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วิสัยทัศน 

 
          หลักสูตรอาเซียนศึกษาโรงเรียนดานแมคํามัน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนทางดานการเมือง  เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท้ัง  ๑๐  ประเทศ  มีความตระหนักในการ
เปนสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดตอสื่อสารกับกลุมประเทศในประชาคมอาเซียนและอยู
รวมกันไดโดยดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน
รวมกัน และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญในการกาวไปสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘  
 
สมรรถนะหลักของผูเรียน 
          หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนดานแมคํามัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  
๕  ประการ  ดังนี้ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช 
ภาษา  ถายทอดความคิด  ความรู  ความเขาใจ  ความรูสึก  และทัศนะของตนเอง  เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือ
ขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง  
ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยาง 
สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดอยางมีระบบ  เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆท่ีเผชิญได 
อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและสารสนเทศ  เขาใจความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆในสังคม  แสวงหาความรูประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา  
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง  สังคม
และสิ่งแวดลอม 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆไปใชในการ 
ดําเนินชีวิตประจําวัน  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน  และการอยูรวมกันใน
สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆอยาง
เหมาะสม  การปรับตัวใหกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  และรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม
พึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตางๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในดานการเรียนรู  การสื่อสาร   
การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
             หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนดานแมคํามัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือใหอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองของทองถ่ิน  
ของประเทศไทยและพลโลก  ดังนี้ 

๑. รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 
๒. ซ่ือสัตยสุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝเรียนรู 
๕. อยูอยางพอเพียง  เห็นคุณคาและรูจักตัวตนของตนเอง 
๖. มุงม่ันในการทํางาน 
๗. รักความเปนไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ  รักทองถ่ิน 

 
คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ส ๑๔๒๐๒  อาเซียนศึกษา ๔   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔                                       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 ศึกษาและสืบคนความเปนมาของอาเซียน  ปฏิญญาอาเซียน  วัตถุประสงคของอาเซียน  คําขวัญ
อาเซียน  ธงอาเซียน  สัญลักษณอาเซียน เพลงประจําอาเซียน  กฎบัตรอาเซียน  กลไกการบริหารของอาเซียน  
ประเทศสมาชิกอาเซียนและความสัมพันธกับประเทศไทย  บทบาทของประเทศไทยในอาเซียน  ประเทศไทย
กับการดํารงตําแหนงประธานอาเซียน  ประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการเปนสมาชิกอาเซียน  ประเทศ
ไทยกับกฎบัตรอาเซียน  อาเซียนกับประเทศคูเจจรจา  อาเซียน+๓ 
 โดยใชทักษะการสื่อสาร  การคิด  การแกปญหา  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการกลุม  
กระบวนการทางสังคม  กระบวนการนําเสนอขอมูล  และวิธีการทางประวัติศาสตร 
 เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถคิดวิเคราะห  สรางองคความรูใหม  ตระหนักเห็น
คุณคา  มีความภูมิใจในความเปนไทยและความเปนอาเซียน  รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน  มีวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย  ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา   
ผลการเรียนรู 

๑. บอกและอธิบายเก่ียวกับประวัติความเปนมา  วัตถุประสงค  คําขวัญ  เพลง ของประชาคมอาเซียน  
๒. อธิบายและวิเคราะหลักษณะธงอาเซียน และสัญลักษณของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
๓. อธิบาย และวิเคราะหลักษณะสภาพท่ัวไปทางภูมิศาสตรประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
๔. อธิบายและวิเคราะหลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกประชาคม

อาเซียน 
     ๕.   บอกและอธิบายลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
     ๖.   วิเคราะหบทบาทของประชาคมอาเซียนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต และเวทีโลก 
     ๗.  อธิบาย และวิเคราะหบทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนดานความม่ันคงทางการเมือง 
          เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
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โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ส๑๔๒๐๒  อาเซียนศึกษา๔            กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๔                                                       เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู 
สาระสําคัญ/ 

ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก 
คะแนน 

ปฐมนิเทศ ความสําคัญของ
การเรียนรูวิชา
อาเซียนศึกษา 

๑.  บอกผลการเรียนรู
รายวิชาอาเซียนศึกษา ๔ 

๒.  อภิปรายกระบวนการ
เรียนการสอนเพ่ือ
ประกอบการสอนแบบตาง ๆ  
๓.  อภิปรายการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

๑.  คําอธิบายรายวิชา
อาเซียนศึกษา ๔ 

๒.  ผลการเรียนรูรายวิชา
อาเซียนศึกษา ๔ 

๓.  กระบวนการเรียนการ
สอน 

๔.  แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

๑ ๑ 

๑ เลาขานพ้ืนฐาน
ประชาคมอาเซียน 

๑. บอกและอธิบายเก่ียวกับ 
ประวัติความเปนมา 
วัตถุประสงค  คําขวัญ   

เพลง ของประชาคมอาเซียน 

การกอตั้งอาเซียน และ
ประเทศประเทศสมาชิก 
 

๔ ๒๐ 

๒ มวลหมูสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 

 

๒. อธิบายและวิเคราะห 
ลักษณะธงอาเซียน และ 
สัญลักษณของประเทศ 
สมาชิกประชาคมอาเซียน 

ประชาคมอาเซียน
ประกอบดวย ไทย  
มาเลเซีย  อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส  สิงคโปร  ลาว 
เวียดนาม  พมา  บรูไน 
กัมพูชา 

๕ ๒๐ 

   สอบกลางภาคเรียนท่ี ๑ ๑ ๑๐ 
๓ 
 

สายสัมพันธภาพ
ประชาคมอาเซียน 
 

๓. อธิบาย และวิเคราะห
ลักษณะสภาพท่ัวไปทาง
ภูมิศาสตรประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 
๔. อธิบายและวิเคราะห
ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน 
๕. บอกและอธิบายลักษณะ
การเมืองการปกครองของ
ประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน 

ลักษณะทางภูมิศาสตรและ
ภูมิประเทศ รวมท้ังสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ ความ
ม่ันคงทางการเมืองของ
สมาชิกประชาคมอาเซียน 

๘ ๒๕ 
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หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู 
สาระสําคัญ/ 

ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก 
คะแนน 

   จิตพิสัย  ๑๐ 
   สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑  ๑๐ 
   รวมคะแนน  ๑๐๐ 

๔ บทบาทหนาท่ีและ 
วิถีประชาคม
อาเซียน 
 

๓. วิเคราะหบทบาทของ
ประชาคมอาเซียนในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต และเวที
โลก 

ความรวมมือของ 
อาเซียน+๓ ทางดานความ
ม่ันคงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ  สังคม และ
วัฒนธรรม 

๙ 

 
 
 

๓๐ 

   สอบกลางภาคเรียนท่ี ๒ ๑ ๑๐ 
๕ กาวไกลไปกับ

ประชาคมอาเซียน 
๗. อธิบาย และวิเคราะห
บทบาทของประเทศไทยใน
ประชาคมอาเซียนดานความ
ม่ันคงทางการเมือง เศรษฐกิจ  
สังคม และวัฒนธรรม 

บทบาทของประเทศไทยใน
ฐานะสมาชิกประชาคม
อาเซียน ดานความม่ันคง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ  
สังคม และวัฒนธรรม 

๙ ๓๐ 

   จิตพิสัย  ๑๐ 
   สอบปลายป  ๒๐ 

รวมตลอดป ๔๐ ๑๐๐ 
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หนวยการเรียนรู 
 

หนวยปฐมนิเทศ    เรื่อง  ความสําคัญของการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๔ 
รหัสวิชา ส ๑๔๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔                                                ภาคเรียนท่ี ๑     เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑.  ผลการเรียนรู 

๑.๑  บอกผลการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๔ 
๑.๒  อภิปรายกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือประกอบการสอนแบบตาง ๆ   
๑.๓  อภิปรายการวัดและประเมินผลการเรียนได 

๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น  ผูสอนจะตองแจงผลการเรียนท่ีคาดหวัง  รูถึง
วิธีการหรือกระบวนการท่ีไดมาซ่ึงความรู  รูแหลงการเรียนรูและรูเกณฑการวัดและประเมินผล  เพ่ือใหผูเรียน
ไดเตรียมพรอมและเขาใจถึงกระบวนการจัดการเรียนรู  ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูวิชาอาเซียน
ศึกษา ๔  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และความเปนอาเซียน 
๓.  สาระการเรียนรู 

๓.๑  ความรู 
 ๓.๑.๑  คําอธิบายรายวิชาอาเซียนศึกษา ๔ 

๓.๑.๒  ผลการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๔ 
๓.๑.๓  กระบวนการเรียนการสอน 
๓.๑.๔  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

๓.๒  ทักษะ/กระบวนการ 
    กระบวนการสรางความรูความเขาใจ     กระบวนการสรางความตระหนัก    
๓.๓  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

   มีวินัย    
ใฝเรียนรู   
มุงม่ันในการทํางาน   
มีจิตสาธารณะ 
สํานึกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ๔.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๔.๒  ความสามารถในการคิด 

 -  ทักษะการคิดวิเคราะห 
 -  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

๕.  การประเมินรวบยอด 



๖ 

 

ASEAN   LEARNING   SCHOOL                    DANMAEKHAMMAN   SCHOOL   
 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 

๖.  การวัดและประเมินผล / เกณฑการประเมิน 
 ๖.๑  การวัดและประเมินผลกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

๖.๒  การวัดและประเมินผลระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๖.๒.๑  สังเกตพฤติกรรมความสนใจขณะรวมกิจกรรมการเรียนรู 
 ๖.๓  การวัดและประเมินผลเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 
๗.  กิจกรรมการเรียนรู 
 ช่ัวโมงท่ี ๑ 
 ๑.  ครูแนะนําตนเองและใหนักเรียนแนะนําตนเองทีละคน 
 ๒.  แจกใบความรูท่ี  ๑  คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา ๔  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔  และ                     
ใบความรูท่ี ๒  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายวิชาอาเซียนศึกษา ๔  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔  แลวรวมกัน
อภิปรายเพ่ือทําความเขาใจ 
 ๓.  แนะนําวิธีการเรียนรูวานักเรียนมีวิธการเรียนรูหลายรูปแบบ  เชน  ฟงการบรรยาย  การ
มอบหมายใหนักเรียนปฏิบัติหรือทําใบงาน  การแสวงหาความรูดวยตนเอง  เปนตน 
 ๔.  แนะนําสื่อการเรียนการสอน  เชน  หองศูนยอาเซียน  วีดีทัศนแนะนําอาเซียน   แหลงคนควาใน
อินเตอรเน็ต   
 ๕.  แจกใบความรูท่ี  ๓  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  
๘.  ส่ือ / แหลงการเรียนรู 

๘.๑  ส่ือการเรียนรู 
๘.๑.๑  ใบความรูท่ี  ๑  คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา ๔  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔   
๘.๑.๒  ใบความรูท่ี ๒  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายวิชาอาเซียนศึกษา ๔  ชั้น 
ประถมศึกษาปท่ี ๔   
๘.๑.๓  ใบความรูท่ี  ๓  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 ๘.๒  แหลงการเรียนรู 
  ๘.๒.๑  หองสมุด 
  ๘.๒.๒  แหลงขอมูลสารสนเทศ 
   www.aseansec.org  www.mfa.go.th 
   www.๑๔thaseansummit.org  http://th.wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aseansec.org/
http://www.mfa.go.th/
http://www.14thaseansummit.org/
http://th.wikipedia.org/
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             ใบความรูที่  ๑  คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา  
 

               ศึกษาและสืบคนความเปนมาของอาเซียน  ปฏิญญาอาเซียน  วัตถุประสงคของอาเซียน  คําขวัญ
อาเซียน  ธงอาเซียน  สัญลักษณอาเซียน เพลงประจําอาเซียน  กฎบัตรอาเซียน  กลไกการบริหารของอาเซียน  
ประเทศสมาชิกอาเซียนและความสัมพันธกับประเทศไทย  บทบาทของประเทศไทยในอาเซียน  ประเทศไทย
กับการดํารงตําแหนงประธานอาเซียน  ประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการเปนสมาชิกอาเซียน  ประเทศ
ไทยกับกฎบัตรอาเซียน  อาเซียนกับประเทศคูเจจรจา  อาเซียน+๓ 
 โดยใชทักษะการสื่อสาร  การคิด  การแกปญหา  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการกลุม  
กระบวนการทางสังคม  กระบวนการนําเสนอขอมูล  และวิธีการทางประวัติศาสตร 
 เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถคิดวิเคราะห  สรางองคความรูใหม  ตระหนักเห็น
คุณคา  มีความภูมิใจในความเปนไทยและความเปนอาเซียน  รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน  มีวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย  ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา   
 

 

ใบความรูที่ ๒  ผลการเรียนรู  รายวิชาอาเซียนศึกษา  
 
 
ผลการเรียนรู 

๑. บอกและอธิบายเก่ียวกับประวัติความเปนมา  วัตถุประสงค  คําขวัญ  เพลง ของประชาคมอาเซียน  
๒. อธิบายและวิเคราะหลักษณะธงอาเซียน และสัญลักษณของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
๓. อธิบาย และวิเคราะหลักษณะสภาพท่ัวไปทางภูมิศาสตรประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
๔. อธิบายและวิเคราะหลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกประชาคม

อาเซียน 
     ๕.   บอกและอธิบายลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
     ๖.   วิเคราะหบทบาทของประชาคมอาเซียนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต และเวทีโลก 
     ๗.  อธิบาย และวิเคราะหบทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนดานความม่ันคงทางการเมือง 
          เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
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     ใบความรูที่  ๓  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 
  
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

1. วิธีการวัด 
   สังเกตจากการตอบคําถาม  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
   สังเกตพฤติกรรมกลุม   การทํากิจกรรม/ใบงาน 
    การทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

2.  เครื่องมือวัด 
   แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล  แบบประเมินพฤติกรรมกลุม 
   กิจกรรม/ใบงาน    แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

3. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู   
เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  คิดเปนสัดสวนคะแนน  ๘๐ : ๒๐  หมายถึง  คะแนนระหวางเรียน  ๘๐  
คะแนน  และคะแนนปลายป  ๒๐  คะแนน 
เวลาเรียน     ๑ ชั่วโมง / สัปดาห  หรือ  ๒๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 รอยละ  ๘๐  ของเวลาเรียน  คือ  ๑๖  ชั่วโมง 
 รอยละ  ๖๐  ของเวลาเรียน  คือ  ๑๒  ชั่วโมง 

จํานวนหนวยการเรียน  ๐.๕  หนวย 
การตัดสินผลการเรียนรู 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 
๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๘๐-๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕-๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐-๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนคอนขางดี ๖๕-๖๙ 
๒ ผลการเรียนนาพอใจ ๖๐-๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช ๕๕-๕๙ 
๑ ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ํา ๕๐-๕๔ 
๐ ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑข้ันต่ํา ๐-๔๙ 
ร รอการตัดสินหรือยังไมไดตัดสิน  
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑   เรื่อง  เลาขานตํานานอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๔๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔                                                ภาคเรียนท่ี ๑     เวลา  ๖  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑. ผลการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

รูและและบอกถึงความเปนมาของอาเซียน     
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

การกอตั้งอาเซียน และประเทศสมาชิกเพ่ือนบาน 
๓. สาระการเรียนรู 

ความรู 
๓.๑ บอกชื่อประเทศสมาชิกของกลุมประเทศอาเซียนได 
๓.๒ อธิบายความเปนมาและการกอตั้งอาเซียนได 
๓.๓บอกเป าหมายและวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียนได 
๓.๔ บอกลักษณะธงอาเซียน ธงประจําชาติและตราสัญลักษณประเทศสมาชิกกลุมอาเซียนได 
๓.๕ บอกลักษณะของสัญลักษณอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนได 

ทักษะ/กระบวนการ 
แบงนักเรียนศึกษาและสืบคนความเปนมาของอาเซียน  ปฏิญญาอาเซียน  วัตถุประสงคของอาเซียน  
คําขวัญอาเซียน  ธงอาเซียน  สัญลักษณอาเซียน เพลงประจําอาเซียน 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ตระหนักในคุณคา  มีความภูมิใจในความเปนอาเซียน   

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
๔.๒ ความสามารถในการคิด 
- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการคิดแกปญหา 
- ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
๔.๓ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- กระบวนการปฏิบัติ 
- กระบวนการทํางานกลุม 
๔.๔ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

๕. กระบวนการสืบคนขอมูลการประเมินความคิดรวบยอด 
ชิ้นงานหรือภาระงาน 
 ๕.๑  ศึกษาคนควาจาก Internet 
 ๕.๒  ศึกษาจากความรู 
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 ๕.๓  ทําใบงาน 
๖. การประเมินผลเกณฑการประเมิน 

การวัดผลประเมินผลระหวางจัดการเรียนรู 
๖.๑ ใบงานท่ี ๑ เรื่อง ประเทศสมาชิกของอาเซียน 
๖๒ใบงานท่ี ๒ เรื่อง ความเปนมาของประเทศอาเซียน 
๖.๓ ใบงานท่ี ๓ เรื่อง เป าหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งอาเซียน 
๖.๔ สังเกตความสนใจในการเขารวมกิจกรรม 

๗. กิจกรรมการเรียนรู 
๗.๑ แบงกลุมนักเรียนใหศึกษาคนควาจาก Internetเก่ียวกับ  

- ชื่อประเทศสมาชิกของกลุมประเทศอาเซียน    
- ความเปนมาและการกอตั้งอาเซียน    
- เป าหมายและวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน  
- ลักษณะธงอาเซียน ธงประจําชาติและตราสัญลักษณประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน 
   ลักษณะของสัญลักษณอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน 
- เพลงประจําอาเซียน 

๗.๒ ใหนักเรียนศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากใบความรู 
 ๗.๓ ตัวแทนกลุมออกมารายงานเรื่องท่ีไดรับมอบหมายไปศึกษาคนควา 
 ๗.๔ครูและนักเรียนสรุปเก่ียวกับตํานานอาเซียน 
 ๗.๕ นักเรียนทําใบงาน 

๘. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
-หองคอมพิวเตอร 
-หองสมุด   -ใบความรู 
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ใบงานท่ี ๑ 
เรื่อง ประเทศสมาชิกของอาเซียน 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนเติมชื่อประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศลงไปในชอง  
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ใบงานท่ี ๒ 
 
เรื่อง ความเปนมาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนเติมขอความใหไดใจความท่ีสมบูรณ 
๑. การกอตั้งอาเซียนวาดวยปฏิญญากรุงเทพฯ ไดรวมลงนาม ............ ประเทศ 
ไดแก 
๑.๑ .................................................................. 
๑.๒ .................................................................. 
๑.๓ .................................................................. 
๑.๔ .................................................................. 
๑.๕ .................................................................. 
 
 

ใบงานท่ี ๓ 
 
เรื่อง เปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งอาเซียน 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนเติมขอความใหไดใจความท่ีสมบูรณ 
นักเรียนบอกเป าหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งอาเซียน 
๑.๑................................................................................................................................................... 
๑.๒ ................................................................................................................................................... 
๑.๕ ................................................................................................................................................... 
๑.๖ ................................................................................................................................................... 
๑.๗ ................................................................................................................................................. 
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ใบงานท่ี ๔ 
 

เรื่อง ธงประจําประเทศตางๆ ในกลุมสมาชิกอาเซียน 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนใสชื่อประเทศหลังธงชาติตางๆ 
 
ขอ      ช่ือประเทศ  
 
1.............................................   
.        
  
 2. ……………………………  
 
๓. ……………………………   
 
4. …………  .................... 
 
 
5. ………………………….   
 
 
6. ………………………….   
 
 
7. …………………………  
 
 
8. ……  ..............................  
 
 
9. …………………………   
 
 
10. ………………………….   
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี ๒   เรื่อง  ประเทศสมาชิกอาเซียน และความสัมพันธกับไทย 
รหัสวิชา ส ๑๔๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔                                                ภาคเรียนท่ี ๑     เวลา  ๑๔  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑.  ผลการเรียนรู 

- รูและเขาใจ บอกชื่อประเทศสมาชิกอาเซียน ตราประจําแผนดิน ความเปนมาของแตละ
ประเทศ  

- อธิบายเก่ียวกับสภาพภูมิศาสตร  ประวัติความเปนมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม 

  และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
- รูเขาใจและบอกและความสัมพันธกับประเทศไทย 

๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
                           -  ประวัติความเปนมา ดานการเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ 
                               สมาชิกอาเซียน   

                    -  ความแตกตางของสภาพภูมิศาสตร และเศรษฐกิจ ท่ีสําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน
และท่ีมีกับความสัมพันธประเทศไทย 

๓. สาระการเรียนรู 
ความรู 

                -  ประวัติความเปนมาดานการเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรมของประเทศ 
สมาชิกอาเซียน 
   -   สภาพภูมิศาสตร และเศรษฐกิจ ท่ีสําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  -  ประเทศสมาชิกอาเซียน และความสัมพันธในดานตางๆ กับประเทศไทย 

ทักษะ/กระบวนการ 
                     -  ทักษะการสื่อสาร ดานความรู  ความเขาใจ อธิบายเก่ียวกับประเทศตางๆ ของ
ประเทศ 
                        สมาชิกอาเซียน 
                     -  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรในการสืบคนขอมูล 
                     -  การใชกระบวนการกลุม การทํางานนําเสนอขอมูล    

คุณลักษณะ 
      - นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางาน และเรียนรูรวมกับสมาชิกในกลุมได 
           - นักเรียนมีความภาคภูมิใจในประเทศของตนและตระหนักถึงความสําคัญของประเทศ
สมาชิกอาเซียนดวย 
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

                   -  ความสามารถในการสื่อสาร 
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     -  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี หองสมุด อินเตอรเน็ต 
                       -  ความสามารถในการคิด การแกปญหา การทํางานรวมกับสมาชิกในกลุม 

๕. การประเมินความคิดรวบยอด 
ชิ้นงานหรือภารงาน 

                       -  แบบประเมินพฤติกรรมกลุม 
                       -  กิจกรรม/ใบงาน 

         -  แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
๖. การประเมินผล/ เกณฑการประเมินผล 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๑ ๒ ๓ 

๑ การทํางานรวมกัน ยอมรับมติการ
ทํางานของกลุมแต
ปฏิบัติตามนอยครั้ง 

ยอมรับมติของกลุม -ยอมรับมติของกลุม 
-รับผิดชอบงานท่ีรับ
มอบหมายจากกลุม 

๒ ความกระตือรือรน ชวยเหลืองานภายใน
กลุม 

-ชวยเหลืองานในกลุม 
-รวมแสดงความคิดเห็น 
 

-ชวยเหลองานในกลุม 
-รวมแสดงความ
คิดเห็น 
-ใฝรูใฝเรียน 
-ศึกษาคนควา 

๓ การตอบคําถาม มีสวนรวมในการ
ตอบคําถามนอยมาก 

มีสวนรวมในการตอบ
คําถามในบางครั้ง 

ใหความรวมมือในการ
ตอบคําถามเปนอยางดี 

๔ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

รวมกิจกรรมตามท่ี
กลุมมอบหมาย 

รวมฟงแตแสดงความ
คิดเห็นท่ีคลอยตาม
เพ่ือนๆ 

รวมรับฟงและแสดง
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง
แตมีประโยชน 

 
๗. กิจกรรมการเรียนรู 

             -  การแบงกลุม การทํางาน ศึกษาคนควา 
             -  ศึกษาแหลงเรียนรู สืบคนขอมูล ความรูเรองประเทศสมาชิกอาเซียน 
            -  การจัดทํารายงาน 
            -  การนําเสนอรายงานผลการศึกษาคนควา 
            -  ครู นักเรียนสรุปผลการเรียนรูรวมกัน  
 

๘. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
                - โทรทัศนการศึกษา 
                -  หองสมุด  
                - ใบงาน ใบความรู 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓   เรื่อง  สายสัมพันธภาพประชาคมอาเซียน   
รหัสวิชา ส ๑๔๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔                                                ภาคเรียนท่ี ๑     เวลา  ๖  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑. ผลการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
     ๑) บอกความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจาได 
     ๒) อภิปรายวัตถุประสงคและเปาหมายระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจาได 
     ๓) บอกชื่อประเทศสมาชิกของกลุมประเทศอาเซียนและประเทศคูเจรจาได 
     ๔). ความรวมมือระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจาได  
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
        สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน เปนองคกรภูมิศาสตรการเมือง 
และองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจ มีประเทศสมาชิกท้ังหมด10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนามและประเทศเมียนมาร นอกจากนี้ยังมี อาเซียน+๓ คือ การ
รวมกลุมประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ของประชาคมอาเซียนกับ จีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี และอาเซียน+6 
ประกอบดวยประเทศสมาชิกอาเซียน + จีน เกาหลีใต ญี่ปุน ออสเตรเลีย     นิวซีแลนดและอินเดีย  เปนการ
รวมกลุมทางการคา อยางใกลชิดโดยสนับสนุนการขยายการคาระหวางกัน กระตุนเศรษฐกิจและ สามารถพยุง
เศรษฐกิจใหเขาสูภาวะปกติไดตามขอตกลง FTA โดยการเปดเสรีทางการคา การบริการและการลงทุนของ
อาเซียนทําใหผูสงออกของไทยไดรับสิทธิประโยชนในดานภาษี ทําใหไทยเกิดการขยายตัวในดานการสงออก
สินคา พัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิกและการธํารงรักษาสันติภาพและความม่ันคงใน  
๓. สาระการเรียนรู 

๓.๑ ความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๓.๒ เปาหมายและวัตถุประสงคระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๓.๓ ประเทศสมาชิกและประเทศคูเจรจาของกลุมประเทศอาเซียน 
๓.๔ ขอตกลงระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๓.๕ ความรวมมือระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจาได 

 
๔. ทักษะ/กระบวนการ 

 ๔.๑ ทดสอบกอนเรียน 
 ๔.๒ ซักถามความรูเรื่อง ความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
 ๔.๓ ตรวจผลงาน/กิจกรรมเปนรายบุคคลและเปนกลุม 

• ประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนรายบุคคลในดานความมีวินัย ความใฝเรียนรูฯลฯ 
• ประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนรายบุคคลและเปนกลุมในดานการสื่อสารการคิด การแกปญหา ฯลฯ 
 
๕. คุณลักษณะ 
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๕.๑ มีวินัย 
      ๕.๒ ใฝเรียนรู 
      ๕.๓ มุงม่ันในการทํางาน 
      ๕.๔ มีจิตสาธารณะ 
      ๕.๕ สํานึกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
๖. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๖.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
๖.๒ ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการคิดแกปญหา 
- ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

๖.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- กระบวนการปฏิบัติ 
- กระบวนการทํางานกลุม 

๗. การประเมินความคิดรวบยอด 
ช้ินงานหรือภารงาน 
๑ ใบงานท่ี  ๑. เรื่องความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๒. ใบงานท่ี  ๒. เรื่องเปาหมายและวัตถุประสงคระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๓. ใบงานท่ี  ๓. เรื่องประเทศสมาชิกและประเทศคูเจรจาของกลุมประเทศอาเซียน 
๔. ใบงานท่ี  ๔. เรื่องขอตกลงระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา  
๕. ใบงานท่ี  ๕. เรื่องความรวมมือระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๖. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

๘. การประเมินผลเกณฑการประเมิน 
๑. แบบตรวจใบงานท่ี  ๑. เรื่องความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๒. แบบตรวจใบงานท่ี  ๒. เรื่องเปาหมายและวัตถุประสงคระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคู
เจรจา 
๓. แบบตรวจใบงานท่ี  ๓. เรื่องประเทศสมาชิกและประเทศคูเจรจาของกลุมประเทศอาเซียน 
๔. แบบตรวจใบงานท่ี  ๔. เรื่องขอตกลงระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา  
๕. แบบตรวจใบงานท่ี  ๕. เรื่องความรวมมือระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๖. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลในความสนใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 
๗. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
๘. แบบตรวจใบงานและผลงาน 

๙. กิจกรรมการเรียนรู 
๑. นําเขาสูบทเรียน 
- นักเรียนและครูสนทนาเก่ียวกับเรื่องประเทศเพ่ือนบานท่ีนักเรียนรูจัก โดยใชคําถามโตตอบในการ

สนทนา 
         - ครูแจงผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
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         - ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 

๒. กิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนรู 
- แบงกลุมนักเรียนเปน ๕ กลุมเทาๆกันโดยคละนักเรียนเกงและนักเรียนออนเพ่ือศึกษาตามฐานการ
เรียนรู        
- นักเรียนแตละกลุมศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา และ
ประเทศในทวีปยุโรป ท่ีมีความสัมพันธกับกลุมประเทศอาเซียน    จากใบความรูและทํากิจกรรมตางๆ 
ตามฐานการเรียนรูท้ัง ๕ ฐานพรอมกับทําใบงาน จนครบท้ัง ๕ ฐาน 
- นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปและอภิปรายจากใบความรูของแตละฐานท่ีไดไปศึกษามาท้ัง ๕ ฐาน 
- นักเรียนแตละกลุมจับฉลากเลือกหัวขอท่ีไดไปศึกษาตามฐาน ๑ หัวขอเพ่ือออกมานําเสนอหนาชั้น

เรียน 
- นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอตามหัวขอท่ีจับฉลากไดหนาชั้นเรียน 
- นักเรียนท่ีท่ีออกมานําเสนอเปดโอกาสใหเพ่ือนซักถาม พรอมท้ังตอบคําถาม 
๓. ข้ันสรุปผล                                                                                                                                               
- นักเรียนและครูรวมกัน สรุปโดยใหนักเรียนบันทึกขอสรุปลงในแบบบันทึกความรู หรือสรุปเปนแผน
ท่ี  ความคิดหรือผังมโนทัศนลงในสมุดพรอมตกแตงใหสวยงามพรอมท้ังใหขอเสนอแนะอีกครั้งเพ่ือให
เกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน                                                                                                                                          
- แบบทดสอบหลังเรียน 

๑๐. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
๑. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
๒. ใบความรูท่ี  ๑. เรื่องความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๓. ใบความรูท่ี  ๒. เรื่องเปาหมายและวัตถุประสงคระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๔. ใบความรูท่ี  ๓. เรื่องประเทศสมาชิกและประเทศคูเจรจาของกลุมประเทศอาเซียน 
๕. ใบความรูท่ี  ๔. เรื่องขอตกลงระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา  
๖. ใบความรูท่ี  ๕. เรื่องความรวมมือระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๗. ใบงานท่ี  ๗. เรื่องความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๘. ใบงานท่ี  ๘. เรื่องเปาหมายและวัตถุประสงคระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๙. ใบงานท่ี  ๙. เรื่องประเทศสมาชิกและประเทศคูเจรจาของกลุมประเทศอาเซียน 
๑๐. ใบงานท่ี  ๑๐. เรื่องขอตกลงระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา  
๑๑. ใบงานท่ี  ๑๑. เรื่องความรวมมือระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
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๑๔. แบบประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนรายบุคคล                                                                          
๑๕. แบบประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนกลุม                                                                                  
๑๖. แบบบันทึกความรู หรือสรุปผลการเรียนรูท่ีนักเรียนไดศึกษามา 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี ๔   เรื่อง  บทบาทหนาท่ีของไทยและประโยชนท่ีไดรับจากอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๔๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔                                                ภาคเรียนท่ี ๑     เวลา  ๙  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑. ผลการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

รู เขาใจและอธิบายบทบาทและประโยชนของไทยจากการเปนสมาชิกของอาเซียน 
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ไดรับความรวมมือ สงเสริม ดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 
๓. สาระการเรียนรู 
ความรู 

๓.๑ บทบาทของไทยในอาเวียน 
๓.๒ ประโยชนท่ีไดรับจากการเปนสมาชิกอาเวียน 

ทักษะ/กระบวนการ 
  -ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
   -กระบวนการปฏิบัติ 
  -กระบวนการทํางานกลุม 

-ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
 -กระบวนการสืบคนขอมูล 
- เขียนผังความคิดถึงบทบาทและประโยชนท่ีไทยไดรับจากอาเซียน 

คุณลักษณะ 
- นักเรียนมีความภูมิใจในความเปนไทยและความเปนอาเซียน   

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 
- มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
- มุงม่ันในการทํางาน 
-  มีจิตสาธารณะ 
- สํานึกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

๔. การประเมินความคิดรวบยอด 
     ชิ้นงานหรือภารงาน 

เขียนผังความคิดบทบาทของไทยในอาเซียน 
๕. การประเมินผลเกณฑการประเมิน 

๕.๑ ประเมินจากการทําชิ้นงานเขียนผังความคิด 



๒๑ 

 

ASEAN   LEARNING   SCHOOL                    DANMAEKHAMMAN   SCHOOL   
 

 

๕.๒ ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมในศึกษาใบความรู 
 

๖. กิจกรรมการเรียนรู 
๖.๑ แบงผูเรียนออกเปนกลุม 2 กลุม ใหศึกษาใบความรูเรื่องบทบาทของไทยในฐานะสมาชิก

อาเซียน 
๖.๒ ใหแตละกลุมเขียนแผนผังความคิดบทบาทของไทยในอาเซียน 
๖.๓ ใหแตละกลุมนําเสนอขอมูลจากกาแผนผังความคิด 
๖.๔ ทดสอบความรูหลังเรียน 

๗. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
๗.๑ ใบความรูเรื่องบทบาทของไทยในอาเซียน 
๗.๒ หองสมุด 
๗.๓ Internet 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี ๕   เรื่อง  กาวไกลไปกับประชาคมอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๔๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔                                                ภาคเรียนท่ี ๑     เวลา  ๙  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑.  ผลการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
  -   อธิบายและวิเคราะหภาพรวมของภูมิหลังประชาคมอาเซียนไดถูกตอง  
  -   เห็นความสําคัญของภูมิหลังประชาคมอาเซียน 
   -   สืบคน นําเสนอ และเผยแพรขอมูลเก่ียวกับภูมิหลังประชาคมอาเซียน  
๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
             ประชาคมอาเซียนถือกําเนิดข้ึนอยางเปนทางการจากท่ีผูนําอาเซียนไดมีการลงนามในปฏิญญาวา 
ดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord) เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ ซ่ึงผูนําอาเซียนเห็นชอบใหจัดตั้งประชาคมอาเซียนข้ึนภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ แตตอมารนเวลาลงใหเปน 
ภายใน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีเปาหมายท่ีจะทําใหประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเปนครอบครัวเดียวกัน เพ่ือเพ่ิม 
อํานาจในการตอรองและแขงขันบนเวทีระหวางประเทศในทุก ๆ ดาน และเพ่ือเตรียมรับมือกับปญหา 
ระดับโลกท่ีอาจจะเกิดผลกระทบตอภูมิภาค โดยการจัดตั้งประชาคมอาเซียนจะเสริมสรางความแข็งแกรง 
แกสมาชิกใหมีความเปนอยูท่ีดี ปลอดภัย และสะดวกสบาย 
๓.  สาระการเรียนรู 

ความรู 
       - ภูมิหลังประชาคมอาเซียน 
ทักษะ/กระบวนการ 

- สืบคน นําเสนอ และเผยแพรขอมูลเก่ียวกับภูมิหลังประชาคมอาเซียน 
คุณลักษณะ 
           -เห็นความสําคัญของภูมิหลังประชาคมอาเซียน 
           -รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน 

๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
-มีทักษะในการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
-มีความสามารถในการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืน 

๕.  การประเมินความคิดรวบยอด 
ช้ินงานหรือภาระงาน 
      - จัดปายนิเทศหนาชั้นเรียนเก่ียวกับภูมิหลังประชาคมอาเซียน 

๖.  การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
    -ประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนรายบุคคลในดานความมีวินัย ความใฝเรียนรู  
    -ประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนรายบุคคลและเปนกลุมในดานการสื่อสารการคิด การแกปญหา  
๗.  กิจกรรมการเรียนรู 
        ๑. ครูสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรู เชน จัด 
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นั่งเรียนแบบรูปตัว U นั่งเรียนเปนกลุม นํานักเรียนศึกษานอกหองเรียน เชน หองประชุม สนามหญาใตรมไม 
          ๒. ครูแจงผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูใหนกัเรียนทราบ และ ใหนักเรียนทาํแบบทดสอบกอนเรียน  
          ๓. ครูใหนักเรียนดูภาพภัยพิบัติธรรมชาติ สิ่งแวดลอม อาชญากรรม แลวสอบถามนักเรียนวาม ี
ความเก่ียวของกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร ครูเฉลยคําตอบ แลวอธิบายเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาที่จะ
เรียน 
ขั้นที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู 
          ๔. ครูใหนักเรียนดูภาพการประชุมสดุยอดอาเซียนคร้ังที่ ๙ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และภาพการ
ประชุมสดุยอดอาเซียนคร้ังที ่๑๒ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่เซบู ประเทศฟลิปปนส ซึง่ภาพเหลานีส้ามารถ
สืบคนไดที่ Internet แลวสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับภูมิหลังประชาคมอาเซียนในประเด็นตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
ภาพ เชน 
      ๑) ประชาคมอาเซียนเกิดข้ึนเมื่อใด 
      ๒) ประชาคมอาเซียนจัดตัง้เสร็จเมื่อใด 
      ๓) ทําไมจงึตองรนเวลาในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใหเสร็จเร็วข้ึน 
๕. ครูใหนักเรียนแบงออกเปนกลุมตามความเหมาะสม กลุมละ ๔-๖ คน ใหแตละกลุมสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับภูมิหลัง
ประชาคมอาเซียน โดยใชขอมูลจากสืบคนจาก  Internet 
          ๑) ประชาคมอาเซียนดาํเนินการจัดตัง้อยางไร 
          ๒) ประชาคมอาเซียนจดัตั้งข้ึนจากสาเหตุใด 
๖. ครูใหแตละกลุมนําเสนอผลงานในรูปแบบตาง ๆ เชน Mind Mapping แผนพับ 
๗. ในขณะที่นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรม ใหครูสังเกตพฤติกรรมในการทํางานและการนาํเสนอผลงานของนักเรียนตาม
แบบประเมนิพฤติกรรมในการทํางานเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
๘. ครูและนักเรียนชวยกันรวบรวมเอกสารการรายงานผลงานเร่ือง ภูมิหลังประชาคมอาเซียน ของทุกกลุมไวศึกษาใน
ชั้นเรียน 
ขั้นที่ ๓ สรุป 
๙. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเร่ือง ภูมิหลังประชาคมอาเซียน โดยใหนักเรียนบันทึกขอสรุปลงในแบบบันทึก
ความรู หรือสรุปเปนแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศนลงในสมุดพรอมตกแตงใหสวยงาม 
๘.  ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
    ๑. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
    ๒. ภาพภัยพิบัติธรรมชาติ สิง่แวดลอม อาชญากรรม 
    ๓. ภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที ่๙ และ คร้ังที่ ๑๒ 
    ๔. แบบประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
    ๕. แบบบันทึกความรู 
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บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ  (๒๕๕๒).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑. 
                       กรุงเทพฯ:  โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 
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คณะจัดทําเอกสาร 

 
 

ท่ีปรึกษา  
๑. นายประพฤทธิ์    สุขใย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑                          
๒. นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ผูอํานวยการงานนิเทศและประเมินผล

การศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑ 
๓. นายวุฒิศักดิ์  สังเวียนวงษ       ศึกษานิเทศกชํานาญการ   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑ 
๔.นายปรีชา  สุขเกษม ศึกษานิเทศกชํานาญการ   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑ 
๕. นางอนงค  รอดแสน             ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๒ 
ผูจัดทําเอกสาร  
๑. นายสุรินทร  เนียมแกว          ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนดานแมคํามัน 
๒. นางลัฐิกา  ผาบไชย              ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๓. นางรําพึง  ออนอุระ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๔. นางมาลัย  คุมผล ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๕. นางระพี  คลายจินดา ครูชํานาญการ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๖. นางกรกนก  มณีรัตน ครูชํานาญการ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๗. นางจิดาภา  วงคยิ้มใย ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๘. นายชูชาติ  ออนอุระ ครูชํานาญการ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๙. นายโกวิทย จันทรแจมศรี ครูชํานาญการ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๑๐. นางรัชนีกร  แกวกูล ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๑๑. นายจํารัส  ผาเจริญ ครูชํานาญการ  โรงเรียนดานแมคํามัน   
๑๒. นายอํานวย  คําศรี ครูชํานาญการ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๑๓. นายธวชัชัย  สุโสม ครูชํานาญการ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๑๔. นายนิวัตร จอมภา ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๑๕. นายวาด  ปานอินทร ครูชํานาญการ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๑๖. นายดํารง  ท่ังม่ังมี ครูชํานาญการพิเศษ ชวยราชการโรงเรียนดานแมคํามัน 
๑๗. นายกวี  พุฒโต ครูชํานาญการพิเศษ ชวยราชการโรงเรียนดานแมคํามัน 

  
 


