ตอนที่ 2 คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
คุณลักษณะของเด็กไทยและตัวชี้วัดความสาเร็จ
การพั ฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบผลสาเร็จ จาเป็นต้อ ง
กาหนดเป้าหมาย ได้แก่ คุณลักษณะของเด็กไทยที่จะพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ชัดเจน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และเจตคติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการจัดประชุมโต๊ะกลมและประชาพิจารณ์
บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมการและดาเนินการก้าวสู่ป ระชาคม
อาเซียน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ
เช่น สถานทูต มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกาหนดคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคม
อาเซียน ดังแผนภาพ ต่อไปนี้

การเมืองและ
ความมั่นคง
เศรษฐกิจ
สังคมและ
วัฒนธรรม

ประเทศ
อาเซียน
กฎบัตรอาเซียน
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ทักษะการเรียนรู้
และการพัฒนาตน

เห็นคุณค่ามนุษย์
ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้
คิดอย่างมีเหตุผล
จัดการควบคุมตนเอง

ทักษะพืน้ ฐาน

ความรู้

ทักษะ/
กระบวนการ

ดาเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตประชาธิปไตย สันติวิธี
รับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน

ยอมรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
มีภาวะผู้นา
แก้ปัญหาสังคม

ทักษะพลเมือง/
ความรับผิดชอบต่อสังคม

สื่อสารสองทาง
การใช้เทคโนโลยี
แก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
ทางานอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ตระหนักในความเป็นอาเซียน

เจตคติ

ยอมรับความแตกต่าง
การบับถือศาสนา

ภูมิใจในความเป็นไทยและอาเซียน

แผนภาพคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
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คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน กาหนดคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้
ด้านความรู้
1. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
2. มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
2.1 จุดกาเนิดอาเซียน
2.2 กฎบัตรอาเซียน
2.3 ประชาคมอาเซียน
2.4 ความสัมพันธ์กบั ภายนอกอาเซียน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะพื้นฐาน
1.1 สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้านอีก
อย่างน้อย 1 ภาษา)
1.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
1.3 มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาอย่างสันติวิธี
1.4 มีความสามารถในการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อนื่
2. ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม
2.1 เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.2 มีภาวะผู้นา
2.3 เห็นปัญหาสังคมและลงมือทาเพื่อนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
3. ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน
3.1 เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
3.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง
3.4 มีความสามารถในการจัดการ/ควบคุมตนเอง
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 ด้านเจตคติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ ความเป็นอาเซียน
ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน
มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน
มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี /สันติธรรม
ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จะประสบผลสาเร็จหรือไม่เพียงใด ต้องมีตัวชี้วัด
ความสาเร็จทั้งคุณภาพเด็ก คุณภาพครู และคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้ประเมินความสาเร็จ
การจัดการเรียนรู้
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ตัวชี้วัดคุณภาพนักเรียน
1. ด้านความรู้
คุณลักษณะของผู้เรียน
1. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน
1.1 ด้านการเมือง ได้แก่
- ระบอบการปกครอง
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
- สิทธิเด็ก / สิทธิมนุษยชน
- กฎหมายระหว่างประเทศ
1.2 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
- ระบบเงินตราของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- ระบบเศรษฐกิจ
- ปัจจัยการผลิต
- แรงงาน
- การค้าเสรี ข้อตกลง
ทางการค้า ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ
1.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ได้แก่
- ชาติพันธุ์
- ภาษา
- ศาสนา
- การแต่งกาย
- สาธารณสุข
- สภาพทางภูมิศาสตร์
- เอกลักษณ์
- บุคคลสาคัญ
- ประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
อธิบายความรู้เกี่ยวกับระบอบการ
ปกครอง สิทธิเด็ก

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
วิเคราะห์และจาแนกความเหมือน/ความ
แตกต่างเกี่ยวกับระบอบการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สิทธิ
มนุษยชน กฎหมายระหว่างประเทศใน
ด้านการเมือง
1.2 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
อธิบายความรู้เกี่ยวกับระบบเงินตรา วิเคราะห์และจาแนกความเหมือน/
ระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิต
ความแตกต่างเกี่ยวกับ ระบบเงินตรา
แรงงาน
ระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิต แรงงาน
การค้าเสรี ข้อตกลงทางการค้า
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

1.3 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
อธิบายความรู้เกี่ยวกับ ภาษา
ศาสนา บุคคลสาคัญ สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ สาธารณสุข เอกลักษณ์
ไทยประวัติศาสตร์ ในด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

1.3 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
วิเคราะห์และจาแนกความเหมือน/
ความแตกต่างเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ภาษา
ศาสนา การแต่งกาย สาธารณสุข
สภาพทางภูมิศาสตร์ เอกลักษณ์
บุคคลสาคัญ ประวัติศาสตร์
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คุณลักษณะของผู้เรียน
2. มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ได้แก่
2.1 จุดกาเนิดอาเซียน
2.2 กฎบัตรอาเซียน
- ความหมาย
- ความสาคัญ
- สาระสาคัญ

ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
อธิบายความหมาย ความสาคัญของ
อาเซียน
2.2 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
อธิบายเป้าหมายและหลักการ
อัตลักษณ์ สัญลักษณ์ของกฎบัตร
อาเซียน

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
วิเคราะห์ความจาเป็น ความสาคัญของ
กฎบัตรอาเซียน
2.2 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
วิเคราะห์เป้าหมายและหลักการ
อัตลักษณ์ สัญลักษณ์ของกฎบัตร
อาเซียน
2.3 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับองค์กรอาเซียน องค์กรที่มี
ความสัมพันธ์กับอาเซียน กระบวนการ
ตัดสินใจ การระงับข้อพิพาท
ความสัมพันธ์กับภายนอก

2.3 ประชาคมอาเซียน
- ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน
- ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
- ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
2.5 ความสัมพันธ์กับภายนอก
อาเซียน

2.4 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
วิเคราะห์ประโยชน์ของกฎบัตรอาเซียนที่
มีต่อประชาคมอาเซียน

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ
คุณลักษณะของผู้เรียน

ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

2.1 ทักษะพืน้ ฐาน
1. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
(ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศใน สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือ
อาเซียนอีกอย่างน้อย 1 ภาษา)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา
1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสาร
ได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศในอาเซียนอีก
อย่างน้อย 1 ภาษา

9
คุณลักษณะของผู้เรียน

ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา

2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้ 2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
สื่อสาร
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน นาเสนอ
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงานในระดับ
อาเซียน

3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสันติวิธี
4. มีความสามารถในการทางานและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น

3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใน
การแก้ปัญหาได้อย่างสันติวิธี
4. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
ทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น

3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถในการ
แก้ปัญหาได้อย่างสันติวิธี
4. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถทางาน
และอยู่ร่วมกับผู้อื่น

2.2 ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบ 1. ร้อยละของนักเรียนที่เคารพและ
ทางสังคม
ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
1. เคารพและยอมรับความ
ทางวัฒนธรรม
หลากหลายทางวัฒนธรรม

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่ให้ความสนใจ
ยอมรับและเห็นประโยชน์ในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
1.2 ร้อยละของนักเรียนที่เคารพใน
ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม

2. มีภาวะผู้นา

2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตน
เป็นผู้นาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
อาเซียนศึกษา

2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็น
ผู้นาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาเซียนศึกษา
และมีผลงานปรากฏ

3. เห็นปัญหาสังคมและลงมือทา
เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง

3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถเสนอ
เสนอปัญหาและแสดงความคิดเห็น ปัญหาสังคม และแสดงความคิดเห็น
เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาได้
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2.3 ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน
คุณลักษณะของผู้เรียน

ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

1. เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่า
เทียมกัน (สิทธิเด็ก/สิทธิมนุษยชน)

1. ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับ
ความเท่าเทียมกันของความเป็น
มนุษย์บนความแตกต่าง
2. มีส่วนร่วมในการแสดง
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วม
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
3. มีความสามารถในการคิด
3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิด
อธิบายเหตุผลในด้านการเมือง
อย่างถูกต้อง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ได้อย่างถูกต้อง
4. มีความสามารถในการจัดการ/ 4. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
ควบคุมตนเอง
ปฏิบัติตนตามขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา
1. ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียมกัน
และตระหนักในคุณค่าของมนุษย์
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางสังคมและวัฒนธรรม
3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถจาแนก
แยกแยะเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม สามารถแสดงออก
ได้อย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีสามารถ
ควบคุมตนเองยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆได้อย่างเป็นระบบ

3. ด้านเจตคติ
คุณลักษณะของผู้เรียน
1. มีความตระหนักในความเป็น
อาเซียน
2. มีความภูมิใจในความเป็นไทย/
ความเป็นอาเซียน

ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา

1. ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับและ 1. ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับ
เห็นประโยชน์ของการเป็นอาเซียน เห็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับอาเซียน
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น
ด้วยความกระตือรือร้นและรู้คุณค่าของ
ความเป็นไทยและความเป็นส่วนหนึ่งของ
อาเซียน ความเป็นไทยและความเป็น
ส่วนหนึ่งของอาเซียน
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คุณลักษณะของผู้เรียน
3.ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

3. ร้อยละของนักเรียนที่แสดงความ
เอื้ออาทร แบ่งปันระหว่างสมาชิก
ในประเทศอาเซียน
4. มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นใน 4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มี
หลักธรรมาภิบาล (คารวะธรรม
คารวะธรรม ปัญญาธรรม สามัคคี
ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม)
ธรรม
สันติวิธี /สันติธรรม
4.2 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
แก้ปัญหาอย่างสันติวิธี /สันติธรรม

ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา
3. ร้อยละของนักเรียนที่แสดงความ
เอื้ออาทร แบ่งปัน คานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกในประเทศอาเซียน
4.1 ร้อยละของนักเรียนที่ที่มีคารวะ
ธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม
และปฏิบัติตนเป็นประจาสม่าเสมอ
4.2 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถ
แก้ปัญหาอย่างสันติวิธี /สันติธรรมเป็น
ประจาสม่าเสมอ

ตัวชี้วัดคุณภาพครู
ครูผสู้ อนมีความรู้ เกี่ยวกับอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน
 ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
 ครูใช้หนังสือ ตาราเรียน และสื่อทีเ่ ป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้
 ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
และการเผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)
 ครูใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายโดยเน้นกิจกรรมหรือกระบวนการใน
การจัดการเรียนรู้
 ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรูท
้ ั้งในประเทศ
และในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน
 ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ ง
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ตัวชี้วัดคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา




ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้บ ริหารมีความสามารถในการบริห ารจัดการภายใต้ส ภาวการณ์จ ากัดได้อ ย่างมี

ประสิทธิภาพ
ผู้บริหารมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช้ ICT
 ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เช่น โรงเรียน องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ ฯลฯ
 ผู้บริหารมีความสามารถในการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
 ผู้บริ หารมีค วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีใ นการติ ดต่อสื่อ สารกับ ภาคีเครือข่า ย
ในกลุ่มประชาคมประเทศสมาชิกอาเซียน


