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วิสัยทัศน 

 
            หลักสูตรอาเซียนศึกษาโรงเรียนดานแมคํามัน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนทางดานการเมือง  เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท้ัง  ๑๐  ประเทศ  มีความตระหนัก 
ในการเปนสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดตอสื่อสารกับกลุมประเทศในประชาคมอาเซียน 
และอยูรวมกันไดโดยดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชนรวมกัน 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  การ
ทํางาน  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 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๖ 

รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๒          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖                        เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง  จํานวน   ๑   หนวยกิต 

 
ศึกษาความรูเก่ียวกับความเปนมา การกอตั้ง เปาหมาย และวัตถุประสงคของการกอตั้ง อาเซียน  

ประชาคมอาเซียน  ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมประเทศสมาชิก  ประเทศคูเจรจา  ธงอาเซียน  สัญลักษณอาเซียน  
ภาษาอาเซียน และภาษาท่ีใชในประเทศอาเซียน  คุณลักษณะของเด็กไทยสูอาเซียน   แหลงเรียนรูเพ่ิม
เก่ียวกับอาเซียน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม 
 โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ  กระบวนการกลุม  กระบวนการสํารวจ การสืบคน  
กระบวนการนําเสนอขอมูล  กระบวนการสรางความตระหนัก  กระบวนการคิดวิเคราะห และการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการสื่อสาร 
 เพ่ือใหตระหนัก เห็นคุณคา ความสําคัญ ของอาเซียนท่ีมีบทบาทและความสําคัญมีอํานาจตอรองใน
เวทีโลกและสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง  และทันตอสถานการณโลก  ใฝเรียนรู  มุงม่ันพัฒนาตนเอง   มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนสมาชิกอาเซียน  ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับความเปนมา   ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน  
เชน   ความเปนมาและการกอตั้ง  เปาหมายและจุดประสงคในการกอตั้ง  ประเทศสมาชิกและขอมูลพ้ืนฐาน  
ธงอาเซียน  และ สัญลักษณของอาเซียน  ภาษาท่ีใชในอาเซียน  คุณลักษณะของเด็กไทยสูอาเซียน 
 
 
ผลการเรียนรู 
   ๒.๑  อธิบายความเปนมาของอาเซียน บอกเปาหมายและวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียนได 
   ๒.๒   บอกประเทศสมาชิกและขอมูลพ้ืนฐานได 
   ๒.๓  บอกสัญลักษณของอาเซียนและสัญลักษณธงประจําชาติประเทศอาเซียนได 
   ๒.๔  วิเคราะหและเปรียบเทียบรูปแบบการปกครอง   ภาษา    ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม    การแตงกาย    
    อาหารของประเทศอาเซียนได 
  ๒.๕   สืบคนขอมูลเก่ียวกับความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในดานตาง ๆ ได 
  ๒.๖   มีความรู ความเขาใจ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองตระหนักตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ  
 ๒.๗   สามารถปรับตนเอง ดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยประชาคมอาเซียนและสังคมโลกไดอยางมีความสุข 
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โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๖ 
รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๒          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖                        เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง  จํานวน   ๑   หนวยกิต 

 
หนวย

ท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู ความคิดรวบยอด เวลา 

ชั่วโมง  
น้ําหนัก 

คะแนน 

ปฐม 
นิเทศ 

ความสําคัญ
ของการเรียนรู
วิชาอาเซียน

ศึกษา ๖ 

๑.  บอกผลการเรียนรู
รายวิชาอาเซียนศึกษา ๖ 
๒.  อภิปรายกระบวนการ
เรียนการสอนเพ่ือ
ประกอบการสอนแบบตาง 
ๆ ๓.  อภิปรายการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

๑.  การเรียนรูรายวิชา
อาเซียนศึกษา ๖ 
๒.  กระบวนการเรียนการ
สอนเพ่ือประกอบการสอน
แบบตาง ๆ  
๓.  การวัดและประเมินผล
การเรียน 

๑ ๑ 

๑ เรียนรูอาเซียน อธิบายความเปนมาของ
อาเซียน บอกเปาหมาย
และวัตถุประสงคของการ
กอตั้งอาเซียนได 

   อาเซียนมีความเปนมา 
เปาหมาย และวัตถุประสงค
การกอตั้งเพ่ือสงเสริม
สันติภาพ ความม่ันคง ความ
รวมมือของประเทศสมาชิกกับ
ตางประเทศ และผลักดันให
ประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ใชชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุข  

๕ ๑๕ 

๒ เพ่ือนบาน
อาเซียน 

บอกประเทศสมาชิกและ
ขอมูลพ้ืนฐานได 

ประเทศสมาชิกอาเซียน   ๑๐  
ประเทศรวมท้ังขอมูลพ้ืนฐาน
ของแตละประเทศ 

๕ ๑๕ 

   สอบกลางภาค ๑ ๑ ๑๐ 

๓ สัญลักษณ
อาเซียนและ
ภาษานารู 

๑. บอกและสราง
สัญลักษณของอาเซียนได
๒. บอกความหมายของธง
สัญลักษณของอาเซียนได
๓. พูดสนทนาภาษา
ประเทศสมาชิกงาย ๆ ได 

     สัญลักษณอาเซียนเปนรูป
รวงขาวสีเหลือง๑๐ ตนท่ีถูก
มัดรวมกันหมายถึง ประเทศ
ในกลุมประชาคมอาเวียนท้ัง 
๑๐ ประเทศรวมกันเพ่ือ
มิตรภาพ 
    การเรียนรูภาษาสื่อสาร
ของแตละประเทศท่ีมีความ
แตกตางกันเม่ือมีการรวมกลุม

๑๐ ๓๐ 
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หนวย
ท่ี 

ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

ผลการเรียนรู ความคิดรวบยอด เวลา 
ชั่วโมง  

น้ําหนัก 

คะแนน 

เปนประชาคมอาเซียนตอง
เรียนรูความหมายเพ่ือเขาใจ
ตรงกัน 

   จิตพิสัย  ๑๐ 

   สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑ ๑ ๒๐ 

   รวมภาคเรียนท่ี ๑ ๒๐ ๑๐๐ 

๔ เด็กไทยใน
อาเซียน 

๑.มีความรู ความเขาใจ 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง
ตระหนักตอการ
เปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบ  

๒. สามารถปรับตนเอง 
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไทย
ประชาคมอาเซียนและ
สังคมโลกไดอยางมี
ความสุข 

การเปนพลเมืองอาเซียน 
เยาวชนไทยตองมีความพรอม
ในการเปนสมาชิกท่ีดีของ
ประชาคมอาเซียนในดาน
คุณธรรม จริยธรรม เชน 
ความรับผิดชอบ เคารพกติกา 
เคารพสิทธิผูอ่ืน เคารพหลัก
ความเสมอภาพ การแกปญหา 
ความขัดแยงโดยไมใชกําลัง มี
ความคอดเชื่อมโยงระหวาง
ตนเองกับสังคม รวมถึงการไม
สรางภาระปญหาใหโรงเรียน
และสังคม มีความเปน
พลเมืองท่ีสมบูรณ 

๕ ๑๕ 

๕ อาเซียนและ
ประชาคม 

วิเคราะหและเปรียบเทียบ
รูปแบบการปกครอง   
ภาษา    ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม    การแตง
กาย  อาหารของประเทศ
อาเซียนได 

 

ประเทศในกลุมอาเซียนมีท้ัง
ความเหมือนและความ
แตกตางดานการปกครอง  
ศาสนา   ภาษา การแตงกาย  
อาหารศิลปวัฒนธรรม  และ 
วิถีการดําเนินชีวิต จึง
จําเปนตองเรียนรูซ่ึงกันและ
กันเพ่ือการอยูรวมกันอยาง
สันติสุขและพัฒนาประชาคม
อาเซียนอยางยั่งยืน 

๕ ๒๕ 
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หนวย
ท่ี 

ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

ผลการเรียนรู ความคิดรวบยอด เวลา 
ชั่วโมง  

น้ําหนัก 

คะแนน 

   สอบกลางภาคเรียนท่ี ๒ ๑ ๑๐ 

๖ เตรียมตัวสู
ประชาคม
อาเซียน 

สืบคนขอมูลเก่ียวกับความ
รวมมือของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในดาน 
ตาง ๆ ได 

 

ความรวมมือของประเทศ
สมาชิกอาเซียน  ในดาน
การเมือง  และความม่ันคง  
เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม  มีเปาหมายท่ีจะ
ทําใหประเทศสมาชิกอาเซียน
มีความเปนครอบครัวเดียวกัน
เพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรอง 
และ แขงขันบนเวทีระหวาง
ประเทศ 

๑๐ ๒๐ 

   จิตพิสัย  ๑๐ 

   สอบปลายป ๑ ๒๐ 

                                           รวมปลายภาคเรียนท่ี ๒ ๔๐ ๑๐๐ 

รวมคะแนนปลายป  ๒๐๐ 
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หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๖ 

หนวยปฐมนิเทศ            เรื่อง  ความสําคัญของการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๖ 
รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๒          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖                        เวลา  ๑ ช่ัวโมง   
ผูสอน  .................................................            สอนวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ..................... 
 
๑.  ผลการเรียนรู 

๑.๑  บอกผลการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๖ 
๑.๒  อภิปรายกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือประกอบการสอนแบบตาง ๆ   
๑.๓  อภิปรายการวัดและประเมินผลการเรียนได 

๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น  ผูสอนจะตองแจงผลการเรียนท่ีคาดหวัง  รูถึง
วิธีการหรือกระบวนการท่ีไดมาซ่ึงความรู  รูแหลงการเรียนรูและรูเกณฑการวัดและประเมินผล  เพ่ือใหผูเรียน
ไดเตรียมพรอมและเขาใจถึงกระบวนการจัดการเรียนรู  ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูวิชาอาเซียน
ศึกษา ๕  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และความเปนอาเซียน 
๓.  สาระการเรียนรู 

๓.๑  ความรู 
 ๓.๑.๑  คําอธิบายรายวิชาอาเซียนศึกษา ๖ 

๓.๑.๒  ผลการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๖ 
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 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
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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 ๖  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖  และ                     
 ใบความรูท่ี ๒  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายวิชาอาเซียนศึกษา ๖  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖    แลวรวมกัน
อภิปรายเพ่ือทําความเขาใจ 
 ๓.  แนะนําวิธีการเรียนรูวานักเรียนมีวิธการเรียนรูหลายรูปแบบ  เชน  ฟงการบรรยาย  การ
มอบหมายใหนักเรียนปฏิบัติหรือทําใบงาน  การแสวงหาความรูดวยตนเอง  เปนตน 
 ๔.  แนะนําสื่อการเรียนการสอน  เชน  หองศูนยอาเซียน  วีดีทัศนแนะนําอาเซียน   แหลงคนควาใน
อินเทอรเน็ต   
 ๕.  แจกใบความรูท่ี  ๓  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  
๘.  ส่ือ / แหลงการเรียนรู 

๘.๑  ส่ือการเรียนรู 
๘.๑.๑  ใบความรูท่ี  ๑  คําอธิบายรายวิชาอาเซียนศึกษา ๖  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖   
๘.๑.๒  ใบความรูท่ี ๒  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายวิชาอาเซียนศึกษา ๖  ชั้นประถมศึกษาป

ท่ี ๖   
          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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             ใบความรูท่ี  ๑  คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา ๖ 
 

 
ศึกษาความรูเก่ียวกับความเปนมา การกอตั้ง เปาหมาย และวัตถุประสงคของการกอตั้ง อาเซียน  

ประชาคมอาเซียน  ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมประเทศสมาชิก  ประเทศคูเจรจา  ธงอาเซียน  สัญลักษณอาเซียน  
ภาษาอาเซียน และภาษาท่ีใชในประเทศอาเซียน  คุณลักษณะของเด็กไทยสูอาเซียน   แหลงเรียนรูเพ่ิม
เก่ียวกับอาเซียน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม 
 โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ  กระบวนการกลุม  กระบวนการสํารวจ การสืบคน  
กระบวนการนําเสนอขอมูล  กระบวนการสรางความตระหนัก  กระบวนการคิดวิเคราะห และการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการสื่อสาร 
 เพ่ือใหตระหนัก เห็นคุณคา ความสําคัญ ของอาเซียนท่ีมีบทบาทและความสําคัญมีอํานาจตอรองใน
เวทีโลกและสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง  และทันตอสถานการณโลก  ใฝเรียนรู  มุงม่ันพัฒนาตนเอง   มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนสมาชิกอาเซียน  ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับความเปนมา   ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน  
เชน   ความเปนมาและการกอตั้ง  เปาหมายและจุดประสงคในการกอตั้ง  ประเทศสมาชิกและขอมูลพ้ืนฐาน  
ธงอาเซียน  และ สัญลักษณของอาเซียน  ภาษาท่ีใชในอาเซียน  คุณลักษณะของเด็กไทยสูอาเซียน 
 
 
 

ใบความรูท่ี ๒  ผลการเรียนรู  รายวิชาอาเซียนศึกษา ๖  
 
 
ผลการเรียนรู 
   ๒.๑  อธิบายความเปนมาของอาเซียน บอกเปาหมายและวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียนได 
   ๒.๒   บอกประเทศสมาชิกและขอมูลพ้ืนฐานได 
   ๒.๓  บอกสัญลักษณของอาเซียนและสัญลักษณธงประจําชาติประเทศอาเซียนได 
   ๒.๔  วิเคราะหและเปรียบเทียบรูปแบบการปกครอง   ภาษา    ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม    การแตงกาย    
    อาหารของประเทศอาเซียนได 
  ๒.๕   สืบคนขอมูลเก่ียวกับความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในดานตาง ๆ ได 
  ๒.๖   มีความรู ความเขาใจ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองตระหนักตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ  
 ๒.๗   สามารถปรับตนเอง ดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยประชาคมอาเซียนและสังคมโลกไดอยางมีความสุข 
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     ใบความรูท่ี  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  ๑  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 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑            เรื่อง  เรียนรูอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๒          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖                        เวลา  ๕ ช่ัวโมง     
ผูสอน  .................................................            สอนวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ..................... 
 
๑. ผลการเรียนรู 
    ๑.๑   อธิบายความเปนมาของอาเซียนได 
    ๑.๒   บอกเปาหมายและวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียนได 
๒. สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
 อาเซียนมีความเปนมา เปาหมาย และวัตถุประสงคการกอตั้งเพ่ือสงเสริมสันติภาพ ความม่ันคง ความ
รวมมือของประเทศสมาชิกกับตางประเทศ และผลักดันใหประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ใชชีวิตอยูรวมกันอยาง
สันติสุข  
๓. สาระการเรียนรู 
ความรู 
    ๓.๑  ความรูพ้ืนฐานอาเซียน  
           ๑)    ประวัติในการกอตั้งอาเซียน 
           ๒)    เปาหมายและวัตถุประสงคการกอตั้งอาเซียน  
    ๓.๒  ความรูเก่ียวกับประเทศอาเซียน    
           ๑)    ดินแดน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
           ๒)  รูปแบบการปกครอง 
 
ทักษะ/กระบวนการ 

๑. สืบคนขอมูล    
๒. กระบวนการกลุม 
๓. การนําเสนอ 

คุณลักษณะ 
 รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ใฝเรียนรู มีวินัย  มุงม่ันในการทํางานและ มีจิตสาธารณะ 

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
    ๔.๑  ความสามารถในการคิด 
          ๑)    ทักษะการคิดวิเคราะห 
    ๔.๒  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
          ๑)    กระบวนการปฏิบัติ 
          ๒)    กระบวนการทํางานเปนกลุม 
    ๔.๓  ความสามารถในการสื่อสาร 
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๕. กาวัดผลและประเมินผล 
   ๕.๑  การประเมินผลกอนเรียน 
           ๑)  ทําแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง  ความรูพ้ืนฐานอาเซียน 
    ๕.๒  การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
           ๑)  ใบงานท่ี  ๑.๑  เรื่อง  ประวัติความเปนมาของการจัดตั้งอาเซียน   เปาหมายและวัตถุประสงค
ของการกอตั้งอาเซียน    
๖.  การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ 
(๑๐  คะแนน) 

๓ 
(๙  คะแนน) 

๒ 
(๗-๘  คะแนน) 

๑ 
(๕-๖  คะแนน) 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปขอมูลเก่ียวกับ
ประวัติความเปนมา
ของการจัดตั้ง
อาเซียน  อาเซียน   
เปาหมายและ
วัตถุประสงคของ
การกอตั้งอาเซียน    
 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปขอมูลเก่ียวกับ
ประวัติความเปนมา
ของการจัดตั้ง
อาเซียน  อาเซียน   
เปาหมายและ
วัตถุประสงคของการ
กอตั้งอาเซียน   ได 
สัมพันธกัน มีการ
เชื่อมโยงใหเห็นภาพ
โดยรวมอธิบาย
ขอมูลไดถูกตอง
ครบถวนสมบูรณ 

เขียนอธิบายหรือ
ประวัติความเปนมา
ของการจัดตั้ง
อาเซียน  อาเซียน   
เปาหมายและ
วัตถุประสงคของการ
กอตั้งอาเซียน    
 ได มีการจําแนก
ขอมูลตามท่ีกําหนด
ไดถูกตอง 
 

เขียนอธิบายหรือ
ประวัติความเปนมา
ของการจัดตั้ง
อาเซียน  อาเซียน   
เปาหมายและ
วัตถุประสงคของการ
กอตั้งอาเซียน    
 ไดสอดคลอง และมี
การยกตัวอยาง 
อธิบายขอมูลเพ่ิมเติม 

เขียนอธิบายหรือ
ประวัติความเปนมา
ของการจัดตั้ง
อาเซียน  อาเซียน   
เปาหมายและ
วัตถุประสงคของการ
กอตั้งอาเซียน   สรุป
ขอมูลเก่ียวกับ ได  
 

  
๙.  กิจกรรมการเรียนรู 
     (  วธิีสอนแบบบรรยาย    วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ) 
     นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง  ความรูพ้ืนฐานประชาคมอาเซียน 
     ช่ัวโมงท่ี  ๑ – ๒ 
     ๑. ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับประวัติความเปนมาของการกอตั้งอาเซียนและทบทวนชื่อประเทศในกลุม
ประชาคมอาเซียน 
     ๒.  ครูอธิบายเชื่อมโยงใหเห็นถึงความสําคัญของการจัดตั้งอาเซียนโดยวีดีทัศนในหัวขอ  เรื่อง  
ความสําคัญของการจัดตั้งอาเซียน  ประวัติความเปนมาของประชาคมอาเซียน 
     ๓.  ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงความสําคัญของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
     ๔.  ใหนักเรียนศึกษาใบความรูท่ี ๑ ในหัวขอตอไปนี้ 
          ๔.๑   ชื่อประเทศประชาคมอาเซียน 
          ๔.๒   การรวมกอตั้งประชาคมอาเซียน 
          ๔.๓   ความจําเปนตองตั้งประชาคมอาเซียน 



๑๓ 

 

ASEAN  LEARNING  SCHOOL                                                             DANMAEKHAMMAN   SCHOOL 

 

          ๔.๔   ประเทศสมาชิกใหมเขารวมกับประชาคมอาเซียน 
          ๔.๕   เปาหมายและวัตถุประสงคของการกอตั้งประชาคมอาเซียน 
          ๔.๖   สัญลักษณประชาคมอาเซียนและความหมาย 
          ๔.๗   นักเรียนมีสวนชวยสรางประชาคมอาเซียนไดอยางไร 
      ๕. ครูแบงนักเรียนออกเปน  ๕  กลุม ๆ  ละ  ๔  คน  ใหแตละกลุมทํารายงานจากใบความรูท่ี  ๑ 
  
       ช่ัวโมงท่ี  ๓ – ๔ 
       ๑.  ครูทบทวนโดยการเปด   วี  ซี  ดี  เก่ียวกับเรื่อง  ประชาคมอาเซียนใหนักเรียนดูและใหนักเรียน
ชวยกันวิเคราะหถึงความจําเปนในการรวมกันจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
       ๒.  ครูอธิบายเชื่อมโยงใหนักเรียนไดศึกษาเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
       ๓.  ครูใหนักเรียนแบงกลุม  ๑๐ กลุม  มอบหมายใหแตละกลุมศึกษาคนควาเก่ียวกับประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนกลุมละประเทศ  ในหัวขอตอไปนี้  
              ๓.๑ ความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจ 
              ๓.๒ ความม่ันคงทางการเมืองและการปกครอง 
              ๓.๓ ความม่ันคงทางวัฒนธรรม 
       ๔.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมาอธิบายจากการศึกษาคนควา   
       ๕.  ครูอธิบายเพ่ิมเติมใหนักเรียนเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนท่ีนักเรียนควรรูและใหนักเรียนรวมกัน
คิดวานักเรียนจะมีสวนชวยสรางประชาคมอาเซียนไดอยางไร 
       ๗.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 
๑๐. ส่ือ / แหลงเรียนรู 
      ๑๐.๑  สื่อการเรียนรู 
               ๑)  วี   ซี   ดี   เรื่อง   อาเซียน 
               ๒)  ใบความรู  เรื่อง   ความรูพ้ืนฐานอาเซียน 
             ๓)  ใบงาน  เรื่อง   ความรูพ้ืนฐานอาเซียน 
      ๑๐.๒  แหลงเรียนรู 
                ๑)  หองสมุดโรงเรียน 
                ๒)  หนังสืออาเซียน 
                ๓)  แหลงขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
       ๔)  หนังสือเรียน 
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แบบทดสอบกอนเรียน ( Pre-Test ) 
ชื่อ ______________________ นามสกุล________________ เลขท่ี________ ชั้น ________ 
ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหนาคําตอบท่ีถูกตอง 
๑.  รายไดหลักของราชอาณาจักรกัมพูชามาจากขอใด 
      ก.  เกษตรกรรม    ข.  การคาขาย 
      ค.  การทองเท่ียว    ง.  อุตสาหกรรม 
๒.  ประเทศเพ่ือนบานของไทยในขอใดท่ีเคยตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศสท้ังหมด 
      ก.  มาเลเซีย - กัมพูชา   ข.  เวียดนาม - ลาว 
      ค.  พมา - กัมพูชา    ง.  ลาว - กัมพูชา 
๓.  ประเทศเพ่ือนบานของไทยขอใดท่ีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 
      ก.  ลาว     ข.  กัมพูชา 
      ค.  พมา     ง.  มาเลเซีย 
๔.  ขอใดเปนลักษณะทางเศรษฐกิจของสหภาพพมา 
     ก.  มีการติดตอคาขายกับตางประเทศเปนหลัก     ข.  มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 
     ค.  มีเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีความทันสมัย            ง.  มีการทําอุตสาหกรรมน้ํามันในประเทศ 
๕.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบานของไทย 
      ก.  ภายหลังไดรับเอกราชประเทศลาวไดถูกแทรกแซงโดยฝายพันธมิตรและฝายโลกเสรี 
      ข.  กลุมเขมรแดงในกัมพูชาไดรวมตัวกันเพ่ือตอตานการปกครองของอังกฤษ 
      ค.  พมาทําสงครามตอตานการปกครองของอังกฤษจนไดรับชัยชนะ 
      ง.  มาเลเซียเปนประเทศเดียวท่ีไมตกเปนเมืองข้ึนของชาติตะวันตก 
๖.  ขอใดไมใชความแตกตางระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 
     ก.  ภาษาท่ีใชในราชการ   ข.  ศาสนาท่ีคนสวนใหญนับถือ 
     ค.  ลักษณะการเมืองการปกครอง  ง.  ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
๗.  ประชาคมอาเซียนมีเปาหมายอยางไร 
     ก. ใหประเทศในกลุมอาเซียนรวมกันเพ่ือพัฒนาภูมิภาค    
     ข.  ใหประเทศในกลุมอาเซียนแขงขันกันทางเศรษฐกิจ 
     ค.  ใหประเทศในกลุมอาเซียนตอตานการลงทุนของชาติตะวันตก 
     ง.  ใหประเทศในกลุมอาเซียนสนับสนุนสินคาของประเทศท่ีดอยพัฒนา 
๘.  ประเทศไทยไดรับผลประโยชนจากการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนอยางไร 
     ก.  ประเทศไทยไดเขาไปลงทุนในตางประเทศ         ข.  ชาติตะวันตกเขามาลงทุนภายในประเทศมากข้ึน  
     ค.  ไดรับสิทธิพิเศษในการปนผลการลงทุนกับตางชาติ  ง.  ไดลดภาษีทางการคาในการติดตอคาขายกับ
กลุมอาเซียน 
๙.  ประเทศใดไมไดเปนผูกอตั้งกลุมอาเซียน 
     ก.  ประเทศไทย    ข.  ประเทศกัมพูชา 
     ค.  ประเทศมาเลเซีย    ง.  ประเทศฟลิปปนส 
๑๐.  อาเซียนกอตั้งข้ึนเพ่ือจุดประสงคใด 
       ก.  เพ่ือตอตานการลาอาณานิคม  ข.  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค 
       ค.  เพ่ือสรางสันติภาพใหประชาคมโลก ง.  เพ่ือชวยเหลือประเทศท่ียากจนในภูมิภาค 
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ประวัติอาเซียน ประวัติการกอตั้ง,ประเทศสมาชิก,วัตถุประสงคในการกอตั้ง,ผลการ
ปฏิบัติงาน  

        ๑.อาเซียนมีประเทศสมาชิกท้ังหมด ๑๐ ประเทศ  ไดแก  บรูไนดารุสซาลาม  
กัมพูชา  อินโดนีเซีย    ลาว  มาเลเซีย   พมา   ฟลิปปนส   สิงคโปร   ไทย    และ
เวียตนาม 

 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

 

 

 

 ่ ใ ่    
   

 

 

 

 
ใบความรูท่ี ๑ 

เรื่อง  ประวัติอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ใบความรูท่ี  ๑ 
เรื่อง   ประวัติอาเซียน 
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สัญลักษณอาเซียน 

 

 

                            

 

 

 สัญลักษณของอาเซียนเปนรวงขาวสีเหลือง  ๑๐  มัด  หมายถึง  การท่ีประเทศในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตท้ัง ๑๐ ประเทศรวมกันเพ่ือมิตรภาพและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันอยูในพ้ืนท่ีวงกลม 
สีแดง    สีขาว  และสีน้ําเงิน   ซ่ึงแสดงถึงความเปนเอกภาพ มีตัวอักษรคําวา “ asean”  สีน้ําเงินอยูใตภาพ 
อันแสดงถึงความมุงม่ันท่ีจะทํางานรวมกันเพ่ือความม่ันคง  สันติภาพ  เอกภาพ และความกาวหนาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนสีท้ังหมดท่ีปรากฏในสัญลักษณของอาเซียนเปนสีสําคัญท่ีปรากฏในธงชาติของแตละประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
       สีน้ําเงิน  หมายถึง  สันติภาพและความม่ันคง    
       สีแดง     หมายถึง  ความกลาหาญและการมีพลวัต   
       สีขาว     หมายถึง  ความบริสุทธิ์      
       สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง 
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  ใบความรูท่ี ๒ 
เรื่อง     การรวมกันกอตั้งสมาคมอาเซียน  

การจัดตั้ง 
           สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ อาเซียน กอตั้งข้ึนโดยปฏิญญา 
กรุงเทพฯไดรับการจัดตั้งข้ึนในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ ณ วังสราญรมย ในกระทรวงการตางประเทศ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มแรก ๕ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และ
ไทย ตอมา บรูไน ดารุสซาลามไดเขารวมเปนสมาชิกในวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๒๗ เวียดนามไดเขารวมเม่ือวันท่ี 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ลาวและพมาเขารวมเม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และกัมพูชาเม่ือวันท่ี ๓๐ 
เมษายน ๒๕๔๒ เอเซียตะวันออก-เฉียงใต ไดแกอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ไดลงนาม
ใน "ปฏิญญากรุงเทพฯ" [Bangkok Declaration] เพ่ือจัดตั้งสมาคมความรวมมือในระดับภูมิภาคของประเทศ
ตางๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต ภายใตชื่อ"สมาคมประชาชาติแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต" หรือ "อาเซียน" 
[ASEAN] ซ่ึงเปนตัวยอของ Association of South East Asian Nations ชื่อทางการในภาษาอังกฤษของ
อาเซียนท้ังนี้ กอนหนาท่ีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ รัฐมนตรีตางประเทศของท้ัง ๕ ประเทศไดหารือกัน
เก่ียวกับความเปนไปได ของการจัดตั้งสมาคมอาเซียนและยกรางปฏิญญากรุงเทพฯ ท่ีแหลมแทน จังหวัดชลบุร ี

       ปฏิญญากรุงเทพฯ ไดระบุวัตถุประสงคสําคัญ ๗ ประการ ของการจัดตั้งอาเซียน ไดแก 
๑. สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
เทคโนโลย ีวิทยาศาสตร และการบริหาร 
๒. สงเสริมสันติภาพและความม่ันคงสวนภูมิภาค 
๓. เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 
๔. สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๕. ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในรูปของการฝกอบรมและการวิจัย และสงเสริมการศึกษา
ดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา ตลอดจนปรับปรุงการขนสง
การคมนาคม 
๗. เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคการความรวมมือแหงภูมิภาคอ่ืนๆ 
และองคการระหวางประเทศนับตั้งแตวันกอตั้งอาเซียนไดพยายามแสดงบทบาทในการธํารงรักษา
และสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพความม่ันคงและความเจริญรวมกันในภูมิภาคตลอดจนมี
วิวัฒนาการอยางตอเนื่องในการสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศสมาชิก ตลอดจน
พัฒนาการในเรื่องความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมจนเปนท่ีประจักษแกนานาประเทศ และ
นําไปสูการขยายสมาชิกภาพ โดยบรูไนดารุสซาลามเขาเปนสมาชิกลําดับท่ี๖ เม่ือป ๒๕๒๗
เวียดนามเขาเปนสมาชิกลําดับท่ี ๗ ในป ๒๕๓๘ลาวและพมา เขาเปนสมาชิกพรอมกันเม่ือป 
๒๕๔๐ กัมพูชา เขาเปนสมาชิกลาสุดเม่ือป ๒๕๔๒ทําใหในปจจุบัน อาเซียนมีสมาชิกรวมท้ังหมด 
๑๐ ประเทศ 
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วัตถุประสงค ปฏิญญา อาเซียน (The ASEAN Declaration) ไดระบุวา เปาหมายและ
จุดประสงคของอาเซียน คือ 
       ๑) เรงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรม
ในภูมิภาค และ  
       ๒) สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและ  หลัก
นิติธรรมในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดม่ันในหลักการแหงกฎ
บัตรสหประชาชาติใน โอกาสครบรอบ ๓๐ ปของการกอตั้งอาเซียน ในป ๒๕๔๐ (ค.ศ.๑๙๙๗) 
ผูนําของประเทศสมาชิกอาเซียนไดรับรอง “วิสัยทัศนอาเซียน ๒๐๒๐” (ASEAN Vision ๒๐๒๐) 
โดยเห็นพองกันในวิสัยทัศนรวมของอาเซียนท่ีจะเปนวงสมานฉันทในภูมิภาค ตะวันออกเฉียงใต 
ตองการมีปฏิสัมพันธกับภายนอก การใชชีวิตในสภาพท่ีมีสันติภาพ เสถียรภาพ และความ
เจริญรุงเรือง ผูกมัดกันเปนหุนสวนในการพัฒนา ท่ีมีพลวัตและในประชาคมท่ีมีความเอ้ืออาทร
ระหวางกัน ป ๒๕๔๖ ผูนําอาเซียนไดเห็นพองกันท่ีจะจัดตั้งประชาคมอาเซียนท่ีประกอบดวย ๓ 
เสาหลัก อันไดแก ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community–ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ภายในป 
๒๕๖๓ ตอมา ในการประชุม สุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๑๒ ท่ีเมืองเซบู ฟลิปปนส ผูนําประเทศ
อาเซียนตกลงท่ีจะเรงรัดกระบวนการสรางประชาคมอาเซียนใหแลว เสร็จภายในป ๒๕๕๘ 

 
 

ใบงานท่ี ๑ 
เรื่อง  ความเปนมาของประเทศอาเซียน 

 
๑. การกอตั้งอาเซียนวาดวยปฏิญญากรุงเทพฯ ไดรวมลงนาม   .......... ประเทศ  ไดแก 
    ๑.๑ ........................................................................................................................................................... 
    ๑.๒............................................................................................................................................................. 
    ๑.๓ ............................................................................................................................................................ 
    ๑.๔............................................................................................................................................................. 
    ๑.๕ ............................................................................................................................................................ 
๒. คําวา “ปฏิญญากรุงเทพฯ” มีวัตถุประสงคสําคัญเรื่องใดบาง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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ใบงานท่ี ๒ 
เรื่อง  เปาหมายและวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน 

๑. นักเรียนบอกเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งอาเซียน 
    ๑.๑.............................................................................................................................................................. 
    ๑.๒............................................................................................................................................................... 
    ๑.๓............................................................................................................................................................... 
    ๑.๔............................................................................................................................................................... 
    ๑.๕............................................................................................................................................................... 
๒. การเขารวมของประเทศสมาชิกใหมปฏิญญาอาเซียนการเขารวมของประเทศสมาชิกใหมระบุไววา 
   อยางไร 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
๓. เรื่องใดเปนความสําเร็จของอาเซียน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
๔. ประเทศนกลุมอาเซียนไดวางรากฐานบูรณาการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนเรื่องใดบาง 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒            เรื่อง  เพ่ือนบานอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๒          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖                        เวลา  ๕ ช่ัวโมง   
ผูสอน  .................................................            สอนวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ..................... 

 
๑. ผลการเรียนรู 
 บอกประเทศสมาชิกและขอมูลพ้ืนฐานได 
๒. สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
 ประเทศสมาชิกอาเซียน   ๑๐  ประเทศรวมท้ังขอมูลพ้ืนฐานของแตละประเทศ 
๓. สาระการเรียนรู 
ความรู 
    รูขอมูลสัญลักษณอาเซียน  สัญลักษณประเทศสมาชิกอาเซียน  รูปแบบการปกครอง   ศาสนา   
ศิลปวัฒนธรรม   การแตงกาย   อาหาร   ภาษาท่ีใชในประเทศอาเซียน  มีความสําคัญในการดําเนินชีวิตอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข 
ความรูเก่ียวกับประเทศอาเซียน    
           ๑)  ดินแดน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
           ๒)  รูปแบบการปกครอง 
           ๓)  ชาติพันธุ 
           ๔)  เงินตรา 
           ๕)  ภาษา                  
           ๖)  ศาสนา 
           ๗)  การแตงกาย 
          ๘)  วัฒนธรรมประเพณี 
          ๙)  อาหาร 
          ๑๐)  ทรัพยากร 
ทักษะ/กระบวนการ 

๑. สืบคนขอมูล    
๒. กระบวนการกลุม 
๓. การนําเสนอ 

คุณลักษณะ 
 รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ใฝเรียนรู มีวินัย  มุงม่ันในการทํางานและ มีจิตสาธารณะ 

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
    ๔.๑  ความสามารถในการคิด 
          ๑)    ทักษะการคิดวิเคราะห 
    ๔.๒  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
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          ๑)    กระบวนการปฏิบัติ 
          ๒)    กระบวนการทํางานเปนกลุม 
    ๔.๓  ความสามารถในการสื่อสาร(โดยใชภาษาอังกฤษ) 
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
    ๔.๑  ความสามารถในการคิด 
          ๑)    ทักษะการคิดวิเคราะห 
    ๔.๒  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
          ๑)    กระบวนการปฏิบัติ 
          ๒)    กระบวนการทํางานเปนกลุม 
    ๔.๓  ความสามารถในการสื่อสาร(โดยใชภาษาอังกฤษ) 
 
๕. กาวัดผลและประเมินผล 
 ๕.๑ การประเมินผลกอนเรียน 
๖.  การประเมินผล/เกณฑการประเมินใบงาน 

  
  กิจกรรมการเรียนรู 
 ครูใหนักเรียนแบงกลุม  ๑๐  กลุม  มอบหมายใหแตละกลุมศึกษาคนควาเก่ียวกับประเทศสมาชิก
อาเซียนแตละประเทศในหัวขอตอไปนี้จากใบความรู 

   ๑  ดินแดน 
             ๒  รูปแบบการปกครอง 
             ๓  ชาติพันธุ 

  ๔  เงินตรา 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ 
(๑๐  คะแนน) 

๓ 
(๙  คะแนน) 

๒ 
(๗-๘  คะแนน) 

๑ 
(๕-๖  คะแนน) 

เขียนอธิบายหรือสรุป
วิเคราะหพัฒนาการ
ดานการเมือง การ
ปกครอง และ
เศรษฐกิจในประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปวิเคราะห
พัฒนาการดาน
การเมือง การ
ปกครอง และ
เศรษฐกิจในประเทศ
สมาชิกอาเซียนได
ถูกตอง  ครบถวน  
สมบูรณ และ
สามารถวิเคราะห 
สถานการณตาง ๆ 
ได 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปวิเคราะห
พัฒนาการดาน
การเมือง การ
ปกครอง และ
เศรษฐกิจในประเทศ
สมาชิกอาเซียนได
ถูกตอง  ครบถวน  
สมบูรณ 

เขียนอธิบายหรือสรุป
วิเคราะหพัฒนาการ
ดานการเมือง การ
ปกครอง และ
เศรษฐกิจในประเทศ
สมาชิกอาเซียนได
ถูกตอง  ครบถวน   

เขียนอธิบายหรือ
สรุปวิเคราะห
พัฒนาการดาน
การเมือง การ
ปกครอง และ
เศรษฐกิจในประเทศ
สมาชิกอาเซียนได  
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  ๕  ภาษา     
            ๖  ศาสนา 
             ๗  การแตงกาย 
             ๘  วฒันธรรมประเพณี 
             ๙  อาหาร 
            ๑๐  ทรัพยากร 
       ๔.  ใหนักเรียนทําใบงานท่ี ๑ เก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมา
อธิบายจากการศึกษาคนควา    
       ๕.  ครูอธิบายเพ่ิมเติมใหนักเรียนเขาใจเก่ียวกับอาเซียนท่ีนักเรียนควรรูและใหนักเรียนรวมกันคิดวา
นักเรียนจะมีสวนชวยสรางประชาคมอาเซียนไดอยางไร 
       ๖.  ครูมอบใบงานใหนักเรียนตอบคําถามจากใบกิจกรรมและเฉลยพรอมกัน 
       ๗.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
๘. ส่ือ / แหลงเรียนรู 
      ๘.๑  สื่อการเรียนรู 
              ๑) ใบความรู  เรื่อง   ประเทศสมาชิก 
            ๒)  ใบงาน   
     ๓) ลูกโลก 
     ๔) รูปภาพ 
      ๘.๒  แหลงเรียนรู 
               ๑)  หองสมุดโรงเรียน 
               ๒)  หนังสืออาเซียน 
               ๓)  แหลงขอมูลจากอินเทอรเน็ต  
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แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน  หนวยท่ี ๒ 
 

คําช้ีแจง  ใหกา  X    ทับตัวอักษรหนาขอความท่ีเปนคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 
๑. ประเทศใดเขาเปนสมาชิกอาเซียนประเทศสุดทาย 
    ก.  บรูไน     ข.  ลาว      ค. กัมพูชา      ง.  พมา  
๒.  ธงสี่เหลี่ยมผืนผาพ้ืนสีเหลอืง ภายในมีแถบสีขาวและสีดําวางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบนดาน 
     คันธงไปยังมุมลางดานปลายธง โดยสีขาวอยูบน สีดําอยูลาง กลางธงนั้นมีภาพตราแผนดิน หมายถึง 
     ธงชาติประเทศใด 

ก. อินโดนีเซีย ข.มาเลเซีย ค.บรูไน  ง.สิงคโปร 
๓. ประเทศใดท่ีมีความตองการนําสินคาเกษตรและแรงงาน 

ก.  อินโดนีเซีย ข. มาเลเซีย ค. บรูไน  ง. สิงคโปร 
๔.   สิ่งใดเปนศูนยรวมแหงความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวพมา 

 ก.  มหาเจดียชเวดากอง  ข.  เจดียชเวดากอง  ค.  พระธาตุอินทรแขวน          ง. กอนหิน
มหัศจรรย 

๕.  ชนชาติใดเปนกลุมชาวคริสตท่ีใหญท่ีสุดในพมา 
       ก. ชาวอินตา       ข. ชาวกะเหรี่ยง       ค. ชาวยะไข       ง. ชาวคะยา 
 ๖.  ประเทศใดในกลุมอาเซียนท่ีมีแนวนโยบายทางเศรษฐกิจแตกตางไปจากประเทศอ่ืนๆ 
       ก. อินโดนีเซีย ข. มาเลเซีย ค. บรูไน  ง. สิงคโปร 
๗. นโยบายของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเปนอุปสรรคในการรวมตัวทางดานเศรษฐกิจคือนโยบาย 
       ก. นโยบายเพ่ิมพิกัดภาษีศุลกากร         ข. นโยบายจํากัดสิทธิผลประโยชนแหงชาติ 
       ค. นโยบายปกปองผลประโยชนแหงชาติ        ง. นโยบายกีดกันทางการคาระหวางประเทศ
สมาชิก 
๘.  สาเหตุใดท่ีทําใหการคาขายระหวางประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียนไมเกิดผลสําเร็จเทาท่ีควร 
       ก. ผลิตสินคาท่ีคลายคลึงกัน 
       ข. ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพต่ํากวาภูมิภาคอ่ืน 
       ค. ราคาสินคาของประเทศสมาชิกสูงกวาภูมิภาคอ่ืน 
       ง.  นิยมคาขายกับชาวยุโรปมากกวาชาวเอเชียดวยกัน 
 
๙. ประเทศใดในกลุมอาเซียนท่ีมีลักษณะเปนคาบสมุทร 
      ก. สิงคโปร      ข. มาเลเซีย      ค. ฟลิปปนส      ง.  อินโดนีเซีย 
๑๐. ภาษาหลักของบรูไน คือภาษาใด 
      ก. ภาษาจีน      ข. ภาษาทมิฬ            ค. ภาษามาเลย      ง. ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 



๒๔ 
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ใบความรูท่ี  ๑ 
เรื่อง  ความรูเกี่ยวกับประเทศบรูไนไดรุสซาลาม 

 
บรูไนเปนสมาชิกอาเซียน เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๗  มีชื่อทางการวา รัฐบรูไนดารุสซาลาม   
         ๑. พ้ืนท่ี  ๕,๗๖๕   ตารางกิโลเมตร 
         ๒. เมืองหลวง  บันดารเสรีเบกาวัน 
         ๓. ดินแดน   เปนประเทศท่ีตั้งอยูบนเกาะบอรเนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชายฝงทางดาน
เหนือจรดทะเลจีนใต พรมแดนทางบกท่ีเหลือจากนั้นถูกลอมรอบดวย รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย 

๔.  รูปแบบการปกครอง   ระบอบกษัตริย  มีสมเด็จพระราชาธิบดีเปนประมุข  ของรัฐและเปน
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีการคลัง 

๕. สัญลักษณ :  ตราแผนดินของบรูไน 
๖. ชาติพันธุ   :  กลุมชาวมุสลิม 
๗. เงินตรา :ใชเงินสกุลดอลลารบรูไนมีมูลคาเทากับเงินดอลลารสิงคโปรและสามารถใชแทนกันได 
๘. ภาษา  :   มาเลยเปนภาษาราชการ  รองลงมา  เปนภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

           ๙. ศาสนา :  สวนใหญชาวบรูไนนับศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ ๖๗% รองลงมาเปนศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน ๑๓% ศาสนาคริสต ๑๐% ศาสนาฮินดู ความเชื่อพ้ืนเมืองและอ่ืนๆ 
          ๑๐. การแตงกาย :  สตรีชาวบรูไนแตงกายมิดชิด นุงกระโปงยาว  เสื้อแขนยาวและมีผาโพกศีรษะ 
หลีกเหลี่ยงเสื้อผาสีเหลือง เพราะถือเปนสีของพระมหากษัตริย 
          ๑๑.  อาหาร   :  อัมบูยัด แปงกวน อาหารพ้ืนเมืองท่ีเปนท่ีนิยมกัน 
          ๑๒. ทรัพยากร  :  บรูไนเปนประเทศผูสงออกน้ํามันเปนสินคาหลัก  
ขอควรรู 
           สินคาท่ีขัดกับขอกําหนดฮาลาล  ไดแก  เนื้อไกสด / แชแข็ง ( ท่ีไมเชือดโดยชาวมุสลิม) สินคาท่ีขัดกับ
ประเพณี  ไดแก  ภาพและสิ่งพิมพลามกอนาจาร  สินคาท่ีขัดขอปฏิบัติของศาสนาอิสลาม เชน เครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล   

 
 
 

          
 

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99


๒๕ 
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ใบความรูท่ี  ๒ 
ประเทศกัมพูชา  เมืองแหงนครวัด นครธม 

 
ประเทศกัมพูชา  เปนสมาชิกอาเซียนเม่ือวันท่ี   ๓๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  มีชื่อเปนทางการวา ราชอาณาจักรกัมพูชา 
๑. พ้ืนท่ี  ๑๘๑,๐๓๕  ตารางกิโลเมตร 
๒. เมืองหลวง   :   กรุงพนมเปญ 
๓. ดินแดน  :  มีพรมแดนทางทิศใตจรดกับอาวไทย ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทางทิศเหนือติดกับ
ประเทศไทยและลาว ทางทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม  
๔.  รูปแบบการปกครอง  :   ระบอบประชาธิปไตย  มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
๕. สัญลักษณ  :  ปราสาทนครวัด นครธม มียอดปรางค  ๕  ยอด ปราสาทบันทายสรีส่ิงมหัศจรรยของโลก 
๖. ชาติพันธุ    :   ชนชาติขอม 
๗.  เงินตรา   :   เงินสกุลเรียล 
๘. ภาษา  :   เขมรเปนภาษาราชการ   สวนภาษาท่ีใชโดยท่ัวไป  ไดแก  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เวียตนาม  จีน  
ไทย 
๙. ศาสนา  :  พุทธ ( นิกายเถรวาท)   อิสลาม     คริสต 
๑๐. การแตงกาย  :   หญิง นิยมนุงผาถุงสีดํา เนื้อ มัน คาดเข็มขัด ใสเสื้อ สี งานพิธีนุงผายก พวกในวังมักนุง    
                                 ผาโจงกระเบน ไวผมตัด ทานหมากจนฟนดํา 
                                ผูชาย นุงผาโจงกระเบน ใสเสื้อ คอปด ขัดกระดุมหาเม็ด 
๑๑.  อาหาร   :  ประจําชาติคือ  ขนมจีนน้ํายาแบบเขมรและแกงเปรี้ยว ( ซัมลอ – มจูล) 
๑๒. ทรัพยากร   :   ปาไม   ปลาน้ําจืดในทะเลสาบเขมร   อัญมณี    เหล็ก   ถานหิน  แมงกานิส 

 
         
  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1


๒๖ 
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ใบความรูท่ี  ๓ 
ประเทศ  อินโดนีเซีย ดินแดนแหงความศักดิ์สิทธิ์   ความศรัทธา   และศิลปวัฒนธรรม 

 
อินโดนีเซีย  เปนสมาชิกผูกอตั้งอาเซียน  เม่ือวันท่ี  ๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐  
มีชื่อทางการวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  เปนประเทศท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและมีประชากร
มุสลิมมากท่ีสุดในโลก 
๑. พ้ืนท่ี :  ๕,๑๙๓,๒๕๐  ตารางกิโลเมตร 
๒. เมืองหลวง   :   กรุงจาการตา 
๓. ดินแดน   :  เปนหมูเกาะท่ีใหญท่ีสุดในโลก[ตั้งอยูระหวางคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย และ
ระหวางมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอรเนียว (อินโดนีเซีย: กาลิ
มันตัน), ประเทศปาปวนิวกินีบนเกาะนิวกินี (อินโดนีเซีย: อิเรียน)  
๔.  รูปแบบการปกครอง   :  ระบอบประชาธิปไตย  มีประธานาธิบดีเปนผูนําของประเทศ ( วาระการบริหาร
ประเทศ ๕ ป และตอไดอีก ๑ วาระ)  
๕. สัญลักษณ  :   ปรัมปะนาน ศาสนสถานแบบฮินดูสวยงามท่ีสุดของประเทศ   บานหลังคาเขาควาย 
๖. ชาติพันธุ    :   ชนพ้ืนเมืองหลากหลาย เชน ชาวอาเจห  บาตัก  มินังกาบา   
๗.  เงินตรา   :   เงินสกุลรูเปยห 
๘. ภาษา         :     อินโดนีเซีย  เปนภาษาราชการ  หรือเรีกยภาษาบาฮาซา 
๙. ศาสนา     :   อิสลาม ๘๘ %  คริสต ๘%  ฮินดู  ๒ %  พุทธ  ๑ %  ศาสนาอ่ืนๆ ๑% 
๑๐. การแตงกาย  ; ผาบาติกเอกลักษณคนอินโดนีเซีย  
๑๑.  อาหาร       :   บัดมีโกเรง  บะหม่ีผัด  อาหารจานเด็ดของชาวอินโดนีเซีย 
๑๒. ทรัพยากร   :   ปาไม พ้ืนท่ีสวนใหญเปนปาดงดิบ เปนประเทศท่ีมีปาไมมากท่ีสุด  น้ํามันปโตรเลียมทํา 
                                รายไดใหกับ ประเทศมากท่ีสุด   ถานหิน   สัตวน้ํา 
 
 
  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2


๒๗ 
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ใบความรูท่ี  ๔ 
ประเทศ  ลาว  แดนดินถิ่นโขง 

 
ลาวเปนสมาชิกอาเซียนเม่ือวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐  มีช่ือทางการวา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
๑. พ้ืนท่ี  :  ๒๓๖ , ๘๐๐  ตารางกิโลเมตร 
๒. เมืองหลวง  :   นครหลวงเวียงจันทร 
๓. ดินแดน   :  ทิศเหนือจดประเทศจีน  ทิศใตจดประเทศกัมพูชา  ทิศตะวันออกจดประเทศเวียตนามและทิศ
ตะวันตกจดประเทศไทยและพมา 
๔.  รูปแบบการปกครอง   :  ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต 
๕. สัญลักษณ   :   พระธาตุหลวงเวียงจันทร ชาวลาวทุกคนใหความเคารพสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์  วัดชียงทอง 
๖. ชาติพันธุ    :    ลาวลุม   ลาวเทิง   ลาวสูง    
๗.  เงินตรา  :  สกุลเงินกีบ 
๘. ภาษา   :   ลาว 
๙. ศาสนา  :  พุทธ 
๑๐. การแตงกาย  :   นุงซ่ินท่ีทอลายแบบพ้ืนบาน 
๑๑.  อาหาร      :    ตําบักหุง  อาหารพ้ืนเมืองลาว    แจวบองเปนน้ําพริกประจําชาติของลาว 
๑๒. ทรัพยากร   :    ไมซุง   ไมแปรรูป   เสื้อผาสําเร็จรูป 
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ใบความรูท่ี  ๕ 
ประเทศมาเลเซีย  หลากเช้ือชาติ   มากวัฒนธรรม 

 
มาเลเซียเปนสมาชิกผูกอตั้งอาเซียนเม่ือวันท่ี  ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐  
 
๑. พ้ืนท่ี  :  ๓๒๙,๐๗๕๘ ตารางกิโลเมตร 
๒. เมืองหลวง   :  กรุงกัวลาลัมเปอร 
๓. ดินแดน   :     ประกอบดวยดินแด ๒ สวน คือ ดินแดนมาเลเซียตะวันตกบนคาบสมุทรมลายู  และดินแดน
มาเลเซียตะวันออกบนเกาะบอรเนียว 
๔.  รูปแบบการปกครอง   :  ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา   
๕. สัญลักษณ  :   ตึกแฝดเปโตรนัสท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร 
๖. ชาติพันธุ    :   ชาวอาหรับ 
๗.  เงินตรา    :  เงินสกุลริงกิต 
๘.  ภาษา         :      มาเลย 
๙. ศาสนา     :    อิสลาม 
๑๐. การแตงกาย  :  นุงโสรงปาเตะพันยาวถึงขอเทาและสวมเสื้อตัวสั้นรัดรูปมีผาคลองคอ 
๑๑.  อาหาร       :   อาหารประจําชาติของมาเลเซียคือ  สะเตะ 
๑๒. ทรัพยากร    :  ยางพาราท่ีสําคัญของโลก     ปาลมนํามัน  มะพราว    แรดีบุก 
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ใบความรูท่ี  ๖ 
ประเทศพมา   แดนมหัศจรรยแหงลุมน้ําอิระวดี 

 
พมาเปนสมาชิกอาเซียนเม่ือวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๔๐ ข่ือเปนทางการวา สหภาพพมา 
 
๑. พ้ืนท่ี  :  ๖๕๗, ๗๔๐   ตารางกิโลเมตร 
๒. เมืองหลวง  :   เนปดอว 
๓. ดินแดน   :    ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของไทย ทิศเหนือและตะวันออกจดสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ทิศตะวันตกจดอินเดีย บังกลาเทศ  อาวเบงกอล  ทิศใตจดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว       
๔.  รูปแบบการปกครอง   :  ระบอบเผด็จการ  ปกครองโดยรัฐบาลทหาร 
๕. สัญลักษณ  :   มหาเจดียชเวดากอง 
๖. ชาติพันธุ    :   ชนเผา ๘ เชื้อชาติ  คือพมา  ฉาน   กะเหรี่ยง   ยะไข   คะฉ่ิน   คะยา   ฉ่ิน   มอญ    
๗.  เงินตรา   :   สกุลเงินจั๊ด 
๘. ภาษา        :     ภาษาราชการพมา 
๙. ศาสนา    :    พุทธ 
๑๐. การแตงกาย   :  ชาวพมาท้ังชายหญิงนิยมนุงโสรง  ผาถุงและรองเทาแตะคีบมากกวานุงกางเกง 
๑๑.  อาหาร        :   มงอินคา  ขนมจีนน้ํายาตํารับพมา เปนอาหารยอดนิยมระดับชาติ 
๑๒. ทรัพยากร     :   สัตวน้ํา    ปาไม   ขาวเจา     
 
 
 
 
  



๓๐ 
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ใบความรูท่ี  ๗ 
ประเทศฟลิปปนส   เมืองแหงหมูเกาะและภูเขาไฟ 

 
ประเทศฟลิปปนสเปนสมาชิกผูกอตั้งอาเซียนเม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐  
 ช่ือเปนทางการ สาธารณรัฐฟลิปปนส   
 
๑. พ้ืนท่ี  :  ๒๙๘,๑๗๐  ตารางกิโลเมตร 
๒. เมืองหลวง  :  กรุงมะลิลา 
๓. ดินแดน   :  ตั้งอยูระหวางทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟก 
๔.  รูปแบบการปกครอง   :  ประชาธิปไตยตามแบบสหรัฐอเมริกา มีประธานาธิบดีเปนประมุข 
๕. สัญลักษณ  :   ภูเขาไฟ 
๖. ชาติพันธุ    :   เชื้อสายมาเลย   สเปน   อเมริกัน    ชาวจีน   
๗.  เงินตรา    :   สกุลเงินเปโซฟลิปปนส 
๘. ภาษา    :  ตากาล็อกเปนภาษาประจําชาติ   ภาษาฟปนสและภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ     
๙. ศาสนา   :  คริสตนิกายโรมันคาทอลิค   นิกายโปรเตสแตนท    อิสลาม    พุทธ 
๑๐. การแตงกาย  :  ชายจะสวมเสื้อบารองตากาล็อก ปกดานหนาและขอมือปกคอตั้งสูง ตัดเย็บดวยใย
สับปะรด  ปลอยชาย    สวนหญิงจะใสชุดบาเรียด คาราท่ีดัดแปลงมาจากชุดของสเปนมีลักษณะเปนชุดกระ
โปงยาวไหลยก  และปกฉลุรวดลาย 
๑๑.  อาหาร   :   
๑๒. ทรัพยากร   :   มะพราว  ออย   ปานมะลิลา   ขาวโพด   ยาสูบ  สับปะรด 
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ใบความรูท่ี  ๘ 
ประเทศสิงคโปร    เมืองเนรมิต  มีระเบียบ  เศรษฐกิจดี 

ประเทศสิงคโปรเปนสมาชิกผูกอตั้งอาเซียนเม่ือวันท่ี ๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐  
มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐสิงคโปร 
 
๑. พ้ืนท่ี  :  ๖๙๙ .๔  ตารางกิโลเมตร 
๒. เมืองหลวง   :  สิงคโปร 
๓. ดินแดน   :  ตั้งอยูปลายแหลมมลายู  ทางตอนเหนือมีชองแคบยะโฮรก้ันระหวางสิงคโปรกับมาเลเซีย  ทาง
ตอนใตติดกับชองแคบสิงคโปร  ก้ันระหวางสิงคโปรกับอินโดนีเซีย  
๔.  รูปแบบการปกครอง   :  ระบอบสาธารณรัฐ   มีประธานาธิบดีเปนประมุข 
๕. สัญลักษณ  :  หัวสิงโตสีแดง หมายถึงความกลาหาญ  เข็มแขง  ความเปนเลิศ  
๖. ชาติพันธุ    :  ชาวเลย   จีน   มาเลย  อินเดีย   
๗.  เงินตรา  :  เงินสกุลดอลลารสิงคโปร 
๘. ภาษา    :   มาเลยเปนภาประจําชาติและใชภาษาอังกฤษ  มาเลย  จีนกลางและทมิฬเปนภาษาราชการ 
๙. ศาสนา  :   พุทธ    อิสลาม  คริสต   ฮินดู  
๑๐. การแตงกาย  :   
๑๑.  อาหาร   :  ขาวมันไกสิงคโปร   สะเตะอาหารจานเด็จ  เปดปกก่ิง  กระเพาะปลากวางตุง 
๑๒. ทรัพยากร   :  โรงกลั่นน้ํามัน    
 
 
 
 
  



๓๒ 
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ใบความรูท่ี  ๙ 
ประเทศไทย 

ประเทศไทยเปนสมาชิกผูกอตั้งอาเซียนเม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐ มีช่ืออยางเปนทางการวา 
ราชอาณาจักรไทย  
๑. พ้ืนท่ี  :  ๕๑๓,๑๑๕  ตารางกิโลเมตร 
๒. เมืองหลวง   :   กรุงเทพมหานคร 
๓. ดินแดน    :   ประเทศไทยตั้งอยูในแหลมอินโดจีน  การท่ีเรียกวาแหลมอินโดจีน  เพราะถือวาอยูระหวาง
ประเทศอินเดีย กับประเทศจีน ซ่ึงเปนการถือเอาประเทศใหญเปนจุดอาง  แตถาถือเอาสภาพทางภูมิศาสตร 
เปนจุดอางก็นาจะเรียกวา อินโด - แปซิฟค  เพราะเปนแหลมท่ีแบงนานน้ําออกเปนมหาสมุทรอินเดีย และ
มหาสมุทรแปซิฟค   
๔.  รูปแบบการปกครอง   :   ระบอบประชาธิปไตย  มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
๕. สัญลักษณ   :   วัดพระแกว ( วัดพระศรีรัตนศาสดาราม )   
๖. ชาติพันธุ    :    ชนชาติไทย 
๗.  เงินตรา  :  สกุลเงิน  บาท 
๘. ภาษา   :  ภาษาราชการไทย 
๙. ศาสนา   :   พุทธ    พราหมณ     ฮินดู    คริสต    อิสลาม 
๑๐. การแตงกาย  :   แตงตามสมัยนิยม 
๑๑.  อาหาร   :  อาหารท่ีนํามาเลี้ยงรับรองเปนอาหารไทย อาทิ กระทงทอง ทอดมันกุง แกงเขียวหวานไก หอ
หมกทะเล ผัดผักสี่สหาย ปกไกยัดไส สวนอาหารเปนขาวเหนียวมะมวงและขนมไทย อยางไรก็ตามภายหลัง
รับประทานอาหารนางพิมพเพ็ญ จะมอบตุกตา “พลอยไหม” ใหเปนท่ีระลึกแกคูสมรสดวย 
๑๒. ทรัพยากร   :   ขาว    ขาวโพด     ยางพารา    มันสําปะหลัง     
  



๓๓ 
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ใบความรูท่ี  ๑๐ 
                                      ประเทศเวียดนาม  เมือง จักรยาน  อาหารโอชา  
 
ประเทศเวียดนามเปนสมาชิกอาเซียนเม่ือวันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘   
มีชื่อทางการวา  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
๑. พ้ืนท่ี  :  ๓๓๑,๖๙๐    ตารางกิโลเมตร 
๒. เมืองหลวง    :    กรุงฮานอย 
๓. ดินแดน   :  ตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีน ทิศเหนือจดจีน  ทิศตะวันตกจดลาว  ทิศตะวันตกเฉียงใต 
                        จดกัมพูชา   ทิศใตจดอาวไทย  ทิศตะวันออกจดทะเลจีนใต 
๔.  รูปแบบการปกครอง   :  ระบอบสังคมนิยม  โดยพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม  
๕. สัญลักษณ   :  จักรยาน 
๖. ชาติพันธุ    :  เชื้อสายเวียดนาม  
๗.  เงินตรา    :   สกุลดง 
๘. ภาษา  :  ภาษาราชการ เวียดนาม   ภาษาท่ีใชในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ คือ ภาษาอังกฤษ   ฝรั่งเศส 
จีน 
๙. ศาสนา  :  พุทธ     คริสต      
๑๐. การแตงกาย  :  แตงกายสตรีเรียกวา   อาวสาย   เปนเสื้อชายยาวและสวมใสกางเกงขายาวไวขางใน 
๑๑.  อาหาร   :  เฝอกวยเตี๋ยวพ้ืนเมืองใสไก  เปนอาหารยอดนิยมของเวียดนามมักกินเปนอาหารเชา   
                         จายอ  เหมือนเปาะเปยะทอด   จาวโดมอาหารพ้ืนเมืองฮานอย 
๑๒. ทรัพยากร   :  ขาว   ขาวโพด   ยางพารา  ออย   ชา  กาแฟ   แรธาตุ   ถานหิน  ปาไม  
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ใบงานท่ี  ๑ 
เรื่อง   ประเทศในกลุมอาเซียน 

ตอนท่ี ๑  คําส่ัง   ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
 
๑. เอเชียอาคเนย  หมายถึง............................................................................................................................... 
๒. ประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนหมูเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมี ๔ ประเทศไดแก
.............................................................................................................................................................................. 
๓. ประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีสวนใหญตั้งอยูบนคาบสมุทรหรือแผนดินใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมี ๖ ประเทศ
ไดแก............................................................................................................................................................... 
๔. ประเทศท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในกลุมอาเซียน คือ.......................................................................................... 
๕. ประเทศท่ีไดรับความเสียหายจากความรุนแรงของพายุไตฝุนมากท่ีสุดในกลุมประเทศอาเซียนคือ
.................................................................................................................................................................... 
๖. เมืองทาปลอดภาษีท่ีตั้งอยูในกลุมประเทศอาเซียนหมายถึงประเทศใด...................................................... 
๗. ประเทศในกลุมอาเซียนท่ีไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนมากท่ีสุด คือ............................................... 
๘. ประชากรท่ีอาศัยอยูบนแผนดินใหญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตคือพวก...................................... 
๙. ประชากรท่ีอาศัยอยูตามเกาะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือพวก.................................................. 
๑๐. ภาษาไทยจัดอยูในตระกูลภาษา.................................................................................................................. 
๑๒. ตระกูลภาษาออสโตร – เอเชียติก จะใชอยูในประเทศใดในกลุมอาเซียน................................................. 
๑๓. อาชีพและรายไดของประชากรสวนใหญในกลมุประเทศอาเซียนข้ึนอยูกับ............................................. 
๑๔. ฐานะทางเศรษฐกิจของประชากรสวนใหญในกลุมประเทศอาเซียนมีลักษณะ คือ................................... 
      ................................................................................................................................................................. 
๑๕. การเพาะปลูกแบบข้ันบันไดจะนิยมทํากันในประเทศใดของกลุมอาเซียน.............................................. 
๑๖. ประเทศท่ีไดรับสมญานามวาหมูเกาะแหงเครื่องเทศ คือ.......................................................................... 
๑๗. อุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมและรวมมือของกลุมอาเซียนในชวงระยะไมก่ีปท่ีผานมา  คือ
.............................................................................................................................................................................. 
๑๘. ภาษาสําคัญของประเทศพมาไดแก............................................................................................................ 
๑๙. เขตเกษตรกรรมท่ีสําคัญของไทยอยูบริเวณใด........................................................................................... 
๒๐. พืชเศรษฐกิจท่ีไทยสงออกเปนอันดับหนึ่ง คือ.......................................................................................... 
   
ตอนท่ี ๒   ใหนักเรียนคิดวิเคราะหเก่ียวกับหัวขอตอไปนี้ 
 

๑.  นักเรียนคิดวาบริเวณในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีเปนเขตเศรษฐกิจสําคัญและมีประชากรอาศัย 
                   อยู หนาแนนมากท่ีสุด  พรอมอธิบายเหตุผลประกอบ 
 ................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................. 



๓๕ 
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 ................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................. 
  
 ๒. การกลาวท่ีวาอาชีพประมงเปนอาชีพทีมีความสําคัญรองจากการเกษตรกรรมภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  นักเรียนเห็นดวยหรือไม   เพราะเหตุใด 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
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หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓            เรื่อง  ธงสัญลักษณและภาษานารู 
รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๒          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖                        เวลา  ๑๐ ช่ัวโมง   
ผูสอน  .................................................            สอนวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ..................... 
 
๑. ผลการเรียนรู 

๑. บอกและสรางธงสัญลักษณของอาเซียนได 
๒. บอกความหมายของธงสัญลักษณของอาเซียนได 
๓. พูดสนทนาภาษาประเทศสมาชิกงาย ๆ ได 

 
๒. สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
 สัญลักษณอาเซียนเปนรูปรวงขาวสีเหลือง๑๐ ตนท่ีถูกมัดรวมกันหมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเซียน
ตะวันออกเฉียงใตท้ัง ๑๐ ประเทศรวมกันเพ่ือมิตรภาพ 
 การเรียนรูภาษาสื่อสารของแตละประเทศท่ีมีความแตกตางกันเม่ือมีการรวมกลุมเปนสมาคมอาเชียน 
ตองเรียนรูความหมายเพ่ือเขาใจตรงกัน 
 
๔. สาระการเรียนรู 
          ๔.๑  สัญลักษณของประเทศอาเซียน      
          ๔.๒  ภาษาของประเทศอาเซียน      
 
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
    ๕.๑  ความสามารถในการคิด 
          ๑)    ทักษะการคิดวิเคราะห 
    ๕.๒  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
          ๑)    กระบวนการปฏิบัติ 
          ๒)    กระบวนการทํางานเปนกลุม 
    ๕.๓  ความสามารถในการสื่อสาร 
 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
    ๖.๑  มีวินัย 
    ๖.๒  ใฝเรียนรู 
    ๖.๓  มุงม่ันในการทํางาน 
 
 
 



๓๗ 
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๗. ช้ินงาน / ภาระงาน 
    ๗.๑  ชิ้นงาน / ภาระงานระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
           ๑)   ภาพสัญลักษณอาเซียนติดบอรด 
           ๒)  ตวัอยางภาษางาย ๆ 
    ๗.๒  ชิ้นงาน / ภาระงานรวบยอด 
            ๑)   ภาพสัญลักษณอาเซียนติดบอรด 
            ๒)  ตัวอยางภาษางาย ๆ 
๘. กาวัดผลและประเมินผล 
    ๘.๑  การประเมินผลกอนเรียน 
           ๑)  ทําแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง  ความรูพ้ืนฐานอาเซียน 
    ๘.๒  การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
           ๑)  ใบงานท่ี  ๑.๑  เรื่อง  ประวัติความเปนมาของการจัดตั้งอาเซียน   เปาหมายและวัตถุประสงค
ของการกอตั้งอาเซียน    สัญลักษณของอาเซียน   สัญลักษณและธงชาติประเทศในกลุมอาเซียน 
          ๒)   ใบงานท่ี  ๑.๒   เรื่อง  ความรูเก่ียวกับประเทศในกลุมอาเซียน 
          ๓)   ใบงานท่ี  ๑.๓  เรื่อง   รายงานแตละกลุม  เรื่อง   ความรูเก่ียวกับประเทศในกลุมอาเซียน 
๙.  กิจกรรมการเรียนรู 
       (วธิีสอนแบบบรรยายวิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ) 
      นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง  ความรูพ้ืนฐานอาเซียน 
ช่ัวโมงท่ี  ๑ – ๒ 
     ๑. ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับประวัติความเปนมาของการกอตั้งอาเซียนและทบทวนชื่อประเทศในกลุม 
     ๒.  ใหนักเรียนศึกษาใบความรูท่ี ๑ ในหัวขอตอไปนี้ 
          ๒.๑   เปาหมายและวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน 
          ๒.๒  สัญลักษณอาเซียนและความหมาย 
          ๒.๓  นักเรียนมีสวนชวยสรางประชาคมอาเซียนไดอยางไร 
     ๓. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ  ละ  ๔  คน  ใหแตละกลุมศึกษาความรูเก่ียวกับภาษาในประเทศใน
กลุมอาเซียน   
     ๔. นักเรียนรวมกันหมุนเวียนเปลี่ยนกันในการตอบคําถาม 
     ๕.  นักเรียนแตละคนผลัดกันตรวจกระดาษคําตอบท่ีครูเฉลย 
ช่ัวโมงท่ี  ๓ – ๔ 
     ๑.  ครูใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ ๔ กลุม  มอบหมายใหแตละกลุมศึกษาคนควาเก่ียวกับประเทศสมาชิก 
          ๑.๑  สัญลักษณของประเทศอาเซียน 
          ๑.๒  ภาษาของประเทศอาเซียน  
     ๒.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมาอธิบายจากการศึกษาคนควา  โดยทําเปนเพาเวอรพอยสแตละประเทศ
สมาชิกจนครบ ๑๐  ประเทศ 
     ๓.  นักเรียนนําเสนอผลงานกลุมตนเองเก่ียวกับ สัญลักษณของประเทศอาเซียนและภาษา 
     ๔.  ครูมอบใบงานใหนักเรียนตองคําถามจากใบกิจกรรมและเฉลยพรอมกัน 
     ๕.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 



๓๘ 
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๑๐. ส่ือ / แหลงเรียนรู 
      ๑๐.๑  สื่อการเรียนรู 
             ๑)  ใบความรู  เรื่อง   สัญลักษณของประเทศอาเซียและภาษา 

   ๒)  ใบงาน  เรื่อง   สัญลักษณของประเทศอาเซียและภาษา 
      ๑๐.๒ แหลงเรียนรู 
                ๑)  หองสมุดโรงเรียน 
                ๒)  หนังสืออาเซียนศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตากเขต  ๒ 
                ๓)  แหลงขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๙ 
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หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔            เรื่อง  เด็กไทยสูอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๒          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖                                                       เวลา  ๕ ช่ัวโมง   
ผูสอน  .................................................            สอนวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ..................... 
 
๑. ผลการเรียนรู 

๑.มีความรู ความเขาใจ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองตระหนักตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ  
๒. สามารถปรับตนเอง ดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยประชาคมอาเซียนและสังคมโลกไดอยางมีความสุข 

๒. สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การเปนพลเมืองอาเซียน เยาวชนไทยตองมีความพรอมในการปนสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนใน
ดานคุณธรรม จริยธรรม เชน ความรับผิดชอบ เคารพกติกา เคารพสิทธิผูอ่ืน เคารพหลักความเสมอภาพ การ
แกปญหา ความขัดแยงโดยไมใชกําลัง มีความคอดเชื่อมโยงระหวางตนเองกับสังคม รวมถึงการไมสรางภาระ
ปญหาใหโรงเรียนและสังคม มีความเปนพลเมืองท่ีสมบูรณ 
 
๓. สาระการเรียนรู 
    ๓.๑ ความรู 

๑)  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองตระหนักตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ 
           ๒)การปรับตนเอง ดํารงชีวิตอยูในสังคมไทย ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกไดอยางมีความสุข 
   ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ 
 ๑) ระบุความหมายและองคประกอบของคุณธรรม จริยธรรมของการเปนพลเมืองดี 
 ๒) วิเคราะหและจัดระบบขอมูลขององคประกอบคุณธรรม จริยธรรมของการเปนพลเมืองดี 
 ๓) เขียนแนวปฏิบัติดานคุณธรรม จริยธรรมสูการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
    ๓.๓ คุณลักษณะ 
 ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม ดานความรับผิดชอบ การแกปญหาดวยเหตุผล 
 ๒) เคารพสิทธิผูอ่ืน เคารพกติกา ความเสมอภาค 
 ๓) มีความซ่ือสัตย ประหยัด อดออม สามัคคี มีน้ําใจ เสียสละ 
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       ๔.๑  ความสามารถในการคิด 
              ๑)    ทักษะการคิดวิเคราะห 
      ๔.๒  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
              ๑)    กระบวนการปฏิบัติ 
              ๒)    กระบวนการทํางานเปนกลุม 
     ๔.๓  ความสามารถในการสื่อสาร 
 



๔๐ 
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๕. ช้ินงาน / ภาระงาน 
   ๕.๑  ชิ้นงาน / ภาระงานระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ๑)  แผนผังความคิด 
          ๒)  หนังสือเลมเล็ก 
 ๓)  สมุดบันทึกความดี 
 
 ๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมินผล 
    ๖.๑ แบบประเมินผลแผนผังความคิด 
    ๖.๒ แบบประเมินผลหนังสือเลมเล็ก 
    ๖.๓ แบบประเมินสมุดบันทึกความดี 
 
๗.  กิจกรรมการเรียนรู 
     ๗.๑ ข้ันนํา 
 ๑) ใชแผนท่ีโลกหรือลูกโลกจําลองเลนเกมการคนหาประเทศสมาขิกสมาคมอาเซียน ใชคําถามกระตุน
ความคิดเก่ียวกับชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชนแตละประเทศท่ีมีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
 ๒) เตรียมรูปภาพผูคนของประเทศในประชาคมอาเซียน ๑๐ ประเทศ หลากหลายอาชีพ นักเรียน
เลือกรูปภาพติดกระดาษเปนประเทศตาง ๆ ใชคําถามวา การท่ีผูคน หรือประชาชน พลเมืองจะอยูรวมกัน
อยางสันติสุขจะตองใชคุณธรรมอะไร 
 ๗.๒ ข้ันสอน 
 ๑) แบงกลุมนักเรียนเพ่ือระดมความคิด เก่ียวกับหัวขอคุณธรรมท่ีใชในการปฎิบัติท่ีรวมกันในสังคม
อยางสงบสุข โดยกําหนดชิ้นงานเปนแผนผังความคิด  ขณะปฏิบัติงาน ครูสอดแทรกคุณธรรมในการทํางาน 
 ๒) กลุมของนักเรียน  รวมกันกําหนดหัวขอการทําหนังสือเลมเล็ก ในหัวขอเรื่อง  การเปนพลเมืองดี 
การดํารงชีวิตประจําวันดวยหลักของคุณธรรม  จริยธรรมถายทอดการปฏิบัติออกมาเปนเรื่องราวใกลตัว ระบุ
ผลดีของการปฏิบัติ 
 ๓) นักเรียน รวมกลุม กําหนดหัวขอเปนแนวทาง ท่ีสามารถจะปฏิบัติเรื่องการทําความดีได  โดย
กําหนดใหจัดทําเปนสมุดบันทึกความดี 
๗.๓  ข้ันสรุป 
 ๑)  ตัวแทนกลุมนักเรียน  นําเสนอองคประกอบท่ีสําคัญของคุณธรรม  จริยธรรม ความเปนพลเมืองดี
จากการสรุปเปนแผนผังความคิด 
 ๒)  นําผลงานหนังสือเลมเล็ก  มาวิเคราะหและเชื่อมโยง เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 ๓)  นักเรียนนําผลงานการกําหนดหัวขอ  รูปเลมการบันทึกความดี การปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
กําหนดบันทึกการทําความดี สงแตละสัปดาห 
 
๑๐. ส่ือ / แหลเรียนรู 
        ๑๐.๑  สื่อการเรียนรู 
                ๑)   ใบความรู  เรื่อง   สัญลักษณของประเทศอาเซียและภาษา 

      ๒)  ใบงาน      เรื่อง   สญัลักษณของประเทศอาเซียและภาษา 
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๑๐.๒  แหลงเรียนรู 
            ๑)  หองสมุดโรงเรียน 
            ๒)  แผนท่ีโลก   ลกูโลกจําลอง 
            ๓)  แหลงขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
  ๔)  รูปภาพผูคนหลากหลายอาชีพ ของประเทศประชาคมอาเซียน 
  ๕)  ใบความรูเรื่อง  คุณธรรม  จริยธรรมของความเปนพลเมืองดี 
  ๖)  ใบงานบุคคลตัวอยางในชุมชน ครูในโรงเรียน 
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หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕            เรื่อง  อาเซียนและประชาคมอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๒          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖                        เวลา  ๔ ช่ัวโมง   
ผูสอน  .................................................            สอนวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ..................... 
 
๑. ผลการเรียนรู  

      ๑. อธิบายรูปแบบการปกครอง   ภาษา    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    การแตงกาย   อาหารของ
ประเทศประชาคมอาเซียน 
      ๒. เปรียบเทียบรูปแบบการปกครอง   ภาษา    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    การแตงกาย  อาหารของ
ประเทศประชาคมอาเซียน   
  

๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
         ประเทศในกลุมอาเซียนมีท้ังความเหมือนและความแตกตางดานการปกครอง  ศาสนา   ภาษา 
การแตงกาย  อาหารศิลปวัฒนธรรม  และ วิถีการดําเนินชีวิต จึงจําเปนตองเรียนรูซ่ึงกันและกันเพ่ือการ
อยูรวมกันอยางสันติสุขและพัฒนาประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน 
 

๓. สาระการเรียนรู 
ความรู 
           รูปแบบการปกครอง   ภาษา    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    การแตงกาย   อาหารของประเทศ
อาเซียน 
ทักษะ/กระบวนการ 
           กระบวนการสืบคนขอมูล  ทักษะการคิดวิเคราะห 
คุณลักษณะ 
       ๑. มีวินัย    ๒. ใฝเรียนรู  
       ๓. มุงม่ันในการทํางาน      ๔. มีความรับผิดชอบ 
 

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
๑.ความสามารถในการสื่อสาร   ๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแกปญหา  ๔.ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
 

๕.การประเมินรวบยอด 
   ชิ้นงานหรือภาระงาน 
          - รายงาน  รูปแบบการปกครอง   ภาษา    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    การแตงกาย   อาหารของ
ประเทศอาเซียน 
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          - สมุดเลมเล็กรูปแบบการปกครอง   ภาษา    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    การแตงกาย   อาหารของ
ประเทศอาเซียน 
          - แผนผังความคิดรูปแบบการปกครอง   ภาษา    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    การแตงกาย   อาหาร
ของประเทศอาเซียน 
 
๖.การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
      สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

๑.   แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
           -  เกณฑการผานไดระดับ  ๓  อยูในระดับ ดีมาก 
           -  เกณฑการผานไดระดับ  ๒  อยูในระดับ ดี 
           -  เกณฑการผานไดระดับ  ๑  อยูในระดับ พอใช 

 
๗. กิจกรรมการเรียนรู 

๑.แบงกลุมนักเรียนเลนเกมทายอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒.แบงกลุมนักเรียนศึกษาคนควาเก่ียวกับเรื่องตอไปนี้ 
 -  รูปแบบการปกครอง   ภาษา    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    การแตงกาย   อาหารของประเทศ

อาเซียน 
๓. แตละกลุมนําเสนอผลการศึกษาคนควาแลวรวบรวมเอกสารรายงานผลการศึกษาคนควา 
๔. ใหแตละกลุมจัดทําเปนสมุดเลมเล็กในเรื่องตอไปนี้ 
 -  รูปแบบการปกครอง   ภาษา    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    การแตงกาย   อาหารของประเทศ

อาเซียน 
 ๕. ใหนักเรียนเขียนเปนแผนผังความคิดของประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องตอไปนี้ 
 -   รูปแบบการปกครอง   ภาษา    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    การแตงกาย   อาหารของประเทศ
อาเซียน 
 ๖.นักเรียนรวมกันวิเคราะหเปรียบเทียบเก่ียวกับรูปแบบการปกครอง   ภาษา    ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม   การแตงกาย   อาหารของประเทศอาเซียน 
 
๘. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

หนังสือ เอกสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
เว็ปไซต    

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

ASEAN  LEARNING  SCHOOL                                                             DANMAEKHAMMAN   SCHOOL 

 

หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖            เรื่อง  เตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๖๒๐๒          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖                        เวลา  ๖ ช่ัวโมง   
ผูสอน  .................................................            สอนวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ..................... 
 
๑. ผลการเรียนรู  
         อธิบายความสําคัญเก่ียวกับความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในดานตางๆท่ีมีผลตอประเทศไทย 
 
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

     ความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน  ในดานการเมือง  และความม่ันคง  เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม  มีเปาหมายท่ีจะทําใหประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเปนครอบครัวเดียวกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจการ
ตอรอง และ แขงขันบนเวทีระหวางประเทศ 
 

๓. สาระการเรียนรู 
ความรู ความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน  ในดานการเมือง  และความม่ันคง  เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 
ทักษะ/กระบวนการ 
       กระบวนการสืบคนขอมูล  ทักษะการคิดวิเคราะห 
คุณลักษณะ 
        ๑. มีวินัย    ๒. ใฝเรียนรู  
        ๓. มุงม่ันในการทํางาน      ๔. มีความรับผิดชอบ 
 

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
       ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  ๒.ความสามารถในการคิด 
       ๓.ความสามารถในการแกปญหา  ๔.ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
 

๕. การประเมินรวบยอด 
    ชิ้นงานหรือภาระงาน 
          - รายงาน   
          - แผนผังความคิด 
 
๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
      สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

๑.   แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
           -  เกณฑการผานไดระดับ  ๓  อยูในระดับ ดีมาก 
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           -  เกณฑการผานไดระดับ  ๒  อยูในระดับ ดี 
           -  เกณฑการผานไดระดับ  ๑  อยูในระดับ พอใช 
 

๗. กิจกรรมการเรียนรู 
๑. แบงกลุมนักเรียน 
๒. แบงกลุมนักเรียนศึกษาคนควาเก่ียวกับเรื่องตอไปนี้ 
 -  ความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน  ในดานการเมือง  และความม่ันคง  เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม 
๓. แตละกลุมนําเสนอผลการศึกษาคนควาแลวรวบรวมเอกสารรายงานผลการศึกษาคนควา 
๔. ใหนักเรียนเขียนเปนแผนผังความคิดของประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องตอไปนี้ 

       - ความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน  ในดานการเมือง  และความม่ันคง  เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 
 ๖.  นักเรียนรวมกันวิเคราะหเปรียบเทียบเก่ียวกับความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน  ในดาน
การเมือง  และความม่ันคง  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลตอประเทศไทย 
 
๘. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

หนังสือ เอกสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
เว็ปไซต    

    http://www.osmie๔.moe.go.th/web/index.php?option=com_content&view=article&id=
๑๕๒&Itemid=๒๖๔ 
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บรรณานุกรม  
 

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

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
           เพชรบูรณ เขต ๒. (๒๕๕๔)  ชุดความรูครูยุคใหม:  เสริมสรางความเปนพลเมืองดีให 
           นักเรียน  เลม ๔ นําพลเมืองพลเมืองนักเรียนสูอาเซียน.  เพชรบูรณ:  ดีดีการพิมพ. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.(๒๕๕๒).  กาวสูอาเซียน.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ                      
            องคการสงเคราะหทหารผานศึก. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.(๒๕๕๔).  แนวทางการจัดการเรียนรูสูประชาคม    

                     อาเซียน  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.(๒๕๕๒).  
          แนวทางการตรวจสอบองคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลาง 
          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตร 
          แหงประเทศไทย. 
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คณะจัดทําเอกสาร 
 

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

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 

  
 


