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พลโลกศึกษำ	(Global	Citizenship	Education:	GCED)	เป็นส่วนหนึ่งของเป้ำหมำย

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals:	 SDGs)	 ซึ่งเป็นวำระกำรพัฒนำ	

ภำยหลงัปี	2558	ระยะ	15	ปี	(พ.ศ.	2559	-	2573)	ทีผู่น้�ำประเทศสมำชกิสหประชำชำตจิ�ำนวน	

193	 ประเทศ	 ได้ร่วมกันลงนำมรับรองพันธสัญญำทำงกำรเมืองระดับผู้น�ำ	 ในเอกสำร	

Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development	เพื่อก�ำหนด

ทิศทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก	 โดยในส่วนของประเทศไทย	 กระทรวงศึกษำธิกำรได้รับ	

มอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในเป้ำหมำยท่ี	 4	 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคน	

มีกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียม	 และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้	

ตลอดชีวิต	โดยให้ควำมส�ำคัญกับเป้ำประสงค์ที่	4.7	สร้ำงหลักประกันว่ำ	ผู้เรียนทุกคนได้รับ

ควำมรู ้และทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน	 รวมไปถึงกำรศึกษำส�ำหรับ	

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและกำรมีวิถีชีวิตท่ียั่งยืน	 สิทธิมนุษยชน	 ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ	

กำรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภำพและไม่ใช้ควำมรุนแรง	ควำมเป็นพลเมืองของโลก	เคำรพ

ในควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม	และมส่ีวนร่วมในวฒันธรรมพฒันำท่ียัง่ยนื	ภำยในปี	2573

กำรด�ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ศึกษำ	

แนวทำงกำรด�ำเนนิกำรพลโลกศึกษำ	ประกอบด้วย	

(1)	กำรศึกษำแนวทำงกำรด�ำเนินกำร	จัดโดยองค์กำรกำรศึกษำ	วิทยำศำสตร์	 และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ	 (UNESCO)	 เพ่ือส่งเสริมกำรน�ำแนวคิดพลโลกศึกษำ	 (Global	

Citizenship	Education:	GCED)	เข้ำไปสูห่ลกัสตูรและกำรจดักำรเรยีนกำรสอน	ทัง้นีม้ปีระเทศ

ที่เข้ำร่วมโครงกำร	 9	 ประเทศ	 ได้แก่	 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ประกอบด้วย

ประเทศไทย	มำเลเซยี	และฟิลิปปินส์	ประเทศในเอเชยีใต้	ประกอบด้วย	ประเทศภฏูำน	อนิเดยี	

และศรีลังกำ	ประเทศในเอเชียตะวันออก	ประกอบด้วยประเทศจีน	ญี่ปุ่น	และเกำหลีใต้

(2)	 กำรพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ร่วมรำกอุษำคเนย์	 (Shared	

Histories)	 ร่วมกับ	 7	 ประเทศ	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ภำยใต้โครงกำร	 Promoting 

Intercultural Dialogue anda Culture of Peace in SEA through Shared Histories	ซึ่งเป็น

ค�าน�าในการจัดพิมพ์ฉบบัภาษาไทย
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โครงกำรทีป่ลกูฝังให้เยำวชนมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจด้ำนภมิูหลงัทำงวฒันธรรม	และประวตัศิำสตร์

ของภูมิภำค	ซึง่มีส่วนช่วยลดควำมขดัแย้ง	และสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงประเทศอำเซยีน	

นอกจำกนี้	 ยังได้พยำยำมศึกษำแนวทำงที่จะเชื่อมโยงกำรท�ำงำนในประเด็นต่ำงๆ	

ทีด่�ำเนนิกำรอยูก่่อนและสำมำรถส่งเสริมคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองโลกได้พร้อมกันได้	

ได้แก่	 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic 

Citizenship Education)  สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) สันติภาพศึกษา 

(Peace Education) การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital 

Literacy) 

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน	ตระหนกัในบทบำทและหน้ำทีใ่นกำรก�ำหนด

นโยบำยกำรศึกษำและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ที่จะให้ทุกภำคส่วนร่วมเป็นพลัง	

ในกำรขับเคลือ่นกำรศึกษำ	กำรก�ำหนดกรอบหรอืเป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิกำรเป็นภำรกจิส�ำคญั

ในกำรสร้ำงวิทัศน์ร่วม	จึงได้ด�ำเนินกำรแปลเอกสำร	“พลโลกศึกษา: หัวเรื่องและวัตถุประสงค์

การเรียนรู้ Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives”	 เพื่อใช้เป็น	

กรอบในกำรด�ำเนินกำรด้ำนพลโลกศึกษำ	 รวมทั้งได้เพิ่มเติมประเด็นที่ช่วยให้กำรด�ำเนินกำร

ด้ำนพลโลกศึกษำมีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น	2	ประกำร	กล่ำวคือ	1)	ภาคผนวก 4 ค�าส�าคัญ

เก่ียวกับพลโลกศึกษา	 และ	 2)	 ภาคผนวก 5 รายการเอกสารที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้

พลโลกศึกษา

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขอขอบคุณหน่วยงำนและผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	 ที่ได้มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำรจัดพิมพ์เอกสำรฉบับนี้ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี	

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินกำรเรื่องพลโลกศึกษำเป็นอย่ำงดี	

	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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UNESCO	ได้ส่งเสริมพลโลกศึกษำ	(Global	Citizenship	Education)	ตั้งแต่ได้ประกำศ

เปิดตัวโดยเลขำธิกำรสหประชำชำติ	ในกำรประชุม	Global	Education	Frist	Initiative	(GFFI)	

เม่ือปี	 2555	 ซึ่งท�ำให้เกิดแรงผลักดันให้พลโลกศึกษำเป็นวำระส�ำคัญของโลกในเรื่องของ	

กำรจัดกำรศึกษำ

เอกสำรชือ่	พลโลกศกึษา: หวัเรือ่งและวตัถปุระสงค์การเรยีนรู ้ (Global Citizenship 

Education: Topics and Learning Objectives) ฉบับนี้	เป็นเอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้

เกี่ยวกับเรื่องพลโลกศึกษำฉบับแรกของ	 UNESCO	 ซึ่งเป็นผลิตผลจำกกำรวิจัยเชิงลึก	 และ	

กำรประชมุของผู้เชีย่วชำญจำกหลำยภำคส่วนของโลก	โดยพฒันำมำจำกเอกสำรของ	UNESCO	

ทีเ่ผยแพร่ไปแล้วในชือ่	พลโลกศกึษา: การประชุมหารอืเชงิเทคนคิในเรือ่งพลโลกศกึษา	(กันยำยน	

2556)	และในช่วงเวลำดังกล่ำวมกีำรประชมุของ	UNESCO	พลโลกศกึษำ	ครัง้ท่ี	1	และ	2	ท่ีจัด

ขึน้ในเดือนธันวำคม	2556	และ	กนัยำยน	2558	ตำมล�ำดบั	 ก่อนท่ีเอกสำรจะส�ำเรจ็	ได้น�ำไป

ทดสอบภำคสนำม	 โดยผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องกบักำรศกึษำทีค่ดัเลอืกจำกประเทศในภมูภิำคต่ำงๆ	

ของโลก	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำเอกสำรมีควำมเหมำะสมกับสภำพบริบทเชิงภูมิศำสตร์และสังคม

วฒันธรรมทีแ่ตกต่ำงกนั

นอกจำกนี้	 ข้อมูลพื้นฐำนกำรท�ำงำนของ	 UNESCO	 ที่จะท�ำควำมกระจ่ำงเกี่ยวกับ

มโนทัศน์ที่เป็นฐำนคิดของพลโลกศึกษำ	 และชี้แนวทำงกำรวำงนโยบำยและโปรแกรมต่ำงๆ	

โดยเอกสำรน้ีพัฒนำตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศสมำชิก	 ส�ำหรับแนวทำง	

ในกำรบูรณำกำรแนวคิดพลโลกศึกษำกับระบบกำรศึกษำ	 โดยน�ำเสนอแนวทำงน�ำมโนทัศน์

พลโลกศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ	 หัวเรื่องและวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับช่วงวัย	 และ

สำมำรถปรบัให้เหมำะกบับรบิททีห่ลำกหลำย	เป็นเอกสำรทีใ่ห้ทรพัยำกรส�ำหรบันกักำรศกึษำ	

นักพัฒนำหลักสูตร	 นักฝึกอบรม	 และผู้พัฒนำนโยบำย	 ท้ังจะเป็นประโยชน์กับคนท่ีท�ำงำน

กำรศึกษำทั้งแบบนอกระบบ	และในระบบด้วย
	

ค�าน�า
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ในห้วงเวลำที่ประชุมนำนำชำติได้แสวงหำแนวทำงส่งเสริมสันติภำพ	 คุณภำพชีวิต

ที่ดี	 ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน	 เอกสำรของ	 UNESCO	 นี้	 ให้แนวทำงท่ีเอื้อให้ประเทศสมำชิก	

ม่ันใจว่ำผูเ้รยีนในทกุช่วงวยัและทกุบรบิทสำมำรถพฒันำไปสูค่วำมเป็นผูท้ีร่บัผดิชอบ	 เรยีนรู้

อย่ำงมีวิจำรณญำณ	 และมีส่วนร่วมกับสังคมในทุกระดับ	 มีคุณธรรม	 และเป็นพลโลกท่ี

กระตือรือร้น

																			 	 	 	 	 						Qian	Tang,	Ph.d.

	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรด้ำนกำรศึกษำ
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1.1 พลโลกศึกษา (Global Citizenship Education) คืออะไร ?

การศึกษาให้เราเข้าใจอยา่งลึกซึ้งวา่  พวกเราผูกเข้าไวด้้วยกันเหมือนเปน็ชุมชนแห่งโลก
ซึ่งท้าทายเราท่ีจะอยูร่ว่มกันอยา่งเชื่อมโยงสัมพันธกั์น

บัน	คี-มุน	เลขำธิกำรองค์กำรสหประชำชำติ

มโนทัศน์หรือแนวคิดควำมเป็นพลเมืองมีพัฒนำกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง	 ในอดีตควำมเป็นพลเมือง	

ไม่ได้หมำยรวมคนทุกคน	เช่น	ผู้ชำยหรือเจ้ำของทรัพย์สินเท่ำนั้นจึงจะเป็นพลเมืองได้ตำมกฎหมำย1		ช่วง

ทศวรรษที่ผ่ำนมำ	 มีควำมเคลื่อนไหวเพิ่มมำกขึ้นที่จะมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพลเมืองที่มีกำรหลอมรวม	

มำกขึ้น	 ซึ่งมีอิทธิพลมำจำกกำรพัฒนำเกี่ยวกับสิทธิของพลเมือง	 สิทธิทำงกำรเมือง	 และสิทธิทำงสังคม2	

มุมมองเกี่ยวกับพลเมืองของประเทศในปัจจุบันแปรเปล่ียนไปขึ้นอยู่กับประเทศต่ำงๆ	ซึ่งสะท้อนให้เห็น	

ควำมแตกต่ำงในบริบทของประวัติศำสตร์กำรเมือง	ในท่ำมกลำงตัวแปรมำกมำย

กำรเพิม่มำกขึน้ของกำรเป็นโลกำภวิตัน์	เริม่มกีำรตัง้ค�ำถำมมำกขึน้เกีย่วกบัควำมเป็นพลเมอืงทีร่ะบุ	

ในรัฐธรรมนูญและในมิติของโลก	 ถึงแม้ว่ำแนวคิดเรื่องกำรเป็นพลเมืองที่เกินไปกว่ำกำรในพลเมืองของ	

รัฐชำติ	 ไม่ได้เป็นแนวคิดใหม่	 กำรเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลก	 ยกตัวอย่ำง	 กำรเกิดข้ึนของสนธิสัญญำ	

และผลกำรประชุมในระดับนำนำชำติ	กำรเกิดขึ้นของหน่วยงำนและองค์กรระหว่ำงประเทศ	กำรเคลื่อนไหว

ของควำมร่วมมือหน่วยงำนและองค์กร	และพฒันำกำรของกรอบแนวคดิของสทิธมินษุยชน	ซึง่ต่ำงมนียัส�ำคญั

ต่อกำรด�ำเนนิกำรเรือ่งพลโลก	ทัง้นี	้มมุมองเกีย่วกบัแนวคดิควำมเป็นพลเมอืงแตกต่ำงกนั	ซึง่รวมถงึขอบเขต

ที่ขยำยและเสริมควำมเป็นพลเมืองที่ก�ำหนดไว้เดิม	หรือส่วนที่ยังมีกำรเห็นแย้งกันอยู่

พลโลก	 (Global	 Citizenship)3	 	 หมำยถึง	 ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่กว้ำงขวำงขึ้นและ	

กำรเป็นมนุษยชำติร่วมกัน	ที่เน้นกำรพึ่งพำอำศัยกันทำงกำรเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ระหว่ำง

ระดับท้องถิ่น	ประเทศ	และประชำคมโลก	

บทน�า 

1	ดูใน	Healer.[1990];	Ichilov[1998];	Isin	[2009].
2	ดูใน	Marscheall	[1949].
3	UNESO	[2014].	Global	citizenship	education.	Preparing	learning	for	the	citizenship	for	the	challenge	of		
		the	21st	century.
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ควำมสนใจเรือ่งพลโลกเพิม่มำกขึน้	เป็นผลมำจำกกำรจดักำรศกึษำและควำมสนใจเรือ่งพลโลกศกึษำ	

(Global	Citizenship	Education)	 ด้วย	และกำรน�ำไปใช้ทั้งด้ำนนโยบำย	หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน4	พลโลก

ศึกษำได้น�ำเสนอกรอบมโนทัศน์หลักสำมมิติ	 ที่เป็นจุดร่วมของค�ำนิยำมที่หลำกหลำย	 และกำรตีควำมของ	

ค�ำว่ำพลโลกศึกษำ	 มิติกรอบมโนทัศน์พัฒนำมำจำกกำรศึกษำวรรณกรรม	 งำนกรอบแนวคิด	 วิธีกำร	 และ

หลกัสตูรพลโลกศึกษำ	รวมทัง้ผลกำรประชุมปรกึษำหำรอืและกำรท�ำงำนด้ำนนีข้อง	UNESCO	ซึง่เป็นฐำนข้อมลู

พืน้ฐำนในกำรนยิำมเรือ่งเป้ำหมำยของพลโลกศกึษำ		วตัถปุระสงค์กำรเรียนรูแ้ละสมรรถนะ	รวมท้ังกำรประเมนิ

กำรเรียนรู้	 มิติของมโนทัศน์หลักของพลโลกศึกษำ	 ประกอบด้วยควำมรู้	 สังคมและอำรมณ์	 และพฤติกรรม	

ซึ่งสัมพันธ์กันตำมที่น�ำเสนอข้ำงล่ำง	ตัวชี้วัดและกรอบกำรเรียนรู้เน้นไปที่กระบวนกำรเรียนรู้	ดังนี้

ภำพที่	1:	มิติมโนทัศน์หลักของพลโลกศึกษำ	(Global	Citizenship	Education)	

พลโลกศึกษำมีเป้ำหมำยเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง	 ด้วยกำรกำรสร้ำงควำมรู้	 ทักษะ	 คุณค่ำ	 และเจตคติ								

ทีช่่วยให้ผูเ้รยีนสำมำรถมีส่วนร่วมกบัโลกท่ีเข้ำใจควำมเป็นของทุกคน	ควำมเป็นธรรม	และสันตภิำพเพิม่มำกขึน้	

พลโลกศึกษำใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย	 โดยใช้มโนทัศน์และวิทยวิธีท่ีมีใช้กันอยู่แล้วในหลำกหลำยสำขำวิชำ	

โดยรวมเรื่องมนุษยชนศึกษำ	สันติภำพศึกษำ	กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	และกำรศึกษำเพื่อควำมเข้ำใจ

4	ดูใน	Albala-Bertrand	[1995];	banks	[2004];	Merryfield	[1998].	Peters,	Britton	and	Blee	[2008].

ควำมรู้ (Cognitive)

ได้รับควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	และกำรคิดวิจำรณญำณเกี่ยวกับประเด็นของโลก	ภูมิภำค	ประเทศ	และท้องถิ่น							

กำรเกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงกนั	(Interconnectedness)	และกำรพึง่พำอำศยักนั	(Interdependency)	ของประเทศ	

และประชำกรที่แตกต่ำงหลำกหลำย

สังคมและอำรมณ์ (Socio-emotional)

กำรมีควำมรู้สึกของกำรเป็นเจ้ำของร่วมท่ีมีควำมเป็นมนุษย์ร่วมกัน	 แบ่งปันคุณค่ำและควำมรับผิดชอบ	

ควำมเห็นอกเข้ำใจผู้อื่น	(Empathy)	ควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน	(Solidarity)	และเคำรพในควำมแตกต่ำง

และควำมหลำกหลำย	

พฤติกรรม (Behavioral)

กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและรับผิดชอบต่อระดับท้องถิ่น	ประเทศ	ภูมิภำค	และโลก	เพื่อให้โลกมี

สันติภำพและควำมยั่งยืนเพิ่มมำกขึ้น	
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5	UNESCO	[2014].	Education	Strategy	2014-2021.		น.	46
6	UNESCO	[2014].	Global	citizenship	education:	Preparing	learner	for	the	challenge	of	the	21st	century.	

นำนำชำติ5	 และมีเป้ำหมำยที่ก้ำวหน้ำครอบคลุมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำเหล่ำนั้น	 พลโลกศึกษำ	

ได้ประยุกต์แนวคิดมุมมองแบบกำรศึกษำตลอดชีวิต	 เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยและเชื่อมโยงไปตำมระดับ	

กำรศึกษำต่ำงๆ	 ไปถึงวัยผู้ใหญ่	 ที่ให้ควำมส�ำคัญท้ังกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำนอกระบบ	 หลักสูตร	

แบบเป็นทำงกำร	และกิจกรรมเสริมหลักสูตร	กำรมีส่วนร่วมแบบทั่วไป	และแบบไม่เป็นทำงกำร6			

พลโลกศึกษำมีเป้ำหมำยเพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ	ดังนี้

•	 พฒันำควำมเข้ำใจเกีย่วกบัโครงสร้ำงของหน่วยงำน/องค์กรระดับโลก	สทิธแิละควำมรบัผดิชอบ	

ประเด็นระดับโลกและควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกัน	 ระบบและกระบวนกำรในระดับภูมิภำคและ

ระดับโลก

•	 เข้ำใจและชื่นชมอัตลักษณ์ที่แตกต่ำงและหลำกหลำย	เช่น	วัฒนธรรม	ภำษำ	ศำสนำ	เพศ	และ

คณุค่ำร่วมของมนษุยชำต	ิและพฒันำทกัษะทีจ่ะอยู่ร่วมกนัในโลกทีม่คีวำมซบัซ้อนเพิม่มำกขึน้

•	 พฒันำและประยกุต์ใช้ทกัษะส�ำหรบัควำมฉลำดรู้ด้ำนพลเมอืง	เช่น	กำรสบืสอบอย่ำงมวีจิำรณญำณ	

ควำมฉลำดรู้ข้อมูลเทคโนโลยีและส่ือ	 กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	 กำรคิดตัดสินใจแก้ปัญหำ	

กำรประนีประนอม	กำรสร้ำงสันติภำพ	กำรรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคม

•	 เข้ำใจและประเมินควำมเช่ือและคุณค่ำ	 ท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจกำรเมืองและสังคม	 กำรรับรู	้

เกี่ยวกับควำมเป็นธรรมทำงสังคม	และกำรตื่นตัวทำงกำรเมือง

•	 พฒันำเจตคตขิองควำมเอ้ืออำทร	เข้ำอกเข้ำใจผูอ้ืน่และสิง่แวดล้อม	และเคำรพควำมหลำกหลำย

•	 พัฒนำคุณค่ำของยุติธรรมและควำมเป็นธรรมทำงสังคม	มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์

ควำมไม่เท่ำเทียมที่มำจำกเรื่องเพศ	เศรษฐำนะ	วัฒนธรรม	ศำสนำ	อำยุ	และประเด็นอื่นๆ	

•	 มีส่วนร่วมและพัฒนำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยของโลก	 ทั้งที่อยู่ในระดับท้องถิ่น		

ประเทศและโลก	ด้วยกำรเข้ำมีส่วนร่วมรับผิดชอบ	และเป็นพลโลกที่มีส่วนร่วม

เรื่องควำมเท่ำเทียมทำงเพศ	พลโลกศึกษำให้ควำมส�ำคัญกับบทบำทหน้ำที่ของกำรศึกษำเพื่อสร้ำง

ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ	 ซึ่งถือเป็นภำรกิจหลักหนึ่งในสองงำนเร่งด่วนของ	 UNESCO	 ท่ีพลโลกศึกษำเน้น	

เรื่องสิทธิมนุษยชนและควำมเท่ำเทียมทำงเพศเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์	 เด็กชำยหญิงเรียนรู้เก่ียวกับ

เจตคตค่ิำนยิมเรือ่งเพศ	บทบำท	ควำมคำดหวงัและพฤตกิรรมท้ังท่ีบ้ำนและสถำนศกึษำ	พลโลกศกึษำสำมำรถ

สนับสนุนควำมเท่ำเทียมผ่ำนกำรพัฒนำควำมรู้	 ทักษะ	 เจคติและค่ำนิยม	 เพื่อส่งเสริมควำมเสมอภำคชำย

และหญิง	เคำรพในเรือ่งเพศสภำพ	และพฒันำเยำวชนให้สำมำรถตัง้ค�ำถำมอย่ำงมวีจิำรณญำณเรือ่งบทบำท								

ทำงเพศ		และยับยั้งกำรกีดกันและแบ่งแยกเรื่องเพศ
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1.2 เอกสารแนวทางน้ีพัฒนามาอย่างไร

เอกสำรแนวทำงพฒันำมำจำกงำนวจิยัและผลกำรด�ำเนนิกำรเรือ่งพลโลกศกึษำ	ซึง่ได้กำรสนบัสนนุ

จำกเอกสำรและผลกำรประชุมในเรื่องที่เก่ียวข้องของ	 UNESCO7	 พร้อมด้วยแนวควำมคิดจำกผู้เชี่ยวชำญ

ด้ำนพลโลกศกึษำและตัวแทนนกัเรยีน	เอกสำรได้รบักำรทบทวนจำกกำรประชมุกลุ่มผูเ้ชีย่วชำญ	(The	Experts	

Advisory	Group:	EAG)	ที่จัดโดย	UNESCO	พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชำญทั้งภำยในองค์กรและภำยนอกที่มำจำก

ภูมิภำคต่ำง	ๆ 	ทั่วโลก	จำกสำขำด้ำนพลโลกศึกษำ	กำรเรียนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง	กำรพัฒนำหลักสูตรและ

กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน	 ทีม	 EAG	 ได้อภิปรำยและให้ข้อมูลป้อนกลับในกำรประชุมพิจำรณำเอกสำร

ร่ำงฉบบัแรกในเดอืนกนัยำยนและตลุำคม	ปี	2557	เอกสำรแนวทำงได้พฒันำขึน้ระหว่ำงกำรประชมุครัง้สอง

เกี่ยวกับเรื่องพลโลกศึกษำ	[กรุงปำรีส,	มกรำคม	2558]	และได้ข้อมูลสะท้อนผู้เข้ำร่วมกำรประชุม

ก่อนลงข้อสรุปสุดท้ำย	 ได้น�ำเอกสำรแนวทำงนี้ไปทดสอบ	 โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำ	

ประกอบด้วยเจ้ำหน้ำทีข่องกระทรวงศกึษำธิกำร	นกัพัฒนำหลักสูตร	และคณะครจูำกประเทศท่ีได้รบักำรคัดเลือก

จำกทุกภูมิภำคของโลก

เอกสำรแนวทำงฉบับพิมพ์ครั้งแรก	 เป็นเหมือนเอกสำรท่ีมีชีวิต	 ซึ่งในฉบับบรรณำธิกำรกิจ	

ครั้งต่อไป	จะเรียนรู้จำกกำรน�ำไปใช้ในบริบทที่แตกต่ำงกัน	เพื่อให้มีควำมเหมำะสม	และเอื้อต่อกำรน�ำไปใช้

ให้มำกขึ้น	UNESCO	ยินดีรับค�ำชี้แนะ	ตัวอย่ำงจำกงำนวิจัย	และผลกำรด�ำเนินกำร	เพื่อน�ำมำมำใช้พัฒนำ

เอกสำรแนวทำงในฉบับปรับปรุงต่อไป						

1.3 ใครเป็นผู้ใช้เอกสารน้ี และใช้อย่างไร

เอกสำรแนวทำงนี้ตั้งใจให้เป็นข้อมูลส�ำหรับนักกำรศึกษำ	นักพัฒนำหลักสูตร	ผู้จัดกำรอบรม	และ

ผู้ก�ำหนดนโยบำย	 และยังเป็นข้อมูลท่ีจะมีประโยชน์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำทุกฝ่ำย	 ที่จะ

ออกแบบ	และวำงแผนกำรน�ำแนวคิดพลโลกศึกษำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ	ทั้งแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็น

ทำงกำร	ตัวอย่ำงนักกำรศึกษำใช้เอกสำรนี้เป็นข้อมูลส�ำหรับสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องพลโลกศึกษำ	และใช้เป็น

ทรัพยำกรในกำรจดักจิกรรม	นกัพัฒนำหลกัสูตรใช้ในกำรปรบัหัวเรือ่งและวตัถปุระสงค์กำรเรยีนรูไ้ปให้เหมำะ

สมกบับรบิทของประเทศ	และใช้ประกอบกำรพัฒนำหลกัสตูรแห่งชำต	ิผูก้�ำหนดนโยบำยใช้เป็นกรอบแนวทำง

ในกำรประเมินบทบำทของพลโลกศึกษำ	และก�ำหนดควำมเชื่อมโยงเข้ำกับกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ

7		ตัวอย่ำง	Global	Citizenship	Education.	An	emerging	perspective.	โดยใช้กำรประชุมเชิงเทคนิคจำกผู้เชี่ยวชำญ
เรื่องพลโลกศึกษำ	[กันยำยน	2556]	และ	Global	Citizenship	Education:	Preparing	learners	for	the	challenge	of	
the	21st	century.	งำนสังเครำะห์กำรประชุม	UNESCO	เรื่องพลโลกศึกษำ	[ธันวำคม	2556].				



Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives 19 

ค�ำแนะน�ำด้ำนล่ำงนี้	 ออกแบบให้มีควำมยืดหยุ่นที่อนุญำตให้มีกำรปรึกษำหำรือกัน	 กำรปรับใช้	

ให้เหมำะสมกับสภำพบริบทของประเทศ	 ท่ีจะหำจุดเชื่อมต่อให้เหมำะสม	 ใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับพัฒนำ	

ให้มีควำมเป็นรูปธรรมมำกข้ึน	 ใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร	 และใช้ในกระบวนกำรน�ำแนวคิด	

พลโลกศึกษำไปใช้	รวมทั้งใช้เป็นเอกสำรส�ำหรับปรึกษำหำรือกับผู้เกี่ยวข้อง

ภำพที่	2:		แนวทำงกำรพัฒนำ	แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในระดับประเทศ

เอกสำรแนวทำงนีไ้ม่ได้ก�ำหนดกำรน�ำไปใช้เป็นเชงิสัง่กำรทีแ่ขง็ตวั	 แต่ออกแบบให้เป็นกรอบแนวทำง	

กว้ำงๆ	 ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรจัดกำรศึกษำพลโลกศึกษำ	 ท่ีสะดวกและง่ำยส�ำหรับกำรปรับให้เหมำะสม	

กับประเทศและบริบทต่ำงๆ	 สำมำรถน�ำไปต่อยอดกับงำนท่ีด�ำเนินกำรอยู่ก่อนแล้ว	 ท่ีสำมำรถเชื่อมโยง

สัมพันธ์กันได้	 	 เช่น	กำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง	สิทธิมนุษยชนศึกษำ	กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ	

ที่ยั่งยืน	กำรศึกษำเพื่อควำมเข้ำใจนำนำชำติ	หรืออื่นๆ	

หัวเรื่องและวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ที่เสนอแนะในเอกสำรนี้อำจไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	 กำรน�ำไปใช	้									

จึงสำมำรถปรับ	 เพิ่มเติมหัวเรื่อง	 หรือประเด็นท่ีสัมพันธ์กับท้องถิ่นได้ตำมควำมเหมำะสม	 ยิ่งไปว่ำนั้น	

ประเด็นกำรเรียนรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำในยุคของโลกท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง	 ผันผวน	 สำมำรถน�ำมำ	

ผนวกเข้ำไปได้ด้วย	 บำงหัวข้อหรือวัตถุประสงค์ก็อำจปรำกฏในเอกสำรกำรจัดกำรศึกษำหรือโปรแกรม	

ที่ด�ำเนินกำรอยู่แล้ว	 ในกรณีนี้เอกสำรท่ีพัฒนำขึ้นก็สำมำรถเป็นเอกสำรแนวทำง	 ใช้ในกำรตรวจสอบหรือ

อ้ำงอิงในกำรท�ำงำน	 เพื่อใช้เติมในส่วนที่ยังขำดหรือยังไม่สมบูรณ์	 ท�ำให้เป็นกำรเสริมควำมเข้มแข็งให้แก่

โปรแกรมที่มีอยู่ก่อนแล้ว	

พลโลกศึกษำ: หัวเรื่องและวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ (TLOs)

กำรน�ำ TLOs ไปปรบัใช้ให้เหมำะสมกบับริบทในระดบัชำตแิละท้องถิน่ (นกัวำงแผนกำรศกึษำ 

นกัพัฒนำหลักสูตร และผู้มคีวำมจ�ำเป็นต้องใช้ โดยกำรสนบัสนนุจำกบคุลำกรและผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง)

พัฒนำเอกสำรแนวทำงที่ประกอบด้วยรำยละเอียดและกำรด�ำเนินกำรที่เป็นรูปธรรม 

รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร

กำรน�ำไปใช้โดยฝ่ำยปฏิบัติกำรทำงกำรศึกษำในแต่ละระดับ (ระดับชำติ จังหวัด และสถำนศึกษำ)
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เปา้หมายการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื (The Sustainable Development 
Goals) ข้อ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู ้
และทักษะท่ีจ�าเปน็ส�าหรบัส่งเสรมิการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง
การศึกษาส�าหรบัการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตท่ียั่งยืน 
สิทธมินุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสรมิวัฒนธรรม
แห่งสันติภาพและไม่ใช้ความรุนแรง ความเป็นพลเมืองของโลก 
เคารพในความหลากหลายทางวฒันธรรม และมีส่วนรว่มในวฒันธรรม
การพัฒนาท่ียัง่ยนื ภายในปี 2573



2
แนวทาง – เน้ือหาสาระของพลโลกศึกษา
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แนวทาง – เน้ือหาสาระของพลโลกศึกษา

2.1 มิติการเรยีนรู ้

พลโลกศึกษำมีพื้นฐำนจำกมิติกำรเรียนรู้	3	ด้ำน	ประกอบด้วยด้ำนควำมรู้	ด้ำนสังคมและอำรมณ์	

และด้ำนพฤติกรรม	ซึ่งสอดคล้องกับ	4	เสำหลักกำรเรียนรู้	ที่น�ำเสนอในเอกสำรรำยงำนเรื่อง Learning: The 

Treasure Within การเรียนเพื่อรู้ การเรียนเพื่อลงมือท�า  และเรียนเพื่ออยู่ร่วมกัน

•	 ด้ำนควำมรู้		ควำมรู้และทักษะกำรคิดที่จ�ำเป็นส�ำหรับโลกและควำมซับซ้อน

•	 ด้ำนอำรมณ์และสงัคม	คุณค่ำ	เจตคต	ิและทกัษะทำงสงัคม	ทีช่่วยให้ผูเ้รยีนได้พฒันำด้ำนเจตคติ	

จิตวิทยำ	และกำยภำพ	ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงรับผิดชอบและมีสันติภำพ

•	 ด้ำนพฤติกรรม	สร้ำง	แสดงออก	และฝึกกำรน�ำไปใช้และมีส่วนร่วม	

ผลกำรเรยีนรูท้ีส่�ำคัญ	คณุลกัษณะหลกั	หัวเรือ่ง	และวตัถปุระสงค์ทีแ่นะน�ำในเอกสำรแนวทำงนี	้อยู่

บนมติิกำรเรยีนรูห้ลกั	3	ประกำร	ทีก่�ำหนดข้ำงต้น	ซึง่จะเป็นกรอบแนวทำงทีส่มัพนัธ์และบรูณำกำรกระบวน

กำรเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว	ซึ่งไม่ใช่เป็นกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงออกไปจำกที่มีอยู่แล้ว	 	

2.2 ผลการเรยีนรู ้ 

ผลกำรเรียนรู้บรรยำยเรื่องควำมรู้	ทักษะ	ค่ำนิยม	และเจตคติ	ที่ผู้เรียนควรได้รับและแสดงในฐำนะ

เป็นผลของกำรด�ำเนินกำรพลโลกศึกษำ	 กำรเชื่อมประสำนระหว่ำงมิติกำรเรียนรู้หลัก	 3	 ประกำรข้ำงต้น	

(ควำมรู้	อำรมณ์และสังคม	และพฤติกรรม)		ต่อไปนี้เป็นผลกำรเรียนรู้ที่ก�ำหนดในเอกสำรแนวทำง	ดังภำพ

ที่	3	
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สังคมและอำรมณ์ (Socio-emotional)

•	 ผู้เรยีนมปีระสบกำรณ์ของควำมรูส้กึเป็นเจ้ำของร่วมของควำมเป็นมนษุยชำต	ิกำรแบ่งปันคณุค่ำและ

ควำมรับผิดชอบ	บนพื้นฐำนของสิทธิมนุษยชน	

•	 ผู้เรียนพัฒนำค่ำนิยมของควำมเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	ควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน	เคำรพในควำมแตก

ต่ำงและควำมหลำกหลำย

พฤติกรรม (Behavioral)

•	 ผูเ้รียนแสดงอย่ำงมีประสทิธิภำพและรบัผดิชอบในระดบัท้องถิน่	ประเทศ	และโลก	ส�ำหรบักำรเพิม่พนู

ให้โลกมีสันติภำพและควำมยั่งยืน

•	 ผู้เรียนพัฒนำแรงจูงใจและเจตจ�ำนงที่จะกระท�ำ

2.3 คุณลักษณะ

เอกสำรแนวทำงได้ก�ำหนดคณุลกัษณะผูเ้รยีน	3	ประกำร	ทีส่มัพันธ์กบัพลโลกศกึษำและสัมพนัธ์กบั

คุณภำพและคุณลักษณะของพลโลกศึกษำ	 มีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้สัมพันธ์กับผลกำรเรียนรู้หลัก	

ดังกล่ำวข้ำงต้น	ประกอบด้วย	ควำมรอบรู้ที่จะเข้ำใจและมีวิจำรณญำณ	กำรเชื่อมโยงทำงสังคมและเคำรพ

ในควำมหลำกหลำย	ควำมรับผิดชอบอย่ำงมคีณุธรรมและกำรมส่ีวนร่วม	คณุลักษณะของผูเ้รยีนสำมประกำร

นั้น	 พัฒนำมำจำกกำรศึกษำทบทวนเอกสำรกรอบมโนทัศน์พลเมืองศึกษำ	 กำรทบทวนวิธีกำรสอนและ

หลกัสตูร	รวมทัง้กำรประชมุผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะทำงทีด่�ำเนนิกำรโดย	UNESCO	เรือ่งพลโลกศกึษำ	คณุลกัษณะ

ดังกล่ำวโดยสังเขป	ดังภำพที่	4

		

ควำมรู้ (Cognitive)

•	 ผูเ้รียนได้รบัควำมรูค้วำมเข้ำใจเก่ียวกบัประเด็นของท้องถิน่	ประเทศ	และโลก	ควำมเกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงกนั	

และกำรพึ่งพำอำศัยกัน	ของประเทศ	และประชำกร

•	 ผู้เรียนพัฒนำทักษะส�ำหรับกำรคิดอย่ำงมีวิจำรญำณ	และกำรคิดเชิงวิพำกษ์

ภำพที่	3:	ผลกำรเรียนรู้
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ควำมรอบรู้ที่จะเข้ำใจและมีวิจำรณญำณ  

	 ควำมรูเ้กีย่วกบัระบบกำรปกครองของโลก	โครงสร้ำงและประเดน็	เข้ำใจควำมเชือ่มโยงสมัพนัธ์กนั
ระหว่ำงโลกและท้องถิ่น	ควำมรู้และทักษะของควำมฉลำดรู้ด้ำนพลเมือง	กำรสืบสอบอย่ำงมีวิจำรณญำณ
และวิเครำะห์	ด้วยกำรส่งเสริมให้มีส่วนร่วมอย่ำงกระตือรือร้นในกระบวนกำรเรียนรู้
	 ผู้เรียนพัฒนำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโลก	ประเด็นระดับโลก	ระบบและโครงสร้ำงกำรท�ำงำน	รวมทั้ง
กำรเมือง	 ประวัติศำสตร์	 และเศรษฐกิจ	 เข้ำใจเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบของปัจเจกและกลุ่ม	
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 และเข้ำใช้ควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์ทั้งในประเด็นระดับท้องถิ่น	 ประเทศ	 และ
ประชำคมโลก	โครงสร้ำงและกระบวนกำร	ผู้เรียนพัฒนำทักษะและกำรสืบสอบอย่ำงมีวิจำรณญำณ	(เช่น	
กำรรูแ้หล่งกำรสบืค้นข้อมูล	วธีิวเิครำะห์	และกำรใช้หลกัฐำน)	ควำมฉลำดรูท้ำงกำรใช้สือ่	และเข้ำใจว่ำข้อมลู
ข่ำวสำรมีวิธีกำรสร้ำงสื่อและสื่อสำรอย่ำงไร	 พัฒนำควำมสำมำรถท่ีจะเข้ำถึงประเด็นเกี่ยวกับโลก	 (เช่น	
โลกำภิวัตน์	 ควำมพึ่งพำกัน	 กำรอพยพพลัดถิ่น	 สันติภำพและควำมขัดแย้ง	 กำรพัฒนำท่ียั่งยืน)	 โดย	
กำรสืบเสำะที่มีกำรวำงแผนงำน	กำรวิเครำะห์ข้อมูล	และสื่อสำรข้อค้นพบ	ประเด็นส�ำคัญคือกำรใช้ภำษำ
ทีม่คีวำมเฉพำะทำงมำกขึน้	ควำมฉลำดรูอ้ย่ำงมวีจิำรณญำณท่ีก�ำกบัโดยภำษำองักฤษ	และผูพ้ดูท่ีไม่ช�ำนำญ
ภำษำองักฤษใช้ในกำรเข้ำถงึข้อมูล	 เน้นกำรพฒันำควำมฉลำดรูท้ำงกำรเมอืงอย่ำงมีวจิำรญำณ	 และเรยีนรู้
ตลอดชีวิต	เพื่อที่ส่งเสริมให้กระท�ำในฐำนะพลเมืองที่มีเป้ำหมำยชัดเจน		

กำรเชื่อมโยงทำงสังคมและเคำรพในควำมหลำกหลำย 

เข้ำใจเรือ่งอัตลกัษณ์	กำรสมัพนัธ์	และกำรเป็นเจ้ำของ		เข้ำใจและแบ่งปันคณุค่ำร่วมของควำมเป็น
มนุษย์	พัฒนำ	และชื่นชม	เคำรพในควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย	เข้ำใจควำมสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่ำง
ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยและกำรร่วมกัน

ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์	 และกำรอยู่ในควำมสัมพันธ์ท่ีแตกต่ำงกัน	 (ตัวอย่ำง:	 ครอบครัว	
โรงเรียน	 ชุมชนท้องถิ่น	 และประเทศ)	 ที่จะเป็นพ้ืนฐำนควำมเข้ำใจควำมสัมพันธ์ในมิติของโลก	 พัฒนำ	
ควำมเข้ำใจของควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย	(ตัวอย่ำง:	วัฒนธรรม	ภำษำ	เพศ	เพศสภำพ	ศำสนำ)	
ควำมเช่ือและคุณค่ำที่มีอิทธิพลต่อโลกทัศน์ของผู้คนที่ท�ำให้แตกต่ำงกัน	 ผู้เรียนพิจำรณำปัจจัยร่วม	
ที่น�ำไปสู่ควำมแตกต่ำง	เหตุผลและผลกระทบของกำรไม่เท่ำเทียมและกำรแบ่งแยก	ผู้เรียนพิจำรณำปัจจัย
ร่วมที่น�ำไปสู่ควำมแตกต่ำง	และพัฒนำควำมรู้	ทักษะ	คุณค่ำและเจตคติ	ที่จะเคำรพควำมแตกต่ำงและอยู่

ร่วมกับผู้อื่น	

ภำพที่	4:	คุณลักษณะส�ำคัญของผู้เรียน	
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ควำมรับผิดชอบอย่ำงมีคุณธรรมและกำรมีส่วนร่วม

บนพื้นฐำนแนวทำงของสิทธิมนุษยชน	 ครอบคลุมเจตคติและค่ำนิยมของกำรเอ้ืออำทรต่อผู้อ่ืน
และสิ่งแวดล้อม	 ควำมรับผิดชอบและกำรเปล่ียนแปลงระบบบุคคลและระดับสังคม	 พัฒนำทักษะส�ำหรับ
กำรมส่ีวนร่วมในชมุชน	และกำรมีส่วนช่วยเหลอืเพือ่โลกทีด่กีว่ำผ่ำนกำรรบัปฏบิตักิำรอย่ำงรบัรู	้มคีณุธรรม	
และมีสันติภำพ	

ผูเ้รยีนสบืสอบควำมเชือ่และควำมเข้ำใจของตนเองและของผูอ้ืน่	เข้ำใจเรือ่งควำมคดิและควำมเชือ่
ที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองและทำงสังคมในระดับท้องถิ่น	 ประเทศ	 ภูมิภำค	 และประชำคมโลก	
และท้ำทำยส�ำหรับรัฐบำลท่ีตรงข้ำมหรือเป็นขั้วขัดแย้งทั้งควำมเชื่อและคุณค่ำ	 ผู้เรียนพัฒนำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับประเด็นควำมเป็นธรรมทำงสังคมในบริบทระดับท้องถิ่น	 ประเทศ	 ภูมิภำค	 และประชำคมโลก	
และกลไกที่ส ่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงกัน	 ประเด็นทำงจริยธรรม	 (ตัวอย่ำง:	 กำรเชื่อมโยงเรื่อง	
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ	 ลัทธิบริโภคนิยม	 โลกำภิวัตน์ทำงเศรษฐกิจ	 กำรค้ำท่ีเป็นธรรม	
กำรอพยพพลัดถ่ิน	 ควำมยำกจนและควำมมั่งคั่ง	 กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 กำรก่อกำรร้ำย	 สงครำม)	 ผู้เรียน	
ได้รับกำรคำดหวังว่ำ	 จะสะท้อนควำมขัดแย้งทำงจริยธรรมที่เชื่อมโยงกับควำมรับผิดชอบทำงกำรเมือง	
และสังคม	 และผลกระทบที่กว้ำงขึ้นจำกทำงเลือกและกำรตัดสินใจ	 ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำควำมรู้	 ทักษะ	
เจตคติและค่ำนยิมทีจ่ะเอ้ืออำทรต่อผูอ้ืน่และสิง่แวดล้อม	และกำรลงมอืกระท�ำในฐำนะพลเมอืง	ซึง่รวมถงึ
ควำมเมตตำกรุณำ	ควำมเห็นอกเห็นใจ	กำรมีส่วนร่วม	สำนเสวนำ	กำรประกอบกำรทำงสังคม	และกำรมี
ส่วนร่วมอย่ำงกระตือรือร้น	 ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโอกำสในกำรมีส่วนร่วมท้ังในระดับท้องถ่ิน	 ประเทศ	
และประชำคมโลก	 ตัวอย่ำงเช่น	 กำรกระท�ำท้ังในระดับบุคลและระดับกำรร่วมมือกันท่ีจะเสนอประเด็น	
เกี่ยวกับโลก	และควำมยุติธรรมทำงสังคม
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2.4 หัวเรื่อง

สืบเนื่องจำกคุณลักษณะของผู ้เรียนดังกล่ำวข้ำงต้น	 มิติท่ีเชื่อมสัมพันธ์ของกำรเรียนรู ้และ	

ผลกำรเรยีนรูห้ลกัของผูเ้รยีน	หวัเรือ่ง	9	เรือ่ง	โดยจ�ำแนกเป็นคณุลกัษณะละ	3	ประเดน็	ทีน่�ำเสนอในเอกสำร

แนวทำงนี้	เป็นดังนี้

ภำพที่	5:	หัวเรื่อง

ควำมรอบรู้ที่จะเข้ำใจและมีวิจำรณญำณ 

1.	ระบบและโครงสร้ำงสังคมของท้องถิ่น	ประเทศ	และประชำคมโลก

2.	ประเด็นปัญหำที่ส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์และควำมเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของท้องถิ่น	ประเทศ	และ

			ประชำคมโลก

3.	พลวัตของอ�ำนำจและปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง

กำรเชื่อมโยงทำงสังคมและเคำรพในควำมหลำกหลำย 

4.	ควำมแตกต่ำงของอัตลักษณ์

5.	ชุมชนที่แตกต่ำงหลำกหลำย	ซึ่งสมำชิกอำศัยอยู่และมีควำมสัมพันธ์ยึดโยงอยู่ด้วย

6.	ควำมแตกต่ำงและเคำรพในควำมหลำกหลำย

ควำมรับผิดชอบอย่ำงมีคุณธรรมและกำรมีส่วนร่วม

7.	กำรแสดงออกและลงมือปฏิบัติระดับบุคคลและกลุ่ม

8.	พฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งควำมรับผิดชอบในเชิงจริยธรรม

9.	กำรมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ	

บนพื้นฐำนของหัวเรื่องเหล่ำนี้	น�ำไปสู่กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ตำมช่วงวัยและธีมเรื่อง
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2.5 วตัถุประสงค์

แต่ละหัวข้อท่ีกล่ำวถึงก่อนหน้ำน้ี	 มีกำรแนะน�ำวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้เฉพำะ	 4	 กลุ่ม	 และธีมที่

เกี่ยวข้อง	ซึ่งก�ำหนดให้สอดคล้องกับกลุ่มช่วงวัยและระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน	ดังนี้

•	 ระดับก่อนประถมศึกษำและประถมศึกษำตอนต้น	(5-9	ปี)

•	 ระดับประถมศึกษำตอนปลำย	(9-12	ปี)

•	 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น	(12-15	ปี)

•	 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	(15-18	ปีขึ้นไป)

ควำมต้ังใจของกำรน�ำเสนอวตัถปุระสงค์กำรเรยีนรูต้ำมระดบัของควำมซบัซ้อน	โดยท�ำเสนอแนวทำง

แบบหลักสูตรต่อเนื่อง	 (Spiral	 curriculum	 approach)	 โดยมโนทัศน์เกี่ยวข้องกับพลโลกศึกษำสำมำรถ	

น�ำไปใช้ได้	เริม่ตัง้แต่ในระดบัก่อนประถมศกึษำ	หรอืระดบัประถมศึกษำตอนต้น	กำรสอนจะเพิม่ควำมลกึซึง้

และซับซ้อนเพิ่มขึ้น	 ผ่ำนกำรจัดกำรศึกษำไปแต่ละระดับ	 เนื่องจำกระบบกำรจัดกำรศึกษำ	 กำรจัดระดับ	

กำรศึกษำ	 และกำรจัดแบ่งช่วงวัยของนักเรียนในแต่ละประเทศจะแตกต่ำงกันไป	 กลุ่มข้อมูลที่น�ำเสนอ	

เหล่ำนีจ้งึเป็นเพือ่กำรบ่งชี	้ผูน้�ำไปใช้มีอิสระท่ีจะเลือก	ปรบัเปล่ียน	และจัดกำรเกีย่วกบัวตัถุประสงค์กำรเรยีนรู้	

ให้เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของแต่ละประเทศ	และควำมพร้อมของผู้เรียน8	

2.6 ค�าส�าคัญ

เพื่อเป็นแรงบันดำลใจและอ�ำนำยควำมสะดวกในกำรอภิปรำยและจัดกิจกรรมตำมหัวข้อ	 และ

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ที่น�ำเสนอในเอกสำรแนวทำงนี้	จึงมีรำยกำรค�ำส�ำคัญที่แนะน�ำไว้	ซึ่งได้จัดไว้ตำมธีม	

รำยกำรนี้สำมำรถเพิ่มเติมประเด็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละบริบท

8	ระหว่ำงกระบวนกำรทบทวน	 มีควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันบ้ำงเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกับช่วงวัยของผู้เรียน	
กับหัวเรื่องและวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระดับก่อนประถมศึกษำและระดับประถมศึกษำ	
ตอนต้น	 ผู้ทบทวนเอกสำรเสนอว่ำไม่ควรประเมินควำมสำมำรถของเด็กเล็ก	 วิธีกำรหนึ่งในกำรแก้ปัญหำคือ	
กำรแนะน�ำใช้วิธีกำรที่สร้ำงสรรค์และแนวทำงที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์มำกขึ้น	 ได้แก่	 กำรเล่น	 กำร์ตูน	 หรือวิธีกำรอื่นๆ	
ที่นักวิชำกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมกับบริบทและผู้เรียน
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2.7 ตารางแนวทาง

ตำรำงต่อไปนี้เสนอ	3	มิติของกำรเรียนรู้	ผลกำรเรียนรู้ส�ำคัญ	คุณลักษณะหลักของผู้เรียน	หัวเรื่อง

และวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับช่วงวัย	 และระดับกำรศึกษำต่ำงๆ	 ตลอดจนค�ำส�ำคัญท่ีใช	้

ในกำรอภิปรำย

• ตำรำง A น�ำเสนอตำรำงค�ำแนะน�ำและแสดงให้เห็นว่ำส่วนต่ำงๆ	เชื่อมโยงกันอย่ำงไร

• ตำรำง B	เป็นรำยละเอยีดเพิม่เตมิของตำรำง	A	น�ำเสนอวตัถปุระสงค์กำรเรยีนรูอ้ย่ำงละเอียด

ตำมระดับอำยุ	ระดับกำรศึกษำ	ส�ำหรับแต่ละหัวเรื่อง

• ตำรำง B.1 ถึง B.9 อธิบำยรำยละเอียดในแต่ละหัวเรื่องและวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้	 โดยให้

รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คำดหวังให้ผู้เรียนเข้ำใจ	และสำมำรถท�ำได้	ตลอดจนควำมรู้	

ทกัษะ	ค่ำนยิม	และ	เจตคตทิีพ่วกเขำคำดหวงัทีจ่ะพฒันำในแต่ละระดบัขัน้ของกำรเรยีนรู	้ตำรำง

ในแต่ะระดบัได้ผนวกวตัถปุระสงค์กำรเรยีนรูแ้ละธมี	เพือ่ให้เหน็ล�ำดบักำรเรยีนรูไ้ปเป็นขัน้ตอน

และจำกง่ำยไปสู่ประเด็นที่ซับซ้อนขึ้น		

• ตำรำง C		เป็นรำยกำรข้อเสนอแนะของค�ำส�ำคัญที่จะช่วยจุดประกำยและให้ประเด็นส�ำหรับ

กำรอภิปรำยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ตำรำงเหล่ำนี้เป็นข้อบ่งชี้ที่ไม่ได้มีเป้ำหมำยที่จะก�ำหนดแบบตำยตัว	จึงสำมำรถปรับ	หรือเพิ่มเติม

ได้ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทระดับประเทศและท้องถิ่น

นอกจำกนี้ควรเข้ำใจอย่ำงชัดแจ้งว่ำตำรำงเหล่ำนี้	น�ำเสนอเป็นแผนผังและไม่ได้หมำยถึงให้ด�ำเนิน

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบแยกขำดออกจำกกัน	 แต่ในกระบวนกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชื่อมโยง

และส่งเสริมซึ่งกันและกัน
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ตาราง A: ข้อเสนอแนะโดยรวม

ตำรำง	A	เสนอภำพรวมของโครงสร้ำงเอกสำรแนวทำง	โดยอยู่บน

พื้นฐำนข้อมูล	3	มิติของกำรเรียนรู้	ผลกำรเรียนรู้หลัก	คุณลักษณะ

ส�ำคัญของผูเ้รยีน	หวัเรือ่งกำรเรยีนรู	้รวมทัง้เชือ่มโยงกบัวตัถปุระสงค์

กำรเรียนรู ้	 โดยแสดงควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์ขององค์ประกอบ	

กำรเรียนรู้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
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พลเมืองโลกศึกษา (Global Citizenship Education)

มิติกำรของเรียนรู้ (Domain of Learning)

ควำมรู้
(Cognitive)

สังคมและอำรมณ์
(Socio – emotional)

พฤติกรรม
(Behavioral)

ผลกำรเรียนรู้หลัก (Key Learning Outcomes)

•	มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ	และคดิเชงิวพิำกษ์

เกี่ยวกับประเด็นถกเถียงระดับท้องถิ่น	

ประเทศ	ภูมิภำค	และโลก	และภำวะที่

ประเทศต่ำงๆ	 และประชำกรของโลก

พ่ึงพำอำศัยกัน	 (Interdependency)	

และเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน	 (Intercon-

nectedness)

•	ผู้เรยีนได้พฒันำทกัษะในกำรคดิอย่ำง

มีวิจำรณญำณและคิดเชิงวิพำกษ์

คุณลักษณะส�ำคัญของผู้เรียน (Key Learner Attributes)

รู้เท่าทันเชิงวิพากษ์ มีความรู้เพียงพอ

•	รู้เกี่ยวกับประเด็นถกเถียง	โครงสร้ำง

กำรบรหิำรจดักำร	และระบบธรรมำภบิำล

ระดับท้องถิ่น	ประเทศ	และโลก	

•	 เข้ำใจเร่ืองกำรพ่ึงพำอำศัยกัน	 และ

ควำมเชือ่มโยงระหว่ำงท้องถิน่และโลก

•	 มีทักษะในกำรสืบสอบเชิงวิพำกษ	์

และกำรวิเครำะห์

หัวเรื่องกำรเรียนรู้ (Topics)

1.	ระบบและโครงสร้ำงสงัคมของท้องถิน่	

ประเทศ	และประชำคมโลก

2.	ประเดน็ปัญหำทีส่่งผลต่อปฏสิมัพนัธ์

และควำมเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของ

ท้องถิ่น	ประเทศ	และประชำคมโลก

3.	 พลวัตของอ�ำนำจและปัจจัยส�ำคัญ	

ที่เกี่ยวข้อง

•	 ผู้เรียนมีควำมรู้สึกยึดโยงกับเพื่อน

มนุษย์มีค่ำนิยมและควำมรับผิดชอบ

ร่วมกนับนพืน้ฐำนของหลกัสทิธมินษุยชน

•	ผูเ้รยีนมทีศันคตเิก่ียวกับควำมเหน็อก

เข้ำใจผู้อืน่	(Empathy)	ควำมเป็นน�ำ้หนึง่

ใจเดียวกัน	 (Solidarity)	 ควำมเคำรพ	

ในควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย

•	 ผู้เรียนแสดงออกและลงมือปฏิบัติ

อย่ำงรับผิดชอบ	 และมีประสิทธิภำพ	

เพือ่สร้ำงโลกทีย่ัง่ยืนและมสีนัตมิำกขึน้	

ทั้งในระดับท้องถ่ิน	 ประเทศ	 ภูมิภำค	

และโลก

•	ผูเ้รยีนได้พฒันำแรงจงูใจ	(Motivation)	

และควำมเต็มอกเต็มใจ	 (Willingness)	

ที่จะลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ส�ำคัญจ�ำเป็น

ในฐำนะพลเมืองโลก

ยดึโยงกับสงัคม เคารพความหลากหลาย

•	 พัฒนำและจัดกำรอัตลักษณ์	 ควำม

สัมพันธ์	และควำมรูสึ้กร่วมเป็นส่วนหนึง่

ของสังคม

•	แลกเปลีย่นค่ำนยิมและควำมรบัผดิชอบ

บนพื้นฐำนสิทธิมนุษยชน

•	พัฒนำทัศนคติต่อควำมแตกต่ำงและ

ควำมหลำกหลำย	อย่ำงเหมำะสมและ

รับผิดชอบ

ตื่นตัวมีส่วนร่วม รับผิดชอบอย่างมี

จริยธรรม

•	แสดงออกซึง่ทกัษะ	ค่ำนยิม	ควำมเชือ่

และทัศนคติ	ได้อย่ำงเหมำะสม

•	 แสดงควำมรับผิดชอบระดับบุคคล

และสังคม	 เพื่อสร้ำงโลกที่สันติและ

ยั่งยืน

•	 พัฒนำแรงจูงใจและควำมเต็มอก

เต็มใจที่จะรักษำประโยชน์สำธำรณะ

4.	ควำมแตกต่ำงของอัตลักษณ์

5.	 ชุมชนที่แตกต่ำงหลำกหลำย	 ซึ่ง

สมำชิกอำศัยอยู่	 และมีควำมสัมพันธ์

ยึดโยงอยู่ด้วย

6.	 ควำมแตกต่ำงและกำรเคำรพใน

ควำมหลำกหลำย

7.	กำรแสดงออกและลงมอืปฏบิตัริะดับ

บุคคลและกลุ่ม	

8.	 พฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งควำมรับ	

ผิดชอบในเชิงจริยธรรม

9.	กำรมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ

จดุประสงค์กำรเรยีนรู ้จ�ำแนกตำมวัย และระดบัชัน้ (learning Objectives by Age/Level of Education)

ก่อนประถมศึกษำและ

ประถมศึกษำตอนต้น	

(5	-	9	ปี)

ประถมศึกษำตอนปลำย

(9	–	12	ปี)

มัธยมศึกษำตอนต้น

(12	–	15	ปี)

มัธยมศึกษำตอนปลำย

(15	–	18	ปีขึ้นไป)
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ตาราง B: หัวข้อและวตัถุประสงค์การเรยีนรู้

ตำรำง	 B	 น�ำเสนอรำยละเอียดเพ่ิมเติมจำกตำรำง	 A	 โดยเสนอวัตถุประสงค์

ส�ำหรับแต่ละหัวเรื่องกำรเรียนรู้ท่ีก�ำหนดไว้ในตำรำง	 A	 ท้ังนี้เนื่องจำกระบบ

กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรจัดกำรศึกษำของนักเรียนในแต่ละประเทศ	

แตกต่ำงกนั	ดงันัน้ประเดน็ของช่วงวยัและระดบัชัน้ทีเ่สนอในเอกสำรนี	้จงึเป็น

แต่เพยีงกำรก�ำหนดข้อบ่งชีท่ั้วไป	และสำมำรถปรบัเปล่ียนได้ตำมควำมเหมำะสม

ตำมบริบทของสถำนศึกษำ	ท้องถิ่น	และประเทศ

หัวเรื่องและวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้น�ำเสนอในตำรำง	B.1	–	B.9	ดังนี้

1.	ระบบและโครงสร้ำงสงัคม
ของท้องถิ่น	 ประเทศ	 และ
ประชำคมโลก

อธิบำยวิธีกำรจัดกำร ส่ิง
ต่ำงๆ	 รอบตัวของท้องถ่ิน	
ควำมเช่ือมโยงกับโลกและ
รู้จักบทบำทของพลเมือง

แยกแยะโครงสร้ำงกำรก�ำกบั
ดูแล	 กระบวนกำรตัดสินใจ
และมุมมองของพลเมือง

อภิปรำยควำมสัมพันธ ์
ระหว่ำงโครงสร้ำงกำรก�ำกับ
ดแูลระดบันำนำชำต	ิประเทศ	
ท้องถิ่น	 และส�ำรวจบทบำท
ของพลเมืองโลก

วิ เครำะห ์ วิพำกษ ์ ระบบ
โครงสร้ำงและกระบวนกำร
ก� ำกับดู แลและประ เมิน
กำรน�ำผลไปใช ้ ในฐำนะ
พลเมืองโลก

2.	ประเดน็ปัญหำทีส่่งผลต่อ
ปฏิสัมพันธ์และควำมเกี่ยว
เนื่องเชื่อมโยงกันของท้อง
ถิ่น	ประเทศ	และประชำคม
โลก

3.	 พลวัตของอ�ำนำจและ
ปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง

ระบปุระเด็นปัญหำในชมุชน	
ท้องถิ่น	 ประเทศ	 และโลก	
ตลอดจนควำมสัมพันธ์ของ
ประเด็นต่ำงๆ

สืบค้นท�ำควำมเข้ำใจเหตุผล
เบื้ อ งหลั ง ขอ งประ เ ด็ น
ปัญหำระดับสำกลและผล
สืบเนื่องที่มีต่อท้องถิ่น	และ
ประเทศ

ประเมินสำเหตุและปัจจัยที่
เกีย่วข้องของประเดน็ปัญหำ
หลักๆ	ของท้องถิ่น	ประเทศ	
และโลก

พจิำรณำเชงิวพิำกษ์เกีย่วกับ
ประเด็นปัญหำของท้องถิ่น	
ประเทศ	และโลก
ควำมรับผิดชอบและผลของ
กำรตัดสินใจและพิจำรณำ
เสนอแนวทำงที่เหมำะสม

ระบชุือ่แหล่งข้อมลูสำรสนเทศ
ที่หลำกหลำยและพัฒนำ
ทกัษะพืน้ฐำนในกำรสบืสอบ

แยกแยะข ้อเท็จจริงและ
ควำมคิดเห็น	ควำมจริงและ
เรื่องที่แต ่งขึ้น	 ตลอดจน	
มุมมอง/ควำมคิด เ ห็นที	่
แตกต่ำงกัน

อธิบำยเก่ียวกับควำมเหลือ่ม
ล�้ำและพลวัตของอ�ำนำจ
และสืบสอบ	ท�ำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับปัจจัยส�ำคัญ

ประเมนิเชงิวพิำกษ์ถงึพลวตั
ของอ�ำนำจทีมี่ผลต่อกำรเข้ำ
ถึงทรัพยำกร	 กำรตัดสินใจ
และระบบกำรก�ำกับดูแล

ก่อนประถมศึกษำและ
ประถมศึกษำตอนต้น	(5-9	ปี)

ประถมศึกษำตอนปลำย
(9–12	ปี)

มัธยมศึกษำตอนต้น
(12–15	ปี)

มัธยมศึกษำตอนปลำย
(15–18	ปีขึ้นไป)

หัวเรื่องกำรเรียนรู้ 
วตัถปุระสงค์กำรเรยีนรู้
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ก่อนประถมศึกษำและ
ประถมศึกษำตอนต้น	(5-9	ปี)

ประถมศึกษำตอนปลำย
(9–12	ปี)

มัธยมศึกษำตอนต้น
(12–15	ปี)

มัธยมศึกษำตอนปลำย
(15–18	ปีขึ้นไป)

หัวเรื่องกำรเรียนรู้ 
วตัถปุระสงค์กำรเรยีนรู้

4.	ควำมแตกต่ำงของอตัลกัษณ์ รู ้ จั ก วิ ธี ป รั บ ตั ว แ ล ะ มี
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบตัว	
มีทักษะกำรจัดกำรตนเอง
และกำรสร้ำงสัมพันธ ์กับ	
ผู้อื่น

เข้ำใจถงึอตัลกัษณ์ทีแ่ตกต่ำง
และวิธีกำรที่ผู ้มีอัตลักษณ์
ต่ำงกันจัดกำรควำมสัมพันธ์
กับผู้อื่น

แยกแยะควำมแตกต ่ ำง
ระหว่ำงอตัลกัษณ์ของบคุคล
อัตลักษณ์ร ่วม	 และกลุ ่ม
สั ง ค ม ต ลอด จน พัฒน ำ	
ควำมรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของมนุษยชำติ

พิ จำรณำเชิ งวิพำกษ ์ถึ ง	
วิ ธีกำรที่ ผู ้ ที่ มีอัตลักษณ	์
แตกต่ำงกัน	 มีปฏิสัมพันธ์	
ต่อผู้อืน่	และอยูร่่วมกบัผู้อ่ืน
ได้อย่ำงสันติ

5.	ชมุชนท่ีแตกต่ำงหลำกหลำย	
ซึ่งสมำชิกอำศัยอยู ่และมี
ควำมสัมพันธ์ยึดโยงอยู่ด้วย

6.	ควำมแตกต่ำงและกำรเคำรพ
ในควำมหลำกหลำย

อธิ บ ำ ยคว ำมแตกต ่ ำ ง	
และควำมเชื่ อมโยงของ	
กลุ่มสังคมที่แตกต่ำงกันได้

เปรียบเทียบควำมเหมือน
ควำมต่ำง	และควำมขัดแย้ง
ของบรรทัดฐำนในด ้ ำน
กฎหมำย	สังคม	วัฒนธรรม

ชื่นชมและเคำรพควำมแตก
ต่ำงและควำมหลำกหลำย	
พัฒนำควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจ
เดียวกับผู ้อื่น	 และเข้ำอก
เข้ำใจผู้อื่น

ประเมินเชิงวิพำก์เกี่ยวกับ
ควำมเกี่ ยวข ้องสัมพันธ 	์
ระหว่ำงกลุ ่ม	 ชุมชน	 และ
ประเทศที่แตกต่ำงกัน

แ ยกแย ะค ว ำม เ ห มื อน	
ควำมต่ำง	 ตระหนักถึงสิทธิ
และควำมรับผิดชอบของ
แต่ละบุคคล

พั ฒ น ำ ค ว ำ ม สั ม พั น ธ 	์
ด ้ ำนบวก กับ บุคคลและ	
กลุ่มที่หลำกหลำย

ถกเถียงเกี่ยวกับประโยชน์
แ ล ะค ว ำมท ้ ำ ท ำย ขอ ง	
ควำมแตกต่ำงและควำม
หลำกหลำย

พฒันำค่ำนยิม	ทศันคต	ิและ
ทักษะในกำรมีส่วนร่วมและ
จัดกำรกับกลุ่ม	 และมุมมอง
ควำมเห็นที่แตกต่ำง

7.	 กำรแสดงออกและลงมือ
ปฏิบัติระดับบุคคลและกลุ่ม

รู้จักวิธีกำรปฏิบัติตนที่จะมี
ส่วนช่วยพัฒนำสังคม

อภปิรำยถงึควำมส�ำคญัของ
กำรลงมือปฏิบัติของบุคคล
และกลุ่ม	 และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำงๆ	ของชุมชน

พิจำรณำถึงวิธีกำรปฏิบัต	ิ
ในกำรมีส ่วนร ่วมและรับ	
ผิดชอบต่อประเด็นปัญหำ
ของท้องถ่ิน	 ประเทศ	 และ
โลก

พัฒนำทักษะกำรมีส่วนร่วม
ในฐำนะพลเมือง

8.	 พฤติกรรมที่แสดงออก	
ซึ่ งควำมรับผิดชอบในเชิง	
จรยิธรรม

9.	 กำรมีส่วนร่วมและลงมือ
ปฏิบัติ

อภิปรำยว่ำกำรเลือกของ	
เรำส่งผลต่อผู ้อื่นและโลก
อย่ำงไร	 และมีพฤติกรรมที่
รับผิดชอบ

เข้ำใจมโนทัศน์ของควำม
ยุติธรรมทำงสังคม	 ควำม	
รับผิดชอบเชิงจริยธรรมและ
น�ำมำใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

วิเครำะห์ถึงควำมท้ำทำย
และภำวะวิกฤติ เกี่ยวกับ
ป ร ะ เ ด็ น ป ั ญ ห ำ ค ว ำ ม
ยุติธรรมทำงสังคม	ควำมรับ
ผิดชอบเชิงจริยธรรม	 และ
พิจำรณำถึงแนวทำงแก้ไข
ปัญหำระดับบุคคลและกลุ่ม

ประเมินเชิงวิพำกษ์เก่ียวกับ
ป ร ะ เ ด็ น ป ั ญ ห ำ ค ว ำ ม
ยุติธรรมทำงสังคม	ควำมรับ
ผิดชอบเชิงจริยธรรม	 และ
ล งมื อปฏิ บั ติ ที่ จ ะ แก ้ ไข	
กำรเลือกปฏิบัติและควำม
เหลื่อมล�้ำในสังคม

ตระหนกัถึงควำมส�ำคญัและ
ประโยชน์ของกำรมีส่วนร่วม
ในฐำนะพลเมอืง

ระบุถึงโอกำสและแนวทำง
ปฏิบัติตนในกำรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่ำงๆ	 ในฐำนะ
พลเมือง

พัฒนำทักษะกำรมีส่วนร่วม
และลงมือปฏิบัติในฐำนะ
พลเมือง	 เพื่อประโยชน ์
สำธำรณะ

เสนอแนวทำงปฏิบัติตน	
และมีบทบำทเป็นผู ้สร ้ำง	
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบวก
แก่สังคม
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B.1	หัวเรื่องกำรเรียนรู้:	ระบบและโครงสร้ำงสังคมของท้องถิ่น	ประเทศ	และประชำคมโลก

ก่อนประถมศึกษำและประถมศึกษำตอนต้น	(5-9	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้:	 อธิบำยวิธีกำรจัดกำรสิ่งต่ำงๆ	 รอบตัว	
ของท้องถิ่น	ควำมเชื่อมโยงกับโลกและรู้จักบทบำทของพลเมือง
ประเด็นหลัก: 
•	 ตวัเรำ	ครอบครวั	โรงเรยีน	เพือ่นบ้ำน	ชมุชน	ประเทศ	และโลก
•	 กำรจัดระเบียบของโลก	(กลุ่ม	ชุมชน	หมู่บ้ำน	เมือง	ประเทศ	

และภูมิภำค)
•	 ควำมสัมพันธ์	 ควำมเป็นสมำชิก	 กำรก�ำหนดกฎเกณฑ์และ	

กำรมส่ีวนร่วม	(ครอบครวั	เพ่ือน	โรงเรยีน	ชมุชน	ประเทศ	และ
โลก)

•	 เหตุผลของกฎเกณฑ์และควำมรับผิดชอบท่ีมีอยู่นั้น	 สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ

ประถมศึกษำตอนปลำย	(9–12	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู ้: วิเครำะห์โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแล	
กระบวนกำรตัดสินใจและมุมมองของพลเมือง
ประเด็นหลัก:
•	 โครงสร้ำงและระบบกำรก�ำกบัดแูลระดับพืน้ฐำน	ระดบัท้องถิน่	

ประเทศ	 และประชำคมโลก	 และกำรเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน
และกำรพึ่งพำอำศัยกัน	 (กำรค้ำ	กำรอพยพ	สิ่งแวดล้อม	สื่อ	
องค์กรระหว่ำงประเทศ	 พันธมิตรทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจ	
ภำครัฐและเอกชน	ภำคประชำสังคม)

•	 ควำมเหมือนและควำมต่ำงในสิทธิและควำมรับผิดชอบ	
กฎเกณฑ์และกำรตัดสินใจ	 และวิธีกำรที่สังคมต่ำงๆ	 ยึดถือ	
สิ่งเหล่ำนี้	(รวมถึงกำรพิจำรณำเรื่องประวัติศำสตร์	ภูมิศำสตร์	
และวัฒนธรรม)	

•	 ธรรมำภิบำล	 หลักนิติธรรม	 กระบวนกำรประชำธิปไตย	 และ
กำรโปร่งใสตรวจสอบได้

มัธยมศึกษำตอนต้น	(12–15	ปี)

วตัถปุระสงค์กำรเรยีนรู:้ 	อภิปรำยควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงโครงสร้ำง
กำรก�ำกบัดแูลระดบันำนำชำต	ิประเทศ	ท้องถิน่	และส�ำรวจบทบำท
ของพลเมืองโลก
ประเด็นหลัก:
•	 บริบทระดบัชำติและประวตัศิำสตร์ควำมเป็นมำ	ควำมสมัพนัธ์

เชือ่มโยง	และกำรพึง่พำอำศยักบันำนำประเทศ	องค์กรระดบัโลก	
และบรบิทท่ัวโลกในวงกว้ำง	 (วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	สิง่แวดล้อม	
กำรเมือง)

•	 โครงสร้ำงและกระบวนกำรของธรรมภิบำลระดับโลก	 (กฎ	
กฎหมำย	 และระบบยุติธรรม)	 และกำรเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง	
กับระบบธรรมำภิบำลระดับชำติ	

•	 กำรตัดสินใจระดับโลกส่งผลกระทบต่อบุคคล	 ชุมชน	 และ
ประเทศอย่ำงไร

•	 สิทธิและควำมรับผิดชอบของกำรเป็นพลเมืองที่สัมพันธ	์
กับกรอบกำรท�ำงำนระดับโลก	และแนวทำงกำรประยุกต์ใช้

•	 ตัวอย่ำงพลเมืองโลก

มัธยมศึกษำตอนปลำย	(15–18	ปี	ขึ้นไป)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้: 	 วิเครำะห์วิพำกษ์ระบบโครงสร้ำงและ
กระบวนกำรก�ำกบัดแูลและประเมนิกำรน�ำผลไปใช้ในฐำนะพลเมือง
โลก
ประเด็นหลัก:
•	 ระบบธรรมำภบิำลระดบัโลก	โครงสร้ำงและกระบวนกำร	ตลอด

จนวิธีกำรสร้ำงและกำรน�ำไปประยุกต์ใช้ในระดับต่ำงๆ	
•	 ปัจเจกบุคคล	หมู่คณะ	รวมทั้งภำครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมใน

ระดับโลก	มีโครงสร้ำงและกระบวนกำรก�ำกับดูแลอย่ำงไร
•	 ไตร่ตรองอย่ำงมวีจิำรณญำณว่ำกำรเป็นสมำชกิของประชำคม

โลกหมำยควำมว่ำอย่ำงไร	และวธิกีำรตอบสนองต่อประเดน็และ	
ปัญหำร่วมกนั	(บทบำท	กำรเชือ่มโยงระดบัโลก	กำรเกีย่วเนือ่ง
เชือ่มโยงกนั	ควำมเป็นน�ำ้หนึง่ใจเดยีวกนั	และผลกระทบในชีวิต
ประจ�ำวัน)

•	 ควำมไม่เท่ำเทียมกันระหว่ำงรัฐชำติ	 และนับต่อกำรใช้สิทธ	ิ
และพันธกรณีในธรรมำภิบำลโลก
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B.2	หวัเรือ่งกำรเรยีนรู:้	ประเด็นปัญหำท่ีส่งผลต่อปฏสิมัพนัธ์และควำมเกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงกันของท้องถิน่	ประเทศ	และ
ประชำคมโลก

ก่อนประถมศึกษำและประถมศึกษำตอนต้น	(5-9	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้: ระบุประเด็นปัญหำในชุมชน	 ท้องถิ่น	
ประเทศ	และโลก	ตลอดจนควำมสัมพันธ์ของประเด็นต่ำงๆ	
ประเด็นหลัก: 
•	 ประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนท้องถ่ิน	 (สิ่งแวดล้อม	 สังคม	

กำรเมือง	เศรษฐกิจ	หรืออื่นๆ)
•	 ปัญหำที่คล้ำยคลึงหรือแตกต่ำงท่ีพบในชุมชนอื่นในประเทศ

เดียวกันและประเทศอื่นๆ
•	 ผลกระทบของปัญหำระดับโลกส�ำหรับชีวิตของบุคคลและ

ชุมชน	
•	 ปัจเจกและชุมชนส่งผลกระทบต่อประชำคมโลกอย่ำงไร

ประถมศึกษำตอนปลำย	(9–12	ปี)

วตัถปุระสงค์กำรเรยีนรู:้	สบืค้นท�ำควำมเข้ำใจเหตผุลเบ้ืองหลงัของ
ประเด็นปัญหำระดับสำกลและผลสืบเนื่องที่มีต่อท้องถิ่น	 และ
ประเทศ
ประเด็นหลัก:
•	 กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำกำรระดับโลก	 และผล	

กระทบต่อชีวิตประจ�ำวันของผู้คน
•	 ปัญหำระดับโลก	 (กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	 ควำม

ยำกจน	ควำมไม่เทียมกันทำงเพศ	มลพิษ	อำชญำกรรม	ควำม
ขัดแย้ง	โรคภัย	ภัยทำงธรรมชำติ	และสำเหตุของปัญหำเหล่ำ
นี้)

•	 ควำมเชื่อมโยงและกำรเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงระหว่ำงปัญหำ
ระดับโลกและระดับท้องถิ่น

มัธยมศึกษำตอนต้น	(12–15	ปี)

วตัถปุระสงค์กำรเรยีนรู้: 	ประเมินสำเหตแุละปัจจยัท่ีเก่ียวข้องของ
ประเด็นปัญหำหลักๆ	ของท้องถิ่น	ประเทศ	และโลก
ประเด็นหลัก:
•	 ควำมห่วงใยร่วมกันในระดับท้องถิ่น	ระดับประเทศ	ระดับโลก	

และสำเหตุเบื้องหลัง
•	 กำรเปล่ียนแปลงกองก�ำลังรูปแบบของโลก	 และผลกระทบ	

ต่อชีวิตประจ�ำวันของผู้คน
•	 ประวัติศำสตร์	 ภูมิศำสตร์	 กำรเมือง	 เศรษฐกิจ	 ศำสนำ	

เทคโนโลยี	สื่อ	หรือปัจจัยอื่นๆ	ที่มีอิทธิพลต่อปัญหำ	ระดับ
โลกในปัจจุบันอย่ำงไร	(เสรีภำพในกำรแสดงออก	สถำนะของ	
ผู้หญิง	ผู้ลี้ภัย	ผู้อพยพ	มรดกของลัทธิล่ำอำณำนิคม	กำรเป็น
ทำส	 ชนกลุ่มน้อยทำงชำติพันธุ์และศำสนำ	ควำมเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดล้อม)	

•	 กำรตัดสินใจทั้งโลกหรือในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก	 สำมำรถ	
ส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันและอนำคต	
และสิ่งแวดล้อมในที่อื่นๆ

มัธยมศึกษำตอนปลำย	(15–18	ปี	ขึ้นไป)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้: 	 พิจำรณำเชิงวิพำกษ์เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหำของท้องถิ่น	 ประเทศและโลก	 ควำมรับผิดชอบและผลของ
กำรตัดสินใจ	และพิจำรณำเสนอแนวทำงที่เหมำะสม
ประเด็นหลัก:
•	 สืบสอบประเด็นส�ำคัญในระดับท้องถิ่น	 ระดับประเทศ	 และ

ระดับโลก	 เก่ียวกับประเด็นเหล่ำนี้	 (กำรเลือกปฏิบัติทำงเพศ	
สิทธิมนุษยชน	กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	สันติภำพและควำมขัดแย้ง	
กำรย้ำยถิ่น	คุณภำพสิ่งแวดล้อม	กำรว่ำงงำนของเยำวชน)	

•	 วเิครำะห์เชงิลกึเกีย่วกบัธรรมบชำตทิีเ่ชือ่มโยงถงึกนัของปัญหำ
ระดับโลก	(สำเหตุ	ปัจจัย	ตัวแทน	มิติ	องค์กรระหว่ำงประเทศ	
บรรษัทข้ำมชำติ)

•	 ประเมินว่ำโครงสร้ำงและกระบวนกำรธรรมำภิบำล	 ทั่วโลก	
ตอบสนองต่อปัญหำระดับโลกอย่ำงไร	 และประสิทธิผล	
และควำมเหมำะสมของกำรตอบสนอง	 (กำรไกล่เกลี่ย	
กำรอนุญำโตตุลำกำร*	กำรลงโทษ	พันธมิตร)

•	 กำรไตร่ตรองอย่ำงมวีจิำรณญำณเรือ่งอทิธิพลในประเด็นระดับ
โลก	 และกำรพึ่งพำอำศัยกันของประวัติศำสตร์	 ภูมิศำสตร์	
กำรเมือง	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรมและปัจจัยอื่นๆ			

•	 กำรวิจัย	 วิเครำะห์	 และสื่อสำรในหัวข้อที่มีควำมเช่ือมโยง	
ในระดับสำกล	 และระดับท้องถิ่น	 (สิทธิเด็ก	 กำรพัฒนำ	
ที่ยั่งยืน)

*กำรอนญุำโตตลุำกำร:	กระบวนกำรพจิำรณำตดัสินข้อพพิำททีคู่่กรณตีกลงกันเสนอข้อพพิำทให้บุคคลทีเ่ป็นคนกลำงซึง่ไม่ใช่ศำลทีคู่ก่รณแีต่ละฝ่ำย
หรือศำลตั้งขึ้นเรียกว่ำ	 อนุญำโตตุลำกำร	 เพื่อตัดสินชี้ขำดข้อพิพำทระหว่ำงกัน	 กำรอนุญำโตตุลำกำรน้ี	 เป็นวิธีกำรระงับข้อพิพำทที่อำจกระท�ำ	
ในศำลหรือนอกศำลก็ได้	โดยทั่วไปใช้เป็นวิธีกำรระงับข้อพิพำททำงแพ่ง	และข้อพิพำทระหว่ำงประเทศ
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B.3	หัวข้อกำรเรียนรู้:	พลวัตของอ�ำนำจและปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง

ก่อนประถมศึกษำและประถมศึกษำตอนต้น	(5-9	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู ้ : ระบุชื่อแหล่งข ้อมูลสำรสนเทศที่	
หลำกหลำยและพัฒนำทักษะพื้นฐำนในกำรสืบสอบ
ประเด็นหลัก: 
•	 แหล่งข้อมลูต่ำงๆ	และกำรรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครือ่งมอืและ

แหล่งข้อมูลต่ำงๆ	(เพื่อน	ครอบครัว	ชุมชนท้องถิ่น	โรงเรียน	
กำร์ตูน	เรื่องรำว	ภำพยนตร์	และข่ำว)

•	 กำรฟังและสือ่สำรอย่ำงถกูต้องและชดัเจน	 (ทักษะกำรสือ่สำร	
และภำษำ)

•	 ระบุแนวคิดหลักและรับรู้มุมมองที่แตกต่ำง
•	 กำรตีควำมข้อควำม	 รวมท้ังข้อควำมท่ีมีหรือขัดแย้งกัน	

ควำมซับซ้อน

ประถมศึกษำตอนปลำย	(9–12	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้:	 แยกแยะข้อเท็จจริงและควำมคิดเห็น	
ควำมจริงและเรื่องที่แต่งข้ึน	 ตลอดจนมุมมอง/ควำมคิดเห็นที	่
แตกต่ำงกัน
ประเด็นหลัก:
•	 กำรรูเ้ท่ำทนัสือ่	และทกัษะกำรใช้สือ่สงัคมออนไลน์	(สือ่รูปแบบ

ต่ำงๆ	รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์)
•	 มุมมอง	อัตวิสัย	หลักฐำน	และอคติ/ควำมล�ำเอียง)
•	 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อมุมมอง	 (เพศ	 อำยุ	 ศำสนำ	 ชำติพันธุ์	

วัฒนธรรม	 บริบททำงเศรษฐกิจ	 สังคม	 และภูมิศำสตร์	
อุดมกำรณ์	และระบบควำมเชื่อ	หรือสถำนกำรณ์อื่นๆ)

มัธยมศึกษำตอนต้น	(12–15	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู ้ :	 อธิบำยเกี่ยวกับควำมเหลื่อมล�้ำ	
และพลวัตของอ�ำนำจ	
ประเด็นหลัก:
•	 แนวคิดของควำมเสมอภำค	 ควำมไม่เท่ำเทียมกัน	 กำรเลือก

ปฏิบัติ	
•	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมไม่เท่ำเทียมและพลวัตของอ�ำนำจ

และควำมท้ำทำยทีบ่ำงกลุม่คนเผชญิ	(ผูอ้พยพ	ผูห้ญงิ	เยำวชน	
คนชำยขอบ)

•	 วเิครำะห์ข้อมูลรปูแบบต่ำงๆ	เก่ียวกับปัญหำระดับโลก	(ค้นหำ
แนวคิดหลัก	 รวบรวมหลักฐำน	 เปรียบเทียบควำมเหมือน	
และควำมแตกต่ำง	 ตรวจหำมุมมองหรืออคติ	 รับรู้ข้อควำม	
ที่ขัดแย้งกัน		ประเมินข้อมูล)								

มัธยมศึกษำตอนปลำย	(15–18	ปี	ขึ้นไป)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู ้ :	 ประเมินเชิงวิพำกษ์ถึงพลวัตของ	
อ�ำนำจที่มีผลต่อกำรเข้ำถึงทรัพยำกร	 กำรตัดสินใจและระบบ	
กำรก�ำกับดูแล/ธรรมำภิบำล	
ประเด็นหลัก:
•	 วิเครำะห์ประเด็นร่วมสมัยระดับโลกจำกมุมมองของอ�ำนำจ	

(ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ	 ควำมบกพร่อง/ไร้ควำมสำมำรถ	
กำรว่ำงงำนของเยำวชน)

•	 ปัจจัยที่อ�ำนวยควำมสะดวกหรือขัดขวำงกำรเป็นพลเมืองใน
ระดบัโลก	 ระดบัชำต	ิ และระดบัท้องถิน่	 (ควำมไม่เท่ำเทยีมกัน
ทำงสังคมและเศรษฐกิจ	 พลวัตทำงกำรเมือง	 ควำมสัมพันธ	์
เชิงอ�ำนำจ	กำรท�ำให้เป็นชำยขอบ	กำรเลอืกปฏิบติั	รฐั	อ�ำนำจ
ทำงทหำร/ต�ำรวจ	กำรเคลือ่นไหวทำงสงัคม	สหภำพทำงกำรค้ำ)

•	 กำรประเมินอย่ำงมีวิจำรณญำณของมุมมองที่แตกต่ำงกัน	
มุมมองและกำรวิพำกษ์ของฝ่ำยตรงข้ำมหรือชนกลุ่มน้อย	
รวมถึงกำรประเมินบทบำทของสื่อมวลชนและสื่อสังคม
ออนไลน์ในกำรถกเถยีงกนัระดบัโลกและกำรเป็นพลเมอืงโลก
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B.4	หัวเรื่องกำรเรียนรู้:	ควำมแตกต่ำงของอัตลักษณ์

ก่อนประถมศึกษำและประถมศึกษำตอนต้น	(5-9	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้:	รู้จักวิธีปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม
รอบตัว	มีทักษะกำรจัดกำรตนเองและกำรสร้ำงสัมพันธ์กับผู้อื่น	
ประเด็นหลัก: 
•	 อตัลกัษณ์ของตน	ควำมเป็นเจ้ำของ	และควำมสมัพนัธ์	(ตนเอง	

ครอบครัว	เพื่อ	ชุมชน	ภูมิภำค	ประเทศ)	
•	 ที่ที่ฉันอำศัยอยู่	และวิธีที่ชุมชนเชื่อมโยงกับโลกกว้ำง	
•	 คุณค่ำในตนเองและคุณค่ำของผู้อื่น
•	 กำรเข้ำหำและกำรสร้ำงสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่น
•	 กำรรับรู้อำรมณ์ของตนเองและผู้อื่น
•	 กำรร้องขอและกำรให้ควำมช่วยเหลือ
•	 กำรสือ่สำร	ควำมให้กำรร่วมมืออย่ำงห่วงใย	และกำรดแูลผูอ้ืน่

ประถมศึกษำตอนปลำย	(9–12	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้:	 เข้ำใจถึงอัตลักษณ์ที่แตกต่ำงและวิธีกำร	
ที่ผู้มีอัตลักษณ์ต่ำงกันจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้อื่น	
ประเด็นหลัก:
•	 บุคคลเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่ำงไร	 (ประวัติศำสตร์	 ภูมิศำสตร	์

และเศรษฐกิจ)
•	 เรำเชื่อมต่อกับโลกกว้ำงที่ไกลกว่ำชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเรำ

อย่ำงไร	และผ่ำนรูปแบบต่ำง	ๆ	(สื่อ	กำรเดินทำง	ดนตรี	กีฬำ	
วัฒนธรรม)

•	 ชำติ	องค์กรและองค์กรระหว่ำงประเทศ	บริษัทข้ำมชำติ	
•	 ควำมเห็นอกเห็นใจผู ้อื่น	 ควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน	

กำรจดักำรควำมขดัแย้งและกำรแก้ไข	กำรป้องกนัควำมรนุแรง	
รวมทั้งควำมรุนแรงทำงเพศและกำรกลั่นแกล้ง

•	 กำรเจรจำ	 กำรไกล่เกลี่ย	 กำรประนีประนอม	 กำรแก้ปัญหำ	
แบบชนะ-ชนะ	(win-win)

•	 กำรควบคมุและจัดกำรอำรมณ์ทีร่นุแรงทัง้ทำงบวกและทำงลบ
•	 กำรจัดกำรแรงกดดันทำงลบจำกคนรอบข้ำง

มัธยมศึกษำตอนต้น	(12–15	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู ้ :	 แยกแยะควำมแตกต่ำงระหว่ำง	
อัตลักษณ์ของบุคคลอัตลักษณ์ร่วม	และกลุ่มสังคมตลอดจนพัฒนำ
ควำมรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชำติ	
ประเด็นหลัก:
•	 อตัลกัษณ์อนัหลำกหลำย	เป็นของและเกีย่วข้องกบักลุม่ต่ำงๆ
•	 ควำมซบัซ้อนของอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล	และส่วนรวม	ควำมเชือ่

และมุมมอง	(ส่วนตัว	กลุ่ม	อำชีพ	พลเมือง)
•	 กำรมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือในโครงกำรเพ่ือรับมือกับ	

ควำมท้ำทำยทั่วไป
•	 ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชำติ
•	 กำรปลกูฝังควำมสมัพนัธ์เชงิบวกกบัผูค้นจำกภมิูหลงัท่ีหลำกหลำย

และแตกต่ำงกัน

มัธยมศึกษำตอนปลำย	(15–18	ปี	ขึ้นไป)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้:	 	 พิจำรณำเชิงวิพำกษ์ถึงวิธีกำรที่ผู้ท่ีมี	
อัตลักษณ์แตกต่ำงกัน	มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น	และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ำงสันติ
ประเด็นหลัก:
•	 อตัลกัษณ์ส่วนบุคคล	และกำรเป็นสมำชิกในบรบิท	ระดบัท้องถิน่	

ระดบัชำติ	ระดบัภมูภิำค	และระดบัโลก	ผ่ำนเลนส์ทีห่ลำกหลำย
•	 อัตลักษณ์ส่วนร่วม	 ค่ำนิยมร่วมกัน	 และนัยส�ำหรับสร้ำง

วัฒนธรรมพลเมืองโลก
•	 มมุมองและแนวคดิทีซ่บัซ้อนและหลำกหลำยเกีย่วกบัอตัลกัษณ์

ของพลเมือง	 และกำรเป็นสมำชิกในประเด็น	 หรือเหตุกำรณ์
ระดับโลก	 หรือผ่ำนตัวอย่ำงทำง	 วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 และ
กำรเมอืง	(ชนกลุม่น้อยทำงชำตพินัธุ	์หรอืศำสนำ	ผูล้ีภ้ยั	มรดก
ทำงประวัติศำสตร์ของกำรเป็นทำส	กำรย้ำยถิ่นฐำน)

•	 ปัจจัยไปสูค่วำมส�ำเรจ็ของกำรมส่ีวนร่วมของพลเมอืง	(ควำมสนใจ
ส่วนตัวและส่วนรวม	ทัศนคติ	ค่ำนิยม	และทักษะ)

•	 ควำมมุ ่งมั่นในกำรส่งเสริมและคุ้มครองควำมเป็นอยู ่ที่ดี	
ของบุคคลและส่วนรวม
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B.5	หัวเรื่องกำรเรียนรู้:	ชุมชนที่แตกต่ำงหลำกหลำย	ซึ่งสมำชิกอำศัยอยู่และมีควำมสัมพันธ์ยึดโยงอยู่ด้วย

ก่อนประถมศึกษำและประถมศึกษำตอนต้น	(5-9	ปี)

วตัถปุระสงค์กำรเรยีนรู:้ อธบิำยควำมแตกต่ำงและควำมเชือ่มโยง
ของกลุ่มสังคมที่แตกต่ำงกันได้
ประเด็นหลัก: 
•	 ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงวัฒนธรรมและสังคม	

(เพศ	อำยุ	สถำนะทำงเศรษฐกิจ	สังคม	ประชำกรชำยขอบ)
•	 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงชุมชน
•	 ควำมต้องกำรพื้นฐำนและสิทธิมนุษยชน
•	 กำรให้คณุค่ำและเคำรพต่อมนษุย์และสิง่มีชีวิตส่ิงแวดล้อมและ

สิ่งของต่ำงๆ

ประถมศึกษำตอนปลำย	(9–12	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้: เปรียบเทียบควำมเหมือนควำมต่ำง	และ
ควำมขัดแย้งของบรรทัดฐำนในด้ำนกฎหมำย	สังคม	วัฒนธรรม	
ประเด็นหลัก:
•	 วฒันธรรมและสงัคมทีแ่ตกต่ำงกนั	ทีไ่ปเหนอืกว่ำประสบกำรณ์

ของตนเองและให้คุณค่ำแก่มุมมองที่แตกต่ำงกัน
•	 กำรก�ำหนดกฎเกณฑ์และกำรมส่ีวนร่วมในพืน้ทีต่่ำงๆ	ของโลก

และระหว่ำงกลุ่มต่ำงๆ	
•	 แนวคิดเรื่องควำมยุติธรรมและกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรม
•	 กำรตระหนักและเคำรพในควำมหลำกหลำย

มัธยมศึกษำตอนต้น	(12–15	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้: 	 ชื่นชมและเคำรพควำมแตกต่ำงและ	
ควำมหลำกหลำย	 พัฒนำควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน	 และเข้ำอก
เข้ำใจผู้อื่น
ประเด็นหลัก:
•	 ค่ำนิยมส่วนบุคคลและค่ำนิยมร่วมกัน	 ควำมแตกต่ำงกันเป็น

อย่ำงไร	และจะมีวิธีกำรปรับเข้ำหำกันอย่ำงไร
•	 ควำมส�ำคญัของค่ำนยิมร่วม	(ควำมเคำรพ	ควำมอดทนอดกลัน้	

และควำมเข้ำใจ	ควำมเป็นน�ำ้หนึง่ใจเดยีวกนั	ควำมเข้ำอกเข้ำใจ	
ควำมห่วงใย	 ควำมเสมอภำค	 กำรไม่แบ่งแยก	 ศักดิ์ศรี	
ควำมเป็นมนุษย์)	ในกำรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ

•	 ควำมมุง่มัน่ในกำรส่งเสรมิและปกป้องควำมแตกต่ำงหลำกหลำย	
(สังคมและสิ่งแวดล้อม)

มัธยมศึกษำตอนปลำย	(15–18	ปี	ขึ้นไป)

วัตถุประสงค์กำรเรยีนรู:้	ประเมนิเชงิวพิำกษ์เกีย่วกบัควำมเชือ่มโยง
สัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่ม	ชุมชน	และประเทศที่แตกต่ำงกัน
ประเด็นหลัก:
•	 สทิธิและควำมรบัผดิชอบของพลเมอืง	กลุม่	และรฐั	ประชำคม

ระหว่ำงประเทศ	
•	 ควำมคิดเห็นเก่ียวกับระบอบ	 หลักนิติธรรม	 กระบวนกำร	

ที่เหมำะสมและควำมยุติธรรม
•	 ส่งเสรมิกำรเป็นอยูท่ีด่ใีนชมุชน	และท�ำควำมเข้ำใจกบัภยัคุกคำม

และศักยภำพที่จะพัฒนำควำมเป็นอยู่ที่ดีในระดับโลก	
•	 ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับทุกคน
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B.6	หัวเรื่องกำรเรียนรู้:	ควำมแตกต่ำงและกำรเคำรพในควำมหลำกหลำย

ก่อนประถมศึกษำและประถมศึกษำตอนต้น	(5-9	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้:	 แยกแยะควำมเหมือนควำมต่ำง	 และ
ตระหนักถึงสิทธิและควำมรับผิดชอบของแต่ละบุคคล	
ประเด็นหลัก: 
•	 อะไรที่ท�ำให้เกิดควำมคล้ำยคลึง	และอะไรที่ท�ำให้เรำแตกต่ำง

จำกคนอืน่ๆ	ในชมุชน	(ภำษำ	อำยุ	วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	ประเพณี	
ลักษณะนิสัย)	

•	 ควำมส�ำคัญของกำรเคำรพและควำมสัมพันธ์ท่ีดีเพื่อคุณภำพ
ชีวิตที่ดีของเรำ

•	 เรียนรู้ที่จะฟัง	 เข้ำใจ	 เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย	 ยอมรับทัศนะ	
และมุมมองที่แตกต่ำงกัน

•	 เคำรพผู้อื่นและตนเอง	และเห็นคุณค่ำของควำมแตกต่ำง

ประถมศึกษำตอนปลำย	(9–12	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้: 	พัฒนำควำมสัมพันธ์ด้ำนบวกกับบุคคล
และกลุ่มที่หลำกหลำย
ประเด็นหลัก:
•	 เข้ำใจควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำ	 ศำสนำ	

วิถีชีวิต	ชำติพันธุ์)
•	 เรียนรู้ที่จะชื่นชมและเคำรพในควำมหลำกหลำย	และสัมพันธ์

กับผู้อื่นในชุมชนและโลกกว้ำง
•	 พัฒนำค่ำนิยมและทักษะที่ท�ำให้คนสำมำรถอยู ่ร ่วมกัน	

ได้อย่ำงสันติ	 (ควำมเคำรพ	 ควำมเสมอภำค	 กำรเอำใจใส่	
ควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน	 ควำมอดทน	 กำรไม่แบ่งแยก	
กำรสื่อสำร	 กำรเจรจำต่อรอง	 กำรจัดกำรและกำรแก้ไข	
ข้อขัดแย้ง	 กำรยอมรับมุมมองที่แตกต่ำงกัน	 กำรไม่ใช้	
ควำมรุนแรง)	

มัธยมศึกษำตอนต้น	(12–15	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู ้ :	 ถกเถียงเกี่ยวกับประโยชน์และ	
ควำมท้ำทำยของควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย	
ประเด็นหลัก:
•	 ควำมส�ำคัญของควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล	กลุ่ม	สังคม	

ในประเทศชำติ	 เพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ	 ควำมผำสุก	
ส่วนตัวและส่วนรวม

•	 เอกลักษณ์ที่หลำกหลำย	 (ชำติพันธุ์	 วัฒนธรรม	ศำสนำ	อำยุ	
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมสำมำรถของเรำในกำรอยู่ร่วมกัน)

•	 ควำมท้ำทำยในกำรอยู ่ร ่วมกัน	 และสิ่งท่ีอำจก่อให้เกิด	
ควำมขดัแย้ง	(กำรกีดกนั	กำรไม่ยอมรบั	ทัศนคตแิบบเหมำรวม	
กำรเลือกปฏบิตั	ิควำมไม่เท่ำเทยีมกนั	สทิธิพ์เิศษ	ผลประโยชน์	
ส่วนได้ส่วนเสีย	 ควำมกลัว	 กำรขำดกำรสื่อสำร	 เสรีภำพ	
ในกำรแสดงออก	 กำรขำดแคลนและกำรเข้ำถึงทรัพยำกร	
ที่ไม่เท่ำเทียมกัน)

•	 วิธีกำรที่บุคคลและกลุ ่มที่มีอัตลักษณ์และเป ็นสมำชิก	
ที่แตกต่ำงกัน	 เข้ำมำมีส่วนร่วมกันในประเด็นท่ีเป็นข้อห่วงใย
ระดับโลก	เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำ/ปรับปรุง

•	 ฝึกทักษะกำรเจรจำต่อรองและจัดกำรควำมขัดแย้ง

มัธยมศึกษำตอนปลำย	(15–18	ปี	ขึ้นไป)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้: พัฒนำค่ำนิยม	 ทัศนคติ	 และทักษะ	
ในกำรมส่ีวนร่วมและจัดกำรกบักลุม่	และมมุมองควำมเหน็ทีแ่ตกต่ำง	
ประเด็นหลัก:
•	 กำรพึ่ งพำอำศัยกัน	 และควำมท ้ำทำยในกำรใช ้ชี วิต	

ในสังคมและวัฒนธรรมที่หลำกหลำย	 (ควำมไม่เท่ำเทียมกัน
ของอ�ำนำจ	 ควำมเหลื่อมล�้ำทำงเศรษฐกิจ	 ควำมขัดแย้ง	
กำรเลือกปฏิบัติ	กำรเหมำรวม)

•	 มุมมองที่หลำกหลำยและซับซ้อน
•	 กำรด�ำเนินกำรขององค์กรต่ำงๆ	 เพื่อสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง	

เชิงบวกในประดับโลก	 (กำรเคลื่อนไหวในระดับชำติและ
นำนำชำติ	 เช่น	 ผู้หญิง	 แรงงำน	 ชนกลุ่มน้อย	 ชนพื้นเมือง	
ชนกลุ่มน้อยทำงเพศ)

•	 คุณค่ำและทัศนคติของกำรเห็นอกเห็นใจและเคำรพที่เหนือ	
กำรเป็นกลุ่มที่เรำเป็นเจ้ำของอยู่

•	 แนวคิดของสันติภำพ	 กำรท�ำประชำมติ	 และกำรไม่สร้ำง	
ควำมรุนแรง

•	 ส่งเสรมิกำรกระท�ำทีเ่น้นสงัคมทีเ่ป็นธรรม	(ระดับท้องถิน่	ระดบั
ประเทศ	และประชำคมโลก)
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B.7	หัวเรื่องกำรเรียนรู้:	กำรแสดงออกและลงมือปฏิบัติระดับบุคคลและกลุ่ม

ก่อนประถมศึกษำและประถมศึกษำตอนต้น	(5-9	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้: 	 รู้จักวิธีกำรปฏิบัติตนท่ีจะมีส่วนช่วย
พัฒนำสังคม
ประเด็นหลัก: 
•	 กำรเลือกและกำรกระท�ำของเรำท�ำให้บ้ำน	 ชุมชน	 โรงเรียน	

ประเทศ	และโลกของเรำน่ำอยู่ขึ้นได้อย่ำงไร	และเรำสำมำรถ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรำได้อย่ำงไร	

•	 กำรเรียนรู ้ที่จะท�ำงำนร ่วมกัน	 (โครงกำรควำมร่วมมือ	
ในประเด็นในชีวิตจริงในชุมชน	 เช่น	 กำรท�ำงำนร่วมกับ	
ผู ้อื่นเพื่อรวบรวมและน�ำเสนอข้อมูล	 และใช้วิธีกำรต่ำงๆ	
ในกำรสื่อสำรสิ่งที่ค้นพบและควำมคิดเห็น)

•	 ทักษะกำรตัดสินใจและกำรแก้ปัญหำ

ประถมศึกษำตอนปลำย	(9–12	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้:	 อภิปรำยถึงควำมส�ำคัญของกำรลงมือ
ปฏบิติัของบุคคลและกลุม่	และมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่ำงๆ	ขอชมุชน
ประเด็นหลัก:
•	 กำรเชือ่มโยงระหว่ำงประเดน็ส่วนตัว	ระดบัท้องถิน่	ระดบัชำต	ิ

และระดับโลก
•	 ประเภทของกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในกำรด�ำเนินกำร	

ส่วนบุคคลและส่วนรวมในวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่ำงกัน	
(กำรสนับสนุน	กำรบริกำรชุมชน	สื่อ	กระบวนกำรก�ำกับดูแล
อย่ำงเป็นทำงกำร	เช่น		กำรลงคะแนนเสียง)

•	 บทบำทของกลุ ่มอำสำสมัคร	 กระบวนกำรทำงสังคมและ
พลเมืองในกำรปรับปรุงชุมชนของตน	 และในระบบแนวทำง
แก้ไขปัญหำระดับโลก	

•	 ตัวอย่ำงของบุคคลและกลุ่มเพือ่กำรมส่ีวนร่วมในกำรด�ำเนนิกำร
ของพลเมอืงในมติต่ิำงๆ	ในระดบัท้องถิน่และระดบัโลก		(Nelson	
Mandela,	 Malala	 Yousafzai,	 สภำกำชำด,	 โครงกำรแพทย	์
ไร้พรมแดน	(Doctor	without	border),	โอลิมปิก)	และมุมมอง	
กำรกระท�ำ	และควำมเชื่อมโยงทำงสังคม

•	 เข้ำใจว่ำทุกกำรกระท�ำย่อมมีผลกระทบสืบเนื่อง

มัธยมศึกษำตอนต้น	(12–15	ปี)

วัตถปุระสงค์กำรเรยีนรู:้ พจิำรณำถงึวธิกีำรปฏบิตัใินกำรมส่ีวนร่วม
และรับผิดชอบต่อประเด็นปัญหำของท้องถิ่น	ประเทศ	และโลก
ประเด็นหลัก:
•	 กำรก�ำหนดบทบำทและภำระผูกพันของบุคคลและกลุ ่ม	

(สถำบันสำธำรณะ	 ภำคประชำสังคม	 กลุ ่มอำสำสมัคร)	
ในกำรด�ำเนินกำร

•	 กำรคำดกำรณ์และกำรวิเครำะห์ผลท่ีตำมมำของกำรกระท�ำ
•	 กำรระบุกำรด�ำเนินกำรเพื่อปรับปรุงชุมชน	 (กระบวนกำร

ทำงกำรเมือง	 กำรใช้สื่อและเทคโนโลยี	 กลุ ่มควำมกดดัน	
และผลประโยชน์	 กำรเคลื่อนไหวทำงสังคม	 กำรเคลื่อนไหว	
ที่ไม่รุนแรง	กำรสนับสนุน)			

•	 กำรระบผุลประโยชน์	โอกำส	และผลกระทบของกำรมส่ีวนร่วม
ของพลเมือง

•	 ปัจจัยเอื้อต่อควำมส�ำเร็จและปัจจัยขัดขวำงควำมส�ำเร็จของ
กำรกระท�ำส่วนบุคคลและส่วนรวม		

มัธยมศึกษำตอนปลำย	(15–18	ปี	ขึ้นไป)

วตัถปุระสงค์กำรเรยีนรู:้ 	พฒันำทกัษะกำรมส่ีวนร่วมในฐำนะพลเมอืง
ประเด็นหลัก:
•	 วเิครำะห์ปัจจยัทีเ่สรมิสร้ำงหรอืจ�ำกดักำรมส่ีวนร่วมของพลเมือง	

(พลวัตทำงเศรษฐกิจ	 กำรเมือง	 และสังคม	 และอุปสรรค	
ต่อกำรเป็นตัวแทน	 และกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเฉพำะ	 เช่น	
ผูห้ญิง	ชนกลุม่น้อยทำงชำติพนัธ์ุและศำสนำ	ผูม้คีวำมบกพร่อง/
ไร้ควำมสำมำรถ	และเยำวชน)

•	 กำรเลือกวิธีกำรที่เหมำะสมให้ได้มำซึ่งข้อมูล	 ควำมคิดเห็น	
และกำรด�ำเนินกำรเรื่องส�ำคัญระดับโลก	 ผลลัพธ์	 ผลกระทบ
ทำงลบ	กำรพิจำรณำทำงจริยธรรม

•	 โครงกำรควำมร ่วมมือในประเด็นปัญหำระดับท้องถิ่น	
และระดบัโลก	(สิง่แวดล้อม	กำรสร้ำงสนัตภิำพ	กำรเกลยีดกลวั	
กำรเหยียดเชื้อชำติ)

•	 ทักษะส�ำหรับกำรมีส ่วนร ่วมทำงเมืองและสังคมอย่ำง	
มปีระสทิธภิำพ	(กำรสบืสอบอย่ำงมวิีจำรณญำณ	และกำรวจิยั	
กำรประเมินหลักฐำน	 กำรโต้แย้งอย่ำงมีเหตุผล	 กำรกระท�ำ	
ทีม่กีำรวำงแผนและจดักำร	กำรท�ำงำนร่วมกนั	กำรสะท้อนผล
ที่เกิดขึ้นจำกกำรกระท�ำ	 กำรเรียนรู ้จำกควำมส�ำเร็จและ	
ควำมล้มเหลว)
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B.8	หัวเรื่องกำรเรียนรู้:	พฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งควำมรับผิดชอบในเชิงจริยธรรม

ก่อนประถมศึกษำและประถมศึกษำตอนต้น	(5-9	ปี)

วตัถปุระสงค์กำรเรยีนรู:้ อภปิรำยว่ำกำรเลอืกของเรำส่งผลต่อผูอ้ืน่
และโลกอย่ำงไร	และมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบ
ประเด็นหลัก: 
•	 คณุค่ำของกำรดูแลและเคำรพต่อตนเอง	ผูอ่ื้น	แ	ละสิง่แวดล้อม

ทรัพยำกรบคุคลและชมุชน	(วฒันธรรม	เศรษฐกจิ)	และแนวคดิ
เรื่องควำมจน/ควำมรวย	ยุติธรรม/ไม่ยุติธรรม	

•	 กำรเชื่อมโยงระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
•	 กำรน�ำนิสัยกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืนมำปรับใช้
•	 กำรเลือกและกำรกระท�ำส่วนบุคคล	 ผลกระทบต่อผู้อื่นและ	

สิ่งแวดล้อมอย่ำงไร	
•	 แยกแยะระหว่ำง	“ถูก”	และ	“ผิด”	และให้เหตุผลในกำรเลือก

และตัดสินใจของเรำ

ประถมศึกษำตอนปลำย	(9–12	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้:	 เข้ำใจมโนทัศน์ของควำมยุติธรรมทำง
สังคม	ควำมรับผิดชอบเชิงจริยธรรมและน�ำมำใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	
ประเด็นหลัก:
•	 ควำมหมำยของกำรเป็นพลเมอืงโลกทีร่บัผดิชอบและมส่ีวนร่วม

อย่ำงมีจริยธรรม
•	 มุมมองส่วนบุคคลเกี่ยวกับควำมเป็นธรรมและประเด็นต่ำงๆ	

ควำมห่วงใยระดับโลก	 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	
กำรค้ำที่เป็นธรรม	กำรต่อสู้กับกำรก่อกำรร้ำย	และกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกร)	

•	 ตัวอย่ำงในชีวิตจริงของควำมไม่เป็นธรรมในโลก	 (กำรละเมิด
สิทธิมนุษยชน	ควำมอดอยำกหิวโหย	ควำมยำกจน	กำรเลือก
ปฏิบัติทำงเพศ	และกำรเกณฑ์ทหำรเด็ก)	

•	 แสดงให้เห็นทักษะกำรตัดสินใจและพฤติกรรมที่รับผิดชอบ	
ในบริบทส่วนบุคคล	โรงเรียน	และชุมชน

มัธยมศึกษำตอนต้น	(12–15	ปี)

วัตถปุระสงค์กำรเรยีนรู:้		วเิครำะห์ถงึควำมท้ำทำยและภำวะวกิฤติ
เกี่ยวกับประเด็นปัญหำควำมยุติธรรมทำงสังคม	 ควำมรับผิดชอบ	
เชิงจริยธรรม	 และพิจำรณำถึงแนวทำงแก้ไขปัญหำระดับบุคคล	
และกลุ่ม
ประเด็นหลัก:
•	 มุมมองที่แตกต่ำงกันเก่ียวกับควำมยุติธรรมทำงสังคม	 และ

ควำมรับผิดชอบทำงจรยิธรรมในส่วนต่ำงๆ	ของโลก	ควำมเชือ่	
ค่ำนิยม	และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มคนเหล่ำนั้น	

•	 มุมมองเหล่ำนี้ส ่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติ ท่ี	 ยุติธรรม/	
ไม่ยุติธรรม	มีจริยธรรม/ผิดจริยธรรม	อย่ำงไร

•	 กำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมืองอย่ำงมีประสทิธผิลและมจีริยธรรม
ในประเดน็เก่ียวกับระดับโลก	(ควำมเมตตำกรณุำ	ควำมเข้ำอก
เข้ำใจ	 ควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน	 กำรเสวนำ	 ควำมห่วงใย	
และกำรเคำรพต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม)

•	 ประเด็นขัดแย้งทำงจริยธรรม	(กำรใช้แรงงำนเด็ก	ควำมมั่นคง
ทำงอำหำร	รปูแบบกำรกระท�ำทีช่อบด้วยกฎหมำยและไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย	เช่น	กำรใช้ควำมรนุแรง	)	พลเมืองต่อเผชญิหน้ำ
กับควำมรับผิดชอบทำงกำรเมืองและสังคม	 และบทบำทของ
ตนในฐำนะพลเมืองโลก

มัธยมศึกษำตอนปลำย	(15–18	ปี	ขึ้นไป)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้:	 	 ประเมินเชิงวิพำกษ์เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหำควำมยุติธรรมทำงสังคม	ควำมรับผิดชอบเชิงจริยธรรม	และ
ลงมือปฏิบัติที่จะแก้ไขกำรเลือกปฏิบัติและควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม
ประเด็นหลัก:
•	 มุมมองที่แตกต่ำงกันเกี่ยวกับควำมยุติธรรมทำงสังคมและ

ควำมรับผิดชอบทำงจริยธรรมที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ทำงกำรเมือและกำรมีส่วนร่วมของพลเมือง	 (กำรเป็นสมำชิก
กระบวนกำรทำงกำรเมือง	 งำนอำสำสมัครและชุมชน	 กำรมี
ส่วนร่วมในกลุม่กำรกศุลหรอืกลุม่ศำสนำ)	หรอืกำรให้กำรแก้ไข
ปัญหำโลกที่มีควำมซับซ้อน

•	 ประเดน็ค�ำถำมเชงิจรยิธรรม	(พลงังำนและอำวธุนิวเคลยีร์	สทิธิ
ชนพื้นเมือง	กำรเซ็นเซอร์	กำรทำรุณสัตว์	กำรด�ำเนินธุรกิจ)

•	 ควำมท้ำทำยในกำรก�ำกับดูแลควำมคดิเห็นด้ำนควำมเป็นธรรม
และควำมยุติธรรมทำงสังคมที่แตกต่ำงกันและขัดแย้งกัน

•	 ควำมไม่เป็นธรรมและควำมไม่เท่ำเทียมกัน
•	 กำรแสดงให้เห็นควำมรับผิดชอบต่อสังคมและมีจริยธรรม
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B.9	หัวเรื่องกำรเรียนรู้:	กำรมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ

ก่อนประถมศึกษำและประถมศึกษำตอนต้น	(5-9	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้: ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและประโยชน	์
ของกำรมีส่วนร่วมในฐำนะพลเมือง
ประเด็นหลัก: 
•	 ประโยชน์ของกำรมีส่วนร่วมของในฐำนะพลเมืองทั้งแบบ	

รำยบุคคลและแบบเป็นกลุ่ม
•	 บุคคลและหน่วยวงำนท่ีด�ำเนินกำรเพื่อปรับปรุงชุมชน	

(พลเมือง	สโมสร	เครือข่ำย	กลุ่ม	องค์กร	โปรแกรม	งำนริเริ่ม)
•	 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมท่ีมีลักษณะของกำรเป็นพลเมือง	

ที่บ้ำน	โรงเรียน	และชุมชน	
•	 กำรสำนสวนำ	และกำรถกแถลงอภิปรำย
•	 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนอกห้องเรียน
•	 ท�ำงำนเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภำพ

ประถมศึกษำตอนปลำย	(9–12	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้:	 ระบุถึงโอกำสและแนวทำงปฏิบัติตน	
ในกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ	ในฐำนะพลเมือง
ประเด็นหลัก:
•	 วิธีกำรที่ผู้คนมีส่วนร่วมกับองค์กร	 รวมทั้งควำมรู้	 ทักษะและ

คุณลักษณะที่พึงมีในกำรมีส่วนร่วม
•	 ปัจจัยที่ส่งเสริมหรือขัดขวำงกำรเปลี่ยนแปลง
•	 บทบำทของกลุ่มหรือองค์กร	 (สโมสร	 เครือข่ำย	 ทีมกีฬำ	

สหภำพแรงงำน	สมำคมวิชำชีพ)
•	 กำรมีส่วนร่วมในโครงกำรและงำนเขียน
•	 ร่วมกิจกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐำน
•	 มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในโรงเรียน

มัธยมศึกษำตอนต้น	(12–15	ปี)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้: พัฒนำทักษะกำรมีส่วนร่วมและลงมือ
ปฏิบัติในฐำนะพลเมือง	เพื่อประโยชน์สำธำรณะ
ประเด็นหลัก:
•	 แรงจูงใจส่วนบุคคลและผลกระทบต่อกำรเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้
•	 ชดุค่ำนิยมและจรยิธรรมส่วนบคุคลท่ีเป็นแนวทำงในกำรกระท�ำ

และกำรตัดสินใจ
•	 วธิกีำรมส่ีวนร่วมในประเดน็ท่ีมีควำมส�ำคญัระดบัโลกในชมุชน
•	 กำรมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันในระดับท้องถิ่น	 ระดับชำติ	 และ

ระดับโลก
•	 พัฒนำและประยุกต์ใช้ควำมรู้	 ทักษะ	 ค่ำนิยม	 และเจตคติ	

ซึ่งสนับสนุนโดยค่ำนิยมสำกลและหลักสิทธิมนุษยชน
•	 อำสำสมัครและมีโอกำสน�ำควำมรู้ไปรับใช้สังคม
•	 เครือข่ำย	(เพื่อนร่วมงำน	ภำคประชำสังคม	องค์กรไม่แสวงหำ

ผลก�ำไร	ผู้แทนวิชำชีพ)		
•	 กำรเป็นผู้ประกอบกำรสังคม
•	 พฤติกรรมเชิงบวก

มัธยมศึกษำตอนปลำย	(15–18	ปี	ขึ้นไป)

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้:	 เสนอแนวทำงปฏิบัติตน	 และมีบทบำท
เป็นผู้สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบวกแก่สังคม
ประเด็นหลัก:
•	 เรียนรู ้ที่จะเป ็นพลเมืองท่ีกระตือรือร ้น	 และวิธีกำรใน	

กำรเปลี่ยนแปลงตนแองและสังคม
•	 มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์และระบุควำมต้องกำรและล�ำดับ

ควำมส�ำคัญท่ีต้องด�ำเนินกำร/เปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น	
ระดับประเทศ	และระดับโลก

•	 มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันในกำรสร้ำงวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์	 และ	
แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

•	 ส�ำรวจโอกำสในกำรเป็นผู้ประกอบกำรเพื่อสังคม
•	 วิ เครำะห์อย ่ำงมี วิจำรณญำณผลกระทบอันเกิดขึ้นกับ	

ผู้ด�ำเนินกำรต่ำงๆ	
•	 สร้ำงแรงบันดำลใจ	ส่งเสริม	และให้ควำมรู้แก่ผู้อื่น
•	 ฝึกทักษะกำรสื่อสำร	เจรจำต่อรอง	กำรสนับสนุน
•	 กำรรับข้อมูลและแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นส�ำคัญ

ระดับโลก
•	 ส่งเสริมพฤติกรรมทำงสังคมเชิงบวก
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ตาราง C: ค�าส�าคัญ

ตำรำงน�ำเสนอรำยกำรค�ำส�ำคัญที่สำมำรถใช้เป็นพื้นฐำนส�ำหรับกำรอภิปรำยและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์	

กำรเรียนรู้ที่ระบุไว้ข้ำงต้น	 หลำยประเด็นเชื่อมโยงกันและเกี่ยวข้องกับหัวเรื่องและวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้	 ที่ให้	

รำยละเอยีดมำกกว่ำหนึง่หวัเรือ่ง	ประเด็นระดับโลกอืน่ๆ	และสำมำรถเพิม่ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องเข้ำไปในรำยกำรนีไ้ด้ด้วย

•	 ควำมเป็นพลเมือง	กำรจ้ำงงำน	โลกำภิวัตน์	กำรย้ำยถิ่นฐำน	กำรเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน	กำรพึ่งพำ
อำศยักนั	กำรอพยพ	กำรเคลือ่นย้ำย	ควำมสมัพนัธ์เหนอื-ใต้	กำรเมอืง	และควำมสมัพนัธ์เชงิอ�ำนำจ

•	 กำรเข้ำถึงควำมยุติธรรม	นิติภำวะ	กำรตัดสินใจ	ประชำธิปไตย	กระบวนกำรประชำธิปไตย	ควำม
มัน่คงทำงอำหำร	ธรรมำภบิำล	เสรภีำพในกำรแสดงออก	สำธำรณะประโยชน์	ควำมรบัผดิชอบ	สทิธิ	
(สทิธเิดก็	สทิธทิำงวฒันธรรม	สทิธมินยุชน	สทิธชินพืน้เมอืง	สทิธใินกำรศกึษำ	สทิธสิตร)ี	หลกันติธิรรม	
กฎเกณฑ์ควำมโปร่งใส	คุณภำพชีวิตที่ดี	(ส่วนบุคคลและส่วนรวม)	

•	 ควำมทำรณุโหดร้ำย	ผูข้อลีภ้ยั	แรงงำนเดก็	ทหำรเดก็	กำรเซน็เซอร์	ควำมขดัแย้ง	โรคต่ำงๆ	(อโีบลำ	
เอชไอวี	และเอสด์)	ควำมเหลีอ่มล�ำ้ทำงเศรษฐกจิ	แนวคดิสดุโต่ง	กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ	์ควำมยำกจน	ควำม
ไม่เท่ำเทยีมกนั	กำรไม่มขีนัตธิรรม	นวิเคลยีร์	อำวธุนวิเคลยีร์	กำรเหยยีดเชือ้ชำต	ิผูล้ีภ้ยั	กำรกดีกนัทำง
เพศ	กำรก่อกำรร้ำยกำรว่ำงงำน	กำรขำดแคลนทรพัยำกร	ควำมรนุแรง	สงครำม

•	 ภำคประชำสังคม	 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	 บรรษัทข้ำมชำติ	 ภำคเอกชน	 ศำสนำกับ
ฆรำวำส	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควำมรับผิดชอบของรัฐ	เยำวชน	

•	 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	เหตุฉุกเฉิน	กำรลดควำมเสี่ยงจำก
ภัยธรรมชำติ	ภัยธรรมชำติ	กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	คุณภำพน�้ำ

•	 ภูมิศำสตร์	ประวัติศำสตร์	มรดกลัทธิล่ำอำณำนิคม	มรดกกำรเป็นทำส	ควำมฉลำดรู้ด้ำนกำรใช้สื่อ	
สื่อสังคมออนไลน์			

ประเด็นเกี่ยวกับโลกและ	
ท้องถิ่นที่มีควำมเชื่อมโยง
สัมพันธ ์กันทั้ ง ในระดับ	
ท้องถิน่	ระดบัประเทศ	และ
ระดับโลก	 ประเด็นที่ส่งผล	
กระทบต่อปฏิสัมพันธ์และ	
ควำมเชื่อมโยง/ควำมเชื่อ	
พื้ นฐำนและพลวัตของ
อ�ำนำจ

•	 ชุมชน	ประเทศ	พลัดถิ่น	ครอบครัว	ชนพื้นเมือง	ชนกลุ่มน้อย	ควำมเป็นเพื่อนบ้ำน	โรงเรียน	ตนเอง
และผู้อื่น	โลก

•	 ทัศนคติ	 พฤติกรรม	 ควำมเช่ือ	 วัฒนธรรม	 ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม	 เพศ	 อัตลักษณ์	
(อัตลักษณ์ร่วม	 อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม	 อัตลักษณ์ทำงเพศ	 อัตลักษณ์ประจ�ำชำติ	 อัตลักษณ์	
ส่วนบุคคล)	เสวนำระหว่ำงวัฒนธรรม	ภำษำ	(ทวิภำษำ	พหุภำษำ)	ศำสนำ	เพศภำวะ	ระบบคุณค่ำ	
คุณค่ำ

•	 กำรดูแล	 ควำมเมตตำกรุณำ	 ควำมห่วงใย	 ควำมเห็นอกเห็นใจ	 ควำมยุติธรรมควำมซ่ือสัตย์	
ควำมเมตตำ	ควำมรัก	ควำมเคำรพ	ควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน	ควำมอดทนอดกลั้น		ควำมเข้ำใจ	
ส�ำนึกโลก/ส�ำนึกสำกล

•	 ควำมกล้ำแสดงออก	 กำรส่ือสำร	 กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง	 กำรสนทนำ	 กำรรวมเข้ำด้วยกัน	
กำรสนทำระหว่ำงวฒันธรรม	ทกัษะชวิีต	กำรจดักำรควำมแตกต่ำง	เช่น	ควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรม		
กำรจดักำรควำมเปลีย่นแปลง	กำรไกล่เกลีย่	กำรเจรจำต่อรอง	ทกัษะกำรมส่ีวนร่วม	(ระหว่ำงประเทศ	
และท้องถิ่น)	กำรป้องกัน	(ควำมขัดแย้ง	กำรกลั่นแกล้ง	ควำมรุนแรง)	ควำมสัมพันธ์	กำรปรองดอง	
กำรเปลี่ยนแปลง	กำรแก้ปัญหำแบบ	ชนะ-ชนะ

•	 กำรทำรณุสตัว์	กำรกลัน้แกล้ง	กำรเลอืกปฏบิตั	ิกำรเหยยีดเชือ้ชำต	ิควำมรนุแรง	(รวมถงึควำมรนุแรง
ทำงเพศ	ควำมรุนแรงเกี่ยวกับเพศในโรงเรียน	(SRGBV:	school-related	gender-based	violence)		

กำรปลูกฝังและจัดกำรอัต
ลกัษณ์	 ควำมสมัพนัธ์	 และ
ควำมเคำรพในควำมหลำก
หลำย

•	 นสิยักำรบรโิภค	กจิกรรมเพือ่สงัคม/ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	ค�ำถำมเชงิจรยิธรรม	ควำมรบัผดิชอบ	
เชิงจริยธรรม	กำรค้ำที่เป็นธรรม	กำรด�ำเนินกำรด้ำนมนุษยธรรม	ควำมยุติธรรมทำงสังคม

•	 กำรเป็นผู้ประกอบกำร	ทักษะทำงกำรเงิน	นวัตกรรม		

กำรมีส่วนร่วม	 กำรกระท�ำ	
และควำมรับผิดชอบทำง
จริยธรรม
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พลโลกศึกษา (Global citizenship Education)  
 1.  พลเมืองศึกษาสมัยใหม่ ท่ีเปน็การจดัการศึกษาและประสบการณ์
เรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมโลก เข้าใจ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความภาคภูมิใจในการเปน็พลเมือง 
ของประเทศและสมาชิกของโลก ท่ีมีความสนใจท่ีจะปกครองตนเอง 
มีสิทธิ์มีเสียง สนใจต่อส่วนรวมและมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมือง 
ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
 2. กระบวนการจัดการเรยีนรูเ้รื่องสิทธแิละหน้าท่ีของพลเมือง 
รฐับาลและระบบสถาบันต่างๆ ประวติัศาสตรแ์ละรฐัธรรมนูญ เอกลักษณ์
ของชาติ ระบบนิติบัญญัติและกฎหมาย สิทธิมนุษยชนทางการเมือง 
ทางเศรษฐกิจ และทางสังคมของพลเมือง หลักการและกระบวนการ
ประชาธปิไตย การมีส่วนรว่มของพลเมืองในกิจการสาธารณะ และประเด็น
เก่ียวกับพลเมืองศึกษาและโลกศึกษา วิธทีรรศน์สากล และการยอมรบั 
ค่านิยมพ้ืนฐานของสังคมในแต่ละประเทศ และสังคมโลก รวมท้ังค่านิยม

ของพลโลกศึกษา
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3
การน�าแนวคิดพลโลกศึกษาไปใช้
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การน�าแนวคิดพลโลกศึกษาไปใช้

3.1 แนวทางการบูรณาการแนวคิดพลโลกศึกษาในระบบการศึกษา 

กำรน�ำแนวคิดพลโลกศึกษำไปใช้นั้น	 ไม่ได้มีแนวทำงกำรด�ำเนินกำรเพียงแนวเดียว	 แม้ว่ำจำก

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนพบว่ำมีปัจจัยบำงประกำรที่สำมำรถท�ำให้กำรจัดกำรศึกษำประสบควำมส�ำเร็จได้	

ตำมรำยกำรข้ำงล่ำงนี	้กำรตดัสนิใจเชงินโยบำยให้ควำมเคำรพในกำรแนวทำงทีห่ลำกหลำยตำมบรบิทต่ำงๆ	

ประกอบด้วย	 นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ	 ระบบโรงเรียน	 และหลักสูตร	 กำรพัฒนำครู	 รวมท้ังควำมต้องกำร	

และควำมหลำกหลำยของผู้เรียน	บริบทสังคมและวัฒนธรรม	กำรเมือง	และเศรษฐกิจ	ประเด็นส�ำคัญที่ควร

พิจำรณำในส่วนนี้	ประกอบด้วย

ปัจจัยที่ส่งผลให้กำรด�ำเนินกำรพลโลกศึกษำประสบควำมส�ำเร็จ 

•	 ผสำนให้อยู่ในนโยบำย	ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำร่วมด�ำเนินกำร

•	 แผนด�ำเนินกำรระยะยำว	และยั่งยืน

•	 กำรด�ำเนินกำรแบบองค์รวม	ที่มีหัวข้อ/ประเด็นย่อยต่ำง	ๆ	อย่ำงเป็นระบบ

•	 เสริมควำมเข้มแข็งในกำรศึกษำของโรงเรียน	และในสังคมวงกว้ำง

•	 กำรด�ำเนินกำรให้ครอบคลุมระดับท้องถิ่น	ระดับชำติ	และประชำคมโลก

•	 สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรฝึกอบรมครูก่อนประจ�ำกำรและกำรพัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่องในระบบ

พัฒนำครูประจ�ำกำร	

•	 กำรพัฒนำและสร้ำงควำมยั่งยืนโดยควำมร่วมมือกับชุมชนระดับท้องถิ่น

•	 ปรับขนำดของงำนที่เหมำะสม	ให้สำมำรถคงคุณภำพได้

•	 กำรให้ผลป้อนกลับจำกกำรติดตำมและประเมินผลกระบวนกำรด�ำเนินกำร

•	 กำรจัดกำรอย่ำงร่วมมือที่มั่นใจได้ว่ำควำมเชี่ยวชำญด�ำเนินกำรได้ยำวนำนขึ้น	 และเง่ือนไข	

ข้อบัญญัติที่มีกำรทบทวนงำนเป็นระยะ

	 แหล่งข้อมูล:	Education Above All (2012). Education for Global Citizenship	 		
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3.1.1 ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้

กำรระบุเป้ำหมำยกำรเรียนรู้เป็นขั้นตอนแรกที่ส�ำคัญ	 ที่ก�ำหนดควำมสำมำรถของผู้เรียนที่คำดว่ำ	

จะพัฒนำและเพื่อเป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับส่งต่อและกำรประเมินเรื่องพลโลกศึกษำ	 เป้ำหมำย	

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ในส่วนท่ี	 2	 โดยกำรบูรณำกำรในมิติกำรเรียนรู้ในด้ำนควำมรู้	 สังคมและอำรมณ์	

และพฤติกรรมกำรเรียนรู้	 ตัวอย่ำงกำรด�ำเนินกำร	 ซึ่งสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศและ	

ควำมจ�ำเป็นให้เหมำะสมกับระดับพัฒนำกำรของผู้เรียน	(ดูตัวอย่ำงข้ำงล่ำง)

ประเทศเครอืรฐัออสเตรเลยี	หลกัสตูรประกอบด้วยกำรบรูณำกำรมติกิำรเรยีนรูข้องพลโลกศกึษำ	

ในหลักสูตรแห่งชำติ	ที่บูรณำกำรให้เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของหลักสูตรข้ำมวิชำ	และสมรรถนะทั่วไป	

7	 ประกำร	 ที่หลักสูตรก�ำหนดไว้	 สำมำรถเชื่อมโยงกับแนวคิดพลโลกศึกษำในส่วนขององค์ประกอบ	

ข้ำมหลักสูตร	 ที่ก�ำหนดคือ	 ควำมยั่งยืน	 ประกอบด้วยเรื่องเอเชียและกำรเชื่อมโยงระหว่ำงเอเชียกับ

ออสเตรเลีย	 ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมของชำวอะบอริจินและกลุ่มเกำะ	 สมรรถนะทั่วไปได้รวมอยู	่

ในกำรอ่ำนออกเขียนได้	สมรรถนะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี	กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและคิดสร้ำงสรรค์	และ

สมรรถนะส่วนบุคคลและสังคม	กำรเข้ำใจระหว่ำงวัฒนธรรม	และพฤติกรรมจริยธรรม	ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้สำมำรถ

น�ำไปบูรณำกำรหรือน�ำไปใช้ในทุกสำระวิชำได้		

ประเทศสำธำรณรฐัโคลมัเบยี หลกัสตูรแห่งชำตมิเีป้ำหมำยเพือ่พฒันำสมรรถนะหลกั	4	ประกำร	

ประกอบด้วย	 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ	 คณิตศำสตร์	 วิทยำศำสตร์	 และควำมเป็นพลเมือง	 สมรรถนะ	

ควำมเป็นพลเมือง	 ประกอบด้วย	 กำรให้เหตุผลท่ีถูกต้อง	 กำรดูแลผู้อ่ืน	 ทักษะกำรส่ือสำร	 กำรไตร่ตรอง	

หลังกำรปฏิบัติ	 (Reflection	 on	 action)	 ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกระตือรือร้นในห้องเรียน	 โรงเรียน	

และชุมชน		โดยก�ำหนดให้เป็นกำรพัฒนำข้ำมหลักสูตร	ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังที่ก�ำหนดในเกรด	3,	5,	7,	9	

และ	11	แบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	กำรอยู่ร่วมกันและสันติภำพ		กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประชำธิปไตย	

และควำมหลำกหลำย	 สิ่งเหล่ำนี้เกี่ยวข้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรเข้ำใจอำรมณ์	 สมรรถนะกำร

สื่อสำรและกำรบรูณำกำร	 เพือ่ให้สอดคล้องกบัลกัษณะของกำรกระจำยอ�ำนำจทีโ่รงเรยีนสำมำรถพฒันำกำร

เรยีนรูแ้ละสื่อกำรเรียนรู้ของตนเองได้		

ประเทศสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย หลักสูตรแห่งชำติได้ก�ำหนดสมรรถนะหลักท่ีเชื่อมโยงกับ	

เรื่องพลโลกศึกษำ	 ได้แก่	 เรื่องทัศนคติทำงสังคม	 ซึ่งเชื่อมโยงกับพฤติกรรมควำมซื่อสัตย์	 ควำมรับผิดชอบ	

และกำรดูแลเอำใจใส่	รวมถึงควำมอดทน	และควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน	

ประเทศสำธำรณรฐัฟิลปิปินส์	หลกัสตูรตัง้แต่ระดบัก่อนประถมศกึษำถึงมธัยมศกึษำทีป่ระกำศใช้	

ในปีกำรศึกษำ	2555	/	2556	เชื่อมโยงเรื่องกำรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน	โดยใช้แนวทำงแบบองค์รวม	ในส่วนที่

เกี่ยวกับพลโลกศึกษำ	 เน้นทักษะกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 กำรรู้เท่ำทันส่ือและข้อมูล	 กำรศึกษำ	
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ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม	 รวมถึงประเด็นต่ำงๆ	 ได้แก่	 กำรเห็นคุณค่ำของตนเอง	 กำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำง

กลมกลืน	ควำมรักในประเทศ	และควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันทั่วโลก			

ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี	 หลักสูตรระดับชำติ	 สรุปและย�้ำถึงควำมส�ำคัญของพลโลกศึกษำ	

กำรเป็นพลเมืองของโลกและควำมสำมำรถท่ีเกีย่วข้อง	ได้แก่	ควำมอดทนอดกล้ัน	กำรเอำใจใส่	และควำมฉลำด

รูด้้ำนวัฒนธรรม	พลโลกศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกภำคี	3	ฝ่ำย		ได้แก่	รัฐบำลกลำง	รัฐบำลระดับจังหวัด	

และโรงเรียน	 และในอนำคตจะมีกำรขยำยเรื่องภำคเรียนท่ีไม่มีกำรทดสอบ	 (the	 Exam-free	 Semester)	

ที่จะใช้ทั่วประเทศในปี	2016

ประเทศสำธำรณรัฐตูนีเซีย	 มีกำรน�ำแนวทำงกำรศึกษำฐำนสมรรถนะไปใช้ในหลักสูตรปี	 2543	

นอกจำกนีย้งัเพิม่เรือ่งเทคโนโลยสีำรสนเทศในโครงกำร	InfoDev	โดยกำรสนบัสนุนจำกองค์กรระหว่ำงประเทศ	

เช่น	ธนำคำรโลก	ทีจ่ะเชือ่มโยงเทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรศกึษำทกุระดบั	และหลกัสตูรกำรศกึษำเพ่ือสร้ำง

พลเมอืงจะได้ด�ำเนนิกำรผ่ำนเครอืข่ำยองค์กรระดบันำนำชำตแิละท้องถิน่	เพือ่ส่งเสรมิหลักกำรพฒันำท่ียัง่ยนื	

และเสริมพลังให้แก่ควำมเท่ำเทียมทำงเพศและผู้หญิง	(Union	the	Mediterranean,	2014)	

3.1.2 แนวทำงกำรด�ำเนินกำร

แนวทำงที่พบมำกที่สุดในกำรด�ำเนินกำรน�ำแนวคิดพลโลกศึกษำ	เข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง

เป็นทำงกำร	ประกอบด้วย	หลักสูตรสถำนศึกษำ	กำรข้ำมหลักสูตร		กำรบูรณำกำรในวิชำต่ำงๆ	และกำรจัด

เป็นรำยวชิำเฉพำะ	วธีิกำรเหล่ำนีส้ำมำรถด�ำเนนิกำรแบบผสมผสำนกนัได้	และมผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงสงูสดุ

เมือ่น�ำมำใช้ร่วมกนั	ผูก้�ำหนดนโยบำยและผูว้ำงแผนกำรศกึษำควรตดัสนิใจร่วมกนัว่ำแนวทำงใดทีเ่หมำะสม

กับบริบทกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ	โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจด�ำเนินกำร	คือ	นโยบำยและระบบ

กำรศึกษำ	ระบบของหลักสูตร	ทรัพยำกรที่มีอยู่	และปัจจัยอื่นๆ	

หลักสูตรสถำนศึกษำ (School-wide)	 หัวเรื่องและประเด็นพลโลกศึกษำแสดงให้เห็นชัดในระดับ

หลักสูตรสถำนศึกษำ	 แนวทำงนี้เปิดโอกำสให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหำสำระในหลักสูตร	 สภำพแวดล้อม	

เอื้อกำรเรียนรู้	กำรสอน	และกำรประเมิน	ตัวอย่ำงวิธีกำรด�ำเนินกำรแนวคิดกำรพัฒนำทั้งโรงเรียน	(whole	

school	 approach)	 ได้แก่	 กำรบูรณำกำรจุดประสงค์กำรเรียนรู้พลโลกศึกษำในรำยวิชำที่มีอยู่ในทุกระดับ	

กำรศึกษำ	กำรใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในทุกวิชำ	กิจกรรมเกี่ยวกับวันนำนำชำติ	กำรระดมทุน

เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและรับรู้	 สโมสรที่เน้นให้เป็นนักกิจกรรม	 กำรมีส่วนร่วมชุมชนที่เชื่อมโยงโรงเรียน

และสถำนที่ต่ำงๆ		
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กำรข้ำมหลักสูตร (Cross-curricular)

กำรด�ำเนินกำรเรื่องพลโลกศึกษำ	สำมำรถด�ำเนินกำรร่วมกันจำกครูหลำกหลำยสำระวิชำ	ในบริบท

นี้หัวเรื่องที่เรียนสำมำรถน�ำไปใช้สอนในวิชำต่ำงๆ	 ได้	 อย่ำงไรก็ตำมแนวคิดเรื่องกำรข้ำมหลักสูตรค่อนข้ำง

ท้ำทำยและอำจยุ่งยำกในกำรน�ำไปใช้ถ้ำหำกกลุ่มของคณะครูไม่มีควำมมุ่งมั่นพอหรือไม่มีประสบกำรณ์	

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนน้ีมำก่อน	 อย่ำงไรก็ตำมก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่ลึกซึ้งมำกขึ้น	 ผ่ำน	

กำรท�ำงำนออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกัน

กำรบูรณำกำรในวิชำต่ำงๆ (Integrated within certain subjects)

กำรด�ำเนนิกำรเรือ่งพลโลกศึกษำ	สำมำรถบรูณำกำรไปในรำยวชิำต่ำงๆ	เช่น	วชิำควำมเป็นพลเมอืง	

สังคมศึกษำ	สิ่งแวดล้อมศึกษำ	ประวัติศำสตร์	กำรศึกษำศำสนำ	วิทยำศำสตร์	ดนตรี	ศิลปะ	รวมทั้งทัศนศิลป์	

วรรณกรรม	สำมำรถใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรแสดงออก	พัฒนำควำมรู้สึกกำรเป็น

เจ้ำของร่วมกัน	 เอื้อให้เกิดกำรเข้ำใจและสนทนำกับผู้คนที่มำจำกต่ำงวัฒนธรรม	 ผู้เรียนยังสำมำรถแสดง

บทบำทของกำรเป็นผูส้บืสอบอย่ำงมีวจิำรณญำณและวเิครำะห์ประเด็นทำงสังคมและประเดน็อืน่ๆ	กำรเรียน

เร่ืองเกี่ยวกับกีฬำ	 ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกำสที่จะพัฒนำควำมเข้ำใจเก่ียวกับประเด็นกำรท�ำงำนเป็นทีม	

ควำมหลำกหลำย	ควำมสำมัคคีในสังคมและควำมยุติธรรม
		

กำรจัดเป็นรำยวิชำเฉพำะ (Separate, Stand-alone subjects) 

กำรแยกรำยวชิำเรือ่งพลโลกศึกษำเป็นกำรด�ำเนนิกำรทีน้่อยกว่ำแนวทำงอืน่ๆ	แม้ว่ำในบำงประเทศ

กำรเรียนรู้พลโลกศึกษำมีกำรแยกเรียนเป็นรำยวิชำ	เช่น	ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี	ในหลักสูตร	ปี	2009	ได้

ก�ำหนดข้อบังคับให้มีวิชำชื่อ	“กิจกรรมประสบกำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์”	ที่มีเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมกำรร่วมมือ	

กำรเสริมสร้ำงลักษณะนิสัยและกำรคิดสร้ำงสรรค์ให้แก่ผู้เรียน	 	 โดยเป็นกำรท�ำงำนร่วมกับองค์กรอ่ืน	 เช่น	

องค์กรเยำวชน	อำสำสมคัรในโรงเรยีนและชมุชน	องค์กรคุม้ครองสิง่แวดล้อม	ท�ำให้กำรด�ำเนินกำรมลีกัษณะ

ใกล้เคียงกับกำรพัฒนำทั้งโรงเรียน

กรณีตัวอย่ำง
	

ประเทศสหรำชอำณำจักร กระทรวงกำรศึกษำธิกำร	ได้จัดท�ำ Developing the global dimension in 

the school curriculum เป็นเอกสำรส�ำหรับผู้บริหำรโรงเรียน	ครู	และผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรพัฒนำ

หลักสูตร	 เพื่อแสดงแนวทำงกำรบูรณำกำรมิติระดับโลกในหลักสูตรสถำนศึกษำ	 โดยน�ำเสนอตัวอย่ำง

กำรบรูณำกำรมติเิกีย่วกับโลก	เริม่จำกอำย	ุ3	ปี	ถงึ	16	ปี	ท่ีก�ำหนดมโนทัศน์หลัก	8	ประกำร	ประกอบด้วย	

พลโลก	กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง	ควำมหลำกหลำย	สิทธิมนุษยชน	กำรพึ่งพำอำศัยกัน	กำรพัฒนำ	

ที่ยั่งยืน	 ค่ำนิยมและกำรรับรู้	 และควำมเป็นธรรมทำงสังคม	 ตัวอย่ำงกิจกรรมได้แก่	 กำรให้ค�ำแนะน�ำ	

ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำส่วนบุคคล	 สังคม	 และอำรมณ์ของผู้เรียนให้แก่ผู ้เรียนที่อำยุน้อยที่สุด	

ด้วยกำรอภปิรำยรปูภำพของเดก็จำกทัว่โลก	กจิกรรม	เรือ่งรำว	และกำรอภปิรำยเกีย่วกบัสถำนทีต่่ำงๆ	

ที่เด็กๆ	ไปเยี่ยมชม		
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พลโลกศกึษำสำมำรถด�ำเนนิกำรกบักำรศกึษำนอกระบบได้ด้วย	เช่น	ผ่ำนกำรคดิริเริม่ของเยำวชน	ภำค

ประชำสงัคม	และกำรร่วมมือกบัสถำบันกำรศกึษำอืน่	ๆ	และผ่ำนเครอืข่ำยอนิเทอร์เนต็	ซึง่สำมำรถพจิำรณำ

ให้เป็นกำรด�ำเนนิกำรร่วมกนัระหว่ำงโรงเรยีนและหน่วยงำนท่ีท�ำงำนด้ำนพลโลกท้ังในระดบัท้องถิน่และระดบั

โลก	และส่งเสรมิให้กลุม่เหล่ำนีม้ำด�ำเนนิกำรในโรงเรยีน	(ตวัอย่ำงด้ำนล่ำง	และในภำคผนวก	1)	

กรณีตัวอย่ำง
	
Activate เป็นเครือข่ำยผู้น�ำรุ่นเยำว์ในสำธำรณรัฐแอฟริกำใต้	มีจุดหมำยเพื่อท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ผ่ำนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ในสังคม	 เยำวชนจำกทุกภูมิหลังและทุกจังหวัดในประเทศเข้ำมำร่วม
โปรแกรม	2	ปี	ในปีแรกเป็นโครงกำรฝึกอบรม	ท�ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย	ปีที่สอง	เป็นกำรรวมกลุ่ม
ปฏิบัติกำรเฉพำะ	และน�ำงำนไปเผยแพร่	มีโครงกำรหนึ่งเป็นงำนที่กลุ่ม	Activate	ไปท�ำงำนในชุมชนเพื่อ
แก้ปัญหำกำรรวมกลุม่ใช้สำรเสพตดิ	โดยใช้ผูป้ระสำนงำนหลกัได้ใช้ประสบกำรณ์ของตวัเอง	ทีเ่คยเข้ำกลุม่
และเสพยำ	จนต้องรบัโทษจ�ำคุก	7	ปี	เม่ือให้สัมภำษณ์	เขำให้ข้อมลูว่ำ	“วิสัยทัศน์ของผมส�ำหรบัแอฟรกิำใต้
คือ	กำรให้คนหนุ่มสำวลุกขึ้นยืนและเป็นแบบอย่ำงที่ดี	 จงเป็นตัวของตัวเอง	ท�ำให้เป็นจริง	และไล่ตำม
ควำมฝันของคุณ	http://www.activateleadership.co.za/blog/5-mins-with-fernando#sthash.dRCXMqPx.dpuf	

High Resolves เป็นโครงกำรริเริ่มทำงกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ	 ท่ีด�ำเนินกำรโดย	 FYA	 องค์กร	
ไม่แสวงหำผลก�ำไรระดับชำติเพียงแห่งเดียวในออสเตรเลีย	 ประกอบด้วยโครงกำร	 Global	 Citizenship	
ส�ำหรบันกัเรยีนเกรด	8	และโปรแกรมกำรเป็นผูน้�ำพลโลกส�ำหรบันกัเรยีนเกรด	9	และ	10	โดยมเีป้ำหมำย
เพ่ือให้นกัเรยีนได้พิจำรณำบทบำทของตวัเองในกำรพฒันำสังคมในฐำนะชมุชนระดบัโลกผ่ำนกำรประชมุ
เชิงปฏิบัติกำร	 กำรจ�ำลองสถำนกำรณ์	 กำรฝึกทักษะกำรเป็นผู้น�ำ	 และโครงกำรลงมือปฏิบัติ	 มีนักเรียน
เข้ำร่วมโครงกำร	80,000	คน	ในโรงเรียน	120	โรงเรียน	ที่ด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี	2005	นักเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรท�ำงำนในประเด็นต่ำงๆ	ได้แก่	สิทธิผู้พิกำร	กำรค้ำมนุษย์	ผู้ลี้ภัย	และกำรอนุรักษ์ทำงทะเล	
http://www.highresolves.org	http://www.fya.org.au/inside-fya/initiatives/high-resolves	

Peace First	เป็นองค์ไม่แสวงหำผลก�ำไรที่อยู่สหรัฐอเมริกำ	เป็นโครงกำรอำสำสมัครเยำวชนให้ท�ำงำน	
ร่วมกบัเดก็	เพือ่ออกแบบและด�ำเนนิโครงกำรในชมุชนอย่ำงมส่ีวนร่วม	เหตผุลคอื	เดก็เป็นนกัคดิสร้ำงสรรค์
และนักแก้ปัญหำโดยธรรมชำติ	 โปรแกรมมุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะสังคมและอำรมณ์	 ควำมเข้ำอกเข้ำใจ	
และควำมสมัพนัธ์	รวมทัง้ได้ด�ำเนนิกำรในพืน้ทีช่นบทของประเทศโคลมัเบยี	ผ่ำนควำมำร่วมมอืกบัรฐับำล
ท้องถิ่นและองค์กรพัฒนำเอกชนของโคลัมเบีย	 	ทำงโครงกำร	Peace	First	 ได้พัฒนำหลักสูตรเพิ่มเติม	
ที่สำมำรถน�ำไปใช้ในโรงเรียนได้	โดยกล่ำวถึงประเด็นต่ำงๆ	เช่น	มิตรภำพ	ควำมยุติธรรม	ควำมร่วมมือ	
กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง	 โดยจดัผ่ำนกิจกรรมจำกประสบกำรณ์และกำรเล่นเกม	 เช่น	นกัเรยีนเกรด	 1	
เรยีนเกีย่วกบักำรสือ่สำรควำมรูส้กึของตนเอง	นกัเรยีนเกรด	3	พฒันำทกัษะและควำมตระหนกัรูเ้กีย่วกบั
กำรสื่อสำรและควำมร่วมมือ	นักเรียนเกรด	5	เรียนเกี่ยวกับวิธีกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง		
http://peacefirst.org	
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3.1.3 กำรน�ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ยำกล�ำบำก

	 ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	นักกำรศึกษำและผู้ตัดสินใจเชิงนโยบำยอำจเผชิญหน้ำกับเรื่องงบประมำณ

และทรัพยำกรบุคคล	 หรือในบริบทอ่ืนๆ	 ก็อำจเผชิญควำมยุ่งยำกในกำรน�ำแนวคิดพลโลกศึกษำไปใช้	

ในระบบกำรศึกษำหรือโปรแกรมกำรจัดกำรศึกษำ	 เช่น	 โรงเรียนอำจประสบปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนสื่อ	

ต�ำรำเรยีนส�ำหรบัใช้ในชัน้เรยีน	ครกูม็ข้ีอจ�ำกดัเรือ่งไม่มคีวำมรูเ้รือ่งนี	้ไม่ได้รับกำรอบรม	และเผชญิควำมท้ำทำย

เรื่องกำรประเมินระดับชำติ	ในกำรเผชิญกับวิกฤตในบริบทอื่น	อำจมีเรื่องควำมอ่อนไหวเชิงกำรเมือง	สังคม	

และวัฒนธรรม	 รวมไปถึงกำรจัดล�ำดับกำรแข่งขันกำรศึกษำและกำรเปลี่ยนเชิงโครงสร้ำงทำงกำรศึกษำ	

ล้วนก่อให้เกิดควำมท้ำทำยในกำรวำงแผนและกำรด�ำเนินกำรเรื่องพลโลกศึกษำ	 ในกรณีเช่นนี้เรื่อง	

กำรขับเคล่ือนพลโลกศึกษำสำมำรถด�ำเนินกำรได้	 แม้ว่ำอำจต้องเผชิญควำมยำกล�ำบำกหรือมีทรัพยำกร

ต่ำงๆ	จ�ำกัด	เพรำะในระยะสั้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอำจไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้จริง		กำรด�ำเนินกำรระยะแรก

อำจเริ่มจำกเรื่องกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยและวำงแผนท่ีสำมำรถด�ำเนินกำรไปก่อนได้	 ด้วยกำรบูรณำกำร

แนวคิดพลโลกศึกษำเข้ำไปในระบบกำรศึกษำอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป		เช่น	ทำงเลือกหนึ่งอำจเป็นกำรท�ำงำน

ระยะแรกกับโรงเรียนจ�ำนวนหนึ่งที่สนใจเข้ำร่วมกระบวนกำรพัฒนำ	 หรือกลุ่มโรงเรียน	 UNESCO	 ASPnet	

ก็เป็นอีกทำงเลือกหนึ่ง	 ที่เน้นด้ำนกระบวนกำรศึกษำ	 เช่น	 กำรฝึกอบรมครูท้ังครูก่อนประจ�ำกำรและ	

ครูประจ�ำกำร	 กำรทบทวนหรือแก้ไขต�ำรำเรียน9	 อีกประกำรหนึ่งเป็นกำรริเร่ิมโครงกำรโรงเรียนที่ให้โอกำส	

และแรงจูงใจแก่นักเรียนในกำรเรียนรู้เกี่ยวกับพลโลก	 กำรเริ่มต้นท�ำในสิ่งที่เป็นไปได้และท�ำงำนเชิงกลยุทธ์

ไปตำมลักษณะเฉพำะของแต่ละบริบท	ที่อำจแตกต่ำงกันไป	โดยเริ่มสร้ำงมำจำกจุดนั้น
	

3.2 การน�าแนวคิดเข้าสู่ชั้นเรยีน

3.2.1 บทบำทและกำรสนับสนุนของนักกำรศึกษำ

พลโลกศึกษำต้องกำรนักกำรศึกษำท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเรียนรู้เพ่ือกำรเปล่ียนแปลง

และกำรมีส่วนร่วม	บทบำทของนักกำรศึกษำคือ	กำรเป็นผู้ชี้แนะและอ�ำนวยควำมสะดวก	ส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีส่วนร่วมในกำรสอบถำมและสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู ้	 ทักษะ	 ค่ำนิยมและทัศนคติ	 ท่ีส่งเสริม	

กำรเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและสังคมในหลำยบริบท	นักกำรศึกษำมีประสบกำรณ์และควำมรู้จ�ำกัด	ซึ่งควร

มีระบบกำรพัฒนำครูก่อนประจ�ำกำรและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	 ซึ่งส�ำคัญมำก	 เพื่อให้แน่ใจได้ว่ำ	

9	ส�ำหรับกำรอภิปรำยเชิงลึกของกระบวนกำรน�ำแนวคิดพลโลกศึกษำไปประยุกต์ใช้ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่ยำกล�ำบำก
หรือมีทรัพยำกรจ�ำกัด	 สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้ในเอกสำร	 Education	 Above	 All	 (2012)	 Education	 for	Global	
Citizenship.			
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10	ดูตัวอย่ำงใน	UNESCO	Education	for	All;	Gopinthan	และคนอื่นๆ		The International Alliance for Leading 
Education Institutes	[2008];	Longview	Foundation	[2009].	
11	ดูใน	Kerr	[1999]
12	ดูใน	Ajegbo	Report	[2007].

ผู้ที่จัดกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีควำมพร้อมท่ีจะท�ำเรื่องพลโลกศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ10	 11					

(ศึกษำตัวอย่ำงโครงกำรที่สนับสนุนกำรพัฒนำวิชำชีพ/กำรฝึกอบรมนักกำรศึกษำได้ในภำคผนวก	1)		

สิง่ส�ำคัญต้องตระหนกัว่ำ	นกักำรศกึษำทีส่ำมำรถให้ควำมรูเ้รือ่งพลโลกศึกษำทีม่ปีระสทิธภิำพได้นัน้	

พวกเขำต้องได้รบักำรสนบัสนนุและควำมม่ันใจจำกผูบ้รหิำร	ชมุชน	และผูป้กครอง	หำกระบบโรงเรยีนอนญุำต

ให้มีแนวทำงกำรสอนและกำรเรียนรู้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรเป็นพลเมืองโลก	 ตัวอย่ำง	 ในหลำยพื้นท่ี	

ที่มีมำตรฐำนทั่วไป	 ยังเป็นกำรเรียนแบบเดิมและกำรเรียนรู ้แบบท่องจ�ำ	 ก็ยังสำมำรถด�ำเนินกำรได้	

เพียงมีเวลำและทรัพยำกรที่เหมำะสม12	

3.2.2 สภำพแวดล้อมเอื้อกำรเรียนรู้

สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ท่ีปลอดภัย	 เป็นของทุกคน(Inclusive)	 และมีส่วนร่วม	 เมื่อพิจำรณำแล้ว	

กจ็ะสะท้อนกำรเป็นพลโลกศกึษำทีมี่ประสทิธภิำพ	สภำพแวดล้อมดงักล่ำวช่วยเพิม่ประสบกำรณ์ในกำรสอน

และกำรเรียนรู้	กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย		ให้คุณค่ำกับควำมรู้และประสบกำรณ์ทุกอย่ำงที่ผู้เรียน

มอียู	่จะช่วยให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมจำกภูมหิลงัทีห่ลำกหลำย	ท�ำให้ผูเ้รยีนรูส้กึว่ำตนเองมคุีณค่ำ	มส่ีวนร่วม	และ

ส่งเสริมกำรท�ำงำนร่วมกัน	กำรมีปฏิสัมพันธ์อันดี	กำรเคำรพ	ควำมแวดไวทำงวัฒนธรรม	ค่ำนิยมและทักษะ

อื่นๆ	 ที่จ�ำเป็นต่อกำรเป็นอยู่ในโลกที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย	 สภำพแวดล้อมดังกล่ำวก็ยังเป็นพื้นที่

ปลอดภัยที่อภิปรำยหรือแสดงควำมคิดเห็นที่มีควำมขัดแย้ง	(Controversial	issue)	ได้	

นักกำรศึกษำมีบทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพ่ือกำรเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภำพ	 พวกเขำ

สำมำรถใช้แนวทำงที่หลำกหลำยเพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ท่ีให้รู้สึกปลอดภัย	 เป็นของทุกคนและ	

มีส่วนร่วม	 ตัวอย่ำงเช่น	 ผู้เรียนสำมำรถท�ำงำนร่วมกับครูเพื่อสร้ำงกฎพื้นฐำนในกำรมีปฏิสัมพันธ์	 สำมำรถ

จัดช้ันเรยีนให้ผู้เรยีนได้ท�ำงำนกลุม่ย่อย	ผูเ้รยีนสำมำรถได้แหล่งข้อมลูโดยกำรสนบัสนนุกำรคร	ูพืน้ทีส่ำมำรถ

จัดสรรให้นกัเรียนได้แสดงผลงำนของตนได้	ให้ควำมส�ำคญักบัปัจจัยท่ีเอือ้ให้ได้ท�ำงำนกลุ่ม	หรือปัจจยัท่ีจ�ำกดั

โอกำสในกำรท�ำงำนหรือกำรเรียนรู้ร่วมกัน	 ปัจจัยเหล่ำนี้อำจรวมถึงภูมิหลังทำงเศรษฐกิจ	 ควำมสำมำรถ	

ทำงร่ำงกำยและจิตใจ	เชื้อชำติ	วัฒนธรรม	ศำสนำ	เพศ	และรสนิยมทำงเพศ
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กรณีตัวอย่ำง	

ประเทศสำธำรณรฐัเซยีร์รำลีโอน	ในปี	2551		กระทรวงศกึษำธกิำรและสถำบนัฝึกอบรมแห่งชำต	ิร่วมกับ

ยูนิเซฟ	พัฒนำหลักสูตรอบรมครูเรื่อง	 Emerging	 Issue	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกำรฟื้นฟูหลัง

เหตุกำรณ์ควำมขัดแย้ง	 (post	 conflict	 reconstruction)	 ผ่ำนทั้งกำรก�ำหนดเนื้อหำสำระและวิธีกำรสอน	

กำรฝึกอบรมครอบคลุมเรื่องต่ำงๆ	 เช่น	 สิทธิมนุษยชน	 สันติภำพ	 ส่ิงแวดล้อม	 สุขภำพกำรเจริญพันธุ์	

กำรใช้สำรเสพติด		ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ	และกำรจัดกำรภัยพิบัติ	ตลอดจนวิธีกำรสอนและกำรเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ผลิตสื่อกำรสอนมำใช้ส�ำหรับหน่วยกำรเรียนรู้	ตลอดจนหลักสูตร

กำรอบรมครูก่อนประจ�ำกำร	รวมทั้งกำรอบรมครูประจ�ำกำร	ที่เป็นแบบอบรมเข้มและกำรอบรมทำงไกล	

http://learningforpeace.unicef.org/resources/sierra-leone-emerging-issues-	 teacher-training-pro-

gramme/	

ประเทศสำธำรณรัฐศรีลังกำ	กระทรวงศึกษำธิกำร	และ	GIZ	ได้ร่วมกันจัดท�ำโครงกำร	Education	 for	

Social	Cohesion	[ESC]	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยระดับชำติ	ปี	2008	ว่ำด้วยกำรศึกษำเพื่อกำรท�ำงำน

ร่วมกนัทำงสงัคมและสนัตภิำพ	ถอืเป็นโครงกำรหนึง่ท่ีประสบควำมส�ำเรจ็มำก	เป็นโครงกำรทีด่�ำเนนิกำร

ในโรงเรยีนน�ำร่อง	200	โรงเรยีน	ใน	5	จงัหวดั	จำกจังหวดัท้ังหมด	9	จังหวดั	ของประเทศ	ส่วนใหญ่อยูใ่น

พื้นที่ด้อยโอกำส	 พื้นที่หลังกำรเกิดเหตุกำรณ์ควำมขัดแย้ง	 และเป็นตัวแทนของกลุ่มภำษำต่ำงๆ	 และ	

ได้มำร่วมด�ำเนนิกำรตำมโครงกำร	ESC	รวมกนั	กจิกรรมครอบคลมุ	4	ประเด็น	คอื	กำรศกึษำเพือ่สนัตภิำพ

และคณุค่ำ	กำรศึกษำพหภุำษำ	กำรศึกษำด้ำนจติสงัคม	และกำรป้องกนัพบัิตภัิย	เน้นกำรพฒันำทัง้โรงเรยีน	

ตั้งแต่กำรมีส่วนร่วมของนักเรียน	 กำรฝึกอบรม	 กำรสนับสนุนกำรท�ำงำนของครูและผู้บริหำร	 ไปจนถึง	

กำรประมินผลกระทบเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ	จำกกำรทบทวนโครงกำรพบว่ำโรงเรียนน�ำร่องเหล่ำนี้

ได้ท�ำหน้ำที่เป็นต้นแบบส�ำหรับโรงเรียนอื่นๆ	ในกำรท�ำงำนแบบทั้งโรงเรียนได้		

https://www.giz.de/en/worldwide/18393.html

3.2.3 กำรสอนและกำรเรียนรู้
	

เป็นท่ีเข้ำใจว่ำพลโลกศึกษำได้พัฒนำขึน้	และมกีำรเน้นย�ำ้เรือ่งกำรปฏบิตัด้ิำนกำรสอนและกำรเรยีนรู้

เพิ่มมำกขึ้น	 โดยตระหนักว่ำกำรสอนและกำรเรียนรู ้ท่ีมีอยู่นั้นก็มีประเด็นเฉพำะท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู	้

ควำมเป็นพลเมืองโลกด้วยแล้ว13	 	ประกอบด้วยรปูแบบกำรเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม	 ผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลำง	 และ	

กำรเรยีนรวม	 ในทำงเลือกต่ำงๆ	 เกี่ยวกับกำรสอนและกำรเรียนรู้	 กำรปฏิบัติดังกล่ำวเป็นพื้นฐำนส�ำคัญ	

ทีจ่ะเปล่ียนแปลงไปสูพ่ลโลกศึกษำ	ซึง่ควำมกว้ำงและลกึของพลโลกศกึษำยงัต้องกำรกำรปฏบิตัทิำงกำรสอน

13	ดูใน	Evan	[2008];	Kerr	[2006];		Parger	[1995].
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และกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย	 บำงส่วนรวมเรื่องกำรสอนแบบโครงงำน	 โครงกำรแบบมีส่วนร่วม	 กำรเรียนรู้

จำกประสบกำรณ์	 และกำรเรยีนรูด้้วยกำรรบัใช้สงัคม	มคีวำมรูแ้ละทรพัยำกรส�ำหรบันกักำรศกึษำเพิม่มำกขึน้	

ที่จะช่วยในกำรศึกษำและแสวงหำแนวทำงกำรบูรณำกำรพลโลกศึกษำ	 ให้เหมำะสมกับกำรด�ำเนินกำร	

ของโรงเรียนและชั้นเรียน	 [ดูในภำคผนวก	 1	 และ	 5]	 หลักปฏิบัติหลักเกี่ยวกับกำรสอนและกำรเรียนรู	้

ด้ำนพลโลกศึกษำ	เป็นดังนี้
	

พลโลกศึกษำต้องกำรหลักของกำรสอนและกำรเรียนรู้ที่...

•	 มบีรรยำกำศของโรงเรยีนและห้องเรยีนท่ีเคำรพ	หลอมรวม	และมปีฏสัิมพันธ์	(เช่น	ควำมเท่ำเทียม

ทำงเพศ	กำรรวมเข้ำด้วยกนั	กำรเข้ำใจร่วมกนัเกีย่วกบับรรทดัฐำนในชัน้เรียน	เสยีงของนกัเรยีน	

กำรจัดที่นั่งและกำรใช้พื้นที่)

•	 ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง	 และตอบสนองวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำงหลำกหลำย	 กำรเรียนกำรสอน	

ทีม่ปีฏสิมัพนัธ์	และโต้ตอบกนัได้	 เช่น	กำรเรยีนรูด้้วยตนเอง	กำรท�ำงำนร่วมกนั	และควำมฉลำดรู้

ด้ำนกำรใช้สื่อ

•	 เน้นกำรท�ำงำนจริง/สัมพันธ์กับชีวิตจริง	 เช่น	 กำรจัดแสดงผลงำนสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับสิทธิเด็ก	

กำรสร้ำงโปรแกรมเสริมสร้ำงวันติภำพ	 กำรจัดท�ำหนังสือพิมพ์นักเรียนที่เสนอประเด็นปัญหำ

ของโลก	

•	 ใช้ทรัพยำกรและสื่อกำรเรียนรู้ระดับโลกมำใช้กำรจัดกำรจัดกำรเรียนรู้	 เพื่อให้เข้ำใจโลก	

ที่สัมพันธ์กับสถำนกำรณ์ที่เชื่อมโยงในท้องถิ่นของตนเอง	 เช่น	 กำรใช้สื่อและข้อมูลจำก	

หลำกหลำยแหล่ง	กำรให้มีมุมมองเชิงเปรียบเทียบและหลำกหลำย

•	 ใช้กลยทุธ์กำรประเมนิทีส่อดคล้องกบัเป้ำหมำยกำรเรยีนรูแ้ละแนวกำรสอนทีส่นบัสนนุกำรเรยีนรู้	

เช่น	กำรประเมนิด้วยกำรทบทวนและคดิไตร่ตรองกำรเรยีนรูข้องตนเอง	กำรประเมนิจำกเพือ่น	

กำรประเมินจำกครู	บันทึกกำรเรียนรู้	และแฟ้มผลงำน

•	 เปิดโอกำสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในบริบทที่หลำกหลำยทั้งในห้องเรียน	 กิจกรรมทั้งโรงเรียน	

และในชุมชนในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลก	 เช่น	กำรมีส่วนร่วมในชุมชน	กำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในระบบออนไลน์	และสังคมในโลกเสมือน

•	 ส่งเสริมให้ครูและนักกำรศึกษำเป็นแบบอย่ำงในกำรเรียนรู้		เช่น	กำรติดตำมเหตุกำรณ์ปัจจุบัน

และข่ำวสำรในระดับต่ำงๆ	กำรมีส่วนร่วมในชุมชน	กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม	และ

ควำมเท่ำเทียมเป็นธรรม

•	 ใช้ประสบกำรณ์และเรื่องรำวของนักเรียนและครอบครัวเป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำคัญ	 โดยเฉพำะ	

อย่ำงยิ่งประเด็นเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม

แหล่งข้อมูล:	Evans,	M.	et	al.	(2009).	Mapping	the	“global	dimension”	of	citizenship	education	in	Canada:	

The	complex	interplay	of	theory,	practice,	and	context.	Citizenship,	Teaching	and	Learning,	5(2),	16-34.
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14	ดูใน	Mortimore	[1999].

ประเด็นส�ำคัญคือควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำปฏิบัติกำรด้ำนกำรสอนและกำรเรียนรู้ท่ีเลือกมำนั้น	

สำมำรถช่วยให้ผู้เรียนได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ท่ีตั้งไว้	 และสอดคล้องกับกิจกรรม	 งำน	 และ

สมรรถนะที่คำดหวัง14			กิจกรรมกำรเรียนรู้	เช่น	กำรอภิปรำยในชั้นเรียน	กำรอ่ำนบทควำม	กำรชมวีดิทัศน์

แล้วตอบค�ำถำม	 เหล่ำนี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่ออกแบบให้พัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	ทักษะ	

ทำงสังคม	ส�ำรวจคุณค่ำ	 	สนับสนุนกำรได้มำซึ่งควำมรู้	และพัฒนำศักยภำพในทำงปฏิบัติ	แนวทำงปฏิบัติ	

ในกำรสอน	และกำรเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น	เช่น	กำรสืบสอบแบบกลุ่ม	กำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำ	กำรเรียนรู้

โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน	 และกำรปฏิบัติกำรในสังคม	 ได้ออกแบบมำเพื่อรองรับกำรพัฒนำควำมสำมำรถ	

เฉพำะด้ำน	 และเช่ือมโยงกับสมรรถนะแบบบูรณำกำร	 กำรใช้งำนในชีวิตจริงและกำรด�ำเนินกำรที่เป็นจริง	

เช่น	โครงกำรศกึษำเกีย่วกบัประเด็นของโลก	กจิกรรมรบัใช้สงัคม	กำรจดันทิรรศกำรข่ำวสำรข้อมลูสำธำรณะ	

กำรเวทีประชุมเยำวชนนำนำชำติแบบออนไลน์	 กิจกรรมเหล่ำนี้น�ำมำใช้พัฒนำควำมสำมำรถท่ีเกี่ยวกับ

พลเมืองโลกเพิ่มมำกขึ้น	

เทคโนโลยี	สำรสนเทศและกำรสื่อสำร	และสื่อสังคมออนไลน์		ให้โอกำสในกำรสนับสนุนกำรสอน

และกำรเรียนรู้เกี่ยวกับพลโลกศึกษำ	 กำรเรียนรู้ที่เชื่อมต่อห้องเรียนกับชุมชน	 ตลอดจนกำรแบ่งปันแนวคิด

และทรัพยำกรกำรเรียนรู้	โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจำรณำเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี	เช่น	อินเทอร์เน็ต	วิดีโอ	

โทรศัพท์มือถือ	 กำรเรียนรู้แบบทำงไกลและออนไลน์	 รวมทั้งวิธีกำรที่ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยี	 และสื่อสังคม

ออนไลน์	 ในกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมืองโลก	 เช่น	 กำรสร้ำงบล็อก	 และพอดแคสต์	 กำรวิจัย	 กำรโต้ตอบ	

กับสถำนกำรณ์จริง	 และกำรร่วมมือกับผู้เรียนอื่นๆ	 กำรเรียนรู้ทำงไกลและออนไลน์	 รวมทั้งแพลตฟอร์ม	

กำรแบ่งปันข้อมูล	สำมำรถน�ำมำช่วยให้นักกำรศึกษำได้พัฒนำควำมเข้ำใจ	และส่งเสริมศักยภำพได้	
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กรณีตัวอย่ำง	

โครงกำร Connecting Classroom ของ British Council เป็นกำรเชื่อมโยงห้องเรียนกับส่วนต่ำงๆ	

ของโลก	 ให้นักเรียนได้มีโอกำสได้เรียนรู้เพื่อจะเข้ำใจควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม	 และ	

ส่งเสริมเกี่ยวกับประเด็น	และพัฒนำทักษะของกำรเป็นพลเมืองโลก	ครูได้พัฒนำทักษะเกี่ยวกับประเด็น

พลเมืองโลก	เรียนรู้เกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน	รวมทั้งพัฒนำทักษะกำรสอน	ตัวอย่ำง

หนึง่เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรยีนประถมศกึษำในชนบทเมอืง	Lincolinshire	ประเทศสหรำชอำณำจักร	

กบัโรงเรยีนประถมศกึษำในเมอืงเบลำรสุ	ประเทศเลบำนอน	ทีช่่วยให้ผูเ้รยีนได้มโีอกำสพดูคยุกบันกัเรยีน

ประเทศอื่นๆ	ผ่ำนระบบ	Skype	ในหน่วยเรื่องกำรเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน	(Living	Together)	ระหว่ำงที่เกิด

วกิฤตสิงครำมในประเทศซีเรยี	โรงเรยีนในเมืองเบลำรสุ	ได้มนีกัเรยีนจ�ำนวนมำกท่ีอพยพมำจำกซเีรยี	รวมท้ัง	

มีนักเรียน	 จำกเลบำนอนและปำเลสไตน์ด้วย	 กำรเรียนรู้เช่นนี้ช่วยสร้ำงสรรค์บรรยำกำศด้ำนอำรมณ์	

ควำมรู้สึก	ให้มีควำมเห็นอกเห็นใจ	ระหว่ำงนักเรียนทั้งสองโรงเรียน	และส่งเสริมควำมเห็นอกเห็นใจจำก

ประเทศต่ำงๆ	 ให้แก่โรงเรยีนในเบลำรสุ	 https://schoolsonline.britishcouncil.org/linking-programmes-	

worldwide/connecting-classrooms/spotlight/Lebanon	

ประเทศองักฤษ	โรงเรยีนมธัยมศกึษำตอนต้นในเมอืง	Slough	ได้เริม่ท�ำงำนเชือ่มโยงกบัโรงเรยีนอีกแห่งหนึง่

ในเมืองเดลี	ประเทศอินเดีย	เนื่องจำกนักเรียนจ�ำนวนกว่ำร้อยละ	90	ที่โรงเรียนในเมือง	Slough	มำจำก

ประเทศอินเดียตอนใต้	 กำรเชื่อมโยงนี้เป็นวิธีกำรหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมด้ังเดิม

ของตนเองได้	รวมทัง้ช่วยให้ครูได้พฒันำควำมเข้ำใจกบัภมูหิลงัทำงวฒันธรรมนกัเรยีน	ช่วยพฒันำควำมสมัพนัธ์

แบบตรงตวัโดยใช้ระบบอนิเทอร์เนต็และจดหมำยอเิลก็ทรอนกิส์	นกัเรยีนและครไูด้ร่วมกิจกรรมกนัอย่ำง

ต่อเนื่อง	 และสำมำรถพัฒนำมุมมองแบบพลเมืองโลกได้	 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/	

20130401151715/http://education.gov.uk/publications/	eorderingdownload/1409-2005pdf-en-01.pdf	

iEARN	เป็นองค์กรไม่แสวงหำผลก�ำไร	มโีรงเรยีนและองค์กรเยำวชนมำกกว่ำ	30,000	แห่ง	ในกว่ำ	140	ประเทศ	

IEARN	 สนับสนุนให้ครูและคนหนุ่มสำวให้มำท�ำงำนร่วมกันทำงระบบออนไลน์โดยใช้อินเทอร์เน็ตและ

เทคโนโลยีกำรสื่อสำรอื่นๆ	ในทุกๆ	วัน	จะมีนักเรียนจ�ำนวนมำกกว่ำ	2	ล้ำนคน	ทั่วโลก	เข้ำมำมีส่วนร่วม

กิจกรรมในโครงกำรควำมร่วมมือทั่วโลกผ่ำน	iEARN	http://www.learn.org/

ประเทศไนจีเรีย และสกอตแลนด์ ได้ท�ำโครงกำรร่วมกนัชือ่	Power	Politics	ซึง่เป็นโครงกำรควำมร่วมมอื

ทีเ่กีย่วข้องกบัโรงเรยีน	มีเป้ำหมำยเพือ่สร้ำงควำมตระหนกัรูเ้กีย่วกบัปัญหำกำรพฒันำระดบัโลก	และเพือ่

ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ	กำรท�ำงำนกับผู้เรียนและครูในพอร์ต	ฮำร์คอร์ต	ประเทศไนจีเรีย	

และอเบอร์ดีน	ประเทศสกอตแลนด์	โครงกำรพฒันำสือ่กำรเรียนกำรสอนในประเดน็ที	่เกีย่วข้องกบัน�ำ้มนั
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และก๊ำซ	ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมหลักในทั้งสองประเทศ	ตัวอย่ำง	เช่น	นักเรียนในพอร์ต	ฮำร์คอร์ต	ได้สร้ำง

ภำพยนตร์เกีย่วกบัผลกระทบเชงิบวกและเชงิลบของน�ำ้มนัทีม่ต่ีอประเทศของตน	โดยระบผุลกระทบทำง

เศรษฐกจิ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	และกำรเมือง	นกัเรยีนจำกโรงเรยีนในอเบอร์ดนีได้พฒันำกำร์ตนูเพือ่อธบิำย	

MDGs	และคิดเรื่องควำมส�ำคัญส�ำหรับวำระหลังปี	2015	http://www.powerpolitics.org.uk/resources

Taking it Global for Educators	เป็นงำนของเครือข่ำยโรงเรียน	4,000	แห่ง	และครูกว่ำ	11,000	คน	

จำก	 125	 ประเทศ	 มีเป้ำหมำยที่จะเสริมพลังเยำวชนได้เรียนรู้และด�ำเนินกำรเก่ียวกับควำมท้ำทำย	

ของโลก	 เน้นประเด็นเกี่ยวกับพลโลกศึกษำ	 กำรดูแลส่ิงแวดล้อม	 และรับฟังเสียงของเด็กและเยำวชน	

ได้รับกำรสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำงเสริมกำรเรียนรู ้เพ่ือกำรเปล่ียนแปลงของนักเรียน	

เครือข่ำย	 เป็นกำรสร้ำงชุมชนของนักกำรศึกษำที่สนใจจะท�ำงำนร่วมกันหรือโครงกำรกำรเรียนรู้ระดับ

นำนำชำติ	 เพื่อออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัย	 ปลอดโฆษณำ	 และเป็นห้องเรียนเสมือน	

ผ่ำนระบบดิจิทัลด้วยกำรพัฒนำวิชำชีพบทเรียนอิเล็กทรอนิสก์	 กำรสัมมนำผ่ำนเว็บ	 รวมท้ังกำรประชุม

ปฏิบัติกำรแบบพบหน้ำในประเด็นเรื่องพลโลก	สิ่งแวดล้อม	และกำรรับฟังเสียงเด็ก	 โปรแกรมออกแบบ

ห้องเรียนออนไลน์ทั่วโลกที่ให้แนวทำงในกำรสอนและกำรเรียนรู้ประเด็นเกี่ยวกับโลก	 ฐำนข้อมูล	

ที่เกี่ยวข้อง	 รวมท้ังคลังข้อมูลที่เชื่อมกับหลักสูตรโลกศึกษำที่พัฒนำโดยครูเพื่อให้เพื่อครูน�ำไปใช้	

The Global Youth Action Network เป็นงำนของนักกำรศึกษำด้ำนพลโลกศึกษำที่สร้ำงขึ้นเพื่อส่งเสริม	

กำรเคลือ่นไหวของเยำวชนและกจิกรรมของเยำวชน	http://www.tigweb.org	http://www.youthlink.org/

gyanv5/index.htm	

ประเทศตูนีเซีย	 กำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงรัฐบำลประเทศตูนีเซีย	 สถำบันอำหรับเพ่ือสิทธิมนุษยชน	

องค์กรพัฒนำเอกชนในท้องถิ่น	 และหน่วยงำนของสหประชำชำติ	 ในตูนิเซีย	 ได้ก่อตั้งชมรมโรงเรียน	

สิทธิมนุษยชนและกำรศึกษำเพื่อสร้ำงพลเมือง	 ในโรงเรียนประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ	 24	 แห่ง	

มีจุดหมำยเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับประชำธิปไตย	 ที่เชื่อมโยงกับบริบททำงสังคม	 และเพื่อเผยแพร	่

ค่ำนิยมและหลักกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนและควำมเป็นพลเมืองในหมู่เยำวชน	 โดยใช้กำรสอนแบบ	

มส่ีวนร่วม	กำรสอนแบบโครงงำนด้ำนพลเมอืง	ชมรมของโรงเรยีนแห่งแรกเปิดขึน้ท่ีโรงเรยีนประถมศกึษำ	

Bab	Khaled	ในเมือง	Mellassine	อยู่ในเขตยำกจนของตูนีเซีย	นักเรียนได้มีส่วนร่วมในโครงกำรเกี่ยวกับ

กำรจดักำรในโรงเรยีนและในชมุชน	กำรพฒันำท้องถิน่และกำรพัฒนำท้องถิน่ในชมุชน	

http://www.unesco.org/new/	en/media-services/single-view/news/launch_of_the_first_citizenship_and_

human_	rights_school_club_in_tunisia/#.VDoyblFpvJw	
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3.3 การประเมินการเรยีนรู ้

กำรประเมินในเรื่องพลโลกศึกษำสำมำรถด�ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกัน	ดังนี้

•	 เพื่อรวบรวมข้อมูลและบันทึกควำมก้ำวหน้ำและผลลัพธ์ของผู้เรียน	 ท่ีคำดหวังตำมท่ีหลักสูตร

ก�ำหนด

•	 สื่อสำรควำมก้ำวหน้ำให้แก่ผู้เรียน	ระบุจุดแข็ง	และแนวทำงในกำรพัฒนำ	รวมทั้งให้ข้อมูลเพื่อ

ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้

•	 ให้ค�ำแนะน�ำและตัดสินเกี่ยวกับระดับผลกำรเรียนของผู้เรียน	 ทำงเลือกทำงวิชำกำรและ	

กำรประกอบอำชีพ

•	 ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบักระบวนกำรจดักำรเรยีนรู	้หลักสูตร	หรือโปรแกรมท่ีช่วยในกำรวำงแผน

กำรน�ำไปปฏิบัติ	และกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

กรอบแนวทำงนี้	 เป็นกำรประเมินที่เป็นกำรพิจำรณำหลักในกำรปรับปรุงผลลัพธ์กำรเรียนรู้	 และ	

ก�ำหนดจดุเด่นของผูเ้รยีน	และแนวทำงในกำรพฒันำปรบัปรงุ	กำรปรบัหลักสูตรและแนวทำงกำรจัดกำรเรยีนรู้	

ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน	 และประเมินประสิทธิภำพโดยรวมของกำรปฏิบัติ	 ทั้งในระดับ

โปรแกรม	 หลักสูตร	 และและกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน	 ซึ่งเป็นส่ิงส�ำคัญ	 ท่ีนอกเหนือจำกกำรประเมินควำมรู้	

ของผู้เรียน	ที่เป็นกำรประเมินทักษะค่ำนิยมและเจตคติ

	 แนวค�ำถำมที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรพิจำรณำ	เพื่อวำงแผนกำรประเมินพลโลกศึกษำ

•	 สิ่งใดคือผลกำรเรียนรู้หลัก	ที่จะใช้ในแผนกำรประเมิน

•	 เรำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำผู้เรียนประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียนรู้	จะสำมำรถใช้ตัวชี้วัดอะไร

•	 เรำจะใช้หลักฐำนอะไรที่แสดงว่ำผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและได้พัฒนำทักษะเพิ่มมำกขึ้น

•	 กำรประเมินแบบใดที่จะเหมำะสม	 และเป็นประโยชน์ในกำรรวบรวมหลักฐำนกำรเรียนรู้	

ของผู้เรียน

แนวทำงกำรประเมินยงัขึน้อยูก่บับรบิทต่ำงๆ	เนือ่งจำกบรบิท	และระบบกำรจดักำรศกึษำ	ของแต่ละ

ประเทศและแต่ละระดับมีควำมแตกต่ำงกัน	 ท�ำให้กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ย่อมแตกต่ำงกัน	 นอกจำกนี้ยัง

ขึน้อยู่กบัวธิกีำรให้กำรศกึษำควำมเป็นพลเมอืงโลกด้วย	เช่น	กำรพฒันำข้ำมหลกัสตูร	กำรเรยีนกำรสอนเป็น

รำยวิชำเฉพำะ	และรูปแบบอื่นๆ

กำรประเมินกำรเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้	 และวิธีปฏิบัติในกำรสอนและ	

กำรเรียนรู	้เนือ่งจำกวตัถปุระสงค์และควำมสำมำรถในกำรเรยีนรู้ท่ีหลำกหลำยในพลโลกศกึษำ	ย่อมมแีนวโน้ม
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ที่จะใช้วิธีกำรแตกต่ำงกันไป	 เช่น	 กำรมอบหมำยงำน	 กำรสำธิต	 กำรสังเกต	 โครงกำร	 เพื่อให้กำรประเมิน	

กำรเรียนรู้มีควำมแม่นย�ำมำกขึ้น	

กำรศึกษำด้ำนพลโลกศึกษำ	สำมำรถพจิำรณำเป้ำหมำยในกำรประเมนิทีก่ว้ำงขึน้	ได้แก่	กำรประเมนิ

กำรเรียนรู้ (assessment of learning) ซึ่งรวมกำรประเมินเพื่อกำรเรียนรู้ (assessment for learning) 

และกำรประเมินที่เป็นกำรเรียนรู้ (assessment as learning) ซึ่งเป็นแนวคิดส�ำคัญที่จะยกระดับ	

กำรจัดกำรศึกษำให้กว้ำงขึ้นไปสู่เป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลง	ในปัจจุบันมักเสนอแนะให้นักกำรศึกษำได้ใช้วิธี

กำรแบบผสมผสำน	 ทั้งวิธีกำรแบบเดิมและวิธีกำรท่ีสะท้อนไตร่ตรอง	 และเห็นพฤติกรรมกำรเรียนรู้มำกขึ้น	

เช่น	กำรไตร่ตรองตนเอง	กำรให้เพื่อนประเมิน	ซึ่งจะช่วยให้เห็นกำรเรียนรู้	และกำรเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน

ที่ชัดเจนขึ้น	เช่น	กำรเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล	ควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้ง	กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	และกำรเป็น

พลเมืองที่กระตือรือร้น	 กำรปฏิบัติกำรกำรประเมิน	 มีเป้ำหมำยที่จะประเมินทั้งกำรพัฒนำส่วนบุคคล										

กำรบรูณำกำร	และกำรตระหนกัรูเ้กีย่วกบัสงัคม	ในส่วนของกำรประเมนินัน้	ครจูดัให้ผูเ้รยีนได้มโีอกำสทบทวน	

บรรยำยและสะท้อนกำรเรยีนรู	้ทีช่่วยให้ให้เหน็ควำมพยำยำมทีจ่ะพฒันำตนเอง	ส�ำหรบักำรประเมนิตนเอง	

บันทึกกำรเรียนรู้แบบไตร่ตรอง	กำรท�ำแฟ้มผลงำน	รวมทั้งกำรให้เพื่อนช่วยชี้แนะ	และส่งเสริมให้มีส่วนร่วม

ในกระบวนกำรประเมิน

ประเด็นคือที่ควรพิจำรณำในกำรประเมินผลเกี่ยวกับผลกำรเรียนรู้พลโลกศึกษำ	 ประกอบด้วย

กระบวนกำร	(เช่น	กำรสอนและกำรเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตั	ิกำรมส่ีวนร่วม)	และผลลพัธ์	(รำยบคุคลและกลุม่	คณุค่ำ

และเจตคติ	และสัมฤทธิผล)	รวมทั้งบริบท	(เช่น	เอกสำรหลักสูตร	นโยบำยของสถำบัน	สมรรถนะกำรสอน	

กำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริม	สื่อ/ทรัพยำกร	บรรยำกำศกำรจัดกำรเรียนรู้	ควำมสัมพันธ์ของชุมชน)	ไปถึง

กระบวนกำรวำงแผน	 กำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและควำมยุติธรรม	ที่จะต้องพิจำรณำส�ำหรับกำรออกแบบ

และวำงแผนกำรประเมินผล

ถึงแม้ว่ำขณะนี้จะยังไม่มีตัวชี้วัด	ส�ำหรับกำรก�ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้	และผลกำรเรียนรู้ด้ำน

พลเมืองโลก	แต่ก็คำดหวังว่ำกรอบกำรวัดและประเมินผลที่เสนอ	และตัวชี้วัดที่เป็นไปได้จะพร้อมใช้งำนใน

ไม่ช้ำ	 มีกำรส�ำรวจจ�ำนวนหนึ่งที่พยำยำมประเมินผลลัพธ์ของกำรศึกษำด้ำนพลเมืองโลกในสภำพแวดล้อม

ทีแ่ตกต่ำงกนั		[ดภูำพผนวก1]	ในขณะทีค่วำมพยำยำมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ก�ำลังด�ำเนนิกำรอยูโ่ดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งในแง่ของข้อเสนอที่จะรวมเรื่องพลโลกศึกษำกับกำรศึกษำพัฒนำที่ยั่งยืน	เป็นหนึ่งในเป้ำหมำยของ

กำรศึกษำในวำระกำรพัฒนำหลังปี	2558	ยูเนสโกมีส่วนร่วมในควำมพยำยำมเหล่ำนี้โดยวำงแผนศึกษำวิจัย

ที่จะน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำข้อเสนอตำมหลักฐำนที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เป็นไปได้	และข้อที่ควรพิจำรณำส�ำหรับ

กำรรวบรวมข้อมูล
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กรณีตัวอย่ำง	

กระบวนกำรประเมินที่ด�ำเนินกำรโดย	 องค์กำร	 Plan	 นำนำชำติและศูนย์วิจัยเยำวชนเพื่อควำมเป็น

พลเมืองโลกแห่งมหำวิทยำลัยเมลเบิร์น	 	 ในประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซีย	 โครงกำรได้เชื่อมโยง	

กำรท�ำงำนกบักลุม่นกัเรยีนในโรงเรยีนของออสเตรเลยีกบันกัเรยีนในอนิโดนเีซยี	เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับประเด็นในประเทศที่เป็นอยู่กับประเด็นในโลก	งำนวิจัยด�ำเนินกำรระหว่ำงปี	2008	ถึงปี	2011	

ที่ประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรม	 พบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเกี่ยวกับตระหนักรู้และเข้ำใจประเด็น

ของโลก	รวมทัง้มกีำรพฒันำด้ำนทักษะทีเ่กีย่วข้องด้วย	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่งำนวจัิยได้ค้นพบว่ำ	ผูเ้ข้ำร่วม

กระบวนกำรเป็นเวลำนำนจะมีผลกำรเรียนรูท่ี้มำกขึน้	และเข้ำใจบทบำทของตนเองในโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป

The International Civic and Citizenship Education Study	[ICCS]	ด�ำเนนิกำรโดย	The	International	

Association	for	the	Evaluation	of	Educational	Achievement	[IEA]	ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน	โดย

วัดควำมรูแ้ละมโนทศัน์	คุณลกัษณะและเจตคตทิีเ่กีย่วกบัควำมเป็นพลเมอืง	แบบสอบถำมรวบรวมข้อมลู

จำกครแูละโรงเรยีนเกีย่วกบับรบิทของนกัเรยีนทีเ่กีย่วกบัควำมเป็นพลเมอืง	รวมทัง้กำรเรยีนรู	้กำรบรหิำร

จัดกำร	และบรรยำยกำศกำรเรียนรู้	ICCS	2009	ได้ประเมินนักเรียนเกรด	8	(อำยุเฉลี่ย	13.5	ปี)	ส�ำหรับ

กำรประเมิน	 ICCS	 2016	 จะน�ำเสนอผลกำรศึกษำด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจของนักเรียนในประเด็น	

ที่เกี่ยวกับควำมเป็นพลเมือง	รวมถึงควำมเชื่อ	เจตคติ	และพฤติกรรม	

นอกจำกกำรประเมินผลลพัธ์กำรเรยีนรูแ้ล้ว	กำรตดิตำมและประเมนิคณุภำพของโปรแกรมกำรศกึษำ

พลเมืองโลกอย่ำงต่อเนื่องก็มีควำมส�ำคัญเช่นกัน	 และยังสำมำรถด�ำเนินกำรได้หลำกหลำยวิธี	 ซึ่งสำมำรถ

ท�ำได้โดยค�ำนึงถึงแง่มุมต่ำงๆ	ของโปรแกรม	เช่น	ควำมคำดหวังในกำรเรียนรู้	ทรัพยำกร	ควำมสำมำรถใน

กำรสอน	สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้		กระบวนกำร	เช่น	กำรสอน	แหล่งข้อมูล	กำรเรียนรู้	กำรมีส่วนร่วมของ

ผู้เรียน	ผลลัพธ์	เช่น	ควำมรู้	ทักษะ	ค่ำนิยม	ทัศนคติ	ผลกำรเปลี่ยนแปลง	และกำรพิจำรณำตำมบริบท

กำรด�ำเนินกำรประเมินที่มีประสิทธิภำพของโปรแกรมกำรศึกษำพลเมืองโลก	ควรผนวกรวมเข้ำกับ

กำรประเมนิท่ีมีอยูแ่ล้วหำกเป็นไปได้	และต้องให้ควำมสนใจอย่ำงรอบคอบถีถ้่วนกบัปัจจัยต่ำงๆ	วตัถปุระสงค์

ของกำรประเมินและตัวบ่งชี้	 เช่น	 สถำนะ	 กำรอ�ำนวยควำมสะดวก	 และผลกำรด�ำเนินกำร	 มีควำมจ�ำเป็น	

ต้องก�ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน	ควรพิจำรณำลักษณะของกำรสอน	กำรเรียนรู้	และบริบท	รวมทั้งชนิดของข้อมูล

ที่เป็นหลักฐำนที่ยอมรับได้	 และวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล	 มิติอ่ืนๆ	 ควรนับรวมเข้ำกับกำรวำงยุทธศำสตร	์

กำรท�ำงำน	 ได้แก่	 เอกสำรหลักสูตรแห่งชำติ	 นโยบำยของรัฐ	 โปรแกรมต่ำงๆ	 สภำพกำรจัดกำรศึกษำ	

ควำมสมัพนัธ์กบัชมุชน	กำรพฒันำบคุลำกร	กำรบรหิำรจดักำร	และระบบกำรสนบัสนนุ	ควรค�ำนงึถงึประเดน็

ที่หลำกหลำย	เช่น	ขอบเขต	ควำมเชื่อมโยง	และควำมต่อเนื่อง
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	 ผลจำกโปรแกรมกำรประเมิน	สำมำรถน�ำมำใช้ในวัตถุประสงค์ที่หลำกหลำย	เช่น	กำรระบุข้อจ�ำกัด

ของโปรแกรมกำรพัฒนำ	 กำรก�ำหนดเป้ำหมำยพื้นที่เฉพำะส�ำหรับกำรปรับปรุงงำน	 กำรรำยงำนผลลัพธ์	

ในระดับท้องถิ่น	 ระดับประเทศ	 และระดับนำนำชำติ	 กำรประเมินโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภำพ	 ต้องส่งเสริม

ควำมรับผดิชอบ	และกำรโปร่งใส	ขอ้มูลทีไ่ดม้ำใช้	ต้องกำรกำรตัดสนิใจเกีย่วกับหนทำงกำรด�ำเนินกำรต่อไป

ในกำรพัฒนำ	 และปรับปรุงกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน	 เช่น	 วัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้	 ท่ีนิยำมควำมส�ำเร็จเป็น	

กระบวนกำรพัฒนำ	 และถือว่ำข้อผิดพลำดเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรปรับปรุงกำรสอนกำรเรียนรู้อย่ำง

สม�่ำเสมอ
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ภาคผนวก



64 พลโลกศึกษา: หวัเรือ่ง และวตัถุประสงค์การเรียนรู้

ในโลกท่ีมีความเก่ียวเน่ืองเชื่อมโยงกัน (Interconnectedness) 
และพ่ึงพาอาศัยกัน (Interdependency) การจัดการศึกษาจ�าเปน็ 
ท่ีต้องการคุณค่าและทักษะการส่ือสารชุดใหม่ท่ีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
ความรู้ทางสติปัญญา พลโลกศึกษา(Global Citizenship 
Education:  GCED) จึงมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริม 
ให้ผู้เรยีนทุกช่วงวัยและมีภูมิหลังท่ีแตกต่างกันได้ตะหนักรู ้ เรยีนรู้
อยา่งใครค่รวญ เชื่อมโยงกับสังคม เปน็พลเมืองโลกท่ีมีส่วนรว่ม 
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ภาคผนวก 1: ทรพัยากรและแนวด�าเนินการคัดสรร

ฐำนข้อมูลออนไลน์ (Online databases) 

UNESCO	Clearinghouse	 on	 Global	 Citizenship	 Education,	 hosted	 by	 the	 Asia-Pacific	 Centre	 of	

Education	for	International	Understanding	(APCEIU),	a	UNESCO	Category	II	institute.	

www.gcedclearinghouse.org	

UNESCO	 database	 on	 Global	 Citizenship	 Education.	 The	 database	 includes	 related	 materials	

published	 by	 UNESCO.	 	 www.unesco.org/new/en/education/resources/in-focus-articles/global-	

citizenship-education/documents-unesdoc/	

ข้อมูลส�ำหรับหลักสูตรและชั้นเรียน (Classroom and curriculum resources) 

Amnesty	International.	Human	Rights	Education:	

https://www.amnesty.org/en/human-rights-education	

Breaking	the	Mould.	https://www.teachers.org.uk/educationandequalities/breakingthemould	

Bryan,	A.	and	Bracken,	M.	2011.	Learning to Read the World? Teaching and Learning about Global 

Citizenship and International Development in Post-Primary Schools.	Dublin,	Irish	Aid.	

http://www.ubuntu.ie/media/bryan-learning-to-read-the-world.pdf	

Chiarotto,	 L.	 2011.	Natural Curiosity: Building Children’s Understanding of the World Through 

Environmental Inquiry: A Resource for Teachers.	Toronto,	ON,	The	Laboratory	School	at	The	Dr	Eric	

Jackman	Institute	of	Child	Study,	OISE,	University	of	Toronto.	http://www.naturalcuriosity.ca/.	

Child	 &	 Youth	 Finance	 International.	 2012.	A Guide to Economic Citizenship Education: Quality 

Financial, Social and Livelihoods Education for Children and Youth.	 Amsterdam,	 Child	 &	 Youth	

Finance	International.	

http://childfinanceinternational.org/library/cyfi-publications/A-Guide-to-Economic-Citizenship-	

Education-Quality-Financial-Social-and-Livelihoods-Education-for-Children-and-Youth-CYFI-2013.pdf	

Classroom	Connections.	Cultivating	a	Culture	of	Peace	in	the	21st	Century.	

http://www.cultivatingpeace.ca/cpmaterials/module1/	
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Classroom	Connections.	Cultivating	Peace	–	Taking	Action.	

http://www.classroomconnections.ca/en/takingaction.php.
	

Council	of	Europe,	OSCE/ODIHR,	UNESCO	and	OHCHR.	2009.	Human Rights Education in the 

School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice. 

Warsaw,	OSCE/ODIHR.	http://www.osce.org/odihr/39006?download=true	

Earth	Charter.	http://www.earthcharterinaction.org/content/
	

Education	Scotland.	Developing	global	citizens	curriculum	within	Curriculum	for	Excellence.	

http://www.educationscotland.gov.uk/learningteachingandassessment/learningacrossthecurriculum/	

themesacrosslearning/globalcitizenship/about/developingglobalcitizens/what.asp
	

Evans,	M.	and	Reynolds,	C.	(eds).	2004.	Educating for Global Citizenship in a Changing World: A 

Teacher’s Resource Handbook.	Toronto,	ON,	OISE/UT	Online	publication.	

http://www.oise.utoronto.ca/cidec/Research/Global_Citizenship_Education.html	

Global	Citizenship	Curriculum	Development	(GCCD).	Faculty	of	Education	International	and	Center	

for	Global	Citizenship	Education	and	Research	and	University	of	Alberta	International.	

http://www.gccd.ualberta.ca/	

Global	Dimension:	The	World	in	Your	Classroom.	http://globaldimension.org.uk/	Global	Teacher.	

http://globaldimension.org.uk/resources/item/2107	

Global	Teacher	Education.	Global	Education	Resources	for	Teachers.	

http://www.globalteachereducation.org/global-education-resources-teachers	

Global	Youth	Action	Network.	http://www.youthlink.org/gyanv5/index.htm	

Larsen,	M.	2008.	ACT! Active Citizens Today: Global Citizenship for Local Schools.	London,	ON,	

University	of	Western	Ontario.	http://www.tvdsb.on.ca/act/KIT_PDF_files/B-Introduction.pdf	

McGough,	H.	and	Hunt,	F.	2012.	The Global Dimension: A Practical Handbook for Teacher Educators. 

London,	Institute	of	Education,	University	of	London.	http://www.ioe.ac.uk/Handbook_final(1).pdf	

Montemurro,	D.,	Gambhir,	M.,	Evans,	M.	and	Broad,	K.	(eds).	2014.	Inquiry into Practice: Learning 

and Teaching Global Matters in Local Classrooms.	Toronto,	ON,	OISE,	University	of	Toronto.	

http://www.oise.utoronto.ca/oise/UserFiles/File/TEACHING_GLOBAL_MATTERS_FINAL_ONLINE.pdf	
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Open	Spaces	for	Dialogue	and	Enquiry	(OSDE)	Methodology.	

http://www.osdemethodology.org.uk/osdemethodology.html	

Oxfam.	2006. Education for Global Citizenship: A Guide for Schools.	Oxford,	England,	Oxfam	GB.	

http://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/education_for_global_		

citizenship_a_guide_for_schools.ashx	

Oxfam.	Global	Citizenship	Guides:	

http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/global-citizenship-guides	

Oxfam.	2008.	Getting Started with Global Citizenship: A Guide for New Teachers.	Oxford,	England,	

Oxfam	 GB.	 https://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/		

GCNewTeacherENGLAND.ashx	

Sinclair,	M.,	Davies,	L.,	Obura,	A.	and	Tibbitts,	F.	2008.	Learning to Live Together: Design, Monitoring 

and Evaluation of Education for Life Skills, Citizenship, Peace and Human Rights.	Eschborn,	Germany,	

Deutsche	Gesellschaft	für	Technische	Zusammenarbeit	(GTZ)	GmbH.	

http://www.ineesite.org/uploads/files/resources/doc_1_Learning_to_Live_Together.pdf	

TakingITGlobal.	http://www.tigweb.org	

The	Paulo	and	Nita	Freire	International	Project	for	Critical	Pedagogy.	Teacher	resources.	

http://www.freireproject.org/resources/in-the-classroom/	

Tunney,	S.,	O’Donoghue,	H.,	West,	D.,	Gallagher,	R.,	Gerard,	L.	and	Molloy,	A.	(eds).	2008.	Voice	

our	Concern.	Dublin,	Amnesty	International.	http://www.amnesty.ie/voice-our-concern.	

UNEP.	 2010.	Here and Now! Education for Sustainable Consumption Recommendations and 

Guidelines.	Nairobi,	UNEP.	http://www.unep.org/pdf/Here_and_Now_English.pdf	

UNESCO.	Teaching	and	Learning	for	a	Sustainable	Future.	A	multimedia	teacher	education	programme.	

http://www.unesco.org/education/tlsf/	

UNESCO.	2012.	Education for Sustainable Development: Sourcebook.	Paris,	UNESCO.	

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216383e.pdf	.

Videos	available	in	English:	

http://www.unesco.org/archives/multimedia/?pg=34&pattern=Sourcebook&related=	
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UNESCO.	2014.	How is Global Citizenship Taught? Wisdoms from the Classroom.	

http://www.unescobkk.org/education/news/article/how-is-global-citizenship-taught-wisdoms-from-	

the-classroom/	

UN	Global	Teaching	and	Learning	Project.	Cyber	School	Bus.	www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/	

ตัวอย่ำงเอกสำรเชิงนโบำย (Curriculum policy examples)

สำธำรณรัฐอิสลำมอัฟกำนิสถำน

Education	Law	(2008).	In	UNESCO.	2014.	Learning to Live Together: Education Policies and Realities 

in the Asia-Pacific.	Bangkok,	UNESCO.	

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf

เครือรัฐออสเตรเลีย

The	2013	Australian	Curriculum.	In	UNESCO.	2014.	Learning to Live Together: Education Policies 

and Realities in the Asia-Pacific.	Bangkok,	UNESCO.	

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf	

Melbourne	Declaration	of	Educational	Goals	for	Young	Australians	(2008).	In	UNESCO.	2014.	Learning	

to	Live	Together:	Education Policies and Realities in the Asia-Pacific.	Bangkok,	UNESCO.	

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf	

แคนำดำ	

Global	Citizenship	Curriculum	Development,	Faculty	of	Education	International	and	Centre	for	Global	

Citizenship	Education	and	Research	and	University	of	Alberta	International	

http://www.globaled.	ualberta.ca/en/OutreachandInitiatives/GlobalCitizenshipCurriculumDev.aspx	

สำธำรณรัฐโคลอมเบีย	

Guía	48,	Ruta	de	gestión	para	alianzas	en	el	desarrollo	de	compentencias	ciudadanas,	Ministerio	de	

Educación	Nacional.	Colombia.	2014.	

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-339478.html	

Global	citizen	competencies	in	Colombia.	

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-75768.html	
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สำณำรณรัฐอินโดนีเซีย

The	2013	curriculum.	In	UNESCO.	2014. Learning to Live Together: Education Policies and Realities 

in the Asia-Pacific.	Bangkok,	UNESCO.	

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf	

สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์

The	K-12	curriculum.	In	UNESCO.	2014. Learning to Live Together: Education Policies and Realities 

in the Asia-Pacific.	Bangkok,	UNESCO.	

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf	

สำธำรณรัฐเกำหลี	

Charter	of	Gyeonggi	Peace	Education.	 In	UNESCO.	2014.	Learning to Live Together: Education 

Policies and Realities in the Asia-Pacific.	Bangkok,	UNESCO.	

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf	

The	2009	curriculum.	In	UNESCO.	2014.	Learning to Live Together: Education Policies and Realities 

in the Asia-Pacific.	Bangkok,	UNESCO.

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf	

UNESCO.	 2014.	Learning to Live Together: Education Policies and Realities in the Asia-Pacific. 

Bangkok,	UNESCO.	The	publication	examines	how	10	countries	–	Afghanistan,	Australia,	Indonesia,	

Malaysia,	Myanmar,	Nepal,	The	Philippines,	Republic	of	Korea,	Sri	Lanka	and	Thailand	–	are	using	
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ภาคผนวก 3: รายนามผู้ท่ีน�าเอกสารไปทดสอบภาคสนาม
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ภาคผนวก 4: ค�าส�าคัญเก่ียวกับพลโลกศึกษา
	

ในบรบิทของประเทศไทย	มีกำรด�ำเนนิกำรเกีย่วกบัพลโลกศกึษำในหลำกหลำยหน่วยงำนและองค์กร	

ค�ำส�ำคัญท่ีใช้ในกำรแปลงควำมหมำยจึงแตกต่ำงกันไป	 ต่อมำในปี	 2562	 ส�ำนักงำนรำชบัณฑิตสภำ15		

ได้บัญญัติศัพท์และจัดท�ำค�ำอธิบำยเกี่ยวกับพลเมืองโลกและพลโลกศึกษำไว้	 เอกสำรนี้จึงได้รวมชุดค�ำ	

ดังกล่ำวไว้	 ประกอบด้วย	 (1)	 โลกศึกษำ	 (Global	 education)	 (2)	 สมรรถนะกำรอยู่ในสังคมโลก	 (Global	

Competence)	 (3)	 ควำมฉลำดรู้เร่ืองสำกลโลก	 (Global	 Literacy)	 (4)	 พลโลกศึกษำ	 (Global	 citizenship	

Education)		และส�ำนึกสำกล	ส�ำนึกเกี่ยวกับโลก	(Global-mindedness,	world-mindedness)	ดังนี้

พลโลกศึกษำ (Global citizenship Education)
  

1.	พลเมืองศกึษำสมยัใหม่	ทีเ่ป็นกำรจดักำรศกึษำและประสบกำรณ์เรยีนรู	้เพ่ือพฒันำผูเ้รยีนให้เป็น

พลเมืองดีของสังคมโลก	 เข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม	 มีควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นพลเมืองของ

ประเทศและสมำชิกของโลก	ที่มีควำมสนใจที่จะปกครองตนเอง	มีสิทธิ์มีเสียง	สนใจต่อส่วนรวมและมีส่วน

ร่วมในกิจกำรบ้ำนเมืองในระดับประเทศ	ระดับภูมิภำค	และระดับโลก

2.กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องสิทธิและหน้ำที่ของพลเมือง	 รัฐบำลและระบบสถำบันต่ำงๆ	

ประวัติศำสตร์และรัฐธรรมนูญ	 เอกลักษณ์ของชำติ	 ระบบนิติบัญญัติและกฎหมำย	 สิทธิมนุษยชน	

ทำงกำรเมอืง	ทำงเศรษฐกิจ	และทำงสงัคมของพลเมอืง	หลกักำรและกระบวนกำรประชำธปิไตย	กำรมีส่วนร่วม

ของพลเมืองในกิจกำรสำธำรณะ	 และประเด็นเกี่ยวกับพลเมืองศึกษำและโลกศึกษำ	 วิธีทรรศน์สำกล	 และ	

กำรยอมรับค่ำนิยมพื้นฐำนของสังคมในแต่ละประเทศ	และสังคมโลก	รวมทั้งค่ำนิยมของพลโลกศึกษำ

โลกศึกษำ (Global education)

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เรื่องกระแสโลก	 ควำมเปลี่ยนแปลงและสภำวะสิ่งแวดล้อมของโลก										

กำรสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีในเรือ่งสงัคมสมำนฉนัท์และสงัคมพหวุฒันธรรมในโลกทีไ่ร้พรมแดน	กำรบรูณำกำร

เนื้อหำสำระและกำรเรียนกำรสอน	เพื่อให้คิดวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศกับสังคมโลก	

สมรรถนะกำรอยู่ในสังคมโลก (Global Competence)

	 ควำมรู้ควำมเข้ำใจ	และควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์	ปรำกฏกำรณ์	หรือพหุวัฒนธรรม	

ที่เกิดขึ้นในโลกไร้พรมแดนอย่ำงมีวิจำรณญำณและมุมมองที่หลำกหลำย	 กำรมองโลกในเชิงสร้ำงสรรค	์

มีเจตคติทำงบวก	และค�ำนึงถึงค่ำนิยมสำกล	เคำรพในศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์	และควำมแตกต่ำงในวิถี

ชีวิตสงัคมและวฒันธรรม	ซึง่ส่งผลต่อกำรรบัรู	้กำรตดัสนิใจ	และกำรสือ่สำรแนวคดิของตนและของผูอ้ืน่อย่ำง

มีเหตุผล	เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	

15	ส�ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ.	2562.	พจนำนุกรมศัพท์ศึกษำศำสตร์ร่วมสมัย	ชุดควำมฉลำดรู้	(literacy)	ฉบับบัณฑิตยสภำ.
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องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำหรือโออีซีดี	 Oorganisation	 for	 economy	

Co-operation	 and	 development-OECD)	 ได้ใช้โปรแกรมกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนระดับนำนำชำติ	

หรือปิซำ	 (Programme	 for	 International	 Student	 Achievement-PISA)	 ค.ศ.	 2018	 ประเมินสมรรถนะ	

กำรอยู่ในสังคมโลก	ซึ่งหวังว่ำนักเรียนอำยุ	15	ปีควรจะมีสมรรถนะกำรอยู่ในสังคมโลกดังนี้

1.	ควำมรู้และควำมเข้ำใจในประเด็นปัญหำของโลก	หมำยถึง	ควำมคุ้นเคยกับประเด็นส�ำคัญ

ที่อยู่เกินขอบเขตของชำติ	เช่น	กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ	สภำพภูมิอำกำศ	กำรอพยพ

ย้ำยถิน่	ควำมยำกจน	และควำมสำมำรถทีจ่ะเข้ำใจควำมสมัพันธ์ท่ีเกีย่วข้องกนัระหว่ำงประเดน็ปัญหำ	แนวโน้ม	

และระบบต่ำงๆ	ในโลก

2.	ควำมรูค้วำมเข้ำใจวฒันธรรมทีแ่ตกต่ำงหลำกหลำย	หมำยถงึ	ควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในเรือ่ง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงวัฒนธรรมซึ่งเป็นกำรรู้ว่ำ	 ทัศนะหรือมุมมองของคนมำจำกหลำกหลำย	 อิทธิพลที	่

หล่อหลอมมำ	เช่น	วัฒนธรรม	ศำสนำ	ควำมเชื่อ	 เพศ	สถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม	กำรศึกษำ	ซึ่งเป็น	

วิธีเดียวกับที่จะพัฒนำควำมเข้ำใจกับผู้อื่น

3.	 กำรคิดวิเครำะห์และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	ประกอบด้วย	 1)	 ทักษะกำรคิดวิเครำะห	์

หมำยถึง	ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงปัญหำ	โดยควำมเป็นเหตุเป็นผล	ควำมมีระบบ	และมีขั้นตอน	รวมถึง

ควำมสำมำรถในกำรแปลควำมหมำยของแต่ละส่วนในข้อควำม	และตรวจสอบแต่ละส่วนว่ำมคีวำมสัมพนัธ์กนั

อย่ำงไร	 เพือ่หำควำมสอดคล้องหรอืแตกต่ำงทีข่ดัแย้งกัน	 2)	 ทกัษะในกำรคดิแบบมวีจิำรณญำณ	หมำยถงึ	

ควำมสำมำรถในกำรประเมินคุณค่ำ	 ควำมถูกต้อง	 และควำมน่ำเช่ือถือของสิ่งต่ำงๆ	 บนพื้นฐำนของ	

ควำมสอดคล้องภำยในตัวเอง	 ควำมสอดคล้องกับประจักษ์พยำน	 และควำมสอดคล้องกับควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ของตน

แบบทดสอบประเมินสมรรถนะกำรอยู่ในสังคมโลก	 ในโปรแกรมปิซำ	 ค.ศ.	 2003	 เป็นชุดข้อสอบ

กรณีศึกษำที่มีเนื้อเรื่องและข้อค�ำถำม	 ทั้งแบบให้เลือกตอบ	 ซึ่งส่วนนี้จะทดสอบควำมตระหนักรู้	 และ	

ควำมเข้ำใจในประเด็นตำมเน้ือเร่ืองที่ให้มำ	 และแบบให้เขียนตอบปลำยเปิดที่ให้นักเรียนสร้ำงค�ำตอบเอง	

โดยอำศยัประจกัษ์พยำนจำกข้อควำมทีใ่ห้มำ	ประกอบกบัควำมรูห้รอืประสบกำรณ์เดมิ	กำรวิเครำะห์ค�ำตอบ

ของนักเรียนจะท�ำให้มองเห็นว่ำนักเรียนได้พัฒนำควำมเข้ำใจระหว่ำงวัฒนธรรมกับโลก	 และมีทักษะ	

กำรวิเครำะห์เพียงใด

เป้ำหมำยของกำรศึกษำ	 นอกจำกท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชำกำรแล้ว	 ยังต้องเตรียมเยำวชนให้มี

ควำมสำมำรถทีจ่ะอยูใ่นสงัคมพหวุฒันธรรมอย่ำงสมำนสำมคัค	ีและปฏบิตังิำนได้ส�ำเรจ็ในประชำคมโลกด้วย	

ผลกำรประเมินสมรรถนะกำรอยู่ในสังคมโลก	สะท้อนถึงลักษณะพฤติกรรม	ควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	และทักษะ

ในกำรคิดของเยำวชนของชำติ	 ว่ำในอนำคตจะมีวิธีกำรจัดกำรกับควำมขัดแย้งได้ดีเพียงใด	 เป็นตัวบ่งชี	้

ควำมสำมัคคีปรองดองของชนในชำติและในโลกได้เป็นอย่ำงด	ีผลกำรประเมนิดงักล่ำว	จะน�ำไปสูก่ำรปรบัปรงุ								
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กำรจดักำรเรยีนกำรสอน	เพือ่ให้นกัเรยีนมีสมรรถนะกำรอยูใ่นสงัคมโลก	กำรเตรยีมเยำวชนให้มคีวำมสำมำรถ

ที่จะท�ำงำนและด�ำเนินชีวิต	อย่ำงประสบควำมส�ำเร็จได้	 ในทุกสถำนกำรณ์ย่อมหมำยถึงควำมเจริญรุ่งเรือง

ในอนำคตของประเทศชำติและสังคมโลก

ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ประเด็นของโลก	 หรือต่ำงวัฒนธรรมอย่ำงมีวิจำรณญำณ	 และจำก	

มุมมองที่หลำกหลำยเพื่อให้เข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงที่ส่งผลต่อกำรรับรู้	 กำรตัดสินใจ	 แนวคิดของตนเอง	

และของผู้อื่น	และกำรเข้ำใจที่เกี่ยวข้องอย่ำงเปิดกว้ำงในท่ำทีที่เหมำะสมและสัมพันธ์กับผู้อื่น	ที่มีภูมิล�ำเนำ

ที่แตกต่ำงบนพื้นฐำนของควำมเคำรพในศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์

ควำมฉลำดรู้เรื่องสำกลโลก (Global Literacy)

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโลก	 ภำษำ	 และวัฒนธรรมของประเทศต่ำงๆ	 รวมท้ังควำมสำมำรถใน						

กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับโลก	และพหุวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ในกำรด�ำรงชีวิต

ควำมฉลำดรูเ้รือ่งสำกลโลก	เกีย่วข้องกับมโนทศัน์ของพลโลกศกึษำ	(Global	Citizenship	Education)	

ซึ่งครอบคลุมสำระเรื่องสิทธิและหน้ำที่ของพลเมืองและพลโลก	รัฐบำลและระบบต่ำงๆ	ประวัติศำสตร์และ

รัฐธรรมนูญ	 เอกลักษณ์ของชำติ	 ระบบนิติบัญญัติและกฎหมำย	สิทธิมนุษยชนทำงกำรเมืองและทำงสังคม	

หลกักำรและกระบวนกำรประชำธปิไตย	กำรมส่ีวนร่วมของพลเมอืง	ประเดน็เกีย่วกบัพลเมอืงศกึษำและโลก

ศึกษำ	วิธีทรรศน์สำกล	และกำรยอมรับค่ำนิยมพื้นฐำนในแต่ละประเทศ	และสังคมโลก	รวมทั้งค่ำนิยมของ

ผลโลกศึกษำ	ควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม	

ควำมฉลำดรู้เรื่องสำกลโลก	เป็นควำมเข้ำใจในวิธีกำรจะระบบโลก	ระบบควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่ง

กันและกัน	 ควำมเป็นไปได้ของปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในโลก	 และเง่ือนไขข้อจ�ำกัดท่ีประชำชนประสบอยู่ใน

ปัจจุบนั	รวมทัง้ควำมเข้ำใจต่อประชำชนจำกมมุมองของผูท้ีม่ำจำกบรบิทวฒันธรรม	และภำษำทีแ่ตกต่ำงกนั	

ตลอดจนควำมสำมำรถที่จะท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นที่มำจำกต่ำงวัฒนธรรมได้

เมื่อ	 ค.ศ.2018	 จี.ฟรำย	 (G.	 Fry)	 เสนอกลยุทธ์ในกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมฉลำดรู้เกี่ยวกับ	

สำกลโลก	ดังนี้

1.	 กลยุทธ์ในกำรพัฒนำควำมฉลำดรู้ภำยในและระหว่ำงวัฒนธรรม	 เช่น	 กำรท่องเท่ียวเพ่ือ	

กำรเรียนรู้	 กำรอ่ำนและเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบุคคลในประเทศต่ำงๆ	 กำรศึกษำประวัติของ	

นักวิชำกำรท่ีมำจำกวัฒนธรรมที่หลำกหลำย	 กำรชมภำพยนตร์สำรคดีเกี่ยวกับบุคคลและวัฒนธรรม	 สร้ำง

องค์ควำมรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมต่ำงๆ	งำนอดิเรกเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม	กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงๆ	เป็น

ภำษำต่ำงประเทศ	อย่ำงน้อย	2	ภำษำ	กำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำเชำวน์ปัญญำทำงวัฒนธรรมและอื่นๆ

2.	กลยทุธ์กำรเรยีนรูว้ฒันธรรมอืน่ๆ	เช่น	กำรเรยีนรูเ้กีย่วกบัข้อห้ำม(taboo)	ในแต่ละวฒันธรรม	

กำรศึกษำสุภำษิตหรือคติพจน์	 เรียนรู้ประวัติศำสตร์	 ศึกษำภูมิสังคมวัฒนธรรมของแต่ละท้องท่ี	 เรียนรู	้
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วิธีกำรยอมรับนับถือวัฒนธรรมต่ำงๆ	 เช่น	 กำรแต่งตัวแบบไทย	 กำรเขียนภำษำไทย	 กำรรู้จักอ่อนน้อม	

ถ่อมตน	กำรมีส่วนร่วมในกำรเล่นกีฬำและดนตรีของท้องถิ่น

3.	กลยทุธ์ทำงภำษำ	เช่น	สำมำรถออกเสยีงชือ่บคุคลและสถำนทีส่�ำคญัต่ำงๆ	ได้ถกูต้อง	ท�ำให้

เกิดกำรยอมรับ	สำมำรถเขียนภำษำอื่นๆ	ได้	เรียนรู้ภำษำถิ่น	รู้ชื่อและต�ำแหน่งบุคคลอ้ำงอิงได้อย่ำงถูกต้อง	

เช่น	กำรอ้ำงอิงชื่อนักวิชำกำรไทย	โดยใช้หลักภำษำไทย	คือชื่อต่อด้วยนำมสกุล

4.	 กลยุทธ์กำรใช้ภำษำเงียบ	 (Silent	 language)	 เช่น	 กำรต้อนรับ	 กำรสัมภำษณ์	 กำรมองตำ	

ระยะห่ำงในกำรยืน	กำรให้ของขวัญ	กำรแลกเปลี่ยนนำมบัตร

ควำมฉลำดรูเ้รือ่งสำกลโลก	ท�ำให้ผูเ้รียนเป็นพลเมอืงดีของประเทศและเป็นพลโลกท่ีดขีองสังคมโลก	

มสีมรรถนะกำรอยู่ในสงัคมโลก	โดยมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในประเด็นปัญหำของโลก	และวฒันธรรมทีแ่ตกต่ำง

หลำกหลำย	มทีกัษะในกำรคดิวเิครำะห์และกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ	มคีวำมสำมำรถในกำรท�ำงำน	สนใจ

ต่อส่วนรวมและมส่ีวนร่วมในกจิกำรบ้ำนเมอืงในระดบัประเทศ	ระดับภมูภิำค	และระดบัโลก	และด�ำเนนิชวิีต

อย่ำง	ประสบควำมส�ำเรจ็ได้ในทกุสถำนกำรณ์	ส่งผลให้เกดิควำมเจรญิรุง่เรอืงในอนำคตของประเทศชำตแิละ

สังคมโลก	ตลอดจนควำมเข้ำใจที่มีต่อสัตว์	ธรรมชำติ	และสิ่งแวดล้อม

ส�ำนึกสำกล ส�ำนึกเกี่ยวกับโลก (Global-mindedness, world-mindedness)

ทัศนะกำรมองโลกอย่ำงลุ่มลึก	 ด้วยมุมมองที่กว้ำงไกล	 ยอมรับควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม	

มกีำรใส่ใจต่อประเด็นปัญหำของโลก	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่	กำรใช้ทรพัยำกรและกำรอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม	ท่ีเห็นว่ำ

ทุกประเทศต้องมีกำรพึ่งพำอำศัยกัน	 อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ	 และถือว่ำมนุษย์ทุกคนในโลกต่ำงเป็นสมำชิก	

ของโลก	มีหน้ำที่สิทธิ	เสรีภำพ	และควำมเสมอภำค	

ปี	ค.ศ.1993	อี.	เจน	เฮ็ตต์	(E.	Jane	Hett)	ได้สังเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส�ำนึก

นำนำชำติและควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโลก	 และสัมภำษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมำคมวิชำชีพทำงเชื้อชำติ	 และ

ศำสนำในอเมรกิำ	จ�ำนวน	9	สญัชำต	ิวเิครำะห์เนือ้หำและผลกำรสมัภำษณ์	แล้วสร้ำงนยิำมควำมส�ำนกึสำกล

จำกกลุ่มค�ำส�ำคัญหำกลุ่ม	 คือ	 1)	 กำรติดต่อสัมพันธ์ของมนุษยชำติ	 2)	 ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม												

3)	จริยธรรมในกำรรับผิดชอบและดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม	4)	กำรมุ่งอนำคต	และ	5)	พฤติกรรมเกี่ยวกับส�ำนึก

สำกลหรือนำนำชำติ	 แล้วสรุปว่ำ	 ส�ำนึกสำกล	 หมำยถึง	 ทัศนะกำรมองโลกในลักษณะกำรพิจำรณำตนเอง	

ในฐำนะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมโลก	 และมีควำมรู้สึกรับผิดชอบต่อโลกในฐำนะสมำชิกคนหนึ่ง	 ส�ำนึก

สำกลมีองค์ประกอบส�ำคัญ	5	ประกำร	ได้แก่	ควำมรู้สึกรับผิดชอบ	(Responsible)		ควำมหลำกหลำยทำง

วัฒนธรรม	(Cultural	pluralism)		ผลจำกกำรกระท�ำ	(Efficacy)	กำรมองโลกเป็นศูนย์กลำง	(Globalcentrism)		

และกำรเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน(Interconnectedness)	
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ปี	ค.ศ.	2546	ณัฏฐภรณ์	หลำวทอง	ได้น�ำกรอบควำมคิดของส�ำนึกสำกลที่เฮ๊ตต์เสนอไว้	มำพัฒนำ

มำตรส�ำนึกสำกลตำมบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย	 พบว่ำ	 ส�ำนึกสำกลตำมบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย	

มีองค์ประกอบ	4	ประกำรคือ	กำรยอมรับควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรม	กำรใส่ใจต่อประเด็นปัญหำโลก								

กำรพึ่งพำอำศัยและอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ	 และกำรเป็นสมำชิกของพลโลก	 มำตรท่ีพัฒนำขึ้นนี้	 มีควำมตรง

และควำมเที่ยงสูง	 และพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนิสิตนักศึกษำในระดับปริญญำตรีจำกสถำบันอุดมศึกษำ

จ�ำกัดรับของรัฐ	จ�ำนวน	1,739	คน	โดยเฉลี่ยมีส�ำนึกสำกลในระดับปำนกลำง

ส�ำนึกสำกลเป็นคุณลักษณะส�ำคัญของควำมฉลำดรู้เรื่องควำมเป็นพลเมือง	 และสมรรถนะกำรอยู่

ในสังคมโลก	ซึ่งแสดงถึงควำมเป็นพลเมืองและพลโลกที่มีคุณภำพ	ผู้เรียน	ทุกระดับจึงควรได้รับกำรส่งเสริม

พัฒนำให้เป็นผู้มีส�ำนึกสำกลเพิ่มมำกขึ้น	 เพ่ือเป็นพลเมืองท่ีสำมำรถท�ำงำนและด�ำเนินชีวิตอย่ำงประสบ

ควำมส�ำเร็จได้ในทุกสถำนกำรณ์
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แนวทางการเป็นครูของโลก (Teaching as a global teacher) 
: บทเรยีนจากฮ่องกง (1) การสอนท่ีเน้นความเปน็พลเมืองต่ืนรู ้
(Active Citizen) (2) การสอนโดยมุมมองระดับโลก (Teaching with 
a global perspective) ครูจึงต้องสนใจประเด็นและเหตุการณ์ 
ในระดับท้องถ่ิน ประเทศ และประชาคมโลก (3) การท้าทายต่อ 
มายาคติและการเหมารวม สอนให้กล้าท้าทาย กล้าเผชิญ 
(4) การสานเสวนาและการสืบค้น (Dialogue and Inquiry) 
(5) การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ (Experiential learning) และ 
(6) การท�าโครงการหรอืประเด็นส�าหรบัสืบค้น (Project or issue 
inquiry)
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A Human Rights Education Pack
Amnesty	International,	2015

ชุดเอกสำรนี้รวบรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ	 จ�ำนวน	 5	 กิจกรรมที่น�ำไปสู่

จิตส�ำนึกกำรเป็นพลโลก	กำรกระท�ำที่กระทบต่อกำรด�ำเนินกำรในชีวิตประจ�ำวัน

https://www.amnesty.org/en/documents/act30/2621/2015/en/

One Voice for All Education Pack
British	Council	School	Online,	2013

ชุดเอกสำรนีช่้วยให้คุณครูได้ท�ำงำนในเรือ่งสิทธิ	ควำมรับผดิชอบ	และควำมเป็นธรรมด้วยกำรส�ำรวจ

สิทธิมนุษยชนศึกษำและเด็กเร่รอน	 โดยมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะพัฒนำผู้เรียนให้เข้ำใจแนวคิดหลักของ

พลโลก	สิทธิสำกล	และควำมยุติธรรม

https://schoolsonline.britishcouncil.org/classroom-resources/list/one-voice-all

Rivers of the World Education Pack
British	Council

แหล่งข้อมูลผลกำรศึกษำด้วยกิจกรรมข้ำมหลักสูตร(cross-curricular)	ส�ำหรับนักเรียนอำยุ	7-14	ปี	

ได้รับกำรออกแบบให้นักเรียนได้พัฒนำทักษะหลักและกระตุ้นให้ได้ส�ำรวจและไตร่ตรองประเด็น

เกี่ยวกับท้องถิ่นและระดับโลก

https://schoolsonline.britishcouncil.org/classroom-resources/list/rivers-world;	

http://www.riversoftheworld.org.

Teaching Controversial Issues: Living with Controversy 
Council	of	Europe,	2014

คู่มือส�ำหรับกำรสอนเรื่องท่ีเป็นประเด็นข้อขัดแย้ง	 ประกอบด้วยเอกสำรก�ำหนดขอบเขตและ

กิจกรรมฝึกอบรมที่ส่งเสริมให้ได้ไตร่ตรองตนเอง	ใช้ควำมคิด	และลงมือกระท�ำอย่ำงรอบคอบ	
http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/teaching-controversial-issues-develop-

ing-effective-training-for-teachers-and-school-leaders?p_p_id=2_WAR_kaleodesignerportlet&p_p_life-

cycle=0

ภาคผนวก 5: รายการเอกสารท่ีส่งเสรมิการจัดการเรยีนรูเ้ก่ียวกับพลโลกศึกษา
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Global Citizenship Guides: Teaching Controversial Issues
Oxfam,	2006	

คู่มือที่ให้ส�ำรวจเกี่ยวกับประเด็นควำหมำยของประเด็นข้อขัดแย้ง	(controversial	issues)	เหตุผลที่

ควรสอนเรื่องนี้	แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรีนรู้	และแนวทำงกำรน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ

http://www.oxfam.org.uk/education/teacher-support/tools-and-guides/controversial-issues

Math, English, Science and Global Citizenship
Oxfam

ค�ำแนะน�ำและแนวทำงในกำรบรูณำกำรแนวคดิพลโลกศึกษำในร่ำยวชิำต่ำงๆ	ท้ังคณติศำสตร์	ภำษำ

อังกฤษ	และวิทยำศำสตร์

http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/global-citizenship-guides

Work that Matters – the Teacher’s Guide to Project-Based Learning
Paul	Hamlyn	Foundation,	2012	

แนวทำงส�ำหรบัครใูนกำรออกแบบและจดักำรเรยีนรูแ้บบโครงกำรส�ำหรบักำรพฒันำผลติภัณฑ์และ

กำรจัดแสดง

http://www.innovationunit.org/wp-content/uploads/2017/04/Work-That-Matters-Teachers-

Guide-to-Project-based-Learning.pdf	

• The Education We Want - An Advocacy Toolkit

• The Education We Want - Workshop Facilitator Guide 
Plan	International,	2014	

ชุดเอกสำรที่น�ำเสนอกิจกรรมประชุมปฏิบัติกำรส�ำหรับนักจัดกำรประชุม	 และแนวทำงกำรจัด	

กำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ	วำงแผน	และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ

https://justice-project.org/wp-content/uploads/2017/07/facilitator_advocacy_toolkit.pdf
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Media and Information Literacy Curriculum for Teachers
UNESCO,	2011

แหล่งข้อมูลที่น�ำเสนอกรอบควำมคิดส�ำหรับให้ครูผู ้สอนใช้สอนเกี่ยวกับกำรรู้เท่ำทันสื่อและ

สำรสนเทศ

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf

Stopping Violence in Schools: A Guide for Teachers
UNESCO,	2009

คู่มือที่จะช่วยตรวจสอบควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน	และข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ส�ำหรับครูเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมรุนแรงในโรงเรียน

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001841/184162e.pdf

All Together Now! A Whole School Approach to Anti-bullying Practice
Save	the	Children,	2010

ประสบกำรณ์กำรด�ำเนินกำรของโรงเรียน	 5	 แห่ง	 น�ำเสนอภำพรวมกลยุทธ์และควำมคิดริเริ่มที่

ด�ำเนินกำรสนับสนุนกำรลดวัฒนธรรมกำรกล่ันแกล้งกันในโรงเรียน	 ภำคผนวกมีลิงค์เอกสำรและ

ตัวอย่ำงแบบสอบถำมเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและเก็บรวบรวมข้อมูล

https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/3620.pdf/

Incorporating Education for Sustainable Development into World Heritage 

Education – A Teacher’s Guide
UNESCO.	2011

เอกสำรอ้ำงอิงส�ำหรับครูในกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน	 เพื่อใช้ใน	

กำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและทักษะกำรแก้ปัญหำ	 ด้วยกิจกรรม	

ที่น�ำโลกเข้ำสู่ห้องเรียนและน�ำห้องเรียนไปสู่สังคม	

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001900/190006E.pdf
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Climate Change in the Classroom
UNESCO,	2013

คูม่อืส�ำหรบัครรูะดบัมธัยมศกึษำส�ำหรบักำรสอนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ	สทิธมินษุยชน	

กำรลดภำวะเสีย่งจำกพบัิตภิยั	รวมท้ังหลักสูตรอบรมครจู�ำนวน	6	วนั	ประกอบด้วยแผนกำรด�ำเนนิกำร	

สไลด์น�ำเสนอ	กำรเตรยีมกำรกำรศกึษำนอกสถำนที	่แนวทำงกำรอ�ำนวยควำมสะดวดและเอกสำร

ประกอบกำรประชุม	http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219752e.pdf

Teaching Respect for All 
UNESCO,	2014	

เอกสำรแนวทำงส�ำหรับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำตอนปลำยและมัธยมศึกษำตอนต้น	 ที่ให้	

ข้อเสนอแนะ	ค�ำถำมส�ำหรับกำรไตร่ตรองสะท้อนตนเอง	แนวคิดและตัวอย่ำงกิจกรรมกำรเรียนรู้

ส�ำหรับกำรบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมเคำรพทุกคน		

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/	

human-rights-education/resources/projects/teaching-respect-for-all/

A Teacher's Guide on the Prevention of Violent Extremism
UNESCO,	2016

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษำตอนปลำย	มัธยมศึกษำตอนต้น	และมัธยมศึกษำตอนปลำย	สำมำรถ

สืบค้นแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรอภิปรำยกับนักเรียนในเรื่องควำมรุนแรงสุดโต่ง	 และช่วยนักเรียน

ในกำรสร้ำงสรรค์บรรยำกำศของกำรอยู่ร่วมกัน	

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf

Schools in Action, Global Citizens for Sustainable Development – A Guide for 

Students
UNESCO,	2016

คู่มือแนวทำงส�ำหรับนักเรียนนระดับมัธยมศึกษำในกำรเป็นพลเมืองโลกและกำรศึกษำเพื่อ	

กำรพฒันำทีย่ัง่ยืน	ให้แนวคดิและแนวทำงด�ำเนินกจิกรรมท่ีสร้ำงผลิตผลให้โลกมสัีนติภำพและยัง่ยนื

มำกขึ้นhttp://unesdoc.unesco.org/images/0024/002463/246352e.pdf
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Education for Sustainable Development Goals – Learning Objectives 
UNESCO,	2017	

สือ่สิง่พมิพ์ทีใ่ห้ข้อมูลวตัถปุระสงค์กำรเรยีนรู	้หวัข้อแนะน�ำ	และกจิกรรมกำรเรยีนรูส้�ำหรบักำรศกึษำ

เพือ่กำรพฒันำทีย่ัง่ยืนในแต่ละหวัข้อ	และกำรด�ำเนนิกำรในกำรออกแบบหลกัสตูร	กำรเรยีนรู้และ

กำรวำงกลยุทธ์ระดับชำติ

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf	

Schools in Action, Global Citizens for Sustainable Development – A Guide for 

Teachers
UNESCO,	2016

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเรื่องพลโลกศึกษำและกำรพัฒนำที่ยั่งยืนส�ำหรับครูผู้สอน	ประกอบด้วย

แนวคดิและกจิกรรมส�ำหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษำทีส่่งเสรมิให้นกัเรยีนมคีวำมเป็นพลเมอืงโลก

และผู้ปฏิบัติกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002468/246888e.pdf

Beyond Access: Toolkit for Integrating Gender-based Violent Prevention and 

Response into Education Projects
USAID,	2015

สื่อวัสดุส�ำหรับให้หลักกำรกำรจัดกำรศึกษำที่ใช้หลักฐำนเป็นฐำน	และแนวทำงกำรกำรเรียนรู้เพื่อ

ป้องกันควำมรุนแรงทำงเพศ	

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/toolkit_for_integrating_gen-

der-based_violence_prevention.pdf

• World’s Largest Lesson – Educators Guide Course 

• World’s Largest Lesson – Resource page 
World’s	Largest	Lesson,	2017	

เอกสำร	 “บทเรียนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก”	 แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู ้ด้ำนกำรศึกษำ	

เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	น�ำเสนอสื่อส�ำหรับนักกำรกำรศึกษำ	และสื่อกำรเรียนรู้

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/teachers-guide/	

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/#the-goals	
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A Whole School Approach
Carbon	Trust,	2010

แนวทำงกำรด�ำเนินกำรท้ังโรงเรียน	 (whole	 school	 approach)	 เอกสำรท่ีเน้นไปที่

มำตรกำรต้นทนุต�ำ่	กระตุน้ให้คนเปลีย่นแปลงและใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกข้ึน
http://www.greensuffolk.org/assets/Greenest-County/SchoolEnergy-Guides/A-Whole-School	

-Approach.pdf

The Critical Thinking Workbook – Games and Activities for Developing 

Critical Thinking Skills
Global	Digital	Citizen	Foundation

หนังสือกิจกรรมที่บรรจุกิจกรรมส่งเสริมกำรคิดวิจำรณญำณที่สนุกและง่ำย

http://www.schrockguide.net/uploads/3/9/2/2/392267/critical-thinking-workbook.pdf

แนวทำงปฏิบัติและสะท้อนกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองโลกท้ังในด้ำนหลักสูตรและวิถีชีวิต	

ในโรงเรยีน	ประกอบด้วยแนวด�ำเนนิกำรส�ำหรับโรงเรยีนและครูในกำรจัดกจิกรรมกำรเรยีนรู้

http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/global-citizenship-guides

• Education for Global Citizenship – A Guide for Schools

• Global Citizenship in the Classroom – A Guide for Teachers
Oxfam,	2015
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Bringing Data to Life - Statistical Approaches to Real Global Issues
Think	Global,	2015

ชุดเครื่องมือเพื่อกำรสนับสนุนครูและนักเรียนวิชำคณิตศำสตร์และภูมิศำสตร์ระดับ

มัธยมศึกษำให้มีส่วนร่วมในปัญหำระดับโลก	 ประกอบด้วยแผนกำรสอน	 โปรแกรม	

น�ำเสนอ	และใบงำนส�ำหรับนักเรียน

https://globaldimension.org.uk/resource/bringing-data-to-life/

Connect with Respect: Preventing Gender-based Violence in Schools
UNESCO,	2016

เครื่องมือที่ประกอบด้วยแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับครูหรือผู้บริหำรโรงเรียนเก่ียวกับ

แนวคิดและประเด็นเรื่องกำรป้องกันควำมรุนแรงทำงเพศในสถำนศึกษำ	 และมี

โปรแกรมส�ำหรับครูใช้ฝึกฝนกำรท�ำงำนกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002432/243252E.pdf

Child Rights Education Toolkit: Rooting Child Rights in Early 

Childhood Education, Primary and Secondary Schools 

• Main toolkit 

• Appendices 
UNICEF,	2014	

เอกสำรทีใ่ห้ข้อมลูจดักำรเรยีนรูเ้รือ่งสทิธิเด็กส�ำหรบันกัเรยีนในระดบักำรศกึษำปฐมวยั	ประถมศกึษำ	และมธัยมศกึษำ	

เอกสำรแบ่งเป็น	2	ส่วนคือ	แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้และภำคผนวก

https://www.unicef.org/media/63081/file/UNICEF-Child-Rights-Education-Toolkit.pdf

https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/unicef_cre_toolkit_appendices_final_web_version170414.pdf
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แนวคิดความเป็นพลเมืองโลก วิพากษ์ความเชื่ อท่ีว่า พลเมือง 
จะต้องผูกติดกับความเป็นชาติและวัฒนธรรมชาติท่ีตนสังกัด 
เพียงหน่ึงเดียว ซึ่งตีกรอบความเปน็พลเมืองไว้คับแคบและกีดกัน
กลุ่มคนท่ีมีเชื้ อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมอันแตกต่าง 
หลากหลายออกจากความเป็นพลเมือง แนวคิดความเป็น 
พลเมืองโลกตระหนักถึงความเชื่ อมโยงและการพ่ึงพาอาศัยกัน 
ในระดับโลก และมีจติส�านึกรว่มถึงปัญหาในระดับโลก เชน่ ปัญหา
โลกรอ้น พลเมืองท่ีอาศัยในสังคมโลกจึงต้องมีความสามารถและ
ความเข้าใจในระดับโลก ตัวอยา่งเชน่ ความสามารถในการเชื่อมโยง
ปรากฏการณ์ระหว่างท้องถ่ินกับโลก และทักษะการท�างานรว่มกับ
ผู้คนท่ีมีความแตกต่างท้ังในเชงิภาษา วฒันธรรม และเชื้อชาติ 




