาสตร์
ให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกใช้จานวนตัวเลขในบริ บทและ
สถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างหลากหลาย ศึกษา รู ปแบบ แบบ
แผนของ จานวน โจทย์ปริ ศนา และเกมทางคณิ ตศาสตร์
จากวัฒนธรรมต่างๆทัว่ โลก รวมทั้งการพัฒนาการทาความ
เข้าใจในความเป็ นสากลของคณิ ตศาสตร์
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ตระหนักในความฉลาดปราชญ์ เปรื่ องด้ านคณิ ตศาสตร์ ตลอดจน
การพัฒนาและการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ ของประเทศที่มีวฒ
ั นธรรมแตกต่ างกัน
วิทยาศาสตร์
ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วา่ อาหาร อากาศ และน้ าเป็ น
สิ่ งจาเป็ นในการดารงชีวติ ของมนุษย์ทุกคน ตลอดจน
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เรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆของชีวติ มนุษย์และวิธีการต่างๆในการพิทกั ษ์ ปกป้ อง
คุม้ ครอง สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ธรรมชาติอันเป็ นสากลของความจาเป็ นขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์
ตระหนักรู้ ว่าวิทยาศาสตร์ มีส่วนสาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก
ี และเทคโนโลยี
การงานอาชพ
การออกแบบและเทคโนโลยี

ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาความต้องการจาเป็ นที่แตกต่างกันของผูค้ นใน
วัฒนธรรมต่างๆ และริ เริ่ มคิดหาวิธีการในการตอบสนองความต้องการ
จาเป็ นเหล่านั้น ตลอดจนเรี ยนรู ้การออกแบบ สร้างผลิตภัณฑ์ และ
ตรวจสอบ ประเมิน สมรรถนะในการใช้งานจริ งของผลิตภัณ์น้ นั ๆ
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พัฒนาความสานึกในการใส่ ใจถึงความต้ องการของผู้อื่น สามารถ
วิเคราะห์ ความต้ องการของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และถิ่นที่อยู่ซึ่งจะเป็ นผู้บริ โภค
ใช้ สอยผลผลิตที่ผ้ เู รี ยนออกแบบ ตลอดจนเรี ยนรู้ วิธีการที่เทคโนโลยีสามารถนามาใช้ ในการ
พัฒนาสังคมและปรั บปรุ งแก้ ไขปั ญหาของโลก
ื่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ

ให้ผเู ้ รี ยนได้เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ ผูค้ น สถานที่
วัฒนธรรมต่างๆจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เรี ยนรู ้การใช้
ICT เช่น แหล่งสื บค้นทางอินเทอร์ เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมสาหรับการศึกษาค้นคว้า สร้าง นาเสนอชิ้นงานผ่าน
โปรแกรมการสื่ อสาร ฯลฯ
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ วิธีการเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวัฒนธรรมและถิ่นที่อยู่อาศัย
ต่ างๆของมนุษย์ เข้ าใจถึงศักยภาพของ ICT เพื่อการเรี ยนรู้ ติดต่ อสื่ อสารกับผู้คนในต่ างประเทศต่ าง
วัฒนธรรม และเห็นความสาคัญของการใช้ ICT ในการรั บปรุ ง เปลี่ยนแปลง ชี วิตความเป็ นอยู่ของ
ผู้คนทั่วโลก
ึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สงั คมศก
ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ชีวติ ของบุคคล และเหตุการณ์สาคัญ ตลอดจนความ
หลากหลายทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวติ ประจาวันของผูค้ นทั้ง หญิง ชาย เด็ก ผูใ้ หญ่ ในประเทศไทย และประเทศ
อื่นๆในโลก ทั้งในอดีต และปั จจุบนั ศึกษา เปรี ยบเทียบ วิถีชีวติ ของตนเองกับ

111

ผูค้ นในประเทศอื่นๆ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลของสิ่ งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับตนเองในฐานะสมาชิกของชุมชนซึ่ งมีสิทธิ และหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ้ ื่น
และต่อสิ่ งแวดล้อม
เรี ยนรู ้และตระหนักในท่าทีความรู ้สึก ความต้องการ
สิ ทธิ ของตนเองและของผูอ้ ื่นเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ ศรัทธา ความเชื่อ
และศาสนาหลักที่ผคู้ นนับถือ ในชุมชนและในโลก ที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย และตระหนักรู ้ถึงความคล้ายคลึงกันของ
ความเชื่อเหล่านั้น
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความตระหนักซาบซึ ้งถึงความสาคัญ และ
คุณูปการที่ผ้ คู นเหล่ านั้นมีต่อสังคมไทย และสังคมโลก
สามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่ างเหตุการณ์ ในประเทศต่ างๆ รวมทั้ง
เปรี ยบเทียบวิถีการดารงชี วิตของผู้คนในประเทศอื่นๆกับประเทศของตนทั้ง
ในอดีตและปั จจุบัน สามารถเก็บบทเรี ยนจากความขัดแย้ งในอดีตมาพัฒนา
ความรู้ ความเข้ าใจในการทาความเข้ าใจกับประเด็นปั ญหาในปั จจุบัน
ตระหนักรู้ ว่ามนุษย์ มีส่วนสาคัญในการ พัฒนา หรื อทาลายสิ่ งแวดล้ อมได้
และเข้ าใจถึงบทบาท และแนวทางในการปฏิ บัติเพื่อการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
ตลอดจนเข้ าใจความเป็ นสากลของสิ ทธิ มนุษยชน การเป็ นสมาชิ กที่ดีในสังคม
การเห็นคุณค่ าของความเชื่ อทางศาสนาต่ างๆ ซึ่ งมีผลต่ อสิ่ งแวดล้ อมและ การดารงชี วิตของ
ประชาชน และการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่ าง
ึ ษาและพลศก
ึ ษา
สุขศก
ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากการเล่นเกมต่างๆ การละเล่น การเล่นกีฬา
และการแสดง/เต้นราจากวัฒนธรรมและประเพณี ที่แตกต่างหลากหลาย
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ การร่ วมมือกับผู้อื่น ตระหนักซาบซึ ้งถึง
บทบาทของเกม การละเล่ น กีฬา การเต้ นรา ของแหล่ ง
วัฒนธรรมต่ างๆ
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ิ ปะ
ศล
ให้ผเู ้ รี ยนพุดคุย สนทนาทาความเข้าใจ เกี่ยวกับความแตกต่าง
และความคล้ายคลึงกันในงานศิลปะ การแสดง งานฝี มือ และดีไซน์
จากแหล่งวัฒนธรรมและประเพณี ที่แตกต่างกัน
ศึกษา เปรี ยบเทียบแนวความคิด วิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะสาขาต่างๆ งานฝี มือ งานออกแบบ จากแหล่งวัฒนธรรม
ต่างๆ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับบทบาทในการทางานของศิลปิ น ช่างฝี มือ และ
นักออกแบบในวัฒนธรรมต่างๆ
ฟังดนตรี จากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ สร้าง
ความคุน้ เคยกับเสี ยงและเครื่ องดนตรี ชนิด
ต่างๆตลอดจนแบบแผนทางดนตรี ของ
ชุมชน ชนชาติ และวัฒนธรรมที่ต่างกัน
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ที่สนใจ
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนชี่ นชม ซาบซึ ้งในความแตกต่ างหลากหลายของงานศิลปะและการออกแบบจาก
วัฒนธรรมต่ างๆ สามารถทดลองใช้ วิธีการสร้ างงานต่ างๆของศิลปิ น ช่ างฝี มือ และนักออกแบบจาก
วัฒนธรรมที่แตกต่ างกัน เพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ แวดล้ อม ในการทางานของบุคคล
เหล่ านั้น ความสนใจในคุณค่ าของแบบแผน ประเพณี และวัฒนธรรมของท้ องถิ่นและสังคมต่ างๆ
มีความซาบซึ ้งและตระหนักถึงความสาคัญของดนตรี ที่มีอิทธิ พลต่ อผู้คนในวัฒนธรรมต่ างๆ

ึ ษาตอนต ้นและตอนปลาย
3. การจัดการเรียนรู ้ระดับมัธยมศก
ภาษา
ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาสื่ อ อ่านเอกสาร นวนิยาย สารคดี หนังสื อ
สิ่ งพิมพ์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ จากชุมชน ประเทศต่างๆ
แหล่งวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ฟัง พูด ติดต่อสื่ อสารทางภาษากับคนต่างชาติ/เจ้าของภาษา
ศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่น และวัฒนธรรมของประเทศที่เป็ นเจ้าของภาษาที่
เรี ยน และเรี ยนรู ้วา่ ถ้อยคาภาษาต่างๆจะมีรากศัพท์หรื อความหมายที่มีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
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เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินและวิพากษ์ สิ่งที่ได้ เห็น
ได้ ยิน และได้ รับรู้ ตระหนักรู้ ถึงความคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็ นจริ ง ความไม่ เที่ยงตรง ความลาเอียง ความไม่
น่ าเชื่ อถือของการรายงานข่ าวต่ างๆจากแหล่ งข่ าวสารบาง
ประเภท บางแหล่ ง สามารถพัฒนาความเข้ าใจของตนเองในประเด็นหรื อปญหาต่ างๆของโลกโดย
ผ่ านวรรณกรรม และภาษาต่ างประเทศที่ศึกษา

คณิตศาสตร์
ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับจานวน พีชคณิ ต รู ปทรง พื้นที่
การวัดและการนาเสนอข้อมูล
เรี ยนรู้ความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จาก
คณิ ตศาสตร์และการนาคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในโลก
เทคโนโลยี
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ คณิ ตศาสตร์ เป็ นภาษาเพื่อการสื่ อสารกับเยาวชนทั่วโลกอีกภาษา
หนึ่ง สามารถประยุกต์ ใช้ ทักษะทางคณิ ตสาสตร์ ตีความทางสถิติ ได้ ถกู ต้ องเหมาะสมกับประเด็น
เรื่ องราวต่ างๆในส่ วนภูมิภาค ระหว่ างประเทศ และระดับโลก เช่ น ภาวะหนีส้ ิ นระหว่ างประเทศ
ภาวะการค้ าโลก ฯลฯ
วิทยาศาสตร์
ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ผลกระทบต่างๆที่มนุษย์กระทาต่อโลก และความจาเป็ น
ในการปกป้ องรักษาความหลากหลายทางธรรมชาติ
สารวจ ศึกษา บริ บททางวัฒนธรรมที่อาจส่ งผลขยายถึงแนวคิดทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์
แสวงหาโอกาส และความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ใช้ขอ้ มูลจากส่ วนต่างๆของโลกเพื่อ
แสวงหาโอกาส และความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักรู้ ในธรรมชาติที่เป็ นสากลของวิทยาศาสตร์ และ
คุณูปการที่นักวิทยาศาสตร์ ทั่วโลกได้ ท่ ุมเทอุทิศ สร้ างสรรค์ ไว้ ตลอดจน
สามารถระบุสื่งที่เป็ นคุณประโยชน์ ข้ อบกพร่ อง และประเด็นทาง
จริ ยธรรมที่เกิดขึน้ จากการใช้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับโลก
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ี และเทคโนโลยี
การงานอาชพ
ให้ผเู ้ รี ยนศึกษา สารวจ ผลกระทบทั้งด้านบวก และด้านลบของ
เทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาสังคม และชีวติ ของเด็กและเยาวชน
ใช้ ICT ในการแลกเปลี่ยน แบ่งปั นข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ประสิ ทธิ ผล และปฏิบตั ิงานตลอดจนประเมินผลงานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งใน
ระดับท้องถิ่น และนานาชาติ จนสาเร็ จลุล่วง
วิพากษ์ สะท้อนความคิดเห็น เกี่ยวกับผลกระทบของ ICT ที่มีต่อชีวติ ตนเองและผูอ้ ื่นโดย
พิจารณารวมถึงประเด็นต่างๆในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
กฎหมาย และจริ ยธรรม
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืนทั้งใน
ด้ าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้ อม ตลอดจนแสวงหาหนทางใน
การปรั บปรุ งพัฒนาโลก สามารถสื่ อสารกับเยาวชนในประเทศ
อื่นๆ ได้ รับแนวคิดและประสบการณ์ ที่กว้ างขวางจากชุมชน
วัฒนธรรมต่ างๆ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มีความเข้ าใจถึง
ความสาคัญของ ICT ที่มีต่อประเทศทั่วโลก ตลอดจนโอกาส
และความท้ าทายที่เกิดจาก ICT

ึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สงั คมศก
ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์โลกในด้านสาคัญๆ และทาความเข้าใจ
ถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ต่างๆในสังคมและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน
ศึกษาชีวติ ของผูค้ น ถิ่นที่อยู่ สถานที่ สิ่ งแวดล้อมในส่ วนต่างๆของ
โลก และในสภาวะของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่และ ความรับผิดชอบ รัฐบาล การเมือง
ระบอบประชาธิ ปไตย ลักษณะของสังคมไทย ความสัมพันธ์กบั ประเทศ
ต่างๆ และสถาบันระดับโลกในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
อภิปราย สนทนาแลกเปลี่ยน ประเด็น ปั ญหาต่างๆทางสังคม
ศีลธรรม รวมทั้งอคติและการกีดกันแบ่งแยก และ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับความสาคัญและความจาเป็ นของการให้
ความเคารพ การทาความเข้าใจผูอ้ ื่น ในสังคมที่เป็ นประชาธิปไตย เปิ ดใจกว้าง
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รู ้อภัย รู ้จกั พิจารณาไตร่ ตรองถึงความคิดเห็น ทัศนะ และประสบการณ์ที่แตกต่างจากของตนเอง
ศึกษา สารวจ ให้เห็นว่าการกระทาใดๆในระดับท้องถิ่นสามารถส่ งผลกระทบต่อ
สถานการณ์ในระดับนานาชาติและระดับโลกได้อย่างไร
เรี ยนรู ้ถึงความสาคัญของการมีไมตรี จิต มิตรภาพ เรี ยนรู ้ที่จะเพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจใน
ประเด็นปั ญหาต่างๆทางสังคมและวัฒนธรรม
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆของผูค้ นทัว่ โลก
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจสาเหตุของปั ญหาความยากจนของโลก ความขัดแย้ ง การอพยพย้ ายถิ่น
การค้ าโลก ลัทธิ อาณานิคม การพิจารณาเห็นมุมมองที่แตกต่ างจากจุดยืนที่แตกต่ างกัน มีความเป็ น
พลเมืองที่มีความพร้ อม เข้ าใจโลกมนุษย์ ในฐานะที่เป็ นชุมชนระดับโลก
ึ ษาและพลศก
ึ ษา
สุขศก
ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ในการเล่นและปรับแต่งเกมชนิดต่างๆ
ออกแบบ ปฏิบตั ิ แสดงการเต้น จากแหล่งวัฒนธรรมประเพณี ต่างๆ
เข้าร่ วมในกีฬาประเภทที่นิยมเล่นกันทัว่ โลก
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจบริ บททางประวัติศาสตร์ และ สังคมของ
วัฒนธรรมต่ างๆโดยผ่ าน เกม การเต้ นรา และกีฬา
ิ ปะ
ศล
ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ ประเมิน ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม
ต่างๆของสังคมที่นาเสนอผ่านงานด้านศิลปวัฒนธรรม
เรี ยนรู ้และทาความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนา และผูช้ ม ที่แตกต่าง
หลากหลายของศิลปิ น ช่างฝี มือ และนักออกแบบ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ศึกษาวิธีการต่างๆที่ศิลปิ นซึ่ งทางานในสภาพทางวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันใช้ถ่ายทอดผลงานทั้งทางภาพ สัญลักษณ์ และวัตถุ
เรี ยนรู้และเสพผลงานทางดนตรี ยคุ สมัยและวัฒนธรรม
ต่างๆ
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนขยายความรู้ ข้ามวัฒนธรรม มีความซาบซึ ้งในบทบาท ผลงาน ของ
ศิลปิ น ช่ างฝี มือ นักออกแบบ ที่มีต่อผู้ชม สามารถเข้ าถึงรากเหง้ าของดนตรี
ร่ วมสมัยที่นิยมในปั จจุบัน (contemporary popular music) ที่ช่วยส่ งเสริ มให้ เด็ก
และเยาวชนพัฒนาความภาคภูมิในอัตลักษณ์ ของตนเอง
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ตัวอย่าง
ความสั มพันธ์ สอดคล้ องระหว่ างวัตถุประสงค์ การจัดการเรียนรู้ โลกศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
โลกศึกษา
การจัดการเรี ยนรู ้โลกศึกษามุ่ง
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามมิติที่เป็ นแนวคิดหลัก ดังนี้
1. ความเป็ นพลเมืองโลก (Global
Citizen) มุ่งเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ
และความเข้าใจแนวคิด ทัศนคติ
และบทบาทของบุคคล องค์กรและ
สถาบันต่าง ๆ ที่มีความจาเป็ นต่อ
การเสริ มสร้างความเป็ นพลเมือง
โลกที่กระตือรื อร้นรับผิดชอบ
2. ความยุติธรรมในสั งคม (Social
Justice) มุ่งส่ งเสริ มความเข้าใจถึง
ความสาคัญของความยุติธรรมหรื อ
ความเป็ นธรรมทางสังคม ซึ่งเป็ น
รากฐานของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและ
การส่ งเสริ มความผาสุ กของ
ประชาชนทั้งมวล
3. สิ ทธิมนุษยชน (Human Rights)
มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เห็นคุณค่าและ
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ลัทธิ
มนุษยชน ทั้งที่เป็ นลัทธิ ส่วนบุคคล
และลัทธิมนุษยชนสากล

มาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจ
ประวัติความสาคัญ ศาสดา
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่ตนนับถือและ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึด
มัน่ และปฏิบตั ิตามหลักธรรมเพื่อ
อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วดั

ป.1-3 -ชื่นชมและบอกแบบอย่าง
การดาเนินชีวติ และข้อคิดจาก
ประวัติสาวก เรื่ องเล่าและศาสนิก
ชน ตัวอย่างที่กาหนด
ป.3 -บอกชื่อความสาคัญและปฏิบตั ิ
ตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของ
ศาสนาอื่น ๆ
ป.4 – 6 เห็นคุณค่าและประพฤติตน
ตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ และ
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่ อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กาหนด
ป.4 -ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการอยู่
ร่ วมกันเป็ นชาติได้อย่างสมานฉันท์
ป.5- ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการพัฒนา
ตนเองและสิ่ งแวดล้อม
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4. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
(Contlict Resoultion) มุ่งให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู้ธรรมชาติของความขัดแย้ง
และเข้าใจว่าความขัดแย้งเป็ น
อุปสรรคขัดขวางการพัฒนา เข้าใจ
เหตุผล ความจาเป็ นของการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งและการ
ส่ งเสริ มความสมานฉันท์ปรองดอง
ได้พฒั นาทักษะการสื่ อสารการแก้
ต่างการเจรจาต่อรอง และการ
ร่ วมมือ
5. ค่ านิยมและการตระหนักรับรู้
สภาพการณ์ (Values and
Perception) มุ่งให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
ความสมารถในการประเมิน
สถานการณ์และสภาวะวิกฤติต่าง ๆ
ที่ปรากฎในระดับโลกและตระหนัก
ถึงผลกระทบที่มีต่อความรู ้สึกนึกคิด
เจตคติและค่านิยมของประชาชน
เข้าใจว่ามนุษย์ลว้ นมีค่านิยม เจตคติ
และการรับรู ้ที่ต่างกัน เข้าใจถึง
ความสาคัญและคุณค่าของสิ ทธิ
มนุษยชน ได้พฒั นาทัศนะที่
หลากหลายมุมมอง
6. ความหลากหลาย (Diversity) มุ่ง
ให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจและเคารพ
และเห็นคุณค่าในธรรมชาติของ
ความแตกต่างหลากหลาย และ
สามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้

มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วดั
ป.6 -อธิบายลักษณะสาคัญของ
ศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนา
อื่น ๆ และปฏิบตั ิตนได้อย่าง
เหมาะสม เมื่อต้องเข้าร่ วมพิธี
ม.1 -อธิบายพุทธคุณและข้อ
สาคญในกรอบอริ ยสัจ 4 หรื อ
หลักธรรมของศาสนาที่คนนับ
ถือตามที่กาหด เห็นคุณค่าและ
นาไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว
-วิเคราะห์เหตุผลและความ
จาเป็ นที่ทุกคนต้องศึกษาเรี ยนรู้
ศาสนาอื่น ๆ
ม.2 -วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่
ตนนับถือ ที่ช่วยเสริ มสร้าง
ความเข้าใจอันดีกบั ประเทศ
เพื่อนบ้าน
-อธิบายคุณธรรมและข้อธรรม
สาคัญในกรอบอริ ยสัจ 4 หรื อ
หลักธรรมของศาสนาที่คนนับ
ถือตามที่กาหนด เห็นคุณค่า
และนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม
-วิเคราะห์การปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาที่คนนับ
ถือเพื่อการดารงคนอย่าง
เหมาะสมในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการ
อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
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กับการดารงอยูร่ ่ วมกันของ
มนุษยชาติโดยคานึงถึงถึงสิ ทธิ
มนุษยชาติ เข้าใจธรรมชาติของอคติ
และการแบ่งแยก ตลอดจนวิธีการ
คัดค้านต่อกัน
7. การพึง่ พาอาศัยกัน
(Interdependence) มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมี
ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ซ่ ึ งกัน
และกันที่ไม่สามารถแนกออกจาก
กันได้ระหว่างผูค้ น สถานที่
เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม และ
ตระหนักว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นย่อมมีผลสะท้อนในวงกว้าง
ระดับโลก มีความเข้าใจสังคมโลก
และหน้าที่พลเมืองในสังคมโบก
ตระหนักและซาบซึ้ งใน
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของชีวติ
ผูค้ นทุกระดับในสังคม เข้าใจ
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ
ที่เกิดจากการกระทา ทางเลือก การ
ตัดสิ นใจ และมติของสหประชาชาติ
ที่มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของคนทัว่
โลก
8. การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Development) มี
จุดมุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจ
ความจาเป็ นในการจรรโลงและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ในปัจจุบนั โดย

มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วดั
ม.3 -วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตน
นับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรมและความสงบสุ ขแก่
โลก
-วิเคราะห์ความแตกต่างและ
ยอมรับวิถีการดาเนินชีวติ ของศา
สนิกชนในศาสนาอื่น
ม.4-6 -วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป
และคติความเชื่อทางศาสนา
สมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรื อสังคม
สมัยของศาสนาที่ตนนับถือ
-วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระพุทธศาสนาหรื อแนวคิดของ
ศาสนาที่คนนับถือตามที่กาหนด
-วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการ
ฝึ กตนไม่ให้ประมาท มุ่ง
ประโยชน์ละสันติภาพบุคคล
สังคม และโลก หรื อแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
-วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
การศึกษาที่สมบูรณ์การเมือง และ
สันติภาพหรื อแนวคิดของศาสนา
ที่คนนับถือตามที่กาหนด
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ปราศจากการทาลายโลกเพื่อความ
อยูร่ อดของชีวติ ในยุคต่อไป โดย
คานึงถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ผูเ้ รี ยนสามารถพิจารณาคาดการณ์
อนาคตที่เป็ นไปได้ อนาคตที่ควรจะ
เป็ น และคิดหาวิธีการบรรลุถึง
อนาคตที่พึงประสงค์ มีความเข้าใจ
ว่าการแบ่งแยกกีดกันและความไม่
เท่าเทียมเป็ นสิ่ งบ่อนเซาะทาลาย
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมทั้ง
ตระหนักในความสาคัญของการใช้
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน

มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วดั
-เชื่อมัน่ ต่อผลของการทาความ
ดี ความชัว่ สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ตอ้ งเผชิญและ
ตัดสิ นใจเลือกดาเนินการหรื อ
ปฏิบตั ิตนได้อย่างมีเหตุผล
ถูกต้องตามหลักธรรม
จริ ยธรรม และกาหนดเป้ าหมาย
บทบาทการดาเนินชีวติ เพื่อการ
อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขและอยู่
ร่ วมกันเป็ นชาติอย่าง
สมานฉันท์
- ตระหนักในคุณค่าและ
ความสาคัญของค่านิยม
จริ ยธรรมที่เป็ นตัวกาหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันของศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ
เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่
ร่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
-วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญใน
การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขของ
ศาสนาอื่น ๆ และชักชวน
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้บุคคลอื่น
เห็นความสาคัญของการทา
ความดีต่อกัน
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มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจตระหนัก
และปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดี
และธารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่คนนับถือ

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และการดาเนินชีวติ ใน
สังคม
มาตรฐาน ส.2.1 เข้าใจและปฏิบตั ิ
ตนตามหน้าที่ของการเป็ น
พลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงาม และ
ธารงรักษาประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย ดารงชีวติ ร่ วมกัน
ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข

ตัวชี้วดั
- เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม
ความร่ วมมือของทุกศาสนาใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
ม.2-อธิ บายความแตกต่าง
ของศาสนพิธี พิธีกรรมตาม
แนวปฏิบตั ิของศาสนาอื่น ๆ
เพื่อนาไปสู่ การยอมรับ และ
ความเข้าใจซึ่ งกันและกัน
ม.4-6 สัมมนาและเสนอแนะ
แนวทางในการธารงรักษา
ศาสนาที่ตนนับถืออันส่ งผลถึง
การพัฒนาตน พัฒนาชาติและ
โลก

ป.2 – แสดงพฤติกรรมในการ
ยอมรับความคิด ความเชื่อ และ
การปฏิบตั ิของบุคคลอื่นที่
แตกต่างกัน โดยปราศจากอคติ
-เคารพในลิทธิเสรี ภาพของ
ตนเองและผูอ้ ื่น
ป.3 -บอกพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวติ ของตนเองและผูอ้ ื่นที่อยู่
ในกระแสวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
ป.4 - วิเคราะห์สิทธิ พ้นื ฐานที่
เด็กทุกคนพึงได้รับตาม
กฎหมาย
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ตัวชี้วดั
-อธิ บายความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มคนใน
ท้องถิ่น
-เสนอวิธีการที่จะอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติสุขในชีวติ ประจาวัน
ป.5-เสนอวิธีการปกป้ อง
คุม้ ครองตนเองหรื อผูอ้ ื่นจาก
การละเมิดสิ ทธิเด็ก
-มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน
ป.6-อธิ บายคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย
-ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวติ ประจาวันเลือกรับและใช้
ข้อมูลข่าวสารในการเรี ยนรู ้ได้
เหมาะสม
ม.1-อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่เป็ นปัจจัยในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรื ออาจ
นาไปสู่ ความเข้าใจผิดต่อกัน
-แสดงออกถึงการเคารพใน
สิ ทธิเสรี ภาพของตนเองและ
ผูอ้ ื่น
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ตัวชี้วดั
ม.2 – วิเคราะห์บทบาท
ความสาคัญและความสัมพันธ์
ของสถาบันทางสังคม
-อธิบายความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างของวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อ
นาไปสู่ ความเข้าใจอันดีระหว่าง
กัน
ม.3-มีส่วนร่ วมในการปกป้ อง
คุม้ ครองผูอ้ ื่นตามหลักสิ ทธิ
มนุษยชน
-อนุรักษ์วฒั นธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
เหมาะสม
-วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งในประเทศ
และเสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง
-เสนอแนวคิดในการดารงชีวติ
อย่างมีความสุ ขในประเทศและ
สังคมโลก
ม.4-6- วิเคราะห์และปฏิบตั ิตน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ และสังคมโลก
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ตัวชี้วดั
-วิเคราะห์ความสาคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
-ปฏิบตั ิตนและมีส่วนสนับสนุน
ให้ผอู้ ื่นประพฤติปฏิบตั ิเพื่อเป็ น
พลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก
-ประเมินสถานการณ์ สิ ทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยและ
เสนอแนวทางพัฒนา
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบ
ป.1-มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การเมืองการปกครองในสังคม
และทากิจกรรมในครอบครัว
ปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธาและธารง และโรงเรี ยนตามกระบวนการ
รักษาไว้ซ่ ึงการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
ประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์ ป.2-อธิบายความสัมพันธ์ของ
ทรงเป็ นประมุข
ตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวในฐานะเป็ นส่ วน
หนึ่งของชุมชน
ป.3-วิเคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการตัดสิ นใจในชั้น
เรี ยน โรงเรี ยนและชุมชน โดย
วิธีการออกเสี ยงโดยตรง และ
การเลือกตัวแทนออกเสี ยง
ป.4-อธิบายบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง
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ตัวชี้วดั
ป.5-วิเคราะห์ประโยชน์ที่
ชุมชนจะได้รับจากองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ป.6-มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสริ มประชาธิ ปไตย
ในท้องถิ่นและประเทศ
ม.1 –อธิบายหลักการ
เจตนารมณ์ โครงสร้างและ
สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบนั โดยสังเขป
ม.2-วิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทาง
การเมือง การปกครองที่มี
ผลกระทบต่อสังคมไทยสมัย
ปัจจุบนั
ม.3-วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ระบอบการปกครองของไทย
กับประเทศอื่น ๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
ม.4-5-เสนอแนวทางการเมือง
การปกครองที่นาไปสู่ ความ
เข้าใจและการประสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ
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สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและ
สามารถบริ หารจัดการทรัพยากร
ในการผลิตและการบริ โภค การ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัดได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า รวมทั้ง
เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการดารงชีวติ อย่างมี
ดุลยภาพ

ตัวชี้วดั
ป.5-ประยุกต์ใช้แนวคิดของ
ปรัชญาของเศรษญกิจพอเพียง
ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครอบครัว โรงเรี ยนและชุมชน
ป.6-บอกวิธีและประโยชน์ของ
การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
ม.1-วิเคราะห์ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริ โภคของคน
ในสังคมซึ่ งส่ งผลต่อเศรษฐกิจ
ของชุมชนและประเทศ
ม.2-เสนอแนวทางการ
พัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ม.3-มีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปั ญหาและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ม.4-6-วิเคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไข
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและ ป.3-บอกความสาคัญของภาษี
สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
และบทบาทของประชาชนใน
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ การเสี ยภาษี
ความจาเป็ นจของการร่ วมมือกัน ป.4-อธิบายความสัมพันธ์ทาง
ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
เศรษฐกิจของคนในชุมชน
ป.5-จาแนกผลดีผลเสี ยของการ
กูย้ มื
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ตัวชี้วดั
ป.6-ยกตัวอย่างการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
ม.1-อภิปรายผลของการมี
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา
ม.2-ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้
เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย
-วิเคราะห์การกระจายของ
ทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
-วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า
ในประเทศและต่างประเทศที่
ส่ งผลต่อคุณภาพสิ นค้า ปริ มาณ
การผลิตและราคาสิ นค้า
ม.3-อภิปรายบทบาท
ความสาคัญของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
-วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีด
กันทางการค้าในการค้าระหว่าง
ประเทศ
ม.4-6-วิเคราะห์ผลกระทบของ
การเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวตั น์ที่มีผลต่อสังคมไทย
-วิเคราะห์ผลดีผลเสี ยของความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในรู ปแบบต่าง ๆ
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สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย
ความสาคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตรามา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เป็ นระบบ

ตัวชี้วดั
ป.3-แสดงลาดับเหตุการณ์
สาคัญของโรงเรี ยนและชุมชน
โดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ป.6-นาเสนอข้อมูลจาก
หลักฐานที่หลากหลายในการ
ทาความเข้าใจเรื่ องราวสาคัญใน
อดีต
ม.1-นาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ม.2-เห็นความสาคัญของการ
ตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ที่น่าเชื่อถือ
ม.3-วิเคราะห์เรื่ องราวเหตุการณ์
สาคัญทางประวัตศาสตร์ได้
อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
ม.4-6-ตระหนักถึงความสาคัญ
ของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

128

โลกศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ความสาคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วดั
ป.2-อธิบายผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวติ ของ
คนในชุมชน
ป.3-เปรี ยบเทียบความเหมือน
และความต่างทางวัฒนธรรม
ของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น
ป.5-อภิปรายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อ
สังคมไทยปัจจุบนั โดยสังเขป
ป.6-อธิบายสภาพสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ม.3-วิเคราะห์ผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ ความ
ร่ วมมือและความขัดแย้งใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจน
ความพยายามในการขจัดปัญหา
ความขัดแย้ง
ม.4-6-วิเคราะห์อิทธิพลของ
อารยธรรมโบราณ และการ
ติดต่อระหว่างโลกตะวันออก
กับโลกตะวันตกที่มีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
-วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
เข้าสู่ โลกสมัยปั จจุบนั

129

โลกศึกษา
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มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความ
เป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ
ภูมิใจ และธารงความเป็ นไทย

ตัวชี้วดั
ม.4-6-วิเคราะห์ประเด็นสาคัญ
ของประวัติศาสตร์ไทย
-วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริ มการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ซึ่ งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบนั
-วิเคราะห์ผลงานของบุคคล
สาคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทย
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
ป.5-อธิบายความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพกับทาง
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะ
สังคมในภูมิภาคของตนเอง
ของโลกทางกายภาพและ
ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมี ป.6-อธิบายความสัมพันธ์
ผลต่อกันและกันในระบอบของ ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
ธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือ กับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
ทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา
ของประเทศ
วิเคราะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิ ม.2-วิเคราะห์ความสัมพันธ์
สารเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริ กา
ม.3-วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริ กา
เหนือและอเมริ กาใต้
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ตัวชี้วดั
ม.4-6-วิเคราะห์อิทธิพลของ
สภาพภูมิศาสตร์ ซ่ ึ งทาให้เกิด
ปัญหาทางกายภาพหรื อภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติในประเทศไทย
และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
-ประเมินการเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติในโลกว่าเป็ นผลมา
จากการกระทาของมนุษย์และ
หรื อธรรมชาติ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจ
ป.1-มีส่วนร่ วมในการจัด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
ระเบียบสิ่ งแวดล้อมที่บา้ นและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ชั้นเรี ยน
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
ป.2-มีส่วนร่ วมในการฟื้ นฟู
วัฒนธรรม มีจิตสานึกและมีส่วน ปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมใน
ร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ โรงเรี ยนและชุมชน
สิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ป.3-อธิ บายความแตกต่างของ
ยัง่ ยืน
เมืองและชนบท
ป.4-มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมในจังหวัด
ป.5-นาเสนอตัวอย่างที่สะท้อน
ให้เห็นผลจากการรักษาและ
การทาลายสภาพแวดล้อมและ
เสนอแนวคิดในการรักษา
สภาพแวดล้อมในภูมิภาค
ป.6-จัดทาแผนการใช้ทรัพยากร
ในชุมชน
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ตัวชี้วดั
ม.1-วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ
และสังคมที่มีผลต่อการเลื่อน
ไหลของความคิด เทคโนโลยี
สิ นค้า และประชากรในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย
ม.2-วิเคราะห์เหตุและ
ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับ
จากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่ งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
แอฟริ กา
ม.3-วิเคราะห์เหตุและ
ผลกระทบต่อเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริ กาเหนือและอเมริ กา
ใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย
ม.4-6-วิเคราะห์สถานการณ์
และวิกฤตการณ์ดา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย
และโลก
-ระบุมาตรการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาบทบาทขององค์กร
และการประสานความร่ วมมือ
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
เกี่ยวกับกฎหมายสิ่ งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
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ตัวชี้วดั
- มีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา
และการดาเนินชีวติ ตามแนว
ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน

