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บทคัดย่อ
สังคมโลกในปัจจุบันมีท้ังการแข่งขันและร่วมมือกันมากยิ่งข้ึน ทำาให้แต่ละประเทศในภูมิภาค

ต่างๆ เกิดการรวมตัวเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนในปี 
2558 ส่งผลใหก้ลุ่ม 10 ประเทศอาเซยีนตอ้งมกีารเปดิเสรทีางการค้า สิง่เหลา่นีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึการเต
รียมพลเมืองให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบการศึกษา อันเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนา
คนใหเ้ปน็มนุษย์ทีส่มบรูณท์ัง้ทางรา่งกาย อารมณ ์สงัคม และสตปิญัญา ดงันัน้แนวทางการจดัการเรยีนรู้
สงัคมศกึษาสูค่วามเปน็พลเมอืงไทย พลเมอืงอาเซยีน และพลโลกสำาหรับผูเ้รยีนยคุศตวรรษที ่21 จงึเปน็
แนวทางสำาคัญของครูสังคมศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่สังคมปรารถนา และสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลโลก ผู้เรียนยุคศตวรรษ 
ที่ 21

Abstract
The Contempolary global society is witnessing on extensive competition and cooperation  

among countries that leads to regional integration to strengthen their common political,  
social, economic and cultural aspirations. Thailand, a country in Southeast Asia region, 
has joined other 9 members of ASEAN for the establishment of the ASEAN Community  
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บทนำา
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มี

การเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมบริบทรอบตัว 
อันเป็นยุคท่ีต้องสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยสามารถทัดเทียม
อารยประเทศได้ นอกจากน้ี ประเทศไทยต้ังอยู่
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการรวมตัว
กันเพื่อจัดต้ังกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็น
ชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ท้ังใน 3 เสาหลกั อนัได้แก ่ด้านการเมืองและความ
มั่นคง สังคมและวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ อีกทั้ง
สามารถสรา้งโอกาสและอำานาจการต่อรองกบักลุม่
ประเทศในภูมิภาคอืน่ได้ ดังนัน้การเตรยีมพลเมอืง
ใหพ้รอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว จงึจำาเปน็
ต้องใช้กลไกการศึกษาที่ เป็นเครื่องมือสำาคัญ
ในการพัฒนาสร้างเยาวชนยุคนี้ให้เป็นพลเมือง
ไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลกที่มีคุณภาพ
ให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างสงบสุขและยั่งยืน
ตลอดไป (พมิพนัธ ์เดชะคปุต ์และพเยาว ์ยนิดสีขุ.  
2558: 1) สอดคลอ้งกบั พระราชบัญญติัการศกึษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ระบุความมุ่งหมาย

และหลักการในการจัดการศึกษาไว้ว่าต้องเป็นไป 
เพื่ อพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่ สมบู รณ์  
ทัง้ทางรา่งกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้มคีณุธรรม
จรยิธรรม และวฒันธรรมในการดำารงชวีติ สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำานึกที่ถูกต้องเก่ียวกับ
การเมอืง การปกครองในระบบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักส่งเสริมสิทธิ 
หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาคและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์มีความภูมิใจ 
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วน
รวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้ อันเป็น
สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้ม มคีวามสามารถในการประกอบอาชพี 
รูจ้กัพึง่ตนเอง มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค ์ใฝรู่ ้และ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง ใหส้งัคมมสีว่นรว่ม
ในการจัดการศึกษา ให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุก
เวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
บดิา มารดาผูป้กครอง และบคุคลในชมุชนทกุฝา่ย 
เพือ่รว่มกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศักยภาพ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2545: 3 - 6)

in 2015 The aim of the establishment is For enhancing liberalization of trades among the country  
members, the arrangements are reflected in the efforts to cope with the change through  
the civil education system. Education is recognized as a key mechanism in the development of  
a perfect human being physically, emotionally, socially and intellectually. Therefore, to prepare  
for learners in the 21st century to become Thai Citizenship, ASEAN Citizenship, World  
Citizenship, it is important for teachers to develop learners inorder to meet the social  
aspirations and lead a happy and peaceful life in the society.

Keywords: Learning management social studies, Thai citizenship, ASEAN citizenship, World 
citizenship, 21st century learners
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ดังน้ัน ผู้ที่บทบาทสำาคัญในการหล่อ
หลอมพลเมืองไทยที่ดี ให้สามารถเป็นพลเมือง
อาเซียนและพลโลกที่เหมาะสมได้นั้น จึงเป็น
หน้าที่ของครูสังคมศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนในสถานศึกษาได้รู้จักการ
คิด ความรับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหาของ
ชาติ พร้อมที่จะอยู่อาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ สอดคล้องกับทักษะของคนในศตวรรษที่ 
21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึง
มหาวิทยาลัย และตลอดชีวิตคือ 3Rsx8Cs+2Ls 
ซึ่ง 3Rs ได้แก่ Reading (อ่านออก) (W) Riting 
(เขยีนได)้ และ (A) Rithmetics (คดิเลขเปน็) สว่น 
8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทกัษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ทกัษะด้านการสรา้งสรรค์ และ
นวตักรรม (Creativity and Innovation) ทกัษะด้าน
ความร่วมมือ การทำางานเป็นทีม และภาวะผู้นำา 
(Collaboration, Teamwork and Leadership)  
ทักษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะ
ด้านการสื่อสาร 2-3 ภาษา สารสนเทศ และรู้
เท่าทันสื่อ (Communication, Information and 
Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (Computing  
and Media Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรยีนรู ้(Career and Learning Self-reliance) 
ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change) และส่วน 2Ls 
ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ภาวะ
ผู้นำา (Leadership) (วิจารณ์ พานิช, 2556: 16) 
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นทักษะที่สำาคัญต่อการเรียนรู้ที่ครู
ต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือทำาด้วยตนเอง สอดคล้อง
กับกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำาหนดนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-
2561) ระบุวิสัยทัศน์ไว้ว่า คนไทยได้เรียนตลอด
ชวีติอยา่งมคีณุภาพ (สำานกัวชิาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน, 2553: 2) 

หลักสูตรสังคมศึกษาสู่ความเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และ
พลโลก

การปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เป็น
พลเมืองไทยที่ดี เพื่อการเป็นพลเมืองอาเซียน 
และพลโลกนั้น นับว่าเป็นสิ่งสำาคัญต่อการ
จัดการศึกษาในประเทศ เพราะการศึกษาเป็น
เสมือนเข็มทิศในการกำาหนดหลักสูตรเพื่อ
พฒันาพลเมอืงให้มีคณุลักษณะอนัพึงประสงค์
ตามที่สังคมต้องการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หน่ึงในหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ท่ีผู้เรียนทุกคนใน
สถานศึกษาตอ้งเรยีนรูใ้หเ้กิดองค์ความรู้ ความ
เข้าใจต่อการดำาเนินชีวิตในสังคมไทย และปรับ
ตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ อัน
ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ดังนี ้สาระ
ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สาระที่ 2  
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำาเนินชีวิต 
ในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 
4 ประวัติศาสตร์ และสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-7) ทั้งนี้อาจ
กล่าวไดว้า่ ครูสงัคมศกึษาจำาเปน็ตอ้งใหผู้เ้รียน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในเรื่อง การ
อยู่ร่วมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
ซึ่งแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถดำารงชวีติทัง้ในฐานะปัจเจกบคุคลและ
การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพ
แวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จำากดั เขา้ใจถงึการพฒันา เปล่ียนแปลงตามยุค
สมัยกาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความ
เข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความรู้ ทักษะ มี
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ความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง
อย่างหลากหลาย และมีคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถนำาความรู้ไปปรับใช้ในการดำาเนิน
ชีวิตทำาให้เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความ
สามารถทางสังคม เป็นพลเมืองดีของประเทศ
ชาติและสังคมโลกในอนาคต และนอกจากนี้ 
ครูจำาเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 
21 มคีา่นิยมทีเ่หมาะสมเพือ่สอดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมใน
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติ ด้านการ
จัดการและการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ (ดวงกมล 
สินเพ็ง, 2555: 31-37)

1. ด้านความรู้ สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนในเนื้อหา
สาระความคิดรวบยอด และหลักสำาคัญๆ 
ในสาขาวิชาต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จริยธรรม 
สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ประชากร
ศึกษา และสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างครอบคลุม 
ตามขอบเขตที่กำาหนดไว้ในแต่ระดับชั้น โดย
จัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการที่มีความ
หลากหลาย

2. ดา้นทกัษะ และกระบวนการ ในการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น 
ผู้เรียนควรจะได้พัฒนากระบวนการต่างๆ จน
เกิดทักษะ และกระบวนการ ดังนี้

2.1 ทกัษะการคิด เชน่ การสรุปความคิด  
การแปลความ การวิเคราะห์หลักการและ
การนำาไปใช ้ตลอดจนการคดิอย่างมีวจิารญาณ

2 . 2  ทั กษะก า ร แ ก้ ปั ญห าต าม
กระบวนการทางสังคมศาสตร์ กระบวนการสบื
เสาะ เช่น ความสามารถในการตั้งคำาถาม และ
การตั้งสมมุติฐาน การรวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูล การทดสอบสมมุติฐาน และสรุป

2.3 ทักษะการเรียนรู้ เช่น ความ
สามารถในการแสวงหาข้อมูล ความรู้โดยการ
อ่าน การฟัง และการสังเกต ความสามารถใน
การส่ือสารโดยการพูด การเขียน และการนำา
เสนอความสามารถในการตีความ การสร้าง
แผนภูมิ แผนที่ ตารางเวลา และการจดบันทึก 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสาร
สารสนเทศ 

2.4 ทักษะกระบวนการกลุ่ม เช่น 
ความสามารถในการเปน็ผูน้ำาและผูต้ามในการ
ทำางานกลุ่ม มส่ีวนรว่มในการกำาหนดเปา้หมาย 
การทำางานของกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับ 
มอบหมายด้วยความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ 
ผลงาน ช่วยลดข้อขัดแย้ง และการแก้ปัญหา 
ของกลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านเจตคติ และค่านิยมกลุ่ม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะ
ช่วยพัฒนาเจตคติ  และค่านิยมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย และความเป็นมนุษย์ เช่น รู้จัก
ตนเอง พึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยมีความ
กตญัญรูกัเกยีรติภมูแิหง่ตน มนีสิยัในการเปน็ผู้
ผลิตที่ดี มีความพอดีในการบริโภค เห็นคุณค่า
ของการทำางานรู้จักคิดวิเคราะห์ การทำางาน
เป็นกลุ่ม เคารพสิทธิของผู้อื่น เสียสละ เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความผูกพันกับกลุ่ม 
รักท้องถิ่น รักประเทศชาติ เห็นคุณค่าอนุรักษ์
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา และระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

4. ด้านการจัดการ และการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนในกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
การทำางานเป็นกลุ่ม สามารถนำาความรู้ ทักษะ 
ค่านิยม และเจตคติที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัย 
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มาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจำาวันของผู้เรียนได้

สรุปได้ว่า กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยหล่อหลวมให้ 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ การจัดการ
และการปฏิบัติกิจกรรมในเรื่อง การปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดีบนพื้นฐานจริยธรรม รู้จัก
บทบาทและหน้าที่ในสังคม รู้จักการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาต ิวฒันธรรมและภมิูปญัญา และสง่เสริม 
การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ร่วมกัน ตลอดจนผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้นต่อ
ความขัดแย้ง ยอมรับในความแตกต่างหลาก
หลายอย่างมีเหตุผล เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์โดยปราศจากเงื่อนไขทางเชื้อชาติ สีผิว 
ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม อันจะนำามาซึ่ง
การถูกลิดรอนสิทธิและความเท่าเทียมกันทาง
สงัคม มคีวามรบัผดิชอบ ปรารถนาดตีอ่กัน รู้จัก
เสียสละ เมื่อเกิดปัญหาก็ร่วมกันแก้ไข จนเกิด
ความร่วมมือทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการสังคมและวัฒนธรรม 
รวมถึงสามารถปรับตัวภายใต้กฎกติการ่วมกัน
อย่างสันติสุขในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลกตลอดไป

การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่ความ
เป็นพลเมืองในยุคศตวรรษที่ 21

สำาหรับการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความ
เปน็พลเมอืงไทย พลเมอืงอาเซยีน และพลโลก
ที่ดีตามที่สังคมมุ่งหวังนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่
สำาคัญและท้าทายต่อการจัดการเรียนรู้ของครู
สังคมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 
ได้ตระหนักและเข้าใจในองค์ความรู้ ทักษะ 

และเจตคติที่ ดีในการอยู่ ร่วมกันในสังคมที่ 
ถูกต้องและเหมาะสม สำาหรับนักวิชาการได้
เสนอแนวทางการจดัการเรยีนรูไ้วม้ากมาย ดงันี้

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (2557: 3) ได้กล่าวไว้ว่า แนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือความเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทย 
ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  
ได้ดังนี้

1. ผู้สอนต้องมีทัศนคติและพฤติกรรม
เป็นนักประชาธิปไตย มีบทบาทหน้าที่ในการ
เอื้ออำานวยให้เด็ก และเยาวชนเกิดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอน
จงึควรเคารพในความคดิเห็นของผูเ้รยีนยอมรบั
ในความแตกตา่ง หลากหลายของผูเ้รยีนทัง้ดา้น
ร่างกาย บุคลิกภาพใช้เหตุผลและสติปัญญา 
ยึดมั่นสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา รู้จักประสาน
ประโยชนโ์ดยถือประโยชนข์องส่วนรวมเปน็ทีต่ัง้

2 .  จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ถี
ประชาธิปไตยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เพื่อ
ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ มพีฤตกิรรมหรอื
วิถีชีวิตประชาธิปไตย มีเจตคติ ค่านิยม และ
ศรัทธาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใช้วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนที่หลากหลาย 
ได้แก่ การเล่นเกม การร่วมแสดงความคิดเห็น 
การรว่มอภปิรายโดยเสร ีการฝกึปฏบิตั ิฝกึการ
วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่างๆ 

3. จดักิจกรรมการเรยีนรูป้ระชาธิปไตย
ทีเ่น้นให้ผูเ้รียนตระหนกัถึงความสำาคญัของการ
ดำาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ฝึกฝนทักษะ
ที่จะนำาไปสู่การมีทัศนคติ ค่านิยม เจตคติที่ดี
ต่อวิถีประชาธิปไตย ฝึกฝนและเห็นคุณค่าของ
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การปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบของสังคม 
รวมทัง้ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรม
ของชาติ

4. ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประชาธิปไตย และเป็นพลเมืองดีในสังคม
ประชาธปิไตย เปน็ผูมี้จติสาธารณะ โดยส่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนพฤติกรรมประชาธิปไตยใน
สังคมอย่างจริงจัง เช่น การรณรงค์เลือกตั้ง  
การทำางานเป็นทีม ภาวะผู้นำา และสมาชิกกลุ่ม 
เป็นต้น

5. ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ
ประเทศชาติตามวิถีประชาธิปไตย เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ติดตามข้อมูลข่าวสาร ฝึกฝนทักษะ
วิเคราะห์แยกแยะข่าวสารที่ถูกต้อง

สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2555: 38) ไดเ้สนอการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคม
อาเซียน สามารถทำาได้หลากหลายรูปแบบตาม
ความพร้อมของสถานศึกษา ดังนี้

1. การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใน
เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนโดยตรง

2. การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นแกน

3. การจัดทำารายวิชาเพ่ิมเติม โดยการ
กำาหนดผลการเรียนรู้ แล้วนำามาเขียนคำาอธิบาย
รายวชิา และนำาไปจัดทำาหน่วยการเรียนรู ้ออกแบบ
การเรยีนรู ้และเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือนำา
ไปใช้จัดการเรียนรู้

4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็น
กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการเตมิเตม็ความรู ้ความชำานาญ 
และประสบการณข์องผูเ้รยีนเกีย่วกบัเรือ่งอาเซยีน 

เช่น กิจกรรมชุมนุม ชมรมอาเซียน ลูกเสือ- 
ยุวกาชาด

5. การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน 
เช่น จัดค่ายประชาคมอาเซียน จัดงานสัปดาห์
อาเซียน กิจกรรมภาษาอาเซียนน่ารู้ ชุมชนคนรัก
อาเซียน ASEAN Song เปิดโลกอาเซียน

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข 
(2558: 82-84) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้
สำาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนจำาเป็น
ต้องฝึกผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ความรู้ (K): การตั้งคำาถาม ; สำารวจ
และคน้หาคำาตอบ ; อธบิายและลงขอ้สรปุ ; ขยาย
ความรู้ ; ประเมิน 

2. ทักษะ/กระบวนการ (P) 

2.1 การรู้หนังสือ (Literacy): การเรียน
ภาษา ; อ่าน ; ฟัง ; พูด ; เขียน ; สื่อความหมาย
ข้อมูล ; การนำาเสนอด้วยวาจา 

2.2 การรูเ้รือ่งจำานวน (Numeracy): การ
จัดกระทำาข้อมูล ; วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ;  
แก้ปัญหา โจทย์เลขและโจทย์วิทยาศาสตร์

2.3 ความสามารถในการใช้เหตุผล  
(Reasoning Ability): กระบวนการใช้เหตุผล
แบบนิรนัยและอุปนัย ; คาดคะเนคำาตอบ ; การ
ใช้เหตุผลแบบอุปมาอุปมัย ; การใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม

2.4 ทักษะแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(Creative Problem Solving Skills): กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ ; การวิจัย ; การจัดการเรียนรู้เสริม
สร้างการคิดสร้างสรรค์

2.5 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking Skills): กระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ
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2.6 ทักษะการทำางานอย่างร่วมพลัง 
(Collaborative Skills): กระบวนการกลุ่ม ; กลุ่ม
สมัพนัธ ์; Co-operative Learning การเรยีนรูเ้นน้
ทีม (Team Learning)

2.7 ทกัษะการสือ่สาร (Communicative  
Ski l ls): ใช้กระบวนการเดียวกับการพัฒนา  
Literacy

2.8 ทักษะการสื่อสาร (Computer 
Skills): ใชก้ระบวนการเดียวกบัการสรา้งสมรรถนะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.9 ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต 
(Career and Life Skills): การเสริมสร้างความ
สามารถประกอบอาชีพ ; การแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต ; การทำางานร่วมกัน ; การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง

2.10 ทักษะการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้าม
ชาติ (Cross-Cultural Skills): กระบวนการเสริม
สร้างวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ชาติ อาเซียน และ
ระดับโลก

3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละเจตคต ิ
(A)

 3.1 E
1
 (Ethic person) การมี

จรยิธรรม: การเปน็แบบอยา่ง ; การสอนแบบสอด
แทรก ; กระบวนการสรา้งคา่นิยม ; การสรา้งความ
ตระหนัก ; การสร้างเจตคติ

3.2 E
2
 (Electronic person) การมคีวาม

สามารถทางเทคโนโลยี: ICT-based learning 
กระบวนการเทคโนโลยี ; การสืบค้นข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์

กล่าวโดยสรุปคือ แนวทางการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษาสู่ความเป็นพลเมืองไทย 
พลเมืองอาเซียน และพลโลกสำาหรับผู้เรียนยุค
ศตวรรษที ่21 น้ัน ครคูวรบรูณาการเนือ้หาสาระ
วิชากับนวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย 

ไว้ในรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติม หรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติเองเป็นสำาคัญ และการหากิจกรรมที่มี 
ส่งเสริมการทำางานเป็นกลุ่มร่วมกัน เพราะ
การทำางานเป็นทีมมีความสำาคัญในทุกองค์กร 
สำาหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อันนำาไปสู่ความสำาเร็จของงานที่ต้องอาศัย
ความสามคัคขีองกลุ่มสมาชิกเปน็อย่างดีในหมู่
คณะ นอกจากนี ้ตอ้งสง่เสรมิให้ผูเ้รียนตระหนกั
ถึงจติสำานกึสาธารณะในการอยู่รว่มกันในฐานะ
สมาชิกของห้องเรยีน ชุมชน สังคม ประเทศชาต ิ
และโลก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในบทบาท
และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลโลกอีกด้วย 

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสู่
ความเป็นพลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลโลกสำาหรับผู้เรียน
ยุคศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสู่ความ
เปน็พลเมอืงไทย พลเมอืงอาเซยีน และพลโลก
สำาหรับผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 เป็นขั้นตอน
ที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดของสำานักงาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้และสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557: 3) 
เก่ียวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ในสังคมไทย ; สำานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2555: 38) เก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และ พิมพันธ์  
เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2558: 82-
84) เก่ียวกับการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัผูเ้รยีนใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้ 
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คว�มรู ้ทักษะ และคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21

1. คว�มรู้ (K): การตัง้คำาถาม ; สำารวจ
และค้นหาคำาตอบ ; อธิบายและลงข้อสรุป ; 
ขยายความรู้ ; ประเมิน

1. ครูถามผู้เรียนเก่ียวกับการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในประเทศ 
ประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์กับนอก
อาเซียน 

2. แบ่งกลุม่ใหผู้เ้รยีนสำารวจและคน้หา
คำาตอบ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ตำารา  
ใบความรู้ อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด หรือผู้รู้ ฯลฯ 

3. สุ่มตัวแทนกลุ่มอธิบายและลง 
ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นที่ได้ 

4. ผู้ เรียนขยายความรู้จากการทำา
กิจกรรมต่างๆ เช่น ใบงาน จัดนิทรรศการ การ
โต้วาที คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ 

5. ครูประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
เพื่อให้ทราบผลการเรียนรู้ เช่น ใบงาน แฟ้ม
สะสมผลงาน การทำาแบบทดสอบ

2. ทักษะ/กระบวนก�ร (P)

2.1 ก�รรู้หนังสือ (Literacy): การเรียน
ภาษา ; อ่าน ; ฟัง ; พูด ; เขียน ; สื่อความหมาย
ข้อมูล ; การนำาเสนอด้วยวาจา

1. สุ่มผู้เรียนออกมาอ่านนิทานอาเซียน
หรือเรื่องวัฒนธรรมที่ดีงามในประเทศที่ผู้เรียน
ประทับใจให้เพื่อนฟังอย่างตั้งใจ

2. ครูเล่าถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
เช่น ภาษา การแต่งกายแล้วถามผู้เรียนถึงการ
อนุรักษ์และการยอมรับวัฒนธรรมอื่นๆ 

3. แบง่กลุม่ใหผู้เ้รยีนฝกึการสนทนา การ
ทักทายพื้นฐานได้อย่างน้อย 3 ภาษา เกี่ยวกับ 
ภาษาท้องถิ่นของตนเอง ภาษาอังกฤษ และ

ประเทศอาเซียน 1 ภาษา

4. ให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ 
เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมที่ดีงามในอาเซียนด้วย
ภาษาที่ครูมอบหมายได้อย่างน้อย 3 ภาษา

5. ผู้ เรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหา 
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

2.2 ก�รรู้เร่ืองจำ�นวน (Numeracy): 
การจดักระทำาขอ้มลู ; วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ ;  
แก้ปัญหา โจทย์เลขและโจทย์วิทยาศาสตร์

1. ผู้เรียนดูวีดีทัศน์เก่ียวกับการเพิ่มขึ้น
ของประชากรในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน 
และโลกแล้วถามผู้เรียนถึงผลกระทบในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. แบ่งกลุ่ม ผู้ เรียนสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
นำาเสนองานหน้าชั้นเรียนจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เช่น การออกแบบ 
สรา้งสรรคผ์ลงานเปน็ตาราง แผนภมู ิรปูภาพ ฯลฯ

3. ผู้เรียนออกมานำาเสนอผลงาน แล้ว
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดป้าย
นิทรรศการ ป้ายนิเทศ เดินรณรงค์ ฯลฯ

4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขผลงานให้ดี 
ยิ่งขึ้น

2.3 คว�มส�ม�รถในก�รใช้เหตุผล 
(Reasoning Ability): กระบวนการใช้เหตุผล
แบบนิรนัยและอุปนัย ; คาดคะเนคำาตอบ ; การ
ใช้เหตุผลแบบอุปมาอุปมัย ; การใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม

1. ผู้เรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยว
กับเศรษฐกิจในประเทศไทยกับอาเซียน และโลก 
เพื่อโยงถึงวิถีการดำาเนินชีวิตของผู้เรียนในฐานะ 
ผู้บริโภคในสังคม
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2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ
เกี่ยวกับการดำาเนินชวีติแบบปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างมีเหตุและผล 

3. ผู้เรียนและครูสรุปองค์ความรู้ทั้งหมด
ร่วมกัน

4. ประเมนิความเขา้ใจผูเ้รยีนอกีครัง้จาก
การถามคำาถามเกีย่วกบัแนวทางการนำาปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

2.4 ทักษะแก้ปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์ 
(Creative Problem Solving Skills): กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ ; การวิจัย ; การจัดการเรียนรู้เสริม
สร้างการคิดสร้างสรรค์

1. ผู้ เรียนดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการเกิด
สงคราม การก่อการร้ายในประเทศ ประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียน และสังคมโลก

2. ครูกระตุ้นผู้เรียน โดยถามผู้เรียน 
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของความขัดแย้งใน
สังคมไทย ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน และ
สังคมโลกอย่างสันติสุข

3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนระดมสมองเพื่อทำา 
วาดภาพ หรือทำา Mind mapping เกี่ยวกับวิธีการ
ดำาเนนิชวีติอยูร่ว่มกนัในสงัคมไทย ประเทศสมาชิก
ในกลุ่มอาเซียน และสังคมโลกอย่างสันติสุข

4. ให้ตัวแทนผู้เรียนออกมานำาเสนอ 
ผลงานหน้าชั้นเรียน

2.5 ทักษะก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ 
(Critical Thinking Skills): กระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ

1. ให้ผู้เรียนอ่านข่าวเกี่ยวกับการเลือก
ตัง้นายกรฐัมนตรใีนประเทศไทย แลว้โยงถงึหนา้ที่
พลเมืองที่ดีในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำาทางการ
เมือง

2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนศึกษากรณีตัวอย่าง
เกีย่วกบัการเมอืงการปกครองของประเทศสมาชิก

ในกลุ่มอาเซียน และสังคมโลก

3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำาใบงานร่วมกัน
เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ของพลเมืองที่ดีเพื่อฝึกทักษะ
การคิดขั้นสูง

4. ประเมินความเข้าใจผู้เรียนอีกครั้ง 
จากการถามคำาถาม

2.6 ทักษะก�รทำ�ง�นอย่�งร่วมพลัง 
(Collaborative Skills): กระบวนการกลุ่ม ; กลุ่ม
สมัพนัธ ์; Co-operative Learning การเรยีนรูเ้นน้
ทีม (Team Learning)

1. สุม่ใหผู้เ้รยีนเลา่ประสบการณเ์กีย่วกบั
บุคคลสำาคัญในประเทศ ประเทศสมาชิกในกลุ่ม
อาเซียน และสังคมโลกที่ผู้เรียนชื่นชอบ

2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนศึกษาบุคคลสำาคัญ 
เพื่อทำาแฟ้มสะสมผลงาน

3. ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อนำาเสนองาน
หน้าชั้นเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ตำารา  
ใบความรู้ อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ฯลฯ

4. ให้ตัวแทนผู้เรียนออกมานำาเสนอ 
ผลงานหน้าชั้นเรียน

2.7 ทกัษะก�รสือ่ส�ร (Communicative  
Skil ls): ใช้กระบวนการเดียวกับการพัฒนา  
Literacy

1. ผู้เรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
ศาสนาในประเทศไทยกับอาเซียน และโลก เพื่อ
โยงถึงวิถีการดำาเนินชีวิตของผู้เรียน

2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนทำาใบงานเกี่ยวกับการ
ดำาเนินชีวิตตามแนวทางศาสนาที่ตนเองนับถือ 

3. ผู้เรียนสรุปความรู้เร่ืองหลักศาสนา 
ของตนเองและผู้อื่น

4. ประเมนิความเขา้ใจผูเ้รยีนอกีครัง้จาก
การถามคำาถามเก่ียวกับแนวทางการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทย อาเซียน โลกอย่างสันติสุข
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2.8 ทักษะก�รสื่อส�ร (Computer 
Skills): ใชก้ระบวนการเดียวกบัการสร้างสมรรถนะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ผู้เรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทย อาเซียน และโลก เพื่อ
โยงถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีต

2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนทำาใบงานเกี่ยวกับการ
ดำาเนินชวีติกบัภยัพิบตัใินประเทศ ประเทศสมาชิก
ในกลุ่มอาเซียน และสังคมโลก

3. ผู้เรียนและครูสรุปองค์ความรู้ทั้งหมด
ร่วมกัน

4. ประเมนิความเขา้ใจผูเ้รยีนอกีครัง้จาก
การถามคำาถามเกีย่วกบัแนวทางการดำาเนินชีวิตกบั
ภยัพบิตัใินประเทศ ประเทศสมาชิกในกลุม่อาเซยีน 
และสังคมโลก

2.9 ทักษะอ�ชีพและทักษะก�รใช้ชีวิต 
(Career and Life Skills): การเสริมสร้างความ
สามารถประกอบอาชีพ ; การแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต ; การทำางานร่วมกัน ; การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง

1. ผู้เรียนสำารวจตนเองเกี่ยวกับสิทธิที่
ตนเองพึงได้รับ และสิทธิที่ตนเองถูกละเมิดเพื่อ
เชื่อมโยงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์

2. ครูกำาหนดหัวข้อเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและต่างประเทศ แล้ว
แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลร่วมกัน

3. ผู้เรียนวิเคราะห์และไตร่ตรองความรู้ 
ท่ีไดเ้พือ่เช่ือมโยงกบัทฤษฎใีหล้กึซึง้ย่ิงขึน้แล้วสรา้ง
ความคิดรวบยอดเป็นของตนเอง

4. ผู้เรียนออกมานำาเสนอผลงานที่ได้
สืบคน้เพือ่ใหท้กุคนได้มสีว่นรว่มในการแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.10 ทกัษะก�รใชชี้วิตในวัฒนธรรมข�้ม
ช�ติ (Cross-Cultural Skills): กระบวนการเสริม

สร้างวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ชาติ อาเซียน และ
ระดับโลก

1. ผู้เรียนฟังเพลงประจำาถิ่นของชาวลาว 
(ประเทศเพือ่นบ้าน) แล้วถามถงึความรูส้กึทีไ่ดฟ้งั
เพลงเพื่อโยงถึงวัฒนธรรมข้ามชาติ

2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนคิดวิเคราะห์ความ
เหมือนและความแตกต่างเรื่องวิถีชีวิตด้านความ
เชื่อ ภาษา สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ
ระดับท้องถิ่น ชาติ อาเซียน และระดับโลก

3. ให้ตัวแทนผู้เรียนออกมานำาเสนอผล
งานหน้าชั้นเรียน แล้วปรับแก้ไขผลงานอีกครั้ง

4. ผู้เรียนและครูสรุปข้อมูลร่วมกันเพื่อ
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเหมือนและ
ความแตกต่างเรื่องวิถีชีวิตด้าน ความเชื่อ ภาษา 
สงัคม วฒันธรรม การเมอืง เศรษฐกจิระดบัทอ้งถิน่  
ชาติ อาเซียน โลก

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
เจตคติ (A)

3.1 E
1
 (Ethic person) ก�รมจีรยิธรรม: 

การเป็นแบบอย่าง ; การสอนแบบสอดแทรก ;  
กระบวนการสร้างค่านิยม ; การสร้างความ
ตระหนัก ; การสร้างเจตคติ

1. ผู้เรียนและครูร่วมกันเล่าถึงบุคคลที่
รู้จัก ในการทำาความดีเพื่อสังคมไทยในด้านต่างๆ 
เช่น ความซื่อสัตย์ ความประหยัด ฯลฯ

2. ครเูสนอปญัหาสงัคมเรือ่งการคอรปัชัน่
มาใหผู้เ้รยีนรว่มกนัอภปิราย แลว้โยงถงึแนวทางใน
การปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อสังคม

3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนศึกษาปัญหาสังคมใน
ระดับอาเซียน และโลกว่ามีปัญหาสังคมใดบ้างที่
ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

4. ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นใน
กลุม่ แลว้เขยีนคำาตอบทีไ่ดล้งในใบงานทีค่รกูำาหนด
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ให้ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

5. ให้ตัวแทนผู้เรียนออกมานำาเสนอ 
ผลงานหน้าชั้นเรียน 

6. ผู้เรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกัน  
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลกที่ดี
และมีความสันติสุขร่วมกัน

3.2 E
2
 (Electronic person) ก�ร

มีคว�มส�ม�รถท�งเทคโนโลยี: ICT-based  
learning กระบวนการเทคโนโลยี ; การสืบค้น
ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์

1. ครูถามผู้เรียนเกี่ยวกับสถานที่ท่อง
เที่ยวด้านโบราณสถาน-โบราณวัตถุท่ีสำาคัญของ
ประเทศไทยวา่มอีะไรบา้ง และมคีวามเปน็มาหรอื
ความสำาคัญกับประเทศอย่างไร

2. แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนเล่นเกมสำารวจและ
ค้นหาคำาตอบ จากอินเตอร์เน็ต บทเรียนบนเว็บ 
ฯลฯ 

3. สุ่มตัวแทนกลุ่มอธิบายและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับประเด็นที่ได้ 

4. ผูเ้รยีนขยายความรู้จากการทำากจิกรรม
ต่างๆ เช่น การสร้างเว็บไซต์ การทำาวีดีโอตัดต่อ
สารคดีที่เก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การประกวดผลงาน ฯลฯ

5. ครูประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเพื่อ
ให้ทราบผลการเรียนรู้ เช่น ใบงาน แฟ้มสะสมผล
งาน การทำาแบบทดสอบ ฯลฯ

บทสรุป
แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

สู่ความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และ
พลโลกสำาหรับผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 เป็นอีก
แนวทางหน่ึงทีค่รใูนยคุใหมส่ามารถนำาไปประยกุต์
ใช้เพื่อเสริมสร้างแนวทางการจัดการเรียนรู้  
สังคมศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบ
ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อันได้แก่  
การระดมสมองเป็นกลุ่ม การเรียนด้วยบทเรียน
บนเว็บ การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
การบูรณาการผ่านกิจกรรมเพลง เกม บทบาท
สมมติ การโต้วาที ฯลฯ โดยครอบคลุมทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ทั้ง 11 ประการ เพื่อฝึกฝนให้ 
ผูเ้รยีนเปน็ผูม้จีติสาธารณะ รู้จกัแบ่งบัน ชว่ยเหลอื 
ผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และดำารงตนเป็น
ผู้ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
นอกจากนี้ ผู้สอนควรมีทัศนคติและพฤติกรรม
เป็นประชาธิปไตยตัวอย่างของจุดเริ่มต้นการเป็น
พลเมืองไทยที่ดี ได้แก่ เคารพในความคิดเห็นของ 
ผู้ เ รี ยนทุกคน ยอมรับ ในความแตกต่ างที่  
หลากหลายของผูเ้รยีน ทัง้ดา้นรา่งกาย บคุลกิภาพ
สติปัญญา และอารมณ์ รู้จักประสานประโยชน์ 
โดยถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ใช้เหตุผล
และปัญญาในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง  
อันนำาไปสู่การสร้างพลเมืองอาเซียน และพลโลก
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
ตลอดไป 
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