
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

คูมือครูเลมนี้เปนสื่อการเรียนรูที่จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูโดยยึดหลักผูเรียน

เปนศูนยกลางและการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการ (Active Learning) ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม

และกระบวนการเรียนรู สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ท้ังเปนรายบุคคลและเปนกลุม บทบาทของครู

มีหนาท่ีเอ้ืออำนวยการความสะดวกใหนักเรียนประสบผลสำเร็จ โดยสรางบรรยากาศการเรียนรูท้ังในหองเรียน

และนอกหองเรียน ทำใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆไดในเชิงบูรณาการดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย เนนกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรุปความรูดวยตนเอง ทำใหนักเรียนไดรับ

การพัฒนาทั้งดานความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม และดานทักษะ/กระบวนการ นำไปสูการอยู

รวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

 คูมือครูเลมนี้ ไดออกแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคและวิธีการสอนอยางหลากหลาย หวังวาจะ

เปนประโยชนตอการนำไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของนักเรียนตอไป 
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บทนำ 
 

1.1 โครงการพลังรวมชุมชน ในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เด็กชาติพันธุผูหญิงและเด็กผูชายในชายแดนไทย-เมียนมา เขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคลองกับภาษา

และว ัฒนธรรมอย างจำก ัด เน ื ่องจากสังคมไทยย ังคงม ีความอคติก ับกลุ มชาติพ ันธ ุ   การถ ูกเล ือกปฏิบ ัติ 

ทำใหเด็กชาติพันธุผูหญิงและผูชายขาดความตระหนักในตนเองและขาดความมั่นใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมของ

ตนเอง สืบเนื่องจาก หลักสูตรการเรียนการสอนยังไมมีการบรรจุเรื่องการศึกษาระหวางวัฒนธรรมที่สงเสริมความ

ตระหนักและความเขาใจระหวางวัฒนธรรม ครูและครูผูรูยังตองการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสอนแบบปฏิบัติการ

ที่มีเนื้อหาการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมรวมถึงเพศสภาพในโรงเรียน ขาดการสนับสนุนดานเทคนิคสำหรับการพัฒนา

หลักสูตรการสอนภาษาแมในโรงเรียนหรือชุมชนและคูมือในการสอนภาษาแม และครูผูรูดานภาษาแมยังคงตองไดรับ

การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสอนภาษาแมที่มีเนนกระบวนการสอนแบบปฏิบัติการรวมถึงเพศสภาพในโรงเรียน 

ดวยเหตุผล ดังกลาวขางตน ทางโครงการพลังรวมชุมชน ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเปน

โครงการที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิชวยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากมูลนิธิ

หมูบานเด็กเพซตาลอตซี่ และไดดำเนินการประสานความรวมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

ตาก เขต 2 องคการบริหารสวนตำบลพระธาตุ และองคการบริหารสวนตำบลพระธาตุผาแดง รวมถึงหนวยงานตาง ๆ     

ที่เกี ่ยวของดานการศึกษาและดานวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อใหเด็ก 

ชาติพันธุผูหญิงและผูชายเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคลองกับภาษาและวัฒนธรรม     
       

 

เด็กชาติพันธุ ผู หญิงและผูชายในสังคมพหุวัฒนธรรมสามารถดำรงชีวิตและพัฒนาศักยภาพของตัวเอง

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางเปนสุข 

 

        

 
เด็กชาติพันธุ ผู หญิงและผูชายในพื้นที่จังหวัดตาก ชายแดนไทย-เมียนมา เขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

สอดคลองกับภาษาและวัฒนธรรม  

 

 

         1. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระหวางวัฒนธรรม และบรรจุในชวงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูของโรงเรียน  
2. ครูในโรงเรียนและผูรูชุมชนไดรับพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัตกิารที่มีเนื้อหาการ

เรียนรูระหวางวัฒนธรรมในโรงเรียน 

3. การพัฒนาหลักสูตรภาษาแมกะเหร่ียงและแบบเรียนภาษาคะฉ่ินกับมงในพื้นที่โรงเรียนเปาหมาย 

4. การพัฒนาครูภาษาแมในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการและการเรียนรูระหวาง

วัฒนธรรมในการเรียนรูภาษาแม 
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บทท่ี 1 

เปาหมาย (IMPACT) 

เปาประสงค/ผลลัพธ (OUTCOME) 

ผลผลิต/แนวทางการดำเนินงาน (OUTPUT) 



 

 

 

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม 
 

2.1 การเรียนรูระหวางวัฒนธรรม (Intercultural Education: ICE) 

       กอนท่ีเราจะไปทำความรูจักกับการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมเรามาทำความรูกับคำวาสังคมพหุวัฒนธรรม 

ขามวัฒนธรรม และระหวางวัฒนธรรม มีความแตกตางกันอยางไร 

Multicultural: สังคมพหุวัฒนธรรม 

 
 

ในชุมชนพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางวัฒนธรรม), เราอาศัยอยูรวมกัน เราใหความสำคัญกับ

ความอดทน และรวมชื่นชมในเรื่องอาหาร เครื่องแตงกาย เพลง การเตนรำ การละเลน และการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมอื่น ๆ ซึ่งจะมีปฏิสัมพันธในระดับผิวเผินและเปนไปอยางสุภาพ ชุมชนพหุวัฒนธรรมอาจรวม

หมายถึง  

• สังคมท่ียอมรับในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมอยางเทาเทียม 

• วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันมีความเขาใจกันโดยอาจจะอยูรวมกันหรือในบางเวลาก็ตางคนตางอยู 

• บอยครั้งท่ีมีการเฉลิมฉลองรวมกันอยางผิวเผินในประเพณี, อาหาร และงานเทศกาลโดยไมไดเรียนรู 

• ไมมีการระบุเจาะจงในเรื ่องของความแตกตางทางอำนาจและไมไดรับอนุญาตในการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมระหวางกลุม มีแนวโนมเพียงแคการเปนตัวแทนเทานั้น (ไมกลุมใดเปนกลุมอำนาจนำและ

ไมมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางกลุม) 

 

 

 

บทท่ี 2 
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 Cross-cultural: ขามวฒันธรรม 

 
 

ในชุมชนขามวัฒนธรรม มีการขามขอบเขตกันอยูบาง เราพยายามสรางสะพานของความสัมพันธ

ระหวางชุมชนทางวัฒนธรรมโดยการแบงปน รับฟง เรียนรูและเปดโอกาสในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตองมีความ

ตั้งใจและแผนงานการศึกษารองรับในการสรางชุมชน นอกจากนี้ยัง หมายรวมถึง 

•   วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันตั้งแต 2 ข้ึนไป  

•  บอยครั้งที่มีการเปรียบเทียบหรือมีความแตกตางจากวัฒนธรรมอื่น ๆ และมีหนึ่งวัฒนธรรมที่ถือวา

ดีหรือดอยกวาวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  

•  ไมมีการระบุเจาะจงในเรื่องของความแตกตางทางอำนาจ และมีขอบเขตที่จำกัดสำหรับการเรียนรู

หรือแลกเปลี่ยนระหวางวัฒนธรรม 

•  อาจจะมีความเขาใจหรือการยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรมแตในขณะเดียวกันก็มีการ

จัดการในทางท่ีไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลและกลุมคน 
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Intercultural: ระหวางวัฒนธรรม 

 

 
 

ในชุมชนระหวางวัฒนธรรมมีความสัมพันธซึ ่งกันและกันมีการแลกเปลี่ยนและมีความเทาเทียม

โครงสรางทางสังคมของเราและการปฏิสัมพันธในชีวิตประจำวันนั้นถูกกำหนดโดยความยุติธรรมการมีสวนรวม 

ความเคารพ ความเสมอภาค ความเขาใจ การยอมรับ อิสรภาพ ความหลากหลาย การสรางสันติภาพและการ

เฉลิมฉลอง ชุมชนระหวางวัฒนธรรมหวังที ่จะพาเราไปลึกกวาแบบพหุวัฒนธรรม หรือขามวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง  

•   มีความสัมพันธซ่ึงกันและกันและระหวางกัน 

•   ผู คนที ่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมมีการปฏิสัมพันธ เร ียนรู และเติบโตไปดวยกันมีการ

แลกเปลี่ยน เกิดการเปลี่ยนแปลงและหลอหลอมจากประสบการณของกันและกัน 

•   มุงเนนไปที่การสรางความสัมพันธ (ไมใชการเอาชีวิตรอด) การเชื่อมตอกันเปนไปอยางลึกซ้ึง  

การปฏิสัมพันธ การประสานความรวมมือ เคารพและเรียนรูซ่ึงกันและกัน  

•   ไมมีใครถูกทอดทิ้งในกระบวนการระหวางวัฒนธรรม: บางคนจะเกิดการตรวจสอบวัฒนธรรมของ

ตัวเองอยางลึกซึ้ง บางคนเกิดการเปลี่ยนแปลงผานการปฏิสัมพันธกับผูอื่น และหลาย ๆ คนเกิดการเรียนรู

เพ่ิมเติมในการอยูรวมกันในชุมชน  

•   ความไมสมดุลของเชื้อชาติและอำนาจทางวัฒนธรรมไดรับการแกไข ผูคนสามารถเรียนรูจากกัน

และกันและนำไปสูการเปลี่ยนแปลงของทุกคน 
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การเรียนรูทางวัฒนธรรม (InterculturalEducation) หมายถึงการกลาวถึงหัวขอของความสัมพันธ

ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในดานการศึกษาโดยมีจุดมุงหมายเนื้อหาและแนวทางการศึกษาในระดับ 

ตาง ๆ ของระบบการศึกษา 

การเรียนรู ระหวางวัฒนธรรม (ICE) เปนแนวคิดการสอน โดยการกำหนดเปาหมายและเนื ้อหา

การศึกษาซึ่งเปนมาตรฐานท่ีไดมาจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิเด็ก UNCRC (มาตรา 2 ขอ 28, 29 

และ 30) รวมดวยเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน เปาประสงคท่ี 4.7 (SDG 4.7) มาตรฐานเหลานี้ไดกำหนดให

การศึกษาตองดำเนินการในลักษณะท่ีสงเสริมความเขาใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสงบสุขและ

ความอดทนอดกลั้น และเคารพซ่ึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงการศึกษาดานสิทธิเด็กซ่ึงครอบคลุม

องคประกอบที่สำคัญของการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและสรางรากฐานของวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพและ

การไมใชความรุนแรง และเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ ซ่ึงแนวทางมาตรฐานของยูเนสโกในการศึกษาระหวาง

วัฒนธรรม (แกไขในป 2549) ที่วางเกณฑและกำหนดกรอบและขอมูลพื้นฐานและแนวทางในประเด็นสำคัญ

และวัตถุประสงคของการศึกษาระหวางวัฒนธรรม ดังนี้ 

หลักการของ UNESCO ขอที่ 1: การศึกษาระหวางวัฒนธรรมเคารพซ่ึงอัตลักษณทางวัฒนธรรมของ

ผูเรียน ผานการใหการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับวัฒนธรรมและตอบสนองตอทุกคน 

หลักการของ UNESCO ขอที ่ 2: การศึกษาระหวางวัฒนธรรมใหผู เรียนทุกคนไดรับความรู ทาง

วัฒนธรรม ทัศนคติและทักษะท่ีจำเปน เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมอยางแข็งขันและเต็มท่ีในสังคม 

หลักการของ UNESCO ขอที ่ 3: การศึกษาระหวางวัฒนธรรมใหผู เรียนทุกคนไดรับความรู ทาง

วัฒนธรรม ทัศนคติและทักษะที่ผูเรียนจะมีสวนรวมในการแสดงออกซึ่งความเคารพ ความเขาใจและความ

สมานฉันทระหวางบุคคล กลุมชาติพันธุกลุมสังคม กลุมวัฒนธรรม กลุมศาสนา และชาติตางๆ 
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เนื้อหาในการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม  

สามารถแบงออกไดเปน 5 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.ตัวตนและความเกี่ยวพัน (Identity and Belonging) หรือขั้น I เปนการเรียนรูความเปน

ตัวตนที่มีความเกี่ยวพันกับอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง ตั้งแตระดับ

ปจเจกบุคคล ชุมชน ชาติพันธุ เพศวิถี ตลอดจนประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน 

 2.ความเหมือนและความแตกตาง (Similarity and Difference) หร ือข ั ้น I-You เป นการ

เรียนรูความเหมือนและความตางในความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถสื่อสารความเปนอัตลักษณของ

ตัวเอง และเรียนรู เขาใจ เคารพอัตลักษณของผูอ่ืน 

 3.สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ (Human Rights and Responsibilities) หรือข้ัน You 

เปนการเรียนรูสิทธิและหนาที่ของปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก สามารถ

ประยุกตใชดวยความคำนึงสิทธิและความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีของตนเองและเคารพใหเกียรติผูอ่ืน 

 4.การเลือกปฏิบัติและความเทาเทียม (Discrimination and Equality) หรือข้ัน You-We 

เปนการเรียนรูผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติและแสวงหาแนวทางในการออกแบบการทำงานรวมกับผูอื่นบน

ความเสมอภาคและความเทาเทียม ท้ังทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและ

ฐานะทางเศรษฐกิจ 

 5.สันติภาพและความขัดแยง (Peace and Conflict) หรือขั ้น We เปนนำศักยภาพของ

ตนเอง สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนบนความหลากหลายวัฒนธรรมไดอยางสันติ 

ดังนั้นการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมเพื ่อการอยูรวมกันอยางสันติ เปนกระบวนการศึกษาเรียนรู 

อัตลักษณวัฒนธรรมที่มีความแตกตาง ซึ่งวัฒนธรรมมิไดหมายถึงเพียงเสื้อผา หัตถกรรม ภาษา อาหาร ดนตรี 

ศิลปวัฒนธรรม การละเลนเทานั้น แตยังรวมถึงความคิด ความเชื่อ ความคิดเห็นทั้งในระดับสวนปจเจกบุคคล

และกลุมคน กลุมเชื้อชาติหรือแมแตกลุมองคกร กระบวนการเรียนรูและแลกเปลี่ยนจะเริ่มตนจากการเรียนรู

ทำความเขาใจในระดับบุคคล I-Level จากนั้นจะเชื่อมไปสูการเรียนรูผูอ่ืน You-Level และเชื่อมไปยังกลุมคน 

กลุมองคกรซึ ่งรวมกันโดยมีเปาหมายรวมกัน We-Level ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู จะผานกิจกรรมตาง ๆ  

เชื่อมรอยเปนกระบวนเรียนรูที่เนนการรับรู นำไปสูการตระหนักรู และเกิดเปนความภาคภูมิใจ สรางความ

เชื่อมั่นในอัตลักษณตัวตนของตนเอง เรียนรู เคารพรูจักตัวเองและการเชื่อมสูการเรียนรู เคารพ เขาใจผูอ่ืน 

ตระหนักเห็นคุณคาความแตกตางในแตละวัฒนธรรม เปดใจในการเรียนรูรวมท้ังการสื่อสารเพ่ือการอยูรวมกัน

อยางสันติ (คณะทำงาน ICE-PLA ประเทศไทย: 2553) 

สรุป การเรียนการรูระหวางวัฒนธรรม (Intercultural Education: ICE) การจัดการศึกษาที่สะทอน

ใหเห็นถึงแนวคิดของการอยูรวมกันอยางสันติ ใหความสำคัญกับบริบทและวัฒนธรรมทองถ่ินของผูเรียนทุกคน 

และสามารถบูรณาการไดกับทุกสาระวิชา เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดาน อัตลักษณ ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรม 

จนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความพรอมในการเรียนรูการใหความเคารพ ยอมรับใน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถสื่อสาร อธิบายตัวตนไดอยางม่ันใจและเหมาะสม 
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2.2 การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Centered Approach) 

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู เร ียนเปนศูนยกลาง ไดร ับอิทธิพลมาจากสองแนวคิดหลัก 

คือ แนวคิดแรกปรัชญา Constructivism หรือ ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง เชื่อวาการเรียนรู เปน

กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับ

ความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม เปนปรัชญาที่มีขอสันนิษฐานวา ความรูไมสามารถแยกจากความอยากรู ความรู

ไดมาจากการสรางเพื่ออธิบาย จึงเนนใหผูเรียนสรางความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง ดังนั้นการ 

ยึดแนว Constructivism จึงเชื่อวาผูเรียนสามารถเรียนรูไดเอง ผานการลงมือปฏิบัติและจะทำใหความรูที่ได

อยูในความทรงจำของผูเรียนไปไดยาวนาน และแนวคิดที่สอง คือ ปรัชญาจากกลุมมนุษยนิยม ( Humanism) 

ที่เชื่อวา การเรียนรูไมไดหมายถึง การที่ทำใหผูเรียน รูวิชาการเทานั้น แตตองทำใหมีจิตวิญญาณ มีเจตคติที่ดี

และมีคุณธรรม โดยพัฒนาเปนองครวม (holistic) การเรียนรู เกิดจากการคนพบความหมายของสิ่งท่ีเรียนดวย

ตนเอง เปนปจจัยภายในตัวผูเรียนผูสอนจึงตองรับรูในเบื้องตนวาผูเรียนสามารถนำตนเอง พ่ึงพาตนเองไดและ

มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดังนั้นการเรียนการสอนจึงตองใหอิสรภาพแกผูเรียน ในการสรางสรรคดวยตนเอง 

ไมบีบบังคับหรือบงการชีวิตของผูเรียนใหเปนไปตามแนวทางท่ีผูสอนตองการ 

2.2.1 องคประกอบของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

1) ผูเรียนกับผูสอน คือ นักเรียนไดรับความรูและประสบการณตางๆ จากผูสอน 

2) ผูเรียนกับผูเรียน คือ นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจากเพ่ือนรวมชั้น 

3) ผูเรียนกับวัสดุอุปกรณ คือ นักเรียนไดรับความรูและประสบการณตาง ๆ จากสื่อการเรียนการสอน 

เชน หนังสือ ใบความรูวิทยุโทรทัศนวีดิทัศนท่ีผูสอนจัดใหเพ่ือใชเปนสื่อการสอน 

4) ผูเรียนกับสิ่งแวดลอม คือ นักเรียนไดรับความรูและประสบการณตางๆจากสิ่งตางๆรอบตัว เชน 

ปายนิเทศที่อยูขางทางธรรมชาติที่อยูรอบตัว หรือคำบอกเลาของผูใหญเปนตน ซึ่งแนวคิดทฤษฎีนี้ ทำให

มองเห็นวา แทจริงแลว การเรียนรูของเด็กมิไดเกิดจากผูสอนแตผูเดียว แตเกิดจากสวนอื่นๆ ดวย ผูสอนเปน

เพียง 1 ใน 4 ของแหลงความรู หรือเปนผูใหความรูแกเด็กประมาณ 25 เปอรเซ็นตเทานั้นเอง 

2.2.2 หลักสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

1) ความตองการหรือความสนใจของผูเรียนเปนสำคัญ 

2) เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากท่ีสุด 

3) เนนใหผู เร ียนสามารถสรางองคความรู ไดดวยตนเอง หมายความวาใหสามารถเรียนรู จาก

ประสบการณในสภาพความเปนจริง สามารถวิจัยเชิงปฏิบัติการ และสืบคนหาความรูดวยตนเอง 

4) เปนการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือใหเกิดทักษะท่ีจะนำสิ่งท่ีเรียนรูไปใชไดจริงในชีวิตประจำวัน และสามารถ

เขาใจวิธีการเรียนรูของตนได คือรูวิธีคิดของตนเองและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดอยางเหมาะสม ไมเนนท่ี

การจดจำเพียงเนื้อหา 
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5) เนนการประเมินตนเอง เดิมผูสอนเปนผูประเมิน การเปดโอกาสใหผู เรียนประเมินตนเองอยาง

สม่ำเสมอและตอเนื่องจะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองไดชัดเจนขึ้น รูจุดเดนจุดดอยและพรอมที่จะปรับปรุงหรือ

พัฒนาตนเองใหเหมาะสมยิ่งข้ึน การประเมินในสวนนี้เปนการประเมินตามสภาพจริงและใชแฟมสะสมผลงาน 

6) เนนความรวมมือ ซ่ึงเปนทักษะท่ีสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

7) เนนรูปแบบการเรียนรูซ่ึงอาจจัดไดท้ังในรูปเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล 

สรุป การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนประโยชนของผูเรียนเปนหลักโดย

จัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความถนัด ความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล มีวิธีการท่ี

หลากหลาย ผูเรียนมีสวนรวมในการกำหนดสาระที่จะเรียนรู ทำกิจกรรม และลงมือปฏิบัติจริง จนคนพบ

ขอความรูและวิธีการปฏิบัติดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสามารถนำความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวัน 

2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ (Active Learning) 

Active Learning เป นกระบวนการจ ัดการเร ียนร ู ตามแนวค ิดการสร างสรรค ทางป ญญา 

(Constructivism) หรือ ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง เปนการเรียนรูผานการปฏิบัติ หรือ การลงมือทำซ่ึง 

ความรู ท่ีเกิดข้ึน เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนตองไดมี

โอกาสลงมือกระทำมากกวาการฟงเพียงอยางเดียว ตองจัดกิจกรรมใหผู เรียนไดการเรียนรูโดยการอาน, 

การเขียน, การโตตอบ, การวิเคราะหปญหา อีกทั้งใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดขั้นสูง ไดแก การวิเคราะห, 

การสังเคราะห, และการประเมินคา 
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2.3.1 ทำไมตองเรียนรูแบบปฏิบัติการ (Active Learning): พีระมิดแหงการเรียนรู 
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- การเรียนรูโดยการอานทองจำผูเรียนจะจำไดในสิ่งท่ีเรียนไดเพียง 10% 

- การเรียนรูโดยการฟงบรรยายเพียงอยางเดียวโดยที่ผูเรียนไมมีโอกาสไดมีสวนรวมในการเรียนรูเม่ือ

เวลาผานไปผูเรียนจะจำไดเพียง 20% 

- หากในการเรียนการสอนผูเรียนมีโอกาสไดเห็นภาพประกอบดวยก็จะทำใหผลการเรียนรูคงอยูได

เพ่ิมข้ึนเปน 30% 

- กระบวนการเรียนรูที่ผูสอนจัดประสบการณใหกับผูเรียนเพิ่มขึ้น เชน การใหดูภาพยนตรการสาธิต

จัดนิทรรศการใหผูเรียนไดดูรวมท้ังการนำผูเรียนไปทัศนศึกษาหรือดูงาน ก็ทำใหผลการเรียนรูเพ่ิมข้ึนเปน 50% 

- การใหผูเรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรูและเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธจนเกิดความรูความเขาใจ

นำไปประยุกตใชสามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาหรือ สรางสรรคสิ ่งตางๆ และพัฒนาตนเอง 

เต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณการเรียนรูใหเขาไดมีโอกาสรวมอภิปรายใหมีโอกาสฝกทักษะ

การสื่อสาร ทำใหผลการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 70% 

- การนำเสนองานทางวิชาการ เรียนรูในสถานการณจำลอง ทั้งมีการฝกปฏิบัติในสภาพจริง มีการ

เชื่อมโยงกับสถานการณตาง ๆ ซ่ึงจะทำใหผลการเรียนรูเกิดข้ึนถึง 90% 

 2.3.2 ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   

  1) ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา (Critical thinking and 

problem-solving skills) เปนการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองไดแกการคิดการแกปญหาและ

การนำความรูไปประยุกตใช 

  2) ทักษะการมีสวนรวม (Participation skills) เปนการเรียนการสอนที่เปดโอกาส

ใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงสุด 

  3) ทักษะการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self-study and searching skills) ผูเรียน

สามารถสรางองคความรู และจัดระบบการเรียนรูไดดวยตนเอง 

  4) การสรางและพัฒนาทีมสัมพันธ (Team building) ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน

การสอนท้ังในดานการสรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธรวมกันหรือรวมมือกันมากกวาการแขงขัน 

  5) หนาที่และความรับผิดชอบ (Roles and responsibilities) ผูเรียนเรียนรูความ

รับผิดชอบรวมกันการมีวินัยในการทำงานการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ 

  6) ฝกทักษะทางภาษา (ฟง-พูด-อาน-เขียน) (Practice language skills (Listening, 

speaking, reading, and writing) เปนกระบวนการสรางสถานการณใหผู เรียนอานพูดฟงคิดอยางลุ มลึก 

ผูเรียนจะเปนผูจัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง 

                   7) ทักษะการคิดขั้นสูง (Advanced Thinking Skills หรือ Higher Order Thinking) 

เปนกิจกรรมการเรียนการสอนเนนทักษะการคิดขั้นสูง ผูเรียนมีการคิดการวิเคราะห การสังเคราะห และการ

ประเมินผล เพ่ือใชในการแกไขปญหา หรือสถานการณนั้น อยางมีประสิทธิภาพ 
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  8) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสให

ผูเรียนบูรณาการขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศและหลักการความคิดรวบยอด 

  9) ผูสอนจะเปนผูอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติ

ดวยตนเอง (Teacher as facilitator in the learning process) 

  10) ทักษะการสะทอนความคิด (Reflection Skills) ความรูเกิดจากประสบการณ

การสรางองคความรูและการสรุปทบทวนของผูเรียน 

  2.3.3 บทบาทของผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางของ Active 

Learning  

  1) สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม และการเจรจาโตตอบที่สงเสริมใหผูเรียนมี

ปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูสอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 

  2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนพลวัต สงเสริมใหผู เรียนมีสวนรวมใน 

ทุกกิจกรรมรวมท้ังกระตุนใหผูเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู 

3) จัดสภาพการเรียนรูแบบรวมมือ สงเสริมใหเกิดการรวมมือในกลุมผูเรียน 

  4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย และใหโอกาสผูเรียนไดรับวิธีการสอนท่ี

หลากหลาย 

  5) วางแผนเกี่ยวกับเวลาในการจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน ทั้งในสวนของ

เนื้อหา และกิจกรรม 

  6) ครูผูสอนตองใจกวาง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของ

ท่ีผูเรียน 

2.3.4 ตัวอยางเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

  การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  สามารถสรางใหเกิดขึ้นไดทั้งในหองเรยีน

และนอกหองเรียน รวมท้ังสามารถใชไดกับนักเรียนทุกระดับ ท้ังการเรียนรูเปนรายบุคคล การเรียนรูแบบกลุม

เล็ก และการเรียนรูแบบกลุมใหญ  McKinney (2008) ไดเสนอตัวอยางรูปแบบหรือเทคนิค การจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบ Active Learning ไดดี ไดแก 

1) การเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียน

คิดเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนดแตละคน ประมาณ 2-3 นาที (Think) จากนั้นใหแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน 

อีกคน 3-5 นาที (Pair) และนำเสนอความคิดเห็นตอผูเรียนท้ังหมด (Share) 

2) การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning group) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที ่ให

ผูเรียนไดทำงานรวมกับผูอ่ืน โดยจัดเปนกลุมๆ ละ 3-6 คน 

3) การเรียนรูแบบทบทวนโดยผูเรียน (Student-led review sessions) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

เปดโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนความรูและพิจารณาขอสงสัยตาง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู โดยครูจะคอย

ชวยเหลือกรณีท่ีมีปญหา 
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4) การเรียนรูแบบใชเกม (Games) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูสอนนำเกมเขาบูรณาการในการ

เรียนการสอน ซึ่งใชไดท้ังในขั้นการนำเขาสูบทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือขั้นการประเมินผล 

5) การเรียนรูแบบวิเคราะหวิดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

ใหผูเรียนไดดูวิดีโอ 5-20 นาที แลวใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะทอนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ไดดู อาจโดย

วิธีการพูดโตตอบกัน การเขียน หรือ การรวมกันสรุปเปนรายกลุม 

6) การเรียนรูแบบโตวาที (Student debates) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนไดนำเสนอ

ขอมูลท่ีไดจากประสบการณและการเรียนรู เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุม 

7) การเรียนรู แบบผู เร ียนสรางแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือ การจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนสรางแบบทดสอบจากส่ิงท่ีไดเรียนรูมาแลว 

8) การเรียนรูแบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือ การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที ่อิงกระบวนการวิจัย โดยใหผู เรียนกำหนดหัวขอที่ตองการเรียนรู วางแผนการเรียน เรียนรูตามแผน  

สรุปความรูหรือสรางผลงาน และสะทอนความคิดในสิ่งที่ไดเรียนรู หรืออาจเรียกวาการสอนแบบโครงงาน 

(project-based learning) หรือ การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning) 

9) การเรียนรูแบบกรณีศึกษา (Case study analysis) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดอาน

กรณีตัวอยางที่ตองการศึกษา จากนั้นใหผู เรียนวิเคราะหและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทางแกปญหา

ภายในกลุมแลวนำเสนอความคิดเห็นตอผูเรียนท้ังหมด 

10) การเรียนรูแบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียน

จดบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ที่ไดพบเห็น หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละวัน รวมทั้งเสนอความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

บันทึกท่ีเขียน 

11) การเรียนรูแบบการเขียนจดหมายขาว (Write and produce a newsletter) คือ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูที ่ใหผู เรียนรวมกันผลิตจดหมายขาว อันประกอบดวย บทความ ขอมูลสารสนเทศ ขาวสาร และ

เหตุการณท่ีเกิดขึ้น แลวแจกจายไปยังบุคคลอื่นๆ 

12) การเรียนรูแบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียน

ออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนำเสนอความคิดรวบยอด และความเช่ือมโยงกันของกรอบความคิด โดยการใชเสน

เปนตัวเชื่อมโยง อาจจัดทำเปนรายบุคคลหรืองานกลุม แลวนำเสนอผลงานตอผูเรียนอื่น ๆ จากนั้นเปดโอกาสให

ผูเรียนคนอื่นไดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

สรุป การจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ (Active Learning) เนนกระบวนการเรียนรูมากกวา

เนื้อหาวิชาเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือสรางความรูใหเกิดขึ้นในตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติ

จริงผานสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู ที่มีครูผูสอนเปนผูแนะนำ กระตุน หรืออำนวยความสะดวก ใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กลาวคือ ผูเรียนมีการคิดวิเคราะห  สังเคราะห และการประเมินคาจากสิ่งท่ี

ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรู ทำใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความหมายและนำไปใชในสถานการณอื่น ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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2.4 เพศสภาพ (gender) 

 2.4.1 ทำความเขาใจเกี่ยวกับคำศัพทและความหมายที่เกี่ยวของกับคำวา “เพศสภาพ”                   

ในแงมุมตาง ๆ ดังนี้ 

  1) เพศสรีระ (sex) หรือ เพศกำเนิด คือ โครงสรางทางสรีรวิทยาที่แสดงออกใหเห็น

วาเปนเพศหญิง เพศชาย เปนสิ่งท่ีธรรมชาติมอบมาใหแตกำเนิด  

  2) เพศสภาพ (gender) คือ เพศที่สังคมกำหนดบทบาทหนาที่ใหเมื่อรางกายเกิดมา

เปนหญิงหรือเกิดมาเปนชาย โดยสังคมและวัฒนธรรมไดหลอหลอมบทบาทหนาที่ของความหญิง และความ

เปนชายไวแตกตางกัน เชนในครอบครัว สังคมกำหนดวา ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง ทั้งนี้

รวมถึง เกย กะเทย ทอม ดี้ ท่ีมีบทบาททางเพศแตกตางกัน  

  3) เพศวิถี (sexuality) คือ คานิยม บรรทัดฐานและระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติ การ

แสดงออกเก่ียวกับความปรารถนาทางเพศ คูรัก ชีวิตคู ท่ีมีความสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม  

  4) อัตลักษณทางเพศ (gender identity) คือ การที่สังคมกำหนดหรือหลอหลอม

ลักษณะเฉพาะใหความเปนหญิงและชาย เชน สังคมกำหนดวา “เปนชายตองอดทน อยาใหใครเห็นน้ำตา” 

“ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง” เปนตน  

  5) บทบาทหญิงชายหรือบทบาททางเพศ (gender role) คือ บทบาทท่ีสังคมกำหนด

ตอความเปนหญิงความเปนชาย ทั้งนี้บทบาทหญิงชายเปลี่ยนแปลงไปตามที่สังคมและวัฒนธรรมนั้นเห็นวามี

ความเหมาะสม เชนชายไทยมีคานิยมวาตองมีหนาท่ีในการเลี้ยงดูครอบครัวชายแทตองแข็งแรง อดทน ใจกลา 

เปนผู นำ ผู หญิงตองเปน “กุลสตรี” “ตื ่นกอน นอนทีหลัง” เปนตน โดยบทบาทหญิงชายแตละชวงวัย

เปลี่ยนแปลงไปไมเหมือนกัน 

2.4.2 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมท่ีสอดแทรกเพศวิถีศึกษา 

 หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมที่สอดแทรกเพศวิถีศึกษา เปนการจัดการเรียนรูใหกับ

เด็กและเยาวชน ทั้งในแงความนึกคิด อารมณ กายภาพ และสังคม เพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กและเยาวชน

ไดมีความรู ทักษะ ทัศนคติและคานิยมที่ชวยสงเสริมสุขภาพ สุขภาวะ และศักดิ์ศรีอยางสมบูรณ พัฒนา

สัมพันธภาพทางสังคมและความสัมพันธทางเพศท่ีเคารพซ่ึงกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบจากการตัดสินใจของ

ตนตอสุขภาวะของตนเองและผูอ่ืน อีกท้ังเขาใจและสามารถปกปองสิทธิของตนเองไดอยางยั่งยืนตลอดชีวิต 
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          เนื้อหาเพศวิถีศึกษาท่ีสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม  

จากการวิเคราะหสถานการณเพศสภาพในพื้นที่โครงการSEEDS สามารถออกแบบและพัฒนาเนื้อหา

เพศวิถีศึกษาที่สอดแทรกในหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมในระดับการเรียนรูทั้ง 5 ขั้น ไดตามตาราง

ดังตอไปนี้ 
 

ระดับข้ัน ความคิดรวบยอด เนื้อหาเพศวิถีศึกษา 

ตัวตนและความ 

เก่ียวพัน 

ความเปนตัวตนท่ีมีความเก่ียวพันกับ 

อัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

ความเปนมาของตนเองตั้งแต 

ระดับปจเจกบุคคลชุมชนชาติพันธุเพศ 

วิถีตลอดจนประเด็นวัฒนธรรมของ    

แตละโรงเรียน 

เพศวิถี (รสนิยมทางเพศ) และเพศสรีระ 

การดูแลปกปองรางกาย (คืออะไร ประเภท 

คนหาตนเองในประเด็นของเพศวิถี) 

ความเหมือน 

และความตาง 

ความเหมือนและความตางในความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถสื่อสาร 

ความเปนอัตลักษณของตัวเองและ 

เรียนรูเขาใจและเคารพอัตลักษณของผูอ่ืน 

ความหลากหลายทางเพศ (ประเภทของเพศ 

สภาพและเพศสรีระคืออะไร มีความเหมือน 

และความตางกัน อยางไร ศนคติกับเพศตางๆ) 

สิทธิมนุษยชน 

และความ 

รับผิดชอบ 

สิทธิและหนาท่ีของปฏิญญาวาดวยสิทธ ิ

มนุษยชนและอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก   

สามารถประยุกตใชดวยความคำนึงสิทธิ 

และความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ี 

ของตนเองและเคารพใหเกียรติผูอ่ืน  

สิทธิความหลากหลายทางเพศ (คืออะไร 

ความสำคัญวาดวยเรื่องอะไรบาง) 

ความหลากหลายทางเพศ (เพศกับอาชีพ) 

การเลือกปฏิบัติแ

ละความเทาเทียม 

ผลกระทบจากการเลือกปฏบิัติและแสวงหา 

แนวทางในการออกแบบการทำงาน 

รวมกับผูอ่ืนบนความเสมอภาคและความ 

เทาเทียมท้ังทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว 

รูปราง หนาตา สรีระทางรางกาย และฐานะ 

ทางเศรษฐกิจ 

การกีดกันและเลือกปฏิบัติทางเพศ 

(โอกาสเขาถึงทรัพยากรทางเพศ 

ความเสมอภาคในการตัดสินใจ)  

การลอเลียนทางเพศ (ลักษณะ ผลกระทบ) 

สันติภาพและ 

ความขัดแยง 

การทำงานรวมกับผูอ่ืนบนความ     

หลากหลายวัฒนธรรมไดอยางสันต ิ

ความตระหนักความเสมอภาคทางเพศ 

รวมรณรงคสิทธิความหลากหลายทางเพศ 
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         การนำหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมไปใช 

การนำหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมไปใชในโรงเรียน สามารถแบงเนื้อหาออกเปน 5 เรื่อง

ไดแก 1. นิยามคำศัพทที่ใชในหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมและเพศวิถี 2. ขอควรปฏิบัติของผูสอน

หรือผูเอื้อกิจกรรม ICE 3. แนวทางในการใชแผนการจัดการเรียนรู 4. โครงสรางหลักสูตรการเรียนรูระหวาง

วัฒนธรรมระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตน 5. สื่อที่ใชประกอบการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 นิยามคำศัพทท่ีใชในหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมและเพศวิถี 

ลำดับ คำศัพท นิยามคำศัพท 

1 การเรียนรูระหวางวัฒนธรรม การจัดการศึกษาที ่สะทอนใหเห ็นถึงแนวคิดของการอยู ร วมกันอยางสันติ                 

ใหความสำคัญกับบริบทและวัฒนธรรมทองถิ่นของ ผูเรียนทุกคน และสามารถ

บูรณาการไดกับทุกสาระวิชา เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดาน อัตลักษณ ความ

เชื่อ วิถีวัฒนธรรมจนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองในขณะเดียวกันก็มีความพรอม

ในการเรียนรูการใหความเคารพ ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ

สามารถสื่อสาร อธิบายตัวตนไดอยางม่ันใจและเหมาะสม 

2 การวิเคราะหศักยภาพตนเอง เปนการวิเคราะหศักยภาพตนเอง ตามความรู ความถนัด ความสามารถ ความ

สนใจ และตามเพศวิถีของผูเรียน ในการทำงานรวมกับผูอื่นบนฐานของประเด็น

ทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน 

3 การสื่อสารอยางสรางสรรค การสื่อสารอยางสรางสรรค (Creative Communication) เปน กระบวนการทาง

ความคิดที ่ผ านการกลั ่นกรองมาอยางมีลําดับขั ้นตอน โดยถูกสรางขึ ้นจาก

องคประกอบตาง ๆ ที่เกิดจากการศึกษาคนควา ประสบการณชีวิต การระดม

ความคิด จากสภาพแวดลอม และทุกสิ่งที่อยูรอบตัวนํามาผสมผสานจนลงตัวตาม

วัตถุประสงคหรือโจทยที่ไดรับมา และนําความคิดที่ไดนําเสนอออกมาในรูปแบบ

ของการสื่อสารตาง ๆ ตามท่ีผูเรียนตั้งใจไว 

4 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม การส ื ่อสารระหว างว ัฒนธรรม (Intercultural Communication) เป นการ

ปฏิสัมพันธแบบเห็นหนาที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลที่มาจากวัฒนธรรม ความเชื่อ 

คานิยม การรับรู อารมณและกระบวนการแสดงออก ซึ ่งพฤติกรรมในการมี

ปฏิสัมพันธทั ้งการสงขาวสารและการรับขาวสารทั้งที่เปนวัจนภาษาและอวัจน

ภาษาระหวางบุคคลท่ีมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางกัน 

5 การสื่อสารอยางสันติ การสื่อสารอยางสันติ (Nonviolent Communication) เปนเครื่องมือสำหรับการ

เขาใจตนเองและผูอื่นอยางลึกซึ้ง สามารถนำไปใชในการแกไขปญหาความขัดแยง

ไมวาจะในความสัมพันธสวนบุคคล ชุมชน องคกรเพื่อสังคม หรือองคกรธุรกิจ  

ซึ่งการสื่อสารอยางสันติมีหลักความกรุณาเปนพื้นฐาน หัวใจหลัก คือ การกระทำ
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ทุกอยางของมนุษยนั้น เปนไปเพ่ือตอบสนองความตองการเบื้องลึก เม่ือเรามีความ

เขาใจและรับรูความตองการของทุก ๆ ฝายในปญหาความขัดแยง เราจะสามารถ

ท้ังแกไขปญหาอยางสรางสรรคและสรางความสัมพันธท่ีดีได 

6 ตัวตนและความเก่ียวพัน ความเปนตัวตนที่มีความเกี่ยวพัน กับอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร

ความเปนมาของตนเอง ตั ้งแตระดับปจเจกบุคคล ชุมชน ชาติพันธุ  เพศวิถี 

ตลอดจนประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน 

7 อัตลักษณความเปนตัวตน อัตลักษณความเปนตัวตน คือ การตอบคำถามที่ถามวา “ฉันเปนใคร” ซึ่งคำตอบ

สำหรับคำถามนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง กลาวคือ เปนลักษณะเฉพาะแตละ

บุคคลท่ีไมตายตัว โดยข้ึนอยูกับการมีอยูและพัฒนาการของภาพรวมทางสังคมและ

บริบททางประวัติศาสตรของแตละคน 

8 อัตลักษณทางวัฒนธรรม อัตลักษณทางวัฒนธรรม คือ ตัวตนหรือคุณลักษณะเฉพาะทางดานภาษา เชื้อชาติ 

ศาสนาและวัฒนธรรม ของบุคคลหรือกลุมคน ซ่ึงมีลักษณะท่ีโดดเดน ไมเหมือนกับ

บุคคลหรือสังคมอ่ืน ทำใหเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง โดยแตละกลุม/ชุมชนนั้นก็

จะมีอัตลักษณท่ีแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับลักษณะของชุมชนทองถ่ินนั้นๆ 

9 อัตลักษณทางเพศ อัตลักษณทางเพศ (gender identity) เปนความรูสึกวาตนเองเปนชายหรือหญิง 

หรือเพศอื่นๆ โดยอาจสอดคลองกับเพศตอนแรกเกิดหรือไมก็ได และสวนใหญ 

มักเกิดตั้งแตอายุ 2-3 ป 

10 ความเหมือน ความตาง ความเหมือนและความตางในความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถสื่อสารความ

เปนอัตลักษณของตัวเองและเรียนรูเขาใจและเคารพอัตลักษณของผูอ่ืน 

11 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือการที่สังคมหนึ่งๆมีความ แตกตางทางเชื้อชาติ

และวัฒนธรรมดำรงอยูซึ่งแตละวัฒนธรรมมีพลังในตัวเองไมถูกทำลายหรือตกอยู

ใตอิทธิพลของวัฒนธรรมอ่ืน 

12 ความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางเพศหรือที่สังคมไทยยังเรียกวา “เพศที่สาม” เชน เกย (gay) 

เลสเบี ้ยน (lesbian) ไบ (bisexual) คนขามเพศ(transgender) และ intersex 

เปนตน 

13 ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุนิยม คือ ทัศนคติของกลุมคนที่เชื่อวาชาติพันธุของตนเปนศูนยกลางหรือ

วัฒนธรรมของตัวเองเปนใหญ และเชื่อวากลุมชาติพันธุของตนเองมีวัฒนธรรมท่ี

ดีกวาของคนชาติอื่นหรือวัฒนธรรมของคนชาติอื่นๆ ซึ่งจะใหเกิดความรูสึกของ

การดูถูกเพราะเชื่อวาวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุของตัวเองเปนสิ่งที่ถูกตองและ

วัฒนธรรมของกลุมอ่ืนท่ีทำแตกตางไปจะผิดหมด 

14 ชาติพันธุสัมพันธ ชาติพันธ ุ ส ัมพันธ เปนองคความรู ท ี ่ เก ี ่ยวของกับกลุ มชาติพันธุ ในมิต ิทาง

ประวัติศาสตร ทางการเมือง ทางวัฒนธรรม และความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ทาง

สังคมกับคนกลุมอื่นในบริบททางรัฐชาติสมัยใหม เปนศาสตรที่มีความสำคัญตอ
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การสรางความเขาใจตอคุณคาของวัฒนธรรม ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและลดอคติ

ที่มีตอกลุมชาติพันธุที่เปนชนกลุมนอย อันจะนำไปสูการอยูรวมกันอยางสันติ 

ในสังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมท้ังตระหนักถึงศักยภาพของ

ภูมิปญญาทองถิ่น และการปรับตัวของกลุมชาติพันธุที่หลากหลายในประเทศไทย 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใตทามกลางอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน 

15 สังคมพหุวัฒนธรรม สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ 

ศาสนา วิถีชีวิต ความคิดและวิถีปฏิบัติของกลุมชนในสังคมนั้น ๆ เพ่ือแสวงหาชีวิต

ท่ีดีอยูดวยกันอยางมีความสุขสามัคคีและการเปดรับการไหลบาทางวัฒนธรรม 

16 สิทธิเด็ก อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิเด็ก สิทธิที ่เด็กทุกคนไดรับมาตั ้งแตเกิด 

4 ประเภท ไดแก สิทธิที่จะมีชีวิตอยูรอด สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครอง สิทธิ

ท่ีจะไดรับการพัฒนา และสิทธิท่ีจะมีสวนรวม 

17 สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชน (Human Right) หมายถึง สิทธิที่มนุษยทุกคนมีความเทาเทียมกัน 

มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดรับ

การรับรอง ทั ้งความคิดและการกระทำที ่ ไม ม ีการลวงละเมิดไดโดยได รับ                      

การคุ มครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหวาง

ประเทศ 

18 สิทธิความหลากหลายทางเพศ สิทธิความหลากหลายทางเพศ เปนสิทธิที ่มนุษยทุกคนมีความเทาเทียมกัน                  

มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ไมวาจะรวยหรือจน มีสิทธิที่จะเลือกเพศของตนเอง

ไดโดยอาจสอดคลองกับเพศตอนแรกเกิดหรือไมก็ได 

19 การเลือกปฏิบัติและความเทาเทียม ผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติและแสวงหาแนวทางในการออกแบบการทำงาน

รวมกับผูอ่ืนบนความเสมอภาคและความเทาเทียมท้ังทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย 

สีผิว รูปราง หนาตา สรีระทางรางกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

การทำงานรวมกับผูอ่ืนบนความ 

เสมอภาคและความเทาเทียม 

การทำงานรวมกับผูอ่ืนบนความเสมอภาคและความเทาเทียมโดยการแบงกลุมตาม

ความสนใจตามความถนัดของผูเรียนโดยที่ไมมีการเลือกปฏิบัติทั้งทางเชื้อชาติ 

ศาสนา เพศ วัยสีผิวรูปรางหนาตาสรีระทางรางกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 

17 
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21 อคติ อคติ คือ ‘ทางที่ไมควรดำเนิน ความลำเอียง’ ซึ่งอคติมักมีพื้นฐานมาจากลักษณะ

แนวคิดแบบเหมารวม (Stereotype) มากกวาการยอมรับในความแตกตางหรือ

บริบทสถานการณท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะรายหรือดีอคติเปนทางลัดสูความใจรอนในการ

ตัดสินใจหรือขาดการวิเคราะหท่ีเหมาะสม 

22 การตีตรา การตีตรา คือการท่ีสังคมไมเห็นดวยกับลักษณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือความ

เชื ่อของบุคคลหรือกลุ มคนซึ ่งขัดกับวัฒนธรรมหรือแบบแผนที่เปนที ่ยอมรับ

โดยทั่วไป การตีตราจากสังคมยังนำไปสูการถูกมองขามหรือแบงแยก ซึ่งความ

หมายถึงการที่ลักษณะหรือความเชื่อของบุคคลหรือกลุมคนใดทำใหเขาเหลานั้น 

ถูกแบงแยกหรือกีดกันออกไปจากคนกลุมใหญในสังคม 

23 การเหมารวม การเหมารวม (stereotype) คือทัศนคติจากประสบการณที่เคยเจอ ซึ่งคนกลุม

หนึ ่งมีตอคนอีกกลุ มหนึ ่ง เชน เชื ้อชาติ ศาสนา การเมือง เพศ ไปจนถึงกลุม

วัฒนธรรมยอยของสังคม จนกลายเปนมาตรฐานในการตัดสิน และเชื่อไปวาพวก

เขาเปนแบบนั้นเหมือนกันหมด ท้ังท่ียังไมรูจักตัวตนจริงๆ โดยอาจเปนไดท้ังในทาง

ที่ดี และไมดี แตแนวคิดของการเหมารวมสวนใหญมักมาพรอมอคติ จนกลายเปน

การเหมารวมยกเขง ท่ีไมคอยยุติธรรมกับบางคนท่ีไมไดเปนแบบนั้นเสมอไป 

24 การเลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติ หมายถึง การกระทำหรือไมกระทำการใดอันเปนการแบงแยก 

กีดกัน หรือจำกัดสิทธิ ประโยชนใด ๆ ไมวาจะทางตรงหรือทางออม 

25 สันติภาพและความขัดแยง ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในศักยภาพของตนเองและสามารถทำงานรวมกับ

ผูอื่นบนความหลากหลายวัฒนธรรมปราศจากภาวะความรุนแรงทางตรง ความ

รุนแรงเชิงโครงสราง และความรุนแรงทางวัฒนธรรม 

26 

 

การสื่อสารโดยคำนึงถึงความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถี  

การส ื ่ อสารโดยคำน ึ งถ ึ งความหลากหลายทางว ัฒนธรรมและเพศวิ ถี                            

เปนกระบวนการทางความคิดที่ผานการกลั่นกรองมาอยางมีลําดับขั้นตอน โดยถูก

สรางขึ้นจากองคประกอบตาง ๆ ที่เกิดจากการศึกษาคนควา ประสบการณชีวิต 

การระดมความคิด จากสภาพแวดลอม และทุกสิ่งที่อยูรอบตัวนํามาผสมผสานจน

ลงตัวตามวัตถุประสงค และนําความคิดที่ไดนําเสนอออกมาในรูปแบบของการ

สื่อสารตาง ๆบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถี ตามที่ผูสรางสรรค

ตั้งใจไว 

27 เพศวิถี เพศวิถี (sexual orientation) เปนความรูสึกทางอารมณหรือความสนใจทางเพศ

ตอบุคคลหนึ่ง ซึ่งบุคคลนั้นอาจเปนเพศเดียวกัน (homosexuality) เพศตรงกัน

ข าม (heterosexuality) ท ั ้ งสองเพศ (bisexuality) หร ือไม ฝ กใจทาง เพศ 

(asexuality) ก็ได 
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28 เพศสภาพ เพศสภาพ เพศทางสังคม (gender) ความเปนชายหรือหญิงที่มาจากความรูสึก

สวนตัว ซ่ึงไดรับผลมาจากปจจัยทางสังคม ดังนั้นอาจไมจำเปนตองตรงกับเพศทาง

ชีววิทยา และอาจเปลี่ยนแปลงได 

 

3.2 ขอควรปฏิบัติของผูสอนหรือผูเอ้ือกิจกรรม ICE  

 3.2.1 ผูสอนจะตองเอื้อกระบวนการแตละขั้นตอนของกิจกรรมใหชัดเจนและออกคำสั่งของ

แตละข้ันตอนใหชัดเจน เพ่ือใหผูเรียนไมเกิดความสับสนในข้ันตอนการเรียนรู 

 3.2.2 หลังจากผูสอนเอื้อกระบวนการของกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวใหผูสอนเปดพื้นที่การเรียนรู

ใหกับผูเรียนในการแลกเปลี่ยนซักถามขอสงสัย 

 3.2.3 การนำอภิปราย ควรใชคำถามท่ีชัดเจน โดยคำถามนั้นจะตองเปนคำถามท่ีเขาใจงาย ไมกระทบ

จิตใจกับผูเรียน และเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นในระหวางกิจกรรมกับวัตถุประสงคของ

กิจกรรม 

3.3 แนวทางในการใชแผนการจัดการเรียนรู 

คูมือครูเลมนี้จัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหครูใชประกอบการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการเรียนรู

ระหวางวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ซึ่งในหลักสูตรไดมีการแบง

หนวยการเรียนรูออกเปน 5 หนวยการเรียนรู สามารถใชคูกับแผนการจัดการเรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรูท่ี 

1 เรื่องตัวตนและความเกี่ยวพัน หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องความเหมือนและความตาง หนวยการเรียนรูที่ 3 

เรื ่องสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ หนวยการเรียนรูที ่ 4 เรื ่องการเลือกปฏิบัติและความเทาเทียม 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 เรื่องสันติภาพและความขัดแยง 

ในแตละหนวยการเรียนรูจะแบงเปนแผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบดวยชื่อแผนการจัดการ

เรียนรู  ตัวชี ้ว ัดหนวยหลัก ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู  สมรรถนะการเรียนรู ระหวางวัฒนธรรม 

หนวยการจัดการเรียนรูยอย และจำนวนชั่วโมง ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.3.1 ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย ลำดับท่ีของหนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู และ

เวลาเรียน เชน แผนการจัดการเรียนรู: การเรียนรูระหวางวัฒนธรรม หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ตัวตนและ

ความเก่ียวพัน ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 7 ชั่วโมง 

3.3.2 ตัวชี้วัดหนวยการเรียนรูหลัก เปนตัวชี้วัดที่ใชตรวจสอบนักเรียนกลังจากเรียนจบเนื้อหาท่ี

นำเสนอในแตละแผนการจัดการเรียนรูนั้น ๆ 

3.3.3 ความคิดรวบยอด เปนการบรรยายกรอบความคิดหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผน 

การจัดการเรียนรูแตละแผนตามจุดประสงคการเรียนรู โดยผูสอนไดระบุความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่เรียน 

ทักษะหรือกระบวนการทางภาษาที่ฝก และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติภาระงานตาม

ตัวชี้วัด 
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           3.3.4 สาระการเรียนรู  เปนหัวขอยอยที ่นำมาจัดการเรียนรู ในแตละแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึง

สอดคลองกับสาระหลักของการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม 

3.3.5 สมรรถนะการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม เปนสวนที่บอกสมรรถนะที่ตองการใหเกิดขึ ้นกับ

นักเรียนภายหลังจากเรียนจบในแตละแผน ท้ังในดานความรู ดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม ดานทักษะ/

กระบวนการ ซึ่งสอดคลองสัมพันธกับตัวชี้วัดหนวยการเรียนรูหลักและเนื้อหาในการแผนการจัดการเรียนรู

นั้นๆ 

3.3.6 หนวยการจัดการเรียนรูยอย ซ่ึงประกอบดวย ตัวชี้วัดของหนวยยอย สาระการเรียนรูของหนวย

ยอย วัตถุประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู ข้ันสรุป ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม อุปกรณ สื่อการเรียนรู 

ชิ้นงาน และการวัดและประเมินผล ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1) ตัวชี้วัดของหนวยยอย เปนตัวชี้วัดที่ใชตรวจสอบนักเรียนกลังจากเรียนจบเนื้อหาท่ี

นำเสนอในแตละหนวยการเรยีนรูยอยนั้น ๆ  

  2) สาระการเรียนรูของหนวยยอย เปนหัวขอยอยที่นำมาจัดการเรียนรูในแตละหนวยการ

จัดการเรียนรูยอยนั้น ๆ ซ่ึงสอดคลองกับสาระหลักของการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม 

  3) วัตถุประสงคการเรียนรู เปนสวนที่บอกจุดประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนภาย

หลังจากเรียนจบในแตละหนวยการเรียนรูยอย ทั้งในดานความรู ดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม ดาน

ทักษะ/กระบวนการ ซึ่งสอดคลองสัมพันธกับตัวชี้วัดหนวยการเรียนรูหลักและเนื้อหาในหนวยเรียนรูยอยนั้น 

  4) กระบวนการจัดการเรียนรู เปนการเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเนื้อหาใน

แตละเรื ่อง เพื่อใหครูสามารถนำไปใชประโยชนในการวางแผนการจัดการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงกระบวนการเรียนรูประกอบดวย กิจกรรมนำเขาสูบทเรียน ข้ันสอน ข้ันสรุป  

  5) ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปนสิ่งท่ีผูสอนหรือผูเอื้อกระบวนการควรระมัดระวังในการสอน 

ไมวาจะเปนอุปกรณ สื่อการเรียนรู การตั้งคำถามหรือการแลกเปลี่ยน 

  6) อุปกรณ เปนอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูยอย เชน ดินสอ 

กาว กรรไกร กระดาษ A4 

  7) สื่อการเรียนรู เปนสื่อการเรียนรูทุกประเภทที่ใชในการจัดการเรียนรูซึ่งมีทั้งสื่อธรรมชาติ 

สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และสื่อบุคคล 

  8) ชิ้นงาน ผลผลิตที่ไดจากการปฏิบัติงาน เชน ภาพวาด ใบงาน เปนตน หรือการปฏิบัติงาน

ที่แสดงใหเห็นถึง กระบวนการทำงานอยางชัดเจน เชน การพูด การรายงานปากเปลา การอาน การแสดง

บทบาทสมมุติ เปนตน 

  9) การวัดและประเมินผล เปนการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรูวาหลงัจากจัดการเรียนรูใน

แตละแผนการจัดการเรียนรูแลว นักเรียนมีพัฒนาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเปาหมายที่คาดหวัง

หรือไม และมีสิ่งท่ีจะตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุง สงเสริมในดานใดบาง 
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  10) บันทึกหลังการจัดการเรียนรู เปนสวนที่ใหครูบันทึกผลการจัดการเรียนรูวาประสบ

ความสำเร็จหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบาง และขอเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงแผนการ

จัดการเรียนรูครั้งตอไป 

 3.3.7 จำนวนชั่วโมง เวลาเรียนควรกำหนดใหเหมาะสมและเพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

เพ่ือพัฒนาใหนักเรียน มีความสามารถตามท่ีระบุไวในมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  

 นอกจากนี ้ยังอำนวยความสะดวกใหกับครู โดยจัดทำเอกสารและความรูเสริมสำหรับครู ไดแก 

โครงงาน แฟมสะสมผลงาน แบบบันทึกและแบบประเมิน
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3.4 โครงสรางหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตน 

โครงสรางหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม KSA (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 
 

ระดับ หนวยการ 

เรียนรู 

ความคิด 

รวบยอด 

ตัวช้ีวัด วิชาสังคม ตัวช้ีวัด 

ICE+gender 

หนวย 

การเรียนรูยอย 

จำนวนช่ั

วโมง 

Knowledge 

(ความรู) 

Skill 

(ทักษะ) 

Attitude 

(ทัศนคติ) 

I ตัวตนและ

ความเก่ียว

พัน 

ความเปนตัวตนท่ีมี

ความเก่ียวพันกับ 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตร 

ความเปนมา 

ของตนเอง 

ตั้งแตระดับ 

ปจเจกบุคคล 

ชุมชน ชาติพันธุ 

เพศวิถี ตลอดจน 

ประเด็นวัฒน 

ธรรมของ 

แตละโรงเรียน 

ป.4 

ส 4.2 ป.4/1 

อธิบายการตั้ง 

หลักแหลง 

และพัฒนาการของ

มนุษยยุคกอน 

ประวัติศาสตรและ

ยุคประวัติศาสตร 

โดยสังเขป 

ส 4.2 ป.4/2 

ยกตัวอยาง 

หลักฐานทาง 

ประวัติศาสตรท่ีพบ

ในทองถ่ินท่ีแสดง 

พัฒนาการของ 

มนุษยชาติใน 

ดินแดนไทย 

ป.4 

1.อธิบายความ 

หมายและความ 

สำคัญของ 

อัตลักษณตนเอง 

ประวัติศาสตร 

ความเปนมาของ

ตนเอง (คนหา 

ความเปนตัวตน 

ในประเด็น 

วัฒนธรรม 

และเพศวิถี 

ครอบครัว ชุมชน 

ชนเผา ประเด็น 

วัฒนธรรมของแต

ละโรงเรียน) 

โดยสังเขป 

2.ยกตัวอยางเรื่อง

ราวความเปน 

1.ทบทวนท่ีมา 

ของความเปน 

ตัวตน 

2.อัตลักษณ 

ความเปนตัวตน   

3.อัตลักษณทางวั

ฒนธรรม 

 

7 ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจ 

เก่ียวกับความหมาย

และความสำคัญ 

ของอัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตรความ

เปนมาของตนเอง 

ครอบครัว เพศวิถี 

ชุมชน ชนเผา 

รวมถึงประเด็น 

วัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียนได 

ผูเรียนมีทักษะในการ 

สื่อสารอธิบายความ 

หมายและ ความสำคัญ 

ของอัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตรความ 

เปนมาของตนเอง 

ครอบครัว พศวิถีชุมชน 

ชนเผา รวมถึงประเด็น 

วัฒนธรรมของแตละ 

โรงเรียน 

 

ผูเรียนมีความภาคภูมิ

ใจในอัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตรความ 

เปนมาของตนเอง 

ครอบครัว เพศวิถี 

ชุมชน ชนเผา 

รวมถึงประเด็น  

วัฒนธรรมของแตละ 

โรงเรียนได 
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อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

ประวัติ ศาสตร 

ความเปนมาของ

ตนเอง (ตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน 

ชนเผา ประเด็น 

วัฒนธรรมของแต

ละโรงเรียน) 

ไดอยางชัดเจน 

 ป.5 

ส 4.2 ป.5/1 

อธิบายอิทธิพลของ

อารยธรรมอินเดีย 

และจีนท่ีมีตอไทย 

และเอเชียตะวัน 

ออกเฉียงใต 

โดยสังเขป 

ส 4.2 ป.5/2 

อภิปรายอิทธิพล 

ของวฒันธรรม 

ตางชาติตอสังคม 

ไทยปจจุบัน 

โดยสังเขป 

ป.5 

1.อธิบายความ 

สำคัญ อิทธิพล 

ของอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม 

ประวัติ ศาสตร 

ความเปนมา 

และเพศวิถี 

ท่ีสงผลตอตนเอง 

(ครอบครัว ชุมชน 

ชนเผาประเด็น 

วัฒนธรรมของแต

ละโรงเรียน) 

โดยสังเขป 

1.ทบทวนอิทธ ิ

พลอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม 

2.อิทธิพลของ 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรม 

ตนเองและเพศ 

วิถี 

3.ศึกษาอิทธิพลลั

กษณทาง 

วัฒนธรรมท่ีสง 

ผลตอประเด็น 

วัฒนธรรม 

7 ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียว 

กับความสำคัญของ 

อิทธิพลจาก 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตรความ

เปนมาและเพศวิถี 

ท่ีสงผลตอตนเอง 

(ครอบครัว ชุมชน 

ชนเผา ประเด็น 

วัฒนธรรมของแต 

ละโรงเรียนได 

ผูเรียนมีทักษะกา 

รอภิปรายและเชื่อม 

โยงอิทธิพลของ 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและประวัติ

ศาสตรความเปนมา 

และเพศวิถีท่ีสงผล 

ตอตนเอง (ครอบครัว 

ชุมชน ชนเผา 

ประเด็นวัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียน 

ผูเรียนเขาใจและ 

ตระหนักในอิทธิพล 

จากอัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตร 

ความเปนมาและเพศ

วิถีท่ีสงผลตอตนเอง 

(ครอบครัว ชุมชน 

ชนเผา ประเด็น 

วัฒนธรรมของแต 

ละโรงเรียน) 
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2.อภิปรายอิทธิ 

พลของอัตลักษณ

ประวัติศาสตร 

ทางวัฒนธรรม 

ท่ีสงผลตอตนเอง 

(วัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียน) 

โดยสังเขป 

 ป.6 

ส 4.1 ป.6/1 

อธิบายความ 

สำคัญของวิธี การ 

ทางประวัติศาตร 

ในการศึกษา 

เรื่องราวทาง 

ประวัติศาสตร 

อยางงาย 

ส 4.1 ป.6/2 

นำเสนอขอมูลจาก

หลักฐานท่ีหลาก 

หลายในการทำ 

ความเขาใจเรื่อง 

ราวสำคัญในอดีต 

ป.6 

1.อธิบายข้ันตอน

การศึกษา 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตร 

ความเปนมาของ

ตนเอง 

(วัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียน) 

โดยสังเขป 

2.นำเสนอขอมูล 

รางความคิดใน 

การศึกษา 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

1.ทบทวนข้ัน 

ตอนอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม      

2. ศึกษา 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรม 

3.ข้ันตอนการ 

ศึกษาอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม 

4.นำเสนอ 

ขอมูลการศึกษา 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมอยาง 

สรางสรรค 

 

 

7 ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจ 

เก่ียวกับข้ันตอน 

การศึกษา 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตรความ

เปนมาของตนเอง 

(ประเด็นวฒันธรรม

ของแตละโรงเรียน) 

ได 

ผูเรียนมีทักษะในการ 

สื่อสารข้ันตอนของ 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและประวัติ-

ศาสตรความเปนมา 

ของตนเอง 

(ประเด็นวัฒนธรรม 

ของแตละโรงเรียน) 

อยางสรางสรรค  

ผูเรียนมีความ 

ตระหนักและให 

ความสำคัญกับการ 

เรียนรูอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตรความ 

เปนมาของตนเอง 

(ประเด็นวฒันธรรม 

ของแตละโรงเรียน) 
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ประวัติศาสตร 

ความเปนมาของ

ตนเองอยางสราง

สรรค (ประเด็น 

วัฒนธรรมของแต

ละโรงเรียน) 

โดยสังเขป 

I-

YOU 

ความ 

เหมือน 

และความ

ตาง 

ความเหมือน 

และความตาง 

ในความหลาก 

หลายทาง 

วัฒนธรรมสามารถ 

สื่อสารความ 

เปนอัตลักษณของ

ตัวเองและ 

เรียนรูเขาใจ 

และเคารพ 

อัตลักษณของผูอ่ืน 

ป.4 

ส 4.1 ป.4/4 

อธิบายความ 

แตกตางทาง 

วัฒนธรรมของกลุม

คนในทองถ่ิน 

ป.4 

1.อธิบายความ 

เหมือนและความ 

ตางของสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

ชาติพันธุนิยม 

ชาติพันธุสัมพันธ 

และความหลาก 

หลายทางเพศโดย

สังเขป 

1.ความเหมือน 

และความตาง 

ของสังคม 

พหวุัฒนธรรม 

2.ชาติพันธุนิยม 

ชาติพันธุสัมพันธ 

3.รูปแบบการ 

สื่อสารบนสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

 

6 ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจ 

เก่ียวกับความ  

เหมือนและความ 

ตางของสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

ชาติพันธุนิยม 

ชาติพันธุสัมพันธ 

และความหลาก 

หลายทางเพศ 

ผูเรียนมีทักษะการ 

สื่อสารในประเด็น 

ความเหมือนและ 

ความตางของสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

ชาติพันธุนิยมและ 

ชาติพันธุสัมพันธ 

และความหลากหลาย

ทางเพศ 

ผูเรียนมีความภูมิใจ 

ในความเหมือนและ 

ความตางของสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

ชาติพันธุนิยม 

ชาติพันธุสัมพันธ 

และความหลาก 

หลายทางเพศ 
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 2.ยกตัวอยางเรื่อง

ราวของสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

ชาติพันธุนิยม 

และชาติพันธุ 

สัมพันธไดอยาง 

ชัดเจน 

3.อธิบายรูปแบบ

การสื่อสารและ 

ยกตัวอยาง 

ประกอบไดโดย 

สังเขป 

ยกตัวอยาง 

ประกอบได 

  ป.5 

1.อธิบายความ 

เหมือนของ 

ชาติพันธุ เพศ 

ตนเองชาติพันธุ 

และเพศอ่ืน ๆ 

ในพ้ืนท่ีบริบท 

สังคมของผูเรียน 

โดยสังเขป 

2.อธิบายความ 

ตางของชาติพันธุ

และเพศตนเอง 

1.ทบทวนความ 

เหมือนและ 

ความตางของ 

ชาติพันธุและ 

เพศตนเอง 

2.ทบทวนความ 

เหมือนและ 

ความตางของ 

ชาติพันธุและ 

เพศอ่ืน ๆ 

3.รูปแบบการ 

สื่อสารใน 

6 ผูเรียนผูเรียนมี 

ความรูความเขาใจ 

เก่ียวกับความ 

เหมือนความตาง 

ของชาติพันธุและ 

เพศตนเองกับชาติ

พันธุและเพศอ่ืนๆ 

รวมถึงความแตก 

ตางของรูปแบบการ

สื่อสารในพ้ืนท่ี 

บริบทสังคมของ 

ผูเรียนและ 

ผูเรียนมีทักษะการ 

สือ่สารในวัฒนธรรม 

ปจเจกของตนเองและ

กลุมคนในวัฒนธรรม 

ของตนเอง 

ผูเรียนเปดใจรับฟง 

ความเหมือน 

ความตางของ 

ชาติพันธุและเพศ 

ตนเองกับชาติพันธุ 

และเพศอ่ืนๆ 

และรูปแบบของการ

สือ่สารในวัฒนธรรม

ปจเจกของตนเอง 

และกลุมคนใน 

วัฒนรรมของตนเอง 
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กับชาติพันธุและ 

เพศอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี 

บริบทสังคมของ 

ผูเรียนโดยสังเขป 

3.อธิบายรูปแบบ

การสื่อสารใน 

วัฒนธรรมปจเจก 

ของตนเองและ 

กลุมคนใน 

วัฒนธรรมของ 

ตนเองพรอมยก 

ตัวอยางประกอบ 

โดยสังเขป 

วัฒนธรรมของ 

ตนเอง 

4.ความเหมือน 

และความตาง 

ของประเด็น 

ทางวัฒนธรรม 

 

ยกตัวอยาง 

ประกอบได 

 ป.6 

ส 4.1 ป.6/4 

อธิบายคุณคาทาง 

วัฒนธรรมท่ีแตก 

ตางกันระหวางกลุม 

คนในสังคมไทย 

ส 4.1 ป.6/5 

ติดตามขอมูลขาว 

สารเหตุการณตางๆ

ในชีวิตประจำวัน 

เลือกรับและใช 

ป.6 

1.อธิบายความ 

สำคัญและคุณคา

ของวัฒนธรรมท่ีมี

ความเหมือนกัน 

ของวฒันธรรม 

และเพศตนเอง 

กับวัฒนธรรม 

และเพศอ่ืน ๆ 

โดยสังเขป 

1.ความสำคัญ 

และคุณคาของ 

วัฒนธรรมท่ีมี 

ความเหมือนและ

ความตางกัน 

2.ความเหมือน 

และความตาง 

ของชาติพันธุ 

3.รูปแบบการ 

สื่อสารของ 

วัฒนธรรมอ่ืน 

6 ผูเรียนผูเรียนมี 

ความรูความเขาใจ 

เก่ียวกับความ 

สำคัญและคุณคา 

ของวัฒนธรรมท่ีมี 

ความเหมือนและ 

ความตางกันของ 

วัฒนธรรมและเพศ

ตนเองกับ 

วัฒนธรรมและเพศ

อ่ืน ๆ ได 

ผูเรียนมีทักษะการ 

สื่อสารและนำเสนอ 

ขอมูลคุณคาทาง 

วัฒนธรรมมีความ 

เหมือนและความตาง

ของวัฒนธรรมและ 

เพศตนเองกับ 

วัฒนธรรมและ 

เพศอ่ืนๆ 

ผูเรียนยอมรับ   

วัฒนธรรมท่ีมีความ 

เหมือนและความตาง

ของวัฒนธรรมและ 

เพศตนเองกับ 

วัฒนธรรมและเพศ 

อ่ืน ๆ 
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ขอมูลขาวสารใน 

การเรียนรูไดอยาง 

เหมาะสม 

2.อธิบายความ 

สำคัญและคุณคา

ของวัฒนธรรมท่ีมี

ความตางของ 

วัฒนธรรมและ 

เพศตนเองกับ 

วัฒนธรรม 

และเพศอ่ืน ๆ 

โดยสังเขป 

3.นำเสนอรูปแบบ

การ สื่อสารของ 

วัฒนธรรมอ่ืน ๆ 

อยางนอย 1 

วัฒนธรรมและยก 

ตัวอยางประกอบ 

โดยสังเขป 

4.ความเหมือน 

และความตาง 

ของประเด็น 

ทางวัฒนธรรม 

 

YOU สิทธิ 

มนุษยชน 

และความ 

รับผิดชอบ 

สิทธิและหนาท่ี 

ของปฏิญญา 

วาดวยสิทธิ 

มนุษยชนและ 

อนุสัญญาวา 

ดวยสิทธิเด็ก   

สามารถประยุกต 

ใชดวยความ คำนึง 

ป.4 

ส 2.1 ป.4/1 

ปฏิบัติตนเปน 

พลเมืองดีตามวิถี 

ประชาธิปไตยใน 

ฐานะสมาชิกท่ีดี 

ของชุมชน 

ป.4 

1.วิเคราะหสิทธิ 

ข้ันพ้ืนฐานท่ีเด็ก 

ทุกคนพึงจะไดรับ

ตามหลักสิทธิ 

เด็กและความ 

หลากหลายทาง 

เพศ 

1.สิทธิเด็กข้ัน 

พ้ืนฐาน 

2.การวิเคราะห 

ศักยภาพตนเอง 

3.การปฏิบัติ 

หนาท่ีตามวิถี 

วัฒนธรรม 

 

7 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ

ความหมายสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานท่ีเด็กทุกคน

พึงจะไดรับตาม 

หลักสิทธิเด็กและ 

ความหลากหลาย 

ทางเพศได 

1.ผูเรียนมีทักษะการ 

วิเคราะหสิทธิข้ันพ้ืน 

ฐานท่ีเด็กทุกคนพึงจะ 

ไดรับตามหลักสิทธิเด็ก

และความหลากหลาย 

ทางเพศได 

2.ผูเรียนมีทักษะในการ

ใชเครื่องมือสำหรับการ

ผูเรียนภูมิใจใน 

ศักยภาพของตนเอง 

และพรอมปฏิบัติตน

ตามบทบาทหนาท่ี 

ความรับผิดชอบ 

ตามวิถีประชาธิปไตย

ในฐานะสมาชิกท่ีดี 

ของกลุม 
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สิทธิและความรับ 

ผิดชอบในบทบาท

หนาท่ีของตนเอง 

และเคารพให 

เกียรติผูอ่ืน  

 

ส 2.1 ป.4/2 

ปฏิบัติตนในการ 

เปนผูนำและผูตาม

ท่ีดี 

ส 2.1 ป.4/3 

วิเคราะหสิทธิ 

ข้ันพ้ืนฐานท่ีเด็ก 

ทุกคนพึงไดรับตาม

กฎหมาย 

2.วิเคราะห 

ศักยภาพของ 

ตนเอง (ความรู 

ความสามารถ 

ความถนัด 

ตามเพศวิถี) 

ไดในการทำงาน 

รวมกับผูอ่ืน 

(บนฐานของ 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรมของแต 

ละโรงเรียน) 

3.ปฏิบัติตนตาม 

บทบาทหนาท่ี 

ความรับผิดชอบ 

ของแตละคนตาม 

วิถีวัฒนธรรมและ 

วิถีประชาธิปไตย 

ในฐานะสมาชิกท่ี

ดีของชุมชน 

2.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ

เครื่องมือการ 

วิเคราะหศักยภาพ 

ของตนเอง (ความรู 

ความสามารถ 

ความถนัดตามเพศ

วิถี)ไดในการทำงาน 

รวมกับผูอ่ืน 

(บนฐานของ 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียน) 

วิเคราะหศักยภาพของ

ตนเอง (ความรู 

ความสามารถ 

ความถนัด ตามเพศวิถี) 

ไดในการทำงานรวม 

กับผูอ่ืน (บนฐานของ 

ประเด็นทางวัฒนธรรม

ของแตละโรงเรียน) 

 

 

 ป.5 

ส 4.1 ป.5/1 

ยกตัวอยาง 

ป.5 

1.เสนอวิธีการ 

ปกปองคุมครอง 

ตนเองหรือผูอ่ืน 

1.วิธีการปกปองคุ

มครองตนเอง 

หรือผูอ่ืน   

 

7 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ

ความหมาย 

ความสำคัญหลัก  

1.ผูเรียนมีทักษะในการ 

เสนอวิธีการปกปอง 

คุมครองตนเองหรือ 

ผูอ่ืนจากการ           

ผูเรียนเปดใจ 

ยอมรับศักยภาพของ

ตนเองและผูอ่ืน 
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และปฏิบัติตนตาม

สถานภาพ บทบาท 

สิทธิ เสรีภาพและ 

หนาท่ีในฐานะ 

พลเมืองดี 

ส 4.1 ป.5/2 

เสนอวิธีการปกปอง

คุมครองตนเองหรือ 

ผูอ่ืนจากการ 

ละเมิดสิทธิเด็ก 

จากการละเมิด 

สิทธิเด็กและสิทธิ

ความหลากหลาย

ทางเพศ 

2.การวิเคราะห 

ศักยภาพของ 

ตนเอง (ความรู 

ความสามารถ 

ความถนัด 

ตามเพศวิถี) 

ไดในการทำงาน 

รวมกับผูอ่ืน 

(บนฐานของ 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียน) 

3.ยกตัวอยางและ 

ปฏิบัติตนตาม 

สถานภาพ 

บทบาทสิทธิเสรี 

ภาพและหนาท่ี 

ในฐานะพลเมืองดี 

2.การคนหา 

ศักยภาพของ 

ตนเอง 

3.บทบาทสิทธ ิ

เสรีภาพและ 

หนาท่ีในฐานะ 

พลเมืองดี 

 

การของสิทธิเด็ก 

และสิทธิความ  

หลากหลายทาง 

เพศพรอมยก 

ตัวอยางได 

2.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ

เครื่องมือการ 

วิเคราะหศักยภาพ 

ของตนเอง (ความรู 

ความสามารถ 

ความถนัด 

ตามเพศวิถี) 

ไดในการทำงาน 

รวมกับผูอ่ืน 

(บนฐานของ 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียน) 

ละเมิดสิทธิเด็กและ 

สิทธิความหลากหลาย

ทางเพศได 

2.ผูเรียนมีทักษะในการ

อธิบายศักยภาพของ 

ตนเองและผูอ่ืน 

(ความรู ความสามารถ 

ความถนัด ตามเพศวิถี) 

ไดในการทำงานรวม 

กับผูอ่ืน (บนฐานของ 

ประเด็นวัฒนธรรม 

ของแตละโรงเรียน)  

พรอมปฏิบัติตนตาม 

สถานภาพ บทบาท 

สิทธิเสรีภาพ 

สิทธิความหลาก 

หลายทางเพศ 

และหนาท่ีในฐานะ 

พลเมืองดี 
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 ป.6 

ส 4.1 ป.6/1 

ปฏิบัติตาม 

กฎหมายท่ี 

เก่ียวของกับชีวิต 

ประจำวันของ 

ครอบครัวและ 

ชุมชน 

1.เสนอวิธีการ 

ปกปองคุมครอง 

เด็กจากการ 

ละเมิดสิทธิเด็ก 

และสิทธิความ 

หลากหลายทาง 

เพศในระดับ 

โรงเรียนได 

2.วิเคราะห 

ศักยภาพของ 

ตนเอง (ความรู 

ความสามารถ 

ความถนัด 

ตามเพศวิถี) 

ไดในการทำงาน 

รวมกับผูอ่ืน 

(บนฐานของ 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียน) 

3.ยกตัวอยางและ 

ปฏิบัติตาม 

1.วิธีการปกปอง 

คุมครองเด็กใน 

โรงเรียน 

2. การคนหา 

ศักยภาพตนเอง 

3.ปฏิบัติตาม 

กฎหมายท่ีเก่ียว 

ของกับชีวิต 

ประจำวัน 

 

7 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ

วิธีการปกปอง 

คุมครองเด็กจาก 

การละเมิดสิทธิเด็ก

และสิทธิความ 

หลากหลายทาง 

เพศในระดับ 

โรงเรียน 

2.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ

ความสำคัญของ 

สิทธิเด็กและเสนอ 

วิธีการปกปอง 

คุมครองเด็ก 

จากการละเมิด 

สิทธิเด็กในระดับ 

โรงเรียนได 

1.ผูเรียนมีทักษะการ  

วิเคราะหศักยภาพของ 

ตนเองได (ความรู 

ความสามารถ 

ความถนัด ตามเพศวิถี)  

2.ผูเรียนมีทักษะในการ

ใชศักยภาพของตนเอง 

และผูอ่ืนท่ีเหมาะสม 

(ความรู ความสามารถ 

ความถนัด ตามเพศวิถี) 

ไดในการทำงานรวม 

กับผูอ่ืน (บนฐานของ 

ประเด็นทางวัฒนธรรม

ของแตละโรงเรยีน) 

ผูเรียนมีความม่ันใจ  

ในศักยภาพของตน 

เองและผูอ่ืนพรอม 

สรางการมีสวนรวม 

ในการเรียนรูและการ

พัฒนาท่ีเหมาะสมกับ

ศักยภาพท่ีหลาก 

หลายของแตละคน 
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กฎหมายท่ี 

เก่ียวของกับชีวิต

ประจำวันของ 

ครอบครัวและ 

ชุมชน 

YOU-

WE 

การเลือก 

ปฏิบัติ 

และความ 

เทาเทียม 

ผลกระทบจากการ

เลือกปฏิบัติและ 

แสวงหาแนวทาง 

ในการออกแบบ 

การทำงานรวมกับ

ผูอ่ืนบนความ 

เสมอภาคและ 

ความเทาเทียม 

ท้ังทางเชื้อชาติ 

ศาสนา เพศ วัย 

สีผิว รูปราง 

หนาตา สรีระ 

ทางรางกายและ 

ฐานะทาง 

เศรษฐกิจ 

 ป.4 

1.อธิบายความ 

หมาย ลักษณะ 

ของอคติ ตีตรา 

โดยสังเขป 

2.ยกตัวอยางเรื่อง

ราวอคติ ตีตรา 

ทางวัฒนธรรม 

และทางเพศได 

อยางชัดเจน 

3.ทำงานรวมกับ 

ผูอ่ืนบนความ 

เสมอภาคและ 

ความเทาเทียม 

1.รูจริงหรือเปลา 

(Perception)  

2.ความตระหนัก 

ในการลดอคติ 

การตีตรา 

ในการทำงาน 

รวมกับผูอ่ืน: 

ใจเขาใจเรา  

3.การทำงานรวม

กับผูอ่ืนโดย 

ปราศจากความ 

อคติและการ 

ตีตรา:ลงมือ 

ปฏิบัติดวยสองมือ

เรา 

10 ผูเรียนความรู 

ความเขาใจ 

ความหมายและ 

ลักษณะของ 

การอคติ การตีตรา 

และทางเพศ 

พรอมยกตัวอยางได 

 

 

 

 

ผูเรียนมีทักษะการ 

สื่อสารทำงานรวมกับ 

ผูอ่ืนบนความ 

เสมอภาคและความ 

เทาเทียมทางเพศ 

ผูเรียนตระหนักใน 

การทำงานรวมกับ 

ผูอ่ืนโดยปราศจาก 

อคติและตีตราบน 

ความเสมอภาคและ 

ความเทาเทียมทาง 

เชื้อชาติ ศาสนา เพศ 

วัย สีผิว รูปราง 

หนาตา สรีระ 

ทางรางกาย 

และฐานะทาง 

เศรษฐกิจ 

  ป.5 

1.อธิบายความ 

1.ไมควรตัดสิน 

คนอ่ืนจากความ 

คิดของตัวเอง: 

10 ผูเรียนความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

การเหมารวมและ 

การเลือกปฏิบัติ 

1.ผูเรียนมีทักษะในการ 

อธิบายลักษณะของ 

การเหมารวมและการ 

เลือกปฏิบัติทาง 

ผูเรียนตระหนักใน 

การทำงานรวมกับ 

ผูอ่ืนโดยปราศจาก 

การเหมารวมและ 
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หมายลักษณะ 

ของการเหมารวม

และการเลือก 

ปฏิบัติโดยสังเขป 

2.ยกตัวอยางเรื่อง

ราวการเหมารวม 

การเลือกปฏิบัติ 

ทางวัฒนธรรม 

และทางเพศได 

อยางชัดเจน 

3.ทำงานรวมกับ 

ผูอ่ืนบนความ 

เสมอภาคและ 

ความเทาเทียม 

รูจริงหรือเปลา 

(Perception) 

2.ความตระหนัก 

ในการเหมารวม 

และการเลือก 

ปฏิบัติในการ 

ทำงานรวมกับ 

ผูอ่ืน: ใจเขาใจเรา 

3.การทำงานรวม

กับผูอ่ืนโดย 

ปราศจากการ 

เหมารวมและ 

การเลือกปฏิบัติ: 

ลงมือปฏิบัติดวย 

สองมือเรา 

ทางวัฒนธรรมและ

ทางเพศได 

วัฒนธรรมและทางเพศ

พรอมยกตัวอยาง 

ประกอบไดอยาง 

ชัดเจน 

2.ผูเรียนมีทักษะการ 

ทำงานรวมกับผูอ่ืนบน

ความเสมอภาคและ 

ความเทาเทียม 

ทางเพศ 

การเลือกปฏิบัติบน 

ความเสมอภาคและ 

ความเทาเทียมทาง 

เชื้อชาติ ศาสนา เพศ 

วัย สีผิว รูปราง 

หนาตา สรีระ 

ทางรางกาย และ

ฐานะทางเศรษฐกิจ 
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  ป.6 

1.อธิบายผล 

กระทบ ของอคติ 

การตีตรา 

การเหมารวมและ

การเลือกปฏิบัติ 

ทางวัฒนธรรม 

และทางเพศ 

โดยสังเขป 

2.นำเสนอท่ีมา 

สาเหตุและ 

ผลกระทบของ 

อคติ การตีตรา 

การเหมารวมและ

การเลือกปฏิบัติ 

โดยสังเขป 

3.ทำงานรวมกับ 

ผูอ่ืนบนความ 

เสมอภาคและ 

ความเทาเทียม 

1.ไมควรตัดสิน 

คนอ่ืนจากความ 

คิดของตัวเอง: 

รูจริงหรือเปลา 

(Perception) 

2.สาเหตุและผล 

กระทบของอคติ 

การตีตรา การ 

เหมารวมและ 

การเลือก ปฏิบัติ 

ทางวัฒนธรรม 

และทางเพศ: 

ใจเขาใจเรา 

3.การทำงานรวม

กับผูอ่ืนโดย 

ปราศจากความ 

อคติ ตีตรา 

การเหมารวม 

และการเลือก 

ปฏิบัติ: ลงมือ 

ปฏิบัติดวยสอง 

มือเรา 

 

10 ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจ 

เก่ียวกับสาเหตุและ

ผลกระทบของอคติ 

การตีตรา 

การเหมารวมและ 

การเลือกปฏิบัติ 

ทางวัฒนธรรมและ

ทางเพศได 

ผูเรียนมีทักษะสื่อสาร 

และทำงานรวมกับผูอ่ืน 

โดยปราศจากการอคติ 

ตีตรา การเหมารวม 

และการเลือกปฏิบัติ 

บนฐานความเสมอภาค

และความเทาเทียม 

ทางเพศ  

ผูเรียนมีความเปน 

ผูนำท่ีมีหัวใจของการ

ไมอคติ ตีตรา 

เหมารวมและไมเลือก

ปฏิบัติบนความ 

เสมอภาคและความ 

เทาเทียมทางเชื้อชาติ 

ศาสนา เพศ วัย สีผิว 

รูปราง หนาตา 

สรีระทางรางกาย 

และฐานะทาง 

เศรษฐกิจ 
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WE สันติภาพ 

และความ

ขัดแยง 

ศักยภาพของ 

ตนเอง สามารถ 

ทำงานรวมกับผูอ่ืน 

บนความหลาก 

หลายวัฒนธรรม 

ไดอยางสันติ 

ป.4 

ส 2.1 ป.4/2 

ปฏิบัติตนในการ 

เปนผูนำและผูตาม

ท่ีดี 

ส 2.1 ป.4/5 

เสนอวิธีการอยูรวม

กันอยางสันติสุข 

ในชีวิตประจำวัน 

ป.4 

1.เรียนรูการทำ 

งานเปนกลุม 

2.มีความรับผิด 

ชอบในบทบาท 

หนาท่ีท่ีไดรับมอบ

หมายในการทำ 

งานกลุม  

3.สามารถสื่อสาร

ความตองการของ

ตนเองไดอยาง 

สรางสรรคบน 

ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม 

และเพศวิถีได 

อยางสันติ 

โดยสังเขป 

1.ภารกิจรวม 

ภารกิจเรา 

2.การเตรียมการ

นำเสนอผลงาน 

3.การนำเสนอ 

ผลงานและการ 

ประเมินผล   

10 ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจ 

เก่ียวกับเครื่องมือ 

ในการสื่อสารเพ่ือ 

สรางการเรียนรู 

และประสานการ 

ทำงานรวมกับผูอ่ืน

อยางสรางสรรคบน

ความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมและ 

เพศวิถีไดอยางสันติ 

ผูเรียนมีทักษะในการ 

ใชเครื่องมือในการ 

สื่อสารเพ่ือสรางการ 

เรียนรูและประสาน 

การทำงานรวมกับผูอ่ืน

อยางสรางสรรคบน 

ความหลากหลายทาง 

วัฒนธรรมและเพศวิถี 

ไดอยางสันติ 

ผูเรียนภูมิใจในการใช

เครื่องมือในการ 

สื่อสารเพ่ือสรางการ 

เรียนรูและประสาน 

การทำงานรวมกับ 

ผูอ่ืนอยางสรางสรรค

บนความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและ 

เพศวิถีไดอยางสันติ 

 ป.5 

ส 2.1 ป.5/4 

มีสวนรวมในการ 

อนุรักษ เผยแพร 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ในชุมชน 

ป.5 

1.สามารถรวมวาง

แผนการทำงาน 

เปนกลุม 

2.สามารถนำ 

เสนอผลการ 

ดำเนินงานอยาง 

1.ภารกิจรวม 

ภารกิจเรา 

2.การเตรียมการ

นำเสนอผลงาน 

3.การนำเสนอผล

งานและการ 

ประเมินผล   

10 ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจ 

เก่ียวกับการ 

กระบวนการวาง 

แผนการทำงานเปน

กลุมไดอยางสันติ 

บนความหลาก 

ผูเรียนมีทักษะในการ 

วางแผนการทำงาน 

เปนกลุมไดอยางสันติ 

บนความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมและ 

เพศวิถีผานกิจกรรม 

การอนุรักษและ 

ผูเรียนมีความ 

ตระหนักเห็นคุณคา 

และความสำคัญใน 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ของชุมชนตนเอง 

 

คูมือการจัดการเรยีนรูสำหรบัผูสอน ICE 

 

  

35 



 
สรางสรรคบน 

ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม1 

และเพศวิถี 

ไดอยางสันติ 

หลายทาง 

วัฒนธรรมและ 

เพศวิถี 

เผยแพรภูมิปญญา 

ทองถ่ินในชุมชน 

 ป.6 

ส 2.1 ป.6/3 

แสดงออกถึง 

มารยาทไทยไดอยา

งเหมาะ สมถูกกาล 

เทศะ 

ป.6 

1.เปนผูนำในการ

วางแผนการทำ 

งานเปนกลุมท่ีรับ

ฟงความคิดเห็น 

ของผูอ่ืนบนความ 

หลากหลายทาง 

วัฒนธรรมและ 

เพศวิถี 

2.นำเสนอผลงาน

ลงมือปฏิบัติงาน 

รวมกับผูอ่ืนและ 

สื่อสารบนความ 

หลากหลายทาง 

วัฒนธรรมและ 

เพศวิถีไดอยาง 

สันต ิ

1.ภารกิจรวม 

ภารกิจเรา 

2.การเตรียมการ

นำเสนอผลงาน 

3.การนำเสนอผล

งานและการ 

ประเมินผล   

10 ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจ 

เก่ียวกับหลักการ 

และแนวทางการ 

ของการเปนผูนำท่ีมี

ความเปนธรรม 

ภิบาลบนความ 

หลากหลายทาง 

วัฒนธรรมและ 

เพศวิถี 

 

 

1.ผูเรียนมีทักษะในการ

เปนผูนำในการวาง 

แผนการทำงานเปน 

กลุมท่ีรับฟงความคิด 

เห็นของผูอ่ืนบน 

ความหลากหลายทาง 

วัฒนธรรมและเพศวิถี 

2.ผูเรียนมีทักษะในการ

นำเสนอผลงานจาก 

การลงมือปฏิบัติงาน 

รวมกับผูอ่ืนและ 

สื่อสารอยางสรางสรรค

บนความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมและเพศ

วิถีไดอยางสันติ 

ผูเรียนมีความม่ันใจ 

ในการเปนผูนำท่ีมี 

ความเปนธรรมภิบาล

บนความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและ 

เพศวิถี 

 

 

 
1 บนความหลากหลายทางวฒันธรรมเท่ากบัการมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์และเผยแพรภ่มูิปัญญาทอ้งถ่ินในชมุชน 
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โครงสรางหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมระดับมัธยมตอนตน 

 

ระดับ หนวยการ 

เรียนรู 

ความคิดรวบยอด ตัวช้ีวัด 

วิชาสังคม+ 

สุขศึกษา 

ตัวช้ีวัด 

ICE+gender 

หนวย 

การเรียนรูยอย 

จำนว

นช่ัวโม

ง 

K 

(ความรู) 

S 

(ทักษะ) 

A 

(ทัศนคติ) 

I ตัวตนและ 

ความเปน 

เจาของ 

(ความเก่ียว

พัน) 

ความเปนตัวตนท่ีมี

ความเก่ียวพันกับ 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตร 

ความเปนมาของ 

ตนเองตั้งแตระดับ

ปจเจกบุคคล 

ชุมชน ชาติพันธุ 

เพศวิถี ตลอดจน 

ประเด็นวัฒนธรรม

ของแตละโรงเรียน 

ม.1 

ส 4.2 ม.1/1 

อธิบายพัฒนา 

การทางสังคม 

เศรษฐกิจ 

และการเมือง 

ของประเทศตาง

ในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออก

เฉียงใต 

ส 4.2 ม.1/2 

ระบุความสำคัญ

ของแหลง 

อารยธรรมใน 

ภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียง 

ใต 

1.อธิบายพัฒนา 

การขอมูลของ 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร 

ความเปนมาและ 

เพศวิถีของตนเอง

จากอดีตจนถึง 

ปจจุบัน 

(ประเด็นวัฒน 

ธรรมของแตละ 

โรงเรียน) 

2.ระบุความสำคัญ

ของแหลงเรียนรู 

ขอมูลอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร 

ความเปนมาของ 

ตนเอง (ประเด็น 

1.พัฒนาการของ 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรม 

2.พัฒนาการ 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรม    

ประวัติศาสตร 

ความเปนมาและ 

เพศวิถี 

3.แผนท่ีแหงการ 

เรียนรู 

 

7 1. ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจ เก่ียวกับ 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมประวัติศาสตร 

ความเปนมาและเพศวิถี

ของตนเองจากอดีตจนถึง

ปจจุบัน 

2.แหลงเรียนรูขอมูล 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม

และประวัติศาสตรความ 

เปนมาของตนเอง 

1.ผูเรียนสามารถ 

อธิบายพัฒนาการ 

ขอมูลของอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรความ 

เปนมาและเพศวิถี 

ของตนเองจากอดีต 

จนถึงปจจุบัน 

(ประเด็นวัฒนธรรม 

ของแตละโรงเรียน) 

2.ผูเรียนสามารถระบุ

ความสำคัญของ 

แหลงเรียนรูขอมูล 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตรความ 

เปนมาของตนเอง 

(ประเด็นวัฒนธรรม 

ของแตละโรงเรียน) 

1.ผูเรียนมีเกิดความ

ภาคภูมิใจใน 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตร 

ความเปนมาของ 

ตนเอง 

2.ผูเรียนเกิดการ 

เปดใจท่ีจะเรียนรู 

ตนเองในประเด็น 

ของเพศวิถี 
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วัฒนธรรมของแต

ละโรงเรียน) 

ม.2 

 

 

ม.2 

1.อธิบายข้ันตอน

การประกอบสราง

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตร 

ความเปนมาของ 

ตนเองได 2. 

อภิปราย 

ประโยชนและ 

ระบุความสำคัญ 

ของอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตร 

ความเปนมาและ

เพศวิถีตนเอง 

(ประเด็น 

วัฒนธรรมของแต

ละโรงเรียน) ได 

1.ข้ันตอนการ 

ประกอบสราง 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรม     

2.ทบทวนการ 

ประกอบสราง 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร 

ความเปนมาของ 

ตนเอง 

3.ระบุความ 

สำคัญของแผนท่ี 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรม 

7 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

การประกอบสราง 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม 

และประวัติศาสตร 

ความเปนมาของตนเอง 

2.ประโยชนและความ 

สำคัญของอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตรความ 

เปนมาตลอดจนเพศ 

วิถีของตนเอง 

1.ผูเรียนสามารถ 

อธิบายข้ันตอนการ 

ประกอบสราง 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตร 

ความเปนมาของ 

ตนเองได 

(ประเด็นวัฒนธรรม 

ของแตละโรงเรียน)  

2. ผูเรียนสามารถ 

อภิปรายประโยชน 

ของอัตลักษณทาง 

วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรความ 

เปนมาตลอดจนเพศ 

วิถีของตนเอง 

(ประเด็นวฒันธรรม 

ของแตละโรงเรียน) 

ในมิติทางวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ ธรรมชาติ 

1.ผูเรียนมีความ 

ตระหนักใน             

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมและ 

ประวัติาสตรความ 

เปนมาของตนเอง 

2.ผูเรียนเกิดการ 

ยอมรับตนเองใน 

ประเด็นของเพศวิถี 
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ม.3 

 

ม.3 

1.อธิบายอิทธิพล

ท่ีมีผลตอการปรับ

เปลี่ยนอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร 

ความเปนมาและ 

เพศวิถีของตนเอง 

(ประเด็นของแต 

ละโรงเรียน) ได 

2.นำเสนอขอมูล 

รูปแบบอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรมท่ี 

เหมาะสมกับ 

บริบทชุมชนของ 

ตนเอง (ประเด็น 

วัฒนธรรมของแต

ละโรงเรียน) 

อยางสรางสรรค 

1.อิทธิพลท่ีมีผลตอ

การปรับเปลี่ยน 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรม      

2.ลำดับเหตุการณ

อิทธิพลท่ีมีผลตอ 

การปรับเปลี่ยน 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรม 

3.รูปแบบ 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมท่ี 

เหมาะสมกับ 

บริบทชุมชน 

 

7 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

อิทธิพลท่ีมีผลตอการ 

ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรความ 

เปนมาและเพศวิถี 

ของตนเอง 

1.ผูเรียนสามารถ 

อธิบายอิทธิพลท่ีมีผล

ตอการปรับเปลี่ยน 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรความ 

เปนมาและเพศวิถี 

ของตนเองได 

(ประเด็นวัฒนธรรม 

ของแตละโรงเรียน)  

2.ผูเรียนสามารถนำ 

เสนอขอมูลรูปแบบ 

อัตลักษณทาง 

วัฒนธรรมท่ีเหมาะ 

สมกับบริบทชุมชน 

ของตนเอง (ประเด็น 

วัฒนธรรมของแตละ 

โรงเรียน) อยางสราง 

สรรค 

1.ผูเรียนมีความ 

ม่ันใจในอัตลักษณ 

ทางวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร 

ความเปนมาของ 

ตนเองและประเด็น 

ของเพศวิถี 

I-

YOU 

ความ 

เหมือน 

ความตาง 

ความเหมือนและ 

ความตางในความ

หลากหลายทาง 

วัฒนธรรมสามารถ

สื่อสารความเปน 

ม.1 

ส 4.1 ม.1/3 

อภิปรายเก่ียว 

กับคุณคาทาง 

วัฒนธรรมท่ีเปน

ม.1 

1.อธิบายปจจัย 

และพัฒนาการ 

ความอคติตอ 

1.พัฒนาการ 

ความอคติตอ 

บุคคลและ 

วัฒนธรรม 

6 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

ความอคติตอบุคคล 

และวัฒนธรรม 

1.ผูเรียนสามารถ 

อธิบายปจจัยและ 

พัฒนาการความอคติ

ตอบุคคลและ 

วัฒนธรรม  

ผูเรียนมีความภูมิใจ 

ในอัตลักษณและ 

ความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมของ 
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อัตลักษณของ 

ตัวเอง เรียนรู 

เขาใจและ 

เคารพอัตลักษณ 

ของผูอ่ืน 

ปจจัยในการ 

สรางความ 

สัมพันธท่ีดีหรือ

อาจนำไปสู 

ความเขาใจผิด 

ตอกัน 

พ 2.1 ม.1/1 

อธิบายวิธีการ 

ปรับตัวตอการ 

เปลี่ยนแปลง 

ทางรางกาย 

จิตใจ อารมณ 

และพัฒนาการ

ทางเพศอยาง 

เหมาะสม 

บุคคลและ 

วัฒนธรรม  

2.ระบุผลกระทบ

ท่ีสงผลตออคติตอ

บุคคลวัฒนธรรม 

และเพศ 

ยกตัวอยาง 

ประกอบ 

3.ยกตัวอยางการ

สื่อสารท่ีนำไปสู 

การสรางอคติตอ

บุคคลและ 

วัฒนธรรม 

2.ผลกระทบท่ีสง 

ผลตออคติตอ 

บุคคลวัฒนธรรม 

และเพศ         

3.การสื่อสารท่ี 

นำไปสูการสราง 

อคติตอบุคคล 

และวัฒนธรรม 

4.ความเหมือน 

และความตางของ

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรม 

 

2.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

รูปแบบการสื่อสารท่ีนำ 

ไปสูการสรางอคติตอ 

บุคคลและวฒันธรรม 

2.ผูเรียนสามารถระบุ

ผลกระทบท่ีสงผลตอ

อคติตอบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 

ยกตัวอยางประกอบ 

3.ผูเรียนสามารถ 

ยกตัวอยางการ 

สื่อสารท่ีนำไปสูการ 

สรางอคติตอบุคคล 

และวัฒนธรรม 

ตนเองและเปดใจรับ

ฟงผูอ่ืน 

ม.2 

ส 4.1 ม.2/4 

อธิบายความ 

คลายคลึงและ 

ความแตกตาง 

ของวฒันธรรม 

ไทยและ 

วัฒนธรรมของ 

ประเทศใน 

ม.2 

1.อธิบายผล 

กระทบของการ 

เปนสังคม 

ชาติพันธุนิยมได 

2.อธิบายผล 

ประโยชนของการ

เปนสังคม 

ชาติพันธุ 

1.ผลกระทบของ 

การเปนสังคม 

ชาติพันธุนิยม 

2.ประโยชนของ 

การเปนสังคม 

ชาติพันธุสัมพันธ 

3.การสื่อสารท่ี 

นำไปสูการลด 

อคติตอบุคคล 

6 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

สังคมชาติพันธุนิยม 

2.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

สังคมชาติพันธุสัมพันธ 

3.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับการ

สื่อสารท่ีนำไปสูการลด 

1.ผูเรียนสามารถ 

อธิบายผลกระทบ 

ของการเปนสังคม 

ชาติพันธุนิยมได 

2.ผูเรียนสามารถ 

อธิบายผลประโยชน 

ของการเปนสังคม 

ชาติพันธุสัมพันธได 

1.ผูเรียนมีความ 

ตระหนักถึงผล 

กระทบของการเปน 

สังคมชาติพันธุนิยม 

และผลประโยชน 

ของการเปนสังคม 

ชาติพันธุสัมพันธ  
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ภูมิภาคเอเชีย 

เพ่ือนำไปสู 

ความเขาใจอันดี

ระหวางกัน 

พ 2.1 ม.2/1 

วิเคราะหปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอ 

เจตคติในเรื่อง 

เพศ 

สัมพันธได 

3.ยกตัวอยางการ

สื่อสารท่ีนำไปสู 

การลดอคติตอ 

บุคคล วัฒนธรรม 

และเพศ 

วัฒนธรรม 

และเพศ 

4.ความเหมือน 

และความตาง 

ของประเด็นทาง 

วัฒนธรรม 

อคติตอบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 

3.ผูเรียนสามารถ 

ยกตัวอยางการ 

สื่อสารท่ีนำไปสูการ 

ลดอคติตอบุคคล 

วัฒนธรรมและเพศ 

2.เปดใจและยอมรับ 

ในการสื่อสารท่ีนำไป

สูการลดอคติ 

 ม.3 

1.อธิบายข้ันตอน

ของการเปนกลุม 

ชาติพันธุสัมพันธ  

ได 

2.นำเสนอขอมูล 

การประยุกตใช 

แนวคิดชาติพันธุ 

สัมพันธและความ

หลากหลายทาง 

เพศท่ียกตัวอยาง 

เปนชาติสัมพันธ 

ได 

3.นำเสนอรูปแบบ

การสื่อสารอยาง 

1.ข้ันตอนของการ 

เปนกลุมชาติพันธุ 

สัมพันธ 

2.การประยุกตใช 

แนวคิดชาติพันธุ 

สัมพันธ 

3.รูปแบบการสื่อ 

สารอยางสันติท่ี 

หลากหลายและ 

สรางสรรค 

4.ความเหมือน 

และความตาง 

ของประเด็นทาง 

วัฒนธรรม 

6 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

ข้ันตอนของการเปนกลุม

ชาติพันธุสัมพันธ 

2.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

แนวคิดชาติพันธุสัมพันธ

และความหลากหลาย 

ทางเพศ 

3.ผูเรียนมีความรู  

ความเขาใจเก่ียวกับ 

รูปแบบการสื่อสารอยาง

สันติท่ีหลากหลาย 

สรางสรรค 

1.ผูเรียนสามารถ 

อธิบายผลกระทบขอ

งการเปนสังคม 

ชาติพันธุนิยม ได 

2.ผูเรียนสามารถ 

ประยุกตใชแนวคิด 

ชาติพันธุสัมพันธและ

ความหลากหลาย 

ทางเพศ 

3.ผูเรียนสามารถ 

ยกตัวอยางการ 

สื่อสารท่ีนำไปสูการ 

ลดอคติ 

ผูเรียนมีความมี 

ความตระหนักและ 

ยอมรับใน 

อัตลักษณและความ 

หลากหลายทาง 

วัฒนธรรมของ 

ตนเองและผูอ่ืน 
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สันติท่ีหลากหลาย

และสรางสรรค 

พรอมยกตัวอยาง

ประกอบ 

YOU สิทธิ 

มนุษยชน 

และความ 

รับผิดชอบ 

สิทธิและหนาท่ี 

ของปฏิญญาวา 

ดวยสิทธิมนุษยชน

และอนุสัญญาวา 

ดวยสิทธิเด็ก   

สามารถประยุกต 

ใชดวยความคำนึง

สิทธิและความรับ 

ผิดชอบในบทบาท

หนาท่ีของตนเอง 

และเคารพ 

ใหเกียรติผูอ่ืน  

 

ม.1 

ส 4.1 ม.1/1 

ปฏิบัติตามกฎ 

หมายในการ 

คุมครองสิทธิ 

ของบุคคล 

ส 4.1 ม.1/2 

ระบุความ 

สามารถของ 

ตนเองในการทำ

ประโยชนตอ 

สังคมและ 

ประเทศชาติ 

ส 4.1 ม.1/4 

แสดงออกถึง 

การเคารพใน 

สิทธิเสรีภาพ 

ของตนเองและ

ผูอ่ืน 

ม.1 

1.วิเคราะหสิทธิ 

ข้ันพ้ืนฐานท่ี 

มนุษยทุกคนพึง 

จะไดรับตามสิทธิ

มนุษยชนและ 

สิทธิความหลาก 

หลายทางเพศ 

2.วิเคราะหศักย 

ภาพของตนเอง 

(ความรู 

ความสามารถ 

ความถนัด 

ตามเพศวิถี) 

ไดในการทำงาน 

รวมกับผูอ่ืน 

(บนฐานของ 

ประเด็นทางวัฒน 

ธรรมของแตละ 

โรงเรียน) 

1.การวิเคราะห 

สิทธิมนุษยชนข้ัน 

พ้ืนฐาน 

2.การวิเคราะห 

ศักยภาพตนเอง 

3.การเคารพใน 

สิทธิเสรีภาพของ 

ตนเองและผูอ่ืน 

 

7 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

สิทธิมนุษยชนและ 

สิทธิความหลากหลาย 

ทางเพศข้ันพ้ืนฐาน 

2.การวิเคราะห 

ศักยภาพของตนเอง 

1.ผูเรียนสามารถ 

วิเคราะหสิทธิ 

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษย 

ทุกคนพึงจะไดรับ 

ตามสิทธิมนุษยชน 

และสิทธิความ 

หลากหลายทางเพศ 

2.ผูเรียนสามารถ 

วิเคราะหศักยภาพ 

ของตนเอง (ความรู 

ความสามารถ 

ความถนัดตามเพศวิถี

ไดในการทำงานรวม 

กับผูอ่ืน 

(บนฐานของประเด็น

ทางวัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียน) 

3.ผูเรียนสามารถ 

แสดงออกถึงการ 

เคารพในสิทธิเสรี 

1.ผูเรียนมีความ 

ม่ันใจในการรณรงค 

เรียกรองการปกปอง

คุมครองสิทธิอันพ่ึงมี

พ่ึงไดของตัวเองใน 

ฐานะพลเมืองดีตาม 

วิถีประชาธิปไตย 
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3.แสดงออกถึง 

การเคารพในสิทธิ 

เสรีภาพของ 

ตนเองและผูอ่ืน 

ภาพของตนเองและ 

ผูอ่ืน 

ม.2 

ส 4.1 ม.2/1 

อธิบายและ 

ปฏิบัติตนตาม 

กฎหมายท่ีเก่ียว

ของกับตนเอง 

ครอบครัว 

ชุมชนและ 

ประเทศ 

ส 4.1 ม.2/2 

เห็นคุณคาใน 

การปฏิบัติตน 

ตามสถานภาพ 

บทบาทสิทธิ 

เสรีภาพหนาท่ี 

ในฐานะพลเมือง 

ดีตามวิถี 

ประชาธิปไตย 

 

ม.2 

1.เสนอวิธีการ 

ปกปองคุมครอง 

ตนเองหรือผูอ่ืน 

จากการละเมิด 

ตามสิทธิมนุษยชน 

และสิทธิความ 

หลากหลายทาง 

เพศ 

2.วิเคราะห 

ศักยภาพของ 

ตนเอง (ความรู 

ความสามารถ 

ความถนัด 

ตามเพศวิถี) 

ไดในการทำงาน  

รวมกับผูอ่ืน 

(บนฐานของ 

ประเด็นทาง 

1.ปกปองคุมครอง 

ตามหลักสิทธิ 

มนุษยชน 

2.วิเคราะห   

ศักยภาพตนเอง 

3.ปฏิบัติตนตาม 

หลักสิทธิ 

มนุษยชน 

 

7 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

สิทธิมนุษยชนและ 

สิทธิความหลากหลาย 

ทางเพศในระดับประเทศ 

 

2.ผูเรียนมีความรูเก่ียว 

กับรูปแบบการละเมิด 

ตามสิทธิมนุษยชนและ 

สิทธิความหลาก 

หลายทางเพศ 

3.การวิเคราะห 

ศักยภาพของตนเอง 

1.ผูเรียนสามารถ 

เสนอวิธีการปกปอง 

คุมครองตนเองหรือ 

ผูอ่ืนจากการละเมิด 

ตามสิทธิมนุษยชน 

และสิทธิความหลาก

หลายทางเพศ 

2.ผูเรียนสามารถ 

วิเคราะหศักยภาพ 

ของตนเอง (ความรู 

ความสามารถ 

ความถนัดตามเพศ 

วิถี) ไดในการทำงาน 

รวมกับผูอ่ืน (บนฐาน 

ของประเด็นทาง 

วัฒนธรรมของแตละ 

โรงเรียน) 

3.ผูเรียนสามารถ 

ปฏิบัติตนตามหลัก 

สิทธิมนุษยชนและ 

1.ผูเรียนมีความ 

ตระหนักในการ 

ปกปองสิทธิเสรีภาพ

ของตัวเองและ 

ไมละเมิดสิทธิ 

เสรีภาพของผูอ่ืน 

ในฐานะพลเมืองดี 

ตามวิถีประชาธิปไตย 
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วัฒนธรรมของแต

ละโรงเรียน) 

3.ปฏิบัติตนตาม 

หลักสิทธิมนุษย 

ชนและเห็นคุณคา

ในการปฏิบัติตน 

ตามสถานภาพ 

บทบาท 

สิทธิเสรีภาพหนา

ท่ีในฐานะพลเมือง

ดีตามวิถี 

วัฒนธรรมและวถีิ

ประชาธิปไตย 

เห็นคุณคาในการ 

ปฏิบัติตนตาม 

สถานภาพ บทบาท 

สิทธิเสรีภาพหนาท่ีใน 

ฐานะพลเมืองดีตาม 

วิถีวัฒนธรรมและวิถี 

ประชาธิปไตย 

ม.3 

ส 4.1 ม.3/2 

มีสวนรวมใน 

การปกปอง 

คุมครองผูอ่ืน 

ตามหลักสิทธิ 

มนุษยชน 

ม.3 

1.เสนอวิธีการ 

ปกปองคุมครอง 

จากการถูกละเมิด

ตามหลักสิทธิ 

มนุษยชนและ 

สิทธิความหลาก 

หลายทางเพศ 

ในระดับโรงเรียน 

ได 

1.วิธีการปกปอง 

คุมครองจากการ 

ถูกละเมิด 

2.คนหาศักยภาพ 

ตนเอง 

3.การปกปอง 

คุมครองผูอ่ืนตาม 

หลักสิทธิ 

มนุษยชน 

 

7 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจสิทธิ 

มนุษยชนและสิทธิ 

ความหลากหลายทาง 

เพศท้ังในระดับประเทศ 

และระดับสากล 

2.ผูเรียนมีความรู 

เก่ียวกับผลกระทบ 

การละเมิดตามสิทธิ 

มนุษยชนและสิทธ ิ

1.ผูเรียนสามารถ 

เสนอวิธีการปกปอง 

คุมครองจากการถูก 

ละเมิดตามหลักสิทธิ 

มนุษยชนและสิทธ ิ

ความหลากหลายทาง

เพศในระดับ 

โรงเรียนได 

2.ผูเรียนสามารถ 

วิเคราะหศักยภาพ 

1.ผูเรียนมีความ 

ม่ันใจในการรณรงค 

เรียกรองการปกปอง

คุมครองสิทธิอันพ่ึงมี

พ่ึงไดของตัวเองใน 

ฐานะพลเมืองดีตาม 

วิถีประชาธิปไตย 
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2.วิเคราะห 

ศักยภาพของ 

ตนเอง (ความรู 

ความสามารถ 

ความถนัด 

ตามเพศวิถี) 

ไดในการทำงาน 

รวมกับผูอ่ืน 

(บนฐานของ 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรมของแต

ละโรงเรียน) 

3.มีสวนรวมใน 

การปกปอง 

คุมครองผูอ่ืนตาม

หลักสิทธิ 

มนุษยชน 

ความหลากหลายทาง 

เพศ 

3.ผูเรียนมีความรู 

เก่ียวกับการวิเคราะห 

ศักยภาพของตนเอง 

4.ผูเรียนมีความรู 

เก่ียวกับกระบวนการ 

มีสวนรวมปกปอง 

คุมครองผูอ่ืนตามหลัก 

สิทธิมนุษยชนและสิทธิ 

ความหลากหลายทาง 

เพศ 

 

ของตนเอง (ความรู 

ความสามารถ 

ความถนัด ตามเพศ 

วิถี) ไดในการทำงาน 

รวมกับผูอ่ืน (บนฐาน 

ของประเด็นทาง 

วัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียน) 

3.ผูเรียนสามารถมี 

สวนรวมในการ 

ปกปองคุมครองผูอ่ืน

ตามหลักสิทธิ 

มนุษยชน 

YOU

-WE 

การเลือก 

ปฏิบัติและ

ความเทา 

เทียม 

ผลกระทบจากการ

เลือกปฏิบัติและ 

แสวงหาแนวทาง 

ในการออกแบบ 

การทำงานรวมกับ

ผูอ่ืนบนความเสมอ

 ม.1 

1.นำเสนอ 

ประสบการณและ

ผลกระทบท่ีไดรับ 

จากการถูกอคติ 

การตีตรา 

1.ผลกระทบท่ีได 

รับจากถูกอคติ 

และการตีตรา 

และผลกระทบท่ี 

ตนเองมีอคติ 

และทำการตีตรา 

ผูอ่ืน(เพศ): ใจเขา 

10 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

ผลกระทบท่ีไดรับจาก 

ถูกอคติและการตีตรา 

2.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

ผลกระทบท่ีตนเองมี 

1.ผูเรียนมีทักษะการ

นำเสนอประสบการ

ณและผลกระทบท่ีได

รับจากการถูกอคติ 

การตีตราพรอม 

ยกตัวอยาง 

ไดอยางชัดเจน 

ผูเรียนมีความภูมิใจ 

บทบาทหนาท่ีความ 

รับผิดชอบท่ีไดรับ 

และเต็มใจท่ีจะทำ 

งานท่ีเปนสวนหนึ่ง 

ของสังคมอยางสุด 

ความสามารถ 
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ภาคและความ 

เทาเทียมท้ังทาง 

เชื้อชาติ ศาสนา 

เพศ วัย สีผิว 

รูปราง หนาตา 

สรีระทางรางกาย 

และฐานะทาง 

เศรษฐกิจ 

พรอมยกตัวอยาง 

ไดอยางชัดเจน 

2.นำเสนอประสบ

การณและ 

ผลกระทบท่ี 

ตนเองมีอคติ 

และทำการตีตรา 

ผูอ่ืน(เพศ) พรอม 

ยกตัวอยางได 

อยางชัดเจน 

3.ทำงานรวมกับ 

ผูอ่ืนบนความ 

เสมอภาคและ 

ความเทาเทียม 

ใจเรา 

2.ระบบคิดและ 

แหลงท่ีมาของ 

ทัศนคติ: บันทึก 

ความทรงจำ CD 

Print 

3.การทำงานรวม 

กับผูอ่ืนบนความ 

เสมอภาคและ 

ความเทาเทียม: 

ลงมือปฏิบัติดวย 

สองมือเรา 

อคติ และทำการตีตรา 

ผูอ่ืน (เพศ) 

3.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

กระบวนการทำงาน 

รวมกับผูอ่ืน 

2.ผูเรียนมีทักษะการ

นำเสนอประสบการ

ณและผลกระทบท่ี 

ตนเองมีอคติ 

และทำการตตีรา 

ผูอ่ืน (เพศ) พรอม 

ยกตัวอยาง 

ไดอยางชัดเจน 

3.ผูเรียนสามารถ 

ทำงานรวมกับผูอ่ืน 

บนความเสมอภาค 

และความเทาเทียม 

ท้ังทางเชื้อชาติ 

ศาสนา เพศ วัย สีผิว 

รูปราง หนาตา 

สรีระทางรางกาย 

และฐานะทาง 

เศรษฐกิจ 

 ม.2 

1.นำเสนอประสบ

การณและผล 

กระทบท่ีไดรับ 

จากการถูกเหมา 

1.ผลกระทบท่ี 

ไดรับจากถูก 

เหมารวมและ 

การเลือกปฏิบัติ 

และผลกระทบท่ี 

ตนเองมีการ 

10 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

ผลกระทบท่ีไดรับจาก 

ถูกเหมารวมและการ 

เลือกปฏิบัติ 

1.ผูเรียนสามารถ 

อธิบายสาเหตุและ 

ผลกระทบท่ีไดรับ 

จากการถูกเหมารวม

การเลือกปฏิบัติ 

ผูเรียนมีความ 

ตระหนักในการ 

พยายามหลีกเลี่ยง 

พฤติกรรมการสราง 

อคติ ตีตรา เหมารวม 

และกาiเลือกปฏิบัติ 
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รวมและการเลือก 

ปฏิบัติพรอมยก 

ตัวอยางไดอยาง 

ชัดเจน 

2.นำเสนอ 

ประสบการณ 

และผลกระทบท่ี 

ตนเองไดทำการ 

เหมารวมและ 

เลือกปฏิบัติผูอ่ืน 

(เพศ) พรอมยก 

ตัวอยางไดอยาง 

ชัดเจน 

3.ทำงานรวมกับ 

ผูอ่ืนบนความ 

เสมอภาคและ 

ความเทาเทียม 

เหมารวมและ 

การเลือกปฏิบัติ 

ผูอ่ืน(เพศ): 

ใจเขาใจเรา 

2.ระบบคิดและ 

แหลงท่ีมาของ 

ทัศนคติ: บันทึก 

ความทรงจำ CD 

Print 

3.การทำงานรวม 

กับผูอ่ืนบนความ 

เสมอภาคและ 

ความเทาเทียม: 

ลงมือปฏิบัติดวย 

สองมือเรา 

2.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

ผลกระทบท่ีตนเองได 

ทำการเหมารวมและ 

เลือกปฏิบัติผูอ่ืน (เพศ) 

3.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

กระบวนการทำงาน 

รวมกับกลุมท่ีมี 

ประสิทธิภาพ 

 

พรอมยกตัวอยาง 

ไดอยางชัดเจน 

2.ผูเรียนสามารถ 

นำเสนอประสบการ

ณและผลกระทบท่ี 

ตนเองไดทำการ 

เหมารวมและเลือก 

ปฏิบัติ ผูอ่ืน(เพศ) 

พรอมยกตัวอยาง 

ไดอยางชัดเจน 

3.ผูเรียนสามารถ 

ทำงานรวมกับผูอ่ืน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

บนความเสมอภาค 

และความเทาเทียม 

กับผูอ่ืนในกระบวน 

การทำงานของกลุม 

 ม.3 

1.นำเสนอแนว 

ทางในการลดการ

อคติ การตีตรา 

การเหมารวมและ

การเลือกปฏิบัติ 

ตอตนเองและ 

1.ผลกระทบท่ีได 

รับจากถูกอคติ 

ตีตรา เหมารวม 

การเลือกปฏิบัติ 

และผลกระทบท่ี 

ตนเองมีการอคติ 

ตีตรา เหมารวม 

10 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

วิธีการและแนวทาง 

ลดอคติ การตี 

การถูกเหมารวมและ 

การเลือกปฏิบัติ 

1.ผูเรียนสามารถนำ 

เสนอวิธีการและแนว

ทางในการลดการ 

อคติ การตีตรา 

การเหมารวมและ 

การเลือกปฏิบัติตอ 

ผูเรียนมีความม่ันใจ 

ในการออกแบบ 

แนวทางการทำงาน 

รวมกัน บนความเปน 

พหุวัฒนธรรมท่ี 

ปราศจากอคติ ตีตรา 

เหมารวมและ 
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ผูอ่ืนท้ังทาง 

วัฒนธรรมและ 

ทางเพศ 

2.ทำงานรวมกับ 

ผูอ่ืนบนความ 

เสมอภาคและ 

ความเทาเทียม  

 

การเลือกปฏิบัติ 

ผูอ่ืน(เพศ): ใจเขา 

ใจเรา 

2.ระบบคิด 

และแหลงท่ีมา 

ของทัศนคติ: 

บันทึกความ 

ทรงจำ CD Print 

3.การทำงานรวม 

กับผูอ่ืนบนความ 

เสมอภาคและ 

ความเทาเทียม: 

ลงมือปฏิบัติดวย 

สองมือเรา 

2.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

การแบงบทบาท 

หนาท่ีและความ 

รับผิดชอบท่ีเทาเทียม 

และเสมอภาค 

ตนเองและผูอ่ืน 

ท้ังทางวัฒนธรรม 

และทางเพศ 

2.ผูเรียนสามารถแบง

บทบาทหนาท่ีและ 

ความรับผิดชอบท่ี 

เทาเทียมและ 

เสมอภาค 

 

การเลือกปฏิบัติกับ 

ผูอ่ืน 

WE สันติภาพแ

ละความขัด

แยง 

ศักยภาพของ 

ตนเอง สามารถ 

ทำงานรวมกับ 

ผูอ่ืนบนความ 

หลากหลาย 

วัฒนธรรมได 

อยางสันติ 

ม.1 

ส 2.1 ม.1/2 

ระบุความ 

สามารถของ 

ตนเองในการ 

ทำประโยชนตอ 

สังคมและ 

ประเทศชาติ 

ส 2.1 ม.1/4 

แสดงออกถึง 

ม.1 

1.ใชความ 

สามารถของ 

ตนเองในการทำ 

ประโยชนตอกลุม

และผูอ่ืนได 

2.ความรับผิดชอบ

ตอบทบาทหนาท่ี

ท่ีไดรับมอบหมาย

บนความเคารพใน

1.ภารกิจรวม 

ภารกิจเรา 

2.การเตรียมการ 

นำเสนอผลงาน 

3.การนำเสนอผล 

งานและการ 

ประเมินผล   

10 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

ความหมายและความ 

สำคัญของการทำงาน 

อยางมีสวนรวมบนความ

หลากหลายวัฒนธรรม 

ไดอยางสันติ 

2.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

วิธีการนำเสนอผลการ 

1.ผูเรียนมีทักษะการ 

ใชความสามารถของ 

ตนเองในการทำ 

ประโยชนตอกลุม 

และผูอ่ืนไดบนความ

หลากหลาย 

วัฒนธรรมได 

อยางสันติ 

2.ผูเรียนมีความรับ 

ผิดชอบตอบทบาท 

ผูเรียนมีทัศนคติท่ีด ี

ตอการทำงานเปน 

กลุมและพรอม 

ปฏิบัติหนาท่ีใน 

ฐานะพลเมืองดีตาม 

วิถีประชาธิปไตย 
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การเคารพใน 

สิทธิเสรีของ 

ตนเองและผูอ่ืน 

สิทธิเสรีของ 

ตนเองและผูอ่ืน 

(บนฐานของ 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียน) 

3.สามารถ 

นำเสนอผลการ 

ดำเนินงานอยาง 

สรางสรรคบน 

ความหลายทาง 

วัฒนธรรมและ 

เพศได 

ดำเนินงานอยางสราง 

สรรคบนความหลายทาง

วัฒนธรรมและเพศได 

หนาท่ีท่ีไดรับมอบ 

หมายบนความเคารพ

ในสิทธิเสรีของตนเอง

และผูอ่ืน(บนฐานของ

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรมของแตละ 

โรงเรียน) 

3.ผูเรียนสามารถ 

นำเสนอผลการ 

ดำเนินงานอยางสราง

สรรคบนความหลาย 

ทางวัฒนธรรมและ 

เพศได 

   ม.2 

ส 2.1 ม.2/2 

เห็นคุณคาใน 

การปฏิบัติตน 

ตามสถานภาพ 

บทบาท สิทธิ 

เสรีภาพหนาท่ี 

ในฐานะพลเมือง 

ดีตามวิถี 

ประชาธิปไตย 

ม.2 

1.ทักษะในการ 

ประสานความ 

รวมมือในการ 

ทำงานเปนกลุม 

บนฐานการเคารพ

ในสิทธิเสรีของตน

เองและวัฒนธรรม 

เพศของผูอ่ืน  

2.นำเสนอผลการ

ดำเนินงานรวมกับ

1.ภารกิจรวม 

ภารกิจเรา 

2.การเตรียมการ 

นำเสนอผลงาน 

3.การนำเสนอ 

ผลงานและการ 

ประเมินผล   

10 1.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

การประสานความ 

รวมมือและการแก 

ปญหาโดยสันติวิธีบน 

ความหลายทาง 

วัฒนธรรมและเพศ 

ตามวิถีประชาธิปไตย 

2.ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

การนำเสนอผลการ 

1.ผูเรียนมีทักษะใน 

การประสานความ 

รวมมือและการแก 

ปญหาโดยสันติวิธ ี

บนความหลายทาง 

วัฒนธรรมและเพศ 

ตามวิถีประชาธิปไตย 

2.ผูเรียนสามารถ 

นำเสนอผลการ 

ดำเนินงานรวมกับ 

ผูอ่ืนและสื่อสารอยาง 

ผูเรียนตระหนักถึง 

แนวทางการแกไข 

ปญหาอยางสันติวิธี 

บนความหลายทาง   

วัฒนธรรมและเพศ 

ตามวิถีประชาธิป 

ไตย 
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ส 2.1 ม.2/4 

อธิบายความ 

คลายคลึงและ 

ความแตกตางข

องวัฒนธรรมไท

ยและวัฒนธรรม

ของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชีย 

เพ่ือนำไปสู 

ความเขาใจอันดี

ระหวางกัน 

ผูอ่ืนและสื่อสาร 

อยางสรางสรรค 

บนความหลาก 

หลายทาง 

วัฒนธรรมและ 

เพศวิถีไดอยาง 

สันติ (บนฐานของ 

ประเด็นทาง 

วัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียน) 

ดำเนินงานรวมกับ 

ผูอ่ืนและสื่อสารอยาง 

สรางสรรคบนความ 

หลากหลายทาง 

วัฒนธรรมและเพศวิถีได

อยางสันติ (บนฐานของ 

ประเด็นทางวัฒนธรรม 

ของแตละโรงเรียน) 

สรางสรรคบนความ 

หลากหลายทาง 

วัฒนธรรมและเพศ 

วิถีไดอยางสันติ 

(บนฐานของประเด็น

ทางวัฒนธรรมของ 

แตละโรงเรียน) 

   ม.3  

ส 4.1 ม.3/3 

อนุรักษ 

วัฒนธรรมไทย 

และเลือกรับ 

วัฒนธรรม 

สากลท่ี 

เหมาะสม 

ส 4.1 ม.3/4 

วิเคราะหปจจัย

ท่ีกอใหเกิด 

ปญหาความขัด

แยงในประเทศ 

ม.3 

1.สามารถเปน 

ผูนำการวางแผน 

และการปฏิบัติ 

การทำงานเปน 

กลุมไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

บนฐานการเคารพ

สิทธิเสรีตนเอง 

และวัฒนธรรม 

เพศของผูอ่ืน  

2. สามารถสื่อสาร 

แลกเปลี่ยนวิถี 

1.ภารกิจรวม 

ภารกิจเรา 

2.การเตรียมการ 

นำเสนอผลงาน 

3.การนำเสนอ 

ผลงานและการ 

ประเมินผล   

10 ผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ 

การวางแผน การปฏิบัติ 

และการสรุปบทเรียน 

แบบเสริมพลังและมี 

สวนรวมบนความ 

หลายทางวัฒนธรรม 

และเพศตามวิถี 

ประชาธิปไตย 

 

1.ผูเรียนมีทักษะการ 

เปนผูนำในการ 

วางแผน การปฏิบัติ 

และการสรุปบทเรียน

แบบเสริมพลังและมี 

สวนรวมบนความ 

หลายทางวัฒนธรรม 

และเพศตามวิถี 

ประชาธิปไตย 

2.ผูเรียนสามารถ 

สื่อสาร แลกเปลี่ยน 

วิถีวัฒนธรรมกับผูอ่ืน

ผูเรียนมีความม่ันใจ 

ในการเปนผูนำการ 

สื่อสารอยางสันติ 

และสรางสรรค 

บนความหลายทาง 

วัฒนธรรมและเพศ 

ตามวิถีประชาธิปไตย 
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และเสนอแนว 

คิดในการลด 

ความขัดแยง 

ส 4.1 ม.3 /5 

เสนอแนวคิดใน

การดำรงชีพ 

อยางมีความสุข 

ในประเทศและ

สังคมโลก 

วัฒนธรรมกับผูอ่ืน

ในสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

อยางสรางสรรค 

 

ในสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

ไดอยางสรางสรรค 

 

  

คูมือการจัดการเรยีนรูสำหรบัผูสอน ICE 
47 

 

  



 

3.5 ส่ือท่ีใชประกอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม 

สื ่อที ่ใชประกอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ประกอบดวย 

6 สื่อการสอน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.5.1 บันไดการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม: Intercultural Education learning ladder 

บันไดการเรียนรู ระหวางวัฒนธรรมเปนสื่อที ่ใชประกอบการอธิบายกระบวนการเรียนรู   

ระหวางวัฒนธรรมตั้งแตตนจนถึงกระบวนการสุดทายเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจและเห็นเปาหมายของการ 

เรียนรูรวมกัน ดังภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการใช ใชประกอบการอธิบายการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม กอนเรียนรู ระหวางเรียนรูและเปาหมายของ

การเรียนรู 

 

  

คูมือการจัดการเรยีนรูสำหรบัผูสอน ICE 
46 



 

คำอธิบายบันไดการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม  

จุดเริ ่มตน เริ ่มจากใหผู เรียนเขียนความคาดหวังสิ ่งที ่ตนเองอยากเรียนรู โดยกระบวนการ ICE 

ประกอบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายซ่ึงจะเนนการเรียนรูโดยเริ่มตนจากการเรียนรูท่ีตัวเอง หรือ ข้ัน I เชื่อมไปสู

การเรียนรูผูอื่น หรือ ขั้น You และการเรียนรูในการอยูรวมกัน หรือ ข้ัน We การมีเปาหมายรวมกันและการ

ทำงานเปนทีม กระบวนการการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม มิใชเพียงกิจกรรมสรางทีมแตเปนกระบวนการท่ี

สรางความตระหนักใหเห็นวาในสังคมเรามีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มากกวาเครื่องแตงกาย 

ภาษา ประเพณี วิถีวัฒนธรรม พิธีกรรม รวมถึงความคิด ความเชื่อ สิ่งท่ียึดถือประสบการณท่ีหลอหลอมใหเปน

บุคคล ๆ หนึ่ง และในการอยูรวมกันในสังคมจะตองเรียนรูซึ ่งกันและกันและปฏิบัติตอกันอยางไรเพื่อให

สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางหลากหลายไดอยางสันติและมีความสุข 

ในแตละกิจกรรมจะเปนการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติในแตละขั้นตอน และเรียนรูรวมกันผานการ

สะทอนและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะกอใหเกิดเปนประสบการณในแตละบุคคล ทั้งนี้เปาหมายของ

กระบวนการจะเริ่มจากการเปดใจรับรูตนเอง ตระหนักรูในตนเองวาเปนคนแบบไหน ชอบหรือไมชอบอะไร มี

ความเหมือนหรือความตางกับผูอ่ืนอยางไร เม่ือรูจักเขาใจตนเองจนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง จนข้ันสุดทาย

คือเกิดความม่ันใจในตนเองกลาท่ีจะเปดเผยตนเองวาเปนใคร มีบุคลิกลักษณะอยางไร เพ่ือใหทุกคนรูสึกเคารพ 

เขาใจภูมิใจและมั ่นใจในตัวเองกลาที ่จะสื ่อสารความเปนตัวตนกับผู อื ่นรวมถึงเคารพ เขาใจ ในความ

หลากหลายของแตละบุคคลสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดในบรรยากาศที่ปลอดภัยและอยูรวมกันได

อยางสันติ 
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3.5.2 สัญลักษณของฉัน (I logo) 

  สัญลักษณความเปนตัวตน เปนการทบทวนอัตลักษณความเปนตัวตน นำเสนอความเปน                  

อัตลักษณความเปนตัวตนผานรูปแบบที่หลากหลาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูอัตลักษณความเปนตัวตนของ

ตนเองและผูอ่ืน ตัวอยางตามภาพตอไปนี้ 

 
 

วิธีการใชสอน ใชอธิบายเปนตัวอยางใหเห็นถึงความเปนตัวตนผานภาพหรือสัญลักษณท่ีไดวาดหรือสรางข้ึน 
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3.5.3 ลำดับเหตุการณ (Time-line) 

  ลำดับเหตุการณ เปนเครื่องมือในการเรียนรูเรื่องราวเหตุการณสำคัญของชุมชนหรือประเด็น

วัฒนธรรมที ่แตละโรงเรียนเลือก ในแตละชวงเวลา ซึ ่งจะทำใหทราบถึงกระบวนการ การเปลี ่ยนแปลง       

และผลกระทบของแตละชวงเวลา โดยสามารถเขาใจภาพรวมของสถานการณที ่เกิดขึ ้นในอดีตไดง าย                      

การเรียงลำดับเหตุการณตามเสนเวลาจะชวยมองใหเห็นวาเหตุการณใด เหตุการณหนึ่ง มีผลกระทบอยางไรตอ

เหตุการณหนึ่ง ซ่ึงทำใหผูเรียนหรือคนในชุมชนเห็นภาพไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังตัวอยางลำดับเหตุการณสำคัญ

ของหมูบานหวยกระทิง ตำบลพระธาตุ อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก ตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการใชสอน ใชเปนสื่อหรือเครื่องมือในการเรียนรูประวัติศาสตรครอบครัวชุมชนไดโดยเริ่มจากการอธิบาย

องคประกอบโดยมีเวลา เหตุการณที่สำคัญที่เกิดขึ้น หรือการพัฒนาของชุมชน เชน ถนนเขามาในชุมชน 

ครั้งแรก  ชุมชนมีไฟฟาครั้งแรก  การสรางอางเก็บน้ำ การประกาศพื้นที่ปาชุมชน หรือกฎหมายที่มีผลกระทบ

ท้ังดานดีและเสียตอชุมชน สามารถนำขอมูลเหลานั้นไวในสื่อ Time-line ได  
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3.5.4 แผนท่ีชุมชน (community mapping) 

  เปนสื ่อในการเรียนรู ที ่ตั ้งสำคัญภายในชุมชนตนเอง ซึ ่งสามารถนำมาวิเคราะหใหเห็น

ศักยภาพชุมชน หรือทรัพยากรท่ีมีชุมชน การใชประโยชนของพ้ืนท่ีดิน แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมภายในชุมชน 

โดยภายในแผนที่จะประกอบดวยเสนถนน เสนขอบเขตชุมชนหมูบาน พื้นที่ทำกินพื้นที่อยูอาศัย และสถานท่ี

สำคัญภายในชุมชน ดังตัวอยางภาพแผนท่ีชุมชนบานหวยกระทิง ตำบลพระธาตุ อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

ดังตอไปนี้ 

 

 
 

วิธีการใชสอน เปนการอธิบายภาพตัวอยางโดยอธิบายถึงองคประกอบของแผนที่ชุมชนโดยภายในแผนที่จะ

ประกอบดวยเสนถนน เสนขอบเขตชุมชนหมูบาน พื้นที่ทำกินพื้นที่อยูอาศัย และสถานที่สำคัญภายในชุมชน

และการนำขอมูลจากการทำแผนท่ีชุมชนนำมาวิเคราะหศักยภาพเพ่ือเปนการเรียนรูรากเหงา อัตลักษณชุมชน

ของพ้ืนท่ีนั้นๆ 
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3.5.5 ปฏิทินวัฒนธรรม (cultural calendar) 

 สื่อปฏิทินวัฒนธรรมเปนสื่อการเรียนรูว ิถีชีวิตของของชุมชนในแตละเดือนหรือแตละป                    

วาชุมชนมีประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อและวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญที่เกี่ยวของกับวิถีชุมชน

อะไรบางและวัฒนธรรมหรือวิถีนั้นจัดอยูในชวงเวลาใดของเดือนหรือของปนั้น และสามารถนำมาวิเคราะหการ

วางแผนในการทำกิจกรรมเรียนรูตามวัฒนธรรมชุมชนตนเอง รวมถึงเปนสื่อที่สรางความเขาใจในอัตลักษณ

รากเหงาของชุมชน และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการสูญหายของวัฒนธรรมบางอยางภายในชุมชน 

ตัวอยางภาพปฏิทินวัฒนธรรมบานขุนแมเหวย ตำบลทาสองยาง อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ดังตอไปนี้ 

 

 
 

วิธีการใชสอน สื่อประกอบการอธิบายหรือยกตัวอยางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนผานปฏิทินวัฒนธรรม 

เรียนรูชื่อวัฒนธรรมเรียน รูเรื่องการเรียกชื่อเดือนตามวัฒนธรรม และการเรียนรูการทำและองคประกอบของ

ปฏิทินวัฒนธรรม 
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3.5.6 ฉากภาพทางวัฒนธรรม (cultural scene) 

 สื่อท่ีชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจข้ันตอนทางวัฒนธรรมไดภายในฉากภาพเดียว เชน ฉากภาพ

การทำเครื่องดนตรีฉากภาพนั้นตองมีภาพตั้งแตการเลือกตนไม การเลือกไม วิธีการทำรวมถึงการเลนในฉาก

ภาพเดียวเปนสื่อที่สามารถใหผูเรียนเรียนรูผานภาพเหมาะกับการสอนเนื้อหามาบางแลว และใชสื่อนี้เปนการ

ทบทวนเพ่ือใหผูเรียนเขาใจถึงข้ันตอนทางวัฒนธรรม ประเพณีนั้น ดังตัวอยางภาพตอไปนี้ 

 

 
 

วิธีการใชสอน ผูสอนอธิบายขั้นตอนทางวัฒนธรรม ตามภาพที่อยูภายในฉากภาพวัฒนธรรมเปนขั้นตอน                  

และเพ่ือเปนการทดสอบความเขาใจอาจใหผูเรียนรวมกันอธิบายข้ันตอนตามฉากภาพวัฒนธรรมเพ่ือประเมินวา

ผูเรียนมีความเขาใจในฉากภาพหรือไม ผูสอนสามารถนำฉากภาพวัฒนธรรมเรียนรูควบคูกับวิชาหลักได เชน 

วิชาคณิตศาสตรอาจใหนับภาพคนวามีก่ีคนในภาพและนำบวกกันหรือลบกัน และสามารถเลนเปนรูปแบบเกม 

เชน การจับภาพเร็ว โดยใหผูเรียนแบงเปนสองกลุมโดยใหแตละกลุมชวยกันหาภาพตามท่ีผูสอนสั่ง เชน คนถือ

ไม กลุมไหนหาไดเร็วท่ีสุดถือวากลุมนั้นไดคะแนน  เปนตน 
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แผนการจัดการเรียนรู 

4.1 รหัสและคำอธิบายท่ีใชในการจัดการเรียนรูหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม 

 4.1.1 มาตรฐานการเรียนรู 

  มาตรฐาน ICE 1 ความเปนตัวตนที ่มีความเกี ่ยวพันกับอัตลักษณทางวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ชุมชน ชาติพันธุ เพศวิถี ตลอดจนประเด็น

วัฒนธรรมของแตละโรงเรียน 

  มาตรฐาน ICE 2 ความเหมือนและความตางในความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถ

สื่อสารความเปนอัตลักษณของตัวเองและเรียนรูเขาใจและเคารพอัตลักษณของผูอ่ืน 

  มาตรฐาน ICE 3 สิทธิและหนาที่ของปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาวาดวย                

สิทธิเด็ก สามารถประยุกตใชดวยความคำนึงสิทธิและความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนเองและเคารพ

ใหเกียรติผูอ่ืน 

  มาตรฐาน ICE 4 ผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติและแสวงหาแนวทางในการออกแบบการ

ทำงานรวมกับผูอ่ืนบนความเสมอภาคและความเทาเทียมท้ังทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย สีผิว รูปราง หนาตา 

สรีระทางรางกายและฐานะทางเศรษฐกิจ 

  มาตรฐาน ICE 5 ศักยภาพของตนเอง สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นบนความหลากหลาย

วัฒนธรรมไดอยางสันติ 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 4 
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 4.1.2 ตัวช้ีวัดช้ันป  

  1) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

 1.1) อธิบายความหมายและความสำคัญของอัตลักษณตนเองและประวัติศาสตรความเปนมาของ

ตนเอง (คนหาความเปนตัวตนในประเด็นวัฒนธรรมและเพศวิถี ครอบครัว ชุมชน ชนเผา ประเด็นวัฒนธรรม

ของแตละโรงเรียน) โดยสังเขป (ICE 1 ป.4/1) 

1.2) ยกตัวอยางเรื่องราวความเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

(ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชนเผา ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) ไดอยางชัดเจน (ICE 1 ป.4/2) 

1.3) อธิบายความเหมือนและความตางของสังคมพหุวัฒนธรรม ชาติพันธุนิยม ชาติพันธุสัมพันธ 

และความหลากหลายทางเพศ โดยสังเขป (ICE 2 ป.4/1) 

1.4) ยกตัวอยางเรื่องราวของสังคมพหุวัฒนธรรม ชาติพันธุนิยม และชาติพันธุสัมพันธ ไดอยางชัดเจน 

(ICE 2 ป.4/2) 

1.5) อธิบายรูปแบบการสื่อสารและยกตัวอยางประกอบได โดยสังเขป (ICE 2 ป.4/3) 

1.6) วิเคราะหสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงจะไดรับตามหลักสิทธิเด็กและความหลากหลายทางเพศ 

(ICE 3 ป.4/1) 

          1.7) วิเคราะหศักยภาพของตนเอง (ความรู ความสามารถ ความถนัด ตามเพศวิถี)   ไดในการทำงาน

รวมกับผูอ่ืน (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) (ICE 3 ป.4/2) 

1.8) ปฏิบ ัต ิตนตามบทบาทหนาที ่ความรับผ ิดชอบของแตละคน ตามว ิถ ีว ัฒนธรรมและวิถี

ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน (ICE 3 ป.4/3) 

1.9) อธิบายความหมายและลักษณะของอคติ การตีตรา โดยสังเขป (ICE 4 ป.4/1) 

1.10) ยกตัวอยางเรื่องราวอคติ การตีตรา ทางวัฒนธรรมและทางเพศไดอยางชัดเจน (ICE 4 ป.4/2) 

1.11) ทำงานรวมกับผูอ่ืนบนความเสมอภาคและความเทาเทียม (ICE 4 ป.4/3) 

1.12) เรียนรูการทำงานเปนกลุม (ICE 5 ป.4/1) 

1.13) มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายในการทำงานกลุม (ICE 5 ป.4/2) 

1.14) สามารถสื่อสารความตองการของตนเองไดอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และเพศวิถีไดอยางสันติ โดยสังเขป (ICE 5 ป.4/3) 
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2) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

2.1) อธิบายความสำคัญอิทธิพลของอัตลักษณทางวัฒนธรรมประวัติศาสตรความเปนมาและเพศวิถี 

ท่ีสงผลตอตนเอง (ครอบครัว ชุมชน ชนเผา ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรยีน) โดยสังเขป (ICE 1 ป.5/1) 

2.2) อภิปรายอิทธิพลของอัตลักษณและ ประวัติศาสตรทางวัฒนธรรม ที่สงผลตอตนเอง (ประเด็น

วัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) โดยสังเขป (ICE 1 ป.5/2) 

2.3) อธิบายความเหมือนของชาติพันธุและเพศตนเองกับชาติพันธุและเพศอื่นๆในพื้นที่บริบทสังคม

ของผูเรียน โดยสังเขป (ICE 2 ป.5/1) 

2.4) อธิบายความตางของชาติพันธุและเพศตนเองกับชาติพันธุและเพศอื่นๆในพื้นที่บริบทสังคมของ

ผูเรียน โดยสังเขป (ICE 2 ป.5/2) 

2.5) อธิบายรูปแบบการสื่อสารในวัฒนธรรมปจเจกของตนเองและกลุมคนในวัฒนธรรมของตนเอง

พรอมยกตัวอยางประกอบ โดยสังเขป (ICE 2 ป.5/3) 

2.6) เสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเองหรือผูอื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กและสิทธิความหลากหลาย

ทางเพศ (ICE 3 ป.5/1) 

2.7) วิเคราะหศักยภาพของตนเอง (ความรู ความสามารถ ความถนัด ตามเพศวิถี) ไดในการทำงาน

รวมกับผูอ่ืน (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) (ICE 3 ป.5/2) 

2.8) ยกตัวอยางและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาทสิทธิเสรีภาพและหนาที่ในฐานะพลเมืองดี (ICE 

3 ป.5/3) 

2.9) อธิบายความหมายและลักษณะของ การเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ โดยสังเขป (ICE 4 ป.5/1) 

2.10) ยกตัวอยางเรื ่องราว การเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ ทางวัฒนธรรมและทางเพศไดอยาง

ชัดเจน (ICE 4 ป.5/2) 

2.11) ทำงานรวมกับผูอ่ืนบนความเสมอภาคและความเทาเทียม (ICE 4 ป.5/3)  

2.12) สามารถรวมวางแผนการทำงานเปนกลุม (ICE 5 ป.5/1) 

2.13) สามารถนำเสนอผลการดำเนินงานอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศ

วิถี ไดอยางสันติ (ICE 5 ป.5/2)  
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  3) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

3.1) อธิบายขั้นตอนการศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง 

(ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) โดยสังเขป (ICE 1 ป.6/1) 

3.2) นำเสนอขอมูลราง ความคิดในการศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรความเปนมา

ของตนเองอยางสรางสรรค (ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) โดยสังเขป (ICE 1 ป.6/2) 

3.3) อธิบายความสำคัญและคุณคาของวัฒนธรรมที่มีความเหมือนกันของวัฒนธรรมและเพศกำเนิด

กับวัฒนธรรมและเพศอ่ืนๆ โดยสังเขป (ICE 2 ป.6/1) 

3.4) อธิบายความสำคัญและคุณคาของวัฒนธรรมที่มีความตางของวัฒนธรรมและเพศตนเองกับ

วัฒนธรรมและเพศอ่ืนๆ โดยสังเขป (ICE 2 ป.6/2) 

3.5) นำเสนอรูปแบบการสื่อสารของวัฒนธรรมอื่นอยางนอย 1 วัฒนธรรมและยกตัวอยางประกอบ 

โดยสังเขป (ICE 2 ป.6/3) 

3.6) เสนอวิธีการปกปองคุมครองเด็กจากการละเมิดสิทธิเด็กและสิทธิความหลากหลายทางเพศ ใน

ระดับโรงเรียนได (ICE 3 ป.6/1) 

3.7) วิเคราะหศักยภาพของตนเอง (ความรู ความสามารถ ความถนัด ตามเพศวิถี) ไดในการทำงาน

รวมกับผูอ่ืน (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) (ICE 3 ป.6/2)  

3.8) ยกตัวอยางและปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน (ICE 3 

ป.6/3)  

3.9) อธิบายผลกระทบของอคติ การตีตรา การเหมารวมและการเลือกปฏิบัต ิทางวัฒนธรรมและทาง

เพศ โดยสังเขป (ICE 4 ป.6/1) 

3.10) นำเสนอที่มา สาเหตุ และผลกระทบของอคติ การตีตรา การเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ 

โดยสังเขป (ICE 4 ป.6/2) 

3.11) ทำงานรวมกับผูอ่ืนบนความเสมอภาคและความเทาเทียม (ICE 4 ป.6/3)  

3.12) สามารถเปนผูนำในการวางแผนการทำงานเปนกลุมที่รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นบนความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถี (ICE 5 ป.6/1) 

3.13) นำเสนอผลงานจากการลงมือปฏิบัติงานรวมกับผูอื ่นและสื่อสารอยางสรางสรรคบนความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและเพศวิถี ไดอยางสันติ (ICE 5 ป.6/2) 
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  4) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

4.1) อธิบายพัฒนาการขอมูลของอัตลักษณทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรความเปนมาและเพศวิถีของ

ตนเองจากอดีตจนถึงปจจุบัน (ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) (ICE 1 ม.1/1) 

4.2) ระบุความสำคัญของแหลงเรียนรูขอมูลอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความเปนมา

ของตนเอง (ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรยีน) (ICE 1 ม.1/2)  

4.3) อธิบายปจจัยและพัฒนาการความอคติตอบุคคลและวัฒนธรรม (ICE 2 ม.1/1) 

4.4) ระบุผลกระทบท่ีสงผลตออคติตอบุคคล วัฒนธรรมและเพศยกตัวอยางประกอบ (ICE 2 ม.1/2) 

4.5) ยกตัวอยางการสื่อสารท่ีนำไปสูการสรางอคติตอบุคคลและวัฒนธรรม (ICE 2 ม.1/3) 

4.6) วิเคราะหสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงจะไดรับตามสิทธิมนุษยชนและสิทธิความหลากหลาย

ทางเพศ (ICE 3 ม.1/1) 

4.7) วิเคราะหศักยภาพของตนเอง (ความรู ความสามารถ ความถนัด ตามเพศวิถี) ไดในการทำงาน

รวมกับผูอ่ืน (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) (ICE 3 ม.1/2) 

4.8) แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน (ICE 3 ม.1/3) 

4.9) นำเสนอประสบการณและผลกระทบที่ไดรับจากการถูกอคติ การตีตรา พรอมยกตัวอยาง ได

อยางชัดเจน (ICE 4 ม.1/1) 

4.10) นำเสนอประสบการณและผลกระทบที่ตนเองมีอคติ และทำการตีตรา ผู อื ่น(เพศ) พรอม

ยกตัวอยาง ไดอยางชัดเจน (ICE 4 ม.1/2)  

4.11) ทำงานรวมกับผูอ่ืนบนความเสมอภาคและความเทาเทียม (ICE 4 ม.1/3)  

4.12) ใชความสามารถของตนเองในการทำประโยชนตอกลุมและผูอ่ืนได (ICE 5 ม.1/1)  

4.13) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายบนความเคารพในสิทธิเสรีของตนเองและ

ผูอ่ืน (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) (ICE 5 ม.1/2)  

4.14) สามารถนำเสนอผลการดำเนินงานอยางสรางสรรคบนความหลายทางวัฒนธรรมและเพศได 

(ICE 5 ม.1/3)  
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 5) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

5.1) อธิบายขั้นตอนการประกอบสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรความเปนมาของ

ตนเอง (ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรยีน) ได (ICE 1 ม.2/1) 

5.2) อภิปรายประโยชนและระบุความสำคัญของอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรความ

เปนมาตลอดจนเพศวิถีของตนเอง (ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรยีน) ได (ICE 1 ม.2/2) 

5.3) อธิบายผลกระทบของการเปนสังคมชาติพันธุนิยม ได (ICE 2 ม.2/1) 

5.4) อธิบายผลประโยชนของการเปนสังคมชาติพันธุสัมพันธ ได (ICE 2 ม.2/2)  

5.5) ยกตัวอยางการสื่อสารท่ีนำไปสูการลดอคติตอบุคคล วัฒนธรรมและเพศ (ICE 2 ม.2/3) 

5.6) เสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเองหรือผูอื่นจากการละเมิดตามสิทธิมนุษยชนและสิทธิความ

หลากหลายทางเพศ (ICE 3 ม.2/1) 

5.7) วิเคราะหศักยภาพของตนเอง (ความรู ความสามารถ ความถนัด ตามเพศวิถี) ไดในการทำงาน

รวมกับผูอ่ืน (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) (ICE 3 ม.2/2) 

5.8) ปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณคาในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ

เสรีภาพหนาท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีวัฒนธรรมและวิถีประชาธิปไตย (ICE 3 ม.2/3) 

5.9) นำเสนอประสบการณและผลกระทบที่ไดรับจากการถูกเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ พรอม

ยกตัวอยาง ไดอยางชัดเจน (ICE 4 ม.2/1)  

5.10) นำเสนอประสบการณและผลกระทบที่ตนเองไดทำการเหมารวมและเลือกปฏิบัติ ผูอื่น(เพศ) 

พรอมยกตัวอยาง ไดอยางชัดเจน (ICE 4 ม.2/2) 

5.11) ทำงานรวมกับผูอ่ืนบนความเสมอภาคและความเทาเทียม (ICE 4 ม.2/3) 

5.12) ทักษะในการประสานความรวมมือในการทำงานเปนกลุมบนฐานการเคารพในสิทธิเสรีของ

ตนเองและวัฒนธรรม เพศ ของผูอ่ืน (ICE 5 ม.2/1) 

5.13) นำเสนอผลการดำเนินงานรวมกับผูอื่นและสื่อสารอยางสรางสรรคบนความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและเพศวิถีไดอยางสันติ (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) (ICE 5 ม.2/2) 
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 6) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

6.1) อธิบายอิทธิพลท่ีมีผลตอการปรับเปลี่ยนอัตลักษณทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรความเปนมาและ

เพศวิถีของตนเอง (ประเด็นวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) ได (ICE 1 ม.3/1) 

6.2) นำเสนอขอมูลรูปแบบอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนของตนเอง (ประเด็น

วัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) อยางสรางสรรค (ICE 1 ม.3/2) 

6.3) อธิบายข้ันตอนของการเปนกลุมชาติพันธุสัมพันธได (ICE 2 ม.3/1) 

6.4) นำเสนอขอมูลการประยุกตใชแนวคิดชาติพันธุ สัมพันธและความหลากหลายทางเพศ ท่ี

ยกตัวอยางเปนชาติสัมพันธได (ICE 2 ม.3/2) 

6.5) นำเสนอรูปแบบการสื่อสารอยางสันติที่หลากหลายและสรางสรรคพรอมยกตัวอยางประกอบ 

(ICE 2 ม.3/3) 

6.6) เสนอวิธีการปกปองคุมครองจากการถูกละเมิดตามหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิความหลากหลาย

ทางเพศ ในระดับโรงเรียนได (ICE 3 ม.3/1) 

6.7) วิเคราะหศักยภาพของตนเอง (ความรู ความสามารถ ความถนัด ตามเพศวิถี) ไดในการทำงาน

รวมกับผูอ่ืน (บนฐานของประเด็นทางวัฒนธรรมของแตละโรงเรียน) (ICE 3 ม.3/2) 

6.8) มีสวนรวมในการปกปองคุมครองผูอ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน (ICE 3 ม.3/3) 

6.9) นำเสนอแนวทางในการลดการอคติ การตีตรา การเหมารวมและการเลือกปฏิบัติตอตนเองและ

ผูอ่ืน ท้ังทางวัฒนธรรมและทางเพศ (ICE 4 ม.3/1) 

6.10) ทำงานรวมกับผูอ่ืนบนความเสมอภาคและความเทาเทียม (ICE 4 ม.3/2) 

6.11) สามารถเปนผูนำการวางแผนและการปฏิบัติการทำงานเปนกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐาน

การเคารพในสิทธิเสรีของตนเองและวัฒนธรรม เพศ ของผูอ่ืน (ICE 5 ม.3/1) 

6.12) สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางสรางสรรค 

(ICE 5 ม.3/2)  

 

  

คูมือการจัดการเรยีนรูสำหรบัผูสอน ICE 
59 



 
4.2 ผังมโนทัศนหนวยการเรียนรูของหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม 

 4.2.1 ผังมโนทัศนหนวยการเรียนรูของหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
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  4.2.2 ผังมโนทัศนหนวยการเรียนรูของหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
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  4.2.3 ผังมโนทัศนหนวยการเรียนรูของหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
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  4.2.4 ผังมโนทัศนหนวยการเรียนรูของหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 
 

 

 

 

 

  

คูมือการจัดการเรยีนรูสำหรบัผูสอน ICE 63 



 
  4.2.5 ผังมโนทัศนหนวยการเรียนรูของหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
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  4.2.6 ผังมโนทัศนหนวยการเรียนรูของหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
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เอกสาร/ความรูเสริมสำหรับครู 

5.1 โครงงานและแฟมสะสมผลงาน 

 5.1.1 โครงงาน (Project Work) 

 โครงงานเปนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและศึกษาคนควาดวย

ตนเอง ตามแผนการดำเนินงานที่นักเรียนไดจัดขึ้น โดยครูชวยใหคำแนะนำปรึกษา กระตุนใหคิด และติดตาม

การปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมาย โครงงานแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 1. โครงงานประเภทสำรวจ รวบรวม

ขอมูล 2. โครงงานประเภททดลอง คนควา 3. โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิด

ใหม 4. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ 

 การเรียนรูดวยโครงงานมีข้ันตอน ดังนี้ 

  1. กำหนดหัวขอท่ีจะศึกษา นักเรียนคิดหัวขอโครงงาน ซ่ึงอาจไดมาจากความอยากรู

อยากเห็นของนักเรียนเอง หรือไดจากการอานหนังสือ บทความ การไปทัศนศึกษาดูงาน เปนตน โดยนักเรียน

ตองตั้งคำถามวา “จะศึกษาอะไร” “ทำไมตองศึกษาเรื่องดังกลาว” 

  2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ นักเรียนศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ และปรึกษา

ครูหรือผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ  

  3. เขียนเคาโครงของโครงงานหรือสรางแผนที่ความคิด โดยทั่วไปเคาโครงของ

โครงงานจะประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้ ชื่อโครงงาน ชื่อผูทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน ระยะเวลา

ดำเนินการ หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค สมมุติฐานของการศึกษา (ในกรณีท่ีเปนโครงงานทดลอง) ข้ันตอน

การดำเนินงาน ปฏิบัติโครงงาน ผลท่ีคาดวาจะไดรับ เอกสารอางอิง/บรรณานุกรม 

  4. ปฏิบัติโครงงาน ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว ในระหวางปฏิบัติงาน

ควรมีการจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ไวอยางละเอียดวาทำอยางไร ไดผลอยางไร มีปญหาหรืออุปสรรคอะไร และมี

แนวทางแกไขอยางไร 

  5. เขียนรายงาน เปนการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพ่ือใหผูอ่ืนไดทราบแนวคิด 

วิธีดำเนินงาน ผลที่ไดรับ และขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน ซึ่งการเขียนรายงานนี้ควรใชภาษาท่ี

กระชับ เขาใจงายชัดเจน และครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษา 

  6. แสดงผลงาน เปนการนำผลของการดำเนินงานมาเสนอ อาจจัดไดหลายรูปแบบ 

เชน การจัดนิทรรศการ การทำเปนสื่อสิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย หรืออาจนำเสนอในรูปของการแสดงผลงาน 

การนำเสนอดวยวาจา บรรยาย อภิปรายกลุม สาธิต 

 

 

 

 

 

บทท่ี 5 

 

  

คูมือการจัดการเรยีนรูสำหรบัผูสอน ICE 
66 



 

5.1.2 แฟมสะสมผลงาน 

 แฟมสะสมผลงาน หมายถึง แหลงรวบรวมเอกสาร ผลงาน หรือหลักฐาน เพื่อใชสะทอนถึง

ผลสัมฤทธิ์ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาการของนักเรียน มีการจัดเรียบเรียงผลงานไวอยางมีระบบโดยนำ

ความรู ความคิด และการนำเสนอมาผสมผสานกัน ซึ่งนักเรียนเปนผูคัดเลือกผลงานและมีสวนรวมในการ

ประเมินแฟมสะสมผลงานจึงเปนหลักฐานสำคัญที่จะทำใหนักเรียนสามารถมองเห็นพัฒนาการของตนเองได

ตามสภาพจริง รวมท้ังเห็นขอบกพรอง และแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนตอไป 

ลักษณะสำคัญของการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมผลงาน 

 1.ครูสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาของนักเรียนเปนรายบุคคลไดเปน    

อยางดี เนื่องจากมีผลงานสะสมไว ครูจะทราบจุดเดน จุดดอยของนักเรียนแตละคนจากแฟมสะสมงาน 

และสามารถติดตามพัฒนาการไดอยางตอเนื่อง 

 2.มุงวัดศักยภาพของนักเรียนในการผลิตหรือสรางผลงานมากกวาการวัดความจำจากการทำ

แบบทดสอบ 

 3.วัดและประเมินโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ นักเรียนเปนผูวางแผน ลงมือปฏิบัติงาน

รวมท้ังประเมินและปรับปรุงตนเอง ซ่ึงมีครูเปนผูชี้แนะ เนนการประเมินผลยอยมากกวาการประเมินผลรวม 

 4.ฝกใหนักเรียนรูจักการประเมินตนเองและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาตนเอง 

 5.ชวยใหนักเรียนเกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รูวาตนเองมีจุดเดนใน

เรื่องใด 

 6.ชวยในการสื่อความหมายเกี่ยวกับความรู ความสามารถ ตลอดจนพัฒนาการของนักเรียน

ใหผูท่ีเก่ียวของทราบ เชน ผูปกครอง ฝายแนะแนว ตลอดจนผูบริหารของโรงเรียน 

ข้ันตอนการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมผลงาน 

การจัดทำแฟมสะสมผลงานมี 10 ข้ันตอน ซ่ึงแตละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. การวางแผนจัดทำแฟมสะสมผลงาน การจัดทำแฟมสะสมผลงานตองมีสวนรวมระหวางครู 

นักเรียน และผูปกครอง  

  ครู การเตรียมตัวของครูตองเริ ่มจากการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร คูมือครู 

คำอธิบายรายวิชาวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูในหลักสูตร รวมทั้งครูตองมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับ

การประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน จึงสามารถวางแผนกำหนดชิ้นงานได 

  นักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ การประเมินผล

โดยใชแฟมสะสมผลงาน การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู การกำหนดชิ้นงาน และบทบาทในการทำงาน

กลุม โดยครูตองแจงใหนักเรียนทราบลวงหนา 

  ผู ปกครอง ตองเขามามีสวนรวมในการคัดเลือกผลงาน การแสดงความคิดเห็น                

และรับรูพัฒนาการของนักเรียนอยางตอเนื่อง ดังนั้น กอนทำแฟมสะสมผลงาน ครูตองแจงใหผูปกครองทราบ

หรือขอความรวมมือ รวมท้ังใหความรูในเรื่องการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมผลงานแกผูปกครองเม่ือมีโอกาส 
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2.การรวบรวมผลงานและจัดระบบแฟม ในการรวบรวมผลงานตองออกแบบการจัดเก็บหรือแยก

หมวดหมูของผลงานใหดี เพ่ือสะดวกและงายตอการนำขอมูลมาใช แนวทางการจัดหมวดหมูของผลงาน เชน 

  1) จัดแยกตามลำดับวันและเวลาท่ีสรางผลงานข้ึนมา 

  2) จัดแยกตามความซับซอนของผลงาน เปนการแสดงถึงทักษะหรือพัฒนาการของ

นักเรียนท่ีมากข้ึน 

  3) จัดแยกตามวัตถุประสงค เนื้อหา หรือประเภทของผลงาน ผลงานที่อยูในแฟม

สะสมผลงานอาจมีหลายเรื่องหลายวิชา ดังนั้น นักเรียนจะตองทำเครื่องมือในการชวยคนหา เชน สารบัญ ดัชนี

เรื่อง จุดสี แถบสีติดไวท่ีผลงานโดยมีรหัสท่ีแตกตางกัน 

  3. การคัดเลือกผลงาน ในการคัดเลือกผลงานนั้นควรใหสอดคลองกับเกณฑหรือมาตรฐาน 

ที่โรงเรียน ครู หรือนักเรียนรวมกันกำหนดขึ้นมา และผูคัดเลือกผลงานควรเปนนักเรียนเจาของแฟมสะสม

ผลงาน หรือมีสวนรวม กับคร ูเพ่ือน และผูปกครอง 

  ผลงานท่ีเลือกเขาแฟมสะสมผลงานควรมีลักษณะดังนี้ 

   1) สอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของการเรียนรู 

   2) เปนผลงานชิ้นท่ีดีท่ีสุด มีความหมายตอนักเรียนมากท่ีสุด 

   3) สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการของนักเรียนในทุกดาน 

   4) เปนสื ่อที ่จะชวยใหนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นกับครู 

ผู ปกครอง และเพื่อน ๆ สวนจำนวนชิ้นงานนั้นใหกำหนดตามความเหมาะสม ไมควรมีมากเกินไป เพราะ

อาจจะทำใหผลงานบางชิ้นไมมีความหมาย แตถามีนอยเกินไปจะทำใหการประเมินไมมีประสิทธิภาพ 

  4.การสรางสรรคแฟมสะสมผลงานใหมีเอกลักษณของตนเอง โครงสรางหลักของแฟมสะสม

ผลงานอาจเหมือนกัน แตนักเรียนสามารถตกแตงรายละเอียดยอยใหแตกตางกัน ตามความคิดสรางสรรคของ

แตละบุคคล โดยอาจใชภาพ ส ีสติกเกอร ตกแตงใหสวยงามเนนเอกลักษณของเจาของแฟมสะสมผลงาน 

  5.การแสดงความคิดเห็นหรือความรู ส ึกตอผลงาน ในข้ันตอนนี้นักเรียนจะไดรู จักการ

วิพากษวิจารณหรือสะทอนความคิดเก่ียวกับผลงานของตนเอง ตัวอยางขอความท่ีใชแสดงความรูสึกตอผลงาน  

  1) ไดแนวคิดจากการทำผลงานชิ้นนี้มาจากไหน 

  2) เหตุผลท่ีเลือกผลงานชิ้นนี้คืออะไร 

  3) จุดเดนและจุดดอยของผลงานชิ้นนี้คืออะไร 

  4) รูสึกพอใจกับผลงานชิ้นนี้มากนอยเพียงใด 

  5) ไดขอคิดอะไรจากการทำผลงานชิ้นนี้ 

  6.การตรวจสอบความสามารถของตนเอง เปนการเปดโอกาสใหน ักเรียนไดประเมิน

ความสามารถของตนเอง โดยพิจารณาตามเกณฑยอย ๆ ที่ครูและนักเรียนชวยกันกำหนดขึ้น เชน นิสัยการ

ทำงาน ทักษะทางสังคม การทำงานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด การขอความชวยเหลือเมื่อมีความจำเปน 

เปนตน นอกจากนี้การตรวจสอบความสามารถตนเองอีกวิธีหนึ่ง คือ การใหนักเรียนเขียนวิเคราะหจุดเดน 

จุดดอยของตนเอง และสิ่งท่ีตองปรับปรุงแกไข 
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  7.การประเมินผลงาน เปนขั ้นตอนที่สำคัญเนื ่องจากเปนการสรุปคุณภาพของงานและ

ความสามารถหรือพัฒนาการของนักเรียน การประเมินแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การประเมินโดยไมให

ระดับคะแนน และการประเมินโดยใหระดับคะแนน 

  1) การประเมินโดยไมใหระดับคะแนน ครูกลุมนี้มีความเชื่อวา แฟมสะสมผลงานมีไว 

เพ่ือศึกษากระบวนการทำงาน ศึกษาความคิดเห็นและความรูสึกของนักเรียนท่ีมีตอผลงานของตนเอง ตลอดจน

ดูพัฒนาการหรือความกาวหนาของนักเรียนอยางไมเปนทางการ ครู ผูปกครอง และเพื่อนสามารถใหคำชี้แนะ

แกนักเรียนได ซึ่งวิธีการนี้จะทำใหนักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติงานอยางเต็มที่โดยไมตองกังวลวาจะไดคะแนน

มากนอยเทาไร 

  2) การประเมินโดยใหระดับคะแนน มีทั้งการประเมินตามจุดประสงคการเรียนรู 

การประเมินระหวางภาคเรียน และการประเมินปลายภาคเรียน ซึ่งจะชวยในวัตถุประสงคดานการปฏิบัติเปน

หลัก การประเมินแฟมสะสมผลงานตองกำหนดมิติการใหคะแนน (Scoring Rubrics) ตามเกณฑที่ครูและ

นักเรียนรวมกันกำหนดขึ้น การใหระดับคะแนนมีทั้งการใหคะแนนเปนรายชิ้นกอนเก็บเขาแฟมสะสมผลงาน 

และการใหคะแนนแฟมสะสมผลงานทั้งแฟม ซึ่งมาตรฐานคะแนนนั้นตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดทำ

แฟมสะสมผลงาน และมุงเนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคนมากกวาการนำไปเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน 

  8.การแลกเปลี่ยนประสบการณ มีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับฟงความ

คิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก เพื่อน ครู และผูปกครอง อาจทำไดหลายรูปแบบเชน การจัดประชุมใน

โรงเรียนโดยเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของมารวมกันพิจารณาผลงาน การสนทนาแลกเปลี่ยนระหวางนักเรียนกับ

เพื่อน การสงแฟมสะสมผลงานไปใหผูที่มีสวนเกี่ยวของชวยใหขอเสนอแนะหรือคำแนะนำในการแลกเปลี่ยน

ประสบการณนั้นนักเรียนจะตองเตรียมคำถามเพื่อถามผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งจะเปนประโยชนในการปรับปรุง

งานของตนเอง ตัวอยางคำถาม เชน 

  1) ทานคิดอยางไรกับผลงานชิ้นนี้ 

  2) ทานคิดวาควรปรับปรุงแกไขสวนใดอีกบาง 

  3) ผลงานชิ้นใดท่ีทานชอบมากท่ีสุด เพราะอะไร ฯลฯ 

  9. การปรับเปลี่ยนผลงาน หลังจากท่ีนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และไดรับคำแนะนำ

จากผูที่มีสวนเกี่ยวของแลว จะนำมาปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น นักเรียนสามารถนำผลงานที่ดีกวาเก็บเขาแฟม

สะสมผลงานแทนผลงานเดิม ทำใหแฟมสะสมผลงานมีผลงานที่ดี ทันสมัย และตรงตามจุดประสงคในการ

ประเมิน 

  10. การประชาสมัพันธผลงานของนักเรียน เปนการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน โดย

นำแฟมสะสมผลงานของนักเรียนทุกคนมาจัดแสดงรวมกัน และเปดโอกาสใหผูปกครอง คร ูและนักเรียนท่ัวไป

ไดเขาชมผลงาน ทำใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ผูที่เริ่มตนทำแฟมสะสมผลงานอาจไม

ตองดำเนินการทั้ง 10 ขั้นตอนนี้ อาจใชขั้นตอนหลัก ๆ คือ การรวบรวมผลงานและการจัดระบบแฟม การ

คัดเลือกผลงาน และการแสดงความคิดเห็นหรือความรูสึกตอผลงาน 
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องคประกอบสำคัญของแฟมสะสมผลงาน มีดังนี้ 

1. สวนนำ ประกอบดวย 

– ปก 

– คำนำ 

– สารบัญ 

– ประวัติสวนตัว 

– จุดมุงหมายของการทำแฟมสะสมผลงาน 

2. สวนเนื้อหาแฟม ประกอบดวย 

– ผลงาน 

– ความคิดเห็นท่ีมีตอผลงาน 

– Rubrics ประเมินผลงาน 

3. สวนขอมูลเพ่ิมเติม ประกอบดวย 

– ผลการประเมินการเรยีนรู 

– การรายงานความกาวหนาโดยครู 

– ความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนเก่ียวของเชน เพ่ือน ผูปกครอง 
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5.2 แบบบันทึกและแบบการประเมินตางๆ 

 5.2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคล ระดับช้ัน........................ 

สังเกตพฤติกรรมการเรยีนรูวันท่ี.......................เดือน...........................................พ.ศ.................................. 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล 

เกณฑการใหคะแนน 
รวม 

(12) 
ระดับคุณภาพ 

ความตั้งใ

จในการเรี

ยน (4) 

การตอบ 

คำถาม 

(4) 

การให 

ความรวม

มือกับเพ่ือ

นและผู 

สอนในกิจ

กรรม(4) 

  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

ลงช่ือ.............................................................ผูประเมิน         

 ...................../..................../................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การสรปุผลการประเมิน 

นกัเรยีนทีไ่ดร้ะดบัคุณภาพพอใชข้ึน้ไป ถอืว่า  ผ่าน 

 

  

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-16 ดีมาก 

11-13 ด ี

8-10 พอใช 

0-7 ปรับปรุง 
 

เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย   

เกณฑการประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู  ดังนี้           
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เกณฑการวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric) 

 

ประเด็นการประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ตองปรับปรุง (1) 

1. ความตั้งใจในการ

เรียน 

สนใจในการเรียน 

ไมคุยหรือเลนกั 

นในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน 

คุยกันเล็กนอยใน 

ขณะเรียน 

สนใจในการเรียน 

คุยกันและเลนกัน 

ในขณะเรียนเปน 

บางครั้ง 

ไมสนใจในการเรียน 

คุยและเลนกันใน 

ขณะเรียน 

2. การตอบคำถาม รวมตอบคำถามในเรื่อง

ท่ีครูถามและตอบ 

คำถามถูกทุกขอ 

รวมตอบคำถามใน 

เรื่องท่ีครูถามและ 

ตอบคำถามสวน 

มากถูก 

รวมตอบคำถามใน 

เรื่องท่ีครูถามเปน 

บางครั้งและตอบ 

คำถามถูกเปน 

บางครั้ง 

ไมตอบคำถาม  

3. มีสวนรวมในกิจกรรม รวมมือ 

ชวยเหลือเพ่ือนและผู 

สอนในการทำกิจกรรม 

รวมมือชวยเหลือ 

เพ่ือนและผูสอน 

เปนสวนใหญ 

ในการทำกิจกรรม 

รวมมือชวยเหลือ 

เพ่ือนและผูสอน 

ในการทำกิจกรรม 

เปนบางครั้ง 

ไมมีความรวมมือ 

กับเพ่ือนและผูสอน

ในขณะทำกิจกรรม  
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5.2.2 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม 

ระดับช้ัน........................ 

สังเกตพฤติกรรมการเรยีนรูวันท่ี.......................เดือน................................................พ.ศ............................. 

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล 

เกณฑการใหคะแนน 

รวม 

(16) 

ระดับ 

คุณภาพ 

การปฏิสัมพันธ

กัน 

(4) 

การสนทนา 

เรื่อง 

ท่ีกำหนด 

(4) 

การติดตอส่ือ

สาร 

(4) 

พฤติกรรมการ

ทำงานกลุม 

(4) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 

      ลงช่ือ................................................................ผูประเมิน 

                                                                ...................../..................../................... 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การสรปุผลการประเมิน 

นกัเรยีนทีไ่ดร้ะดบัคุณภาพพอใชข้ึน้ไป ถอืว่า  ผ่าน 

 

  

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-16 ดีมาก 

11-13 ด ี

8-10 พอใช 

0-7 ปรับปรุง 
 

เกณฑการใหคะแนนดังตารางแนบทาย   

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
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เกณฑการวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุม (Rubric) 

 

ประเด็นการประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ตองปรับปรุง (1) 

1. การปฏิสัมพันธกัน รวมมือและชวยเหลือ 

เพ่ือนในการทำกิจกรรม 

รวมมือและชวยเหลือ

เพ่ือนเปนสวนใหญ 

ในการทำกิจกรรม 

รวมมือและชวยเหลือ

เพ่ือนในการทำ 

กิจกรรมเปนบางครัง้ 

ไมใหความรวมมือ 

ในขณะทำกิจกรรม  

2. การสนทนาเรื่องท่ี

กำหนด 

สนทนาตรงประเด็น 

ครอบคลุมเนื้อหา 

สนทนาตรงประเด็น 

ครอบคลุมเนื้อหา 

บางสวน 

สนทนาตรงประเด็น สนทนาไมตรง 

ประเด็น 

3. การติดตอสื่อสาร มีการปรึกษาครูและ 

เพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ 

มีการปรึกษาครูและ 

เพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ 

เปนสวนใหญ 

มีการปรึกษาครูและ 

เพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ 

เปนบางครั้ง 

ไมมีการปรึกษาครู 

และเพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ 

4. พฤติกรรมการ

ทำงาน 

มีการวางแผนอยาง 

เปนระบบและแบง 

หนาท่ีของสมาชิก 

ในกลุม 

มีการวางแผนอยาง    

เปนระบบและแบง 

หนาท่ีของสมาชิก 

ในกลุมเปนสวนใหญ 

มีการวางแผนอยาง 

เปนระบบและแบง 

หนาท่ีของสมาชิก 

ในกลุมเปนบางครั้ง 

ไมมีการวางแผน 

อยางเปนระบบ 

และไมมีการแบง 

หนาท่ีของสมาชิก 

ในกลุม 
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 5.2.3 บันทึกหลังการสอน 

ดานความรู 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ดานอ่ืน ๆ (พฤติกรรมเดนหรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล ถามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปญหา/อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการแกไขปญหา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             ลงชื่อ…………………………………………………….. 

  (……………………………………………………………..) 

                        ตำแหนง………………………………………………… 
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