
๑ 

 

วิสัยทัศน 
 

             หลักสูตรอาเซียนศึกษาโรงเรียนดานแมคํามัน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนทางดานการเมือง  เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท้ัง  ๑๐  ประเทศ  มีความตระหนัก 
ในการเปนสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดตอสื่อสารกับกลุมประเทศในประชาคมอาเซียนและ 
อยูรวมกันไดโดยดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน
รวมกัน และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญในการกาวไปสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘  
 
สมรรถนะหลักของผูเรียน 
             หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนดานแมคํามัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ
สําคัญ  ๕  ประการ  ดังนี้ 
             ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรม               
ในการใชภาษาถายทอดความคิด  ความรู  ความเขาใจ  ความรูสึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคมรวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือ 
ขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง  
ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 
             ๒. ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิด 
อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดอยางมีระบบเพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

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

     ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิตเปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆไปใชในการ 
ดําเนินชีวิตประจําวัน  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางานและการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆอยางเหมาะสม  
การปรับตัวใหกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  และรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค 
ท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

    ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตางๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในดานการเรียนรู  การสื่อสาร     
การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 



๒ 

 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๕ 

รหัสวิชา ส ๑๕๒๐๒          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕                                                เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 

 
 ศึกษาความเปนมา เปาหมาย วัตถุประสงคการกอตั้งอาเซียน จํานวนประเทศสมาชิกอาเซียน  ๑๐ 
ประเทศ ชื่อเปนทางการของประเทศสมาชิกอาเซียน สัญลกัษณและธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ความหมายของสัญลักษณอาเซียน ธงอาเซียน เพลงอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ขอมูลพ้ืนฐาน สภาพแวดลอม 
ทางธรรมชาติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ผลของการ
เปนประชาคมอาเซียนท่ีมีตอประเทศไทย และความสําคัญของการอยูรวมกันเปนประชาคมอาเซียน 
โดยใชทักษะกระบวนการทางสังคม การมีสวนรวม หรืออธิบายความแตกตาง วิเคราะหความสําคัญในการใช
ทักษะในการแสวงหาความรู มีสวนรวมในการประชาสัมพันธการนําเสนออาเซียนศึกษาของโรงเรียน 
ใหชุมชนทราบเพ่ือการตระหนักและเห็นความสําคัญของความรวมมือกันในภูมิภาคในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน การแกปญหาและอยูรวมกันโดยสันติวิธี ชื่นชมการดําเนินชีวิตท่ีหลากหลายของประเทศ 
สมาชิกอาเซียน 
 
ผลการเรียนรู 
        ๑.  อธิบายความเปนมา เปาหมาย วัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน ความสําคัญของกฎบัตร อาเซียน 
และความสําคัญของประชาคมอาเซียนท่ีมีตอประเทศไทย 
        ๒.  บอกชื่อท่ีเปนทางการของอาเซียน จํานวนและรายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ อธิบายลักษณะและความหมายของธงประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และธงอาเซียน 
และอธิบายความหมายของสัญลักษณและเพลงอาเซียน 
        ๓.   วิเคราะหความแตกตางของประเทศสมาชิกอาเซียนในดานขอมูลพ้ืนฐาน สภาพภูมิศาสตร 
การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
        ๔.   แสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน เคารพในคุณคา
ของความหลากหลายในวิถีการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมประจํา
ชาติของประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียน และการแกไขปญหาดวยสันติวิธี 
        ๕.   มีสวนรวมในกิจกรรมประชาสัมพันธท่ีสรางสรรคและการนําเสนอขอมูลประชาคมอาเซียน ใน
สถาน ศึกษา และชุมชนรอบสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๕ 

รหัสวิชา ส ๑๕๒๐๒          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕                          เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง  จํานวน  ๑  หนวยกิต      

 

ลําดับ 
ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
เวลา/ 
ช่ัวโมง 

น้ําหนัก 
คะแนน 

ปฐม 
นิเทศ 

ความสําคัญ
ของการ

เรียนรูวิชา
อาเซียนศึกษา 

๑.  บอกผลการเรียนรูรายวิชา
อาเซียนศึกษา ๕ 
๒.  อภิปรายกระบวนการเรียน
การสอนเพ่ือประกอบการสอน
แบบตาง ๆ  
๓.  อภิปรายการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

๑.  การเรียนรูรายวิชา
อาเซียนศึกษา ๕ 
๒.  กระบวนการเรียนการ
สอนเพ่ือประกอบการสอน
แบบตาง ๆ  
๓.  การวัดและประเมินผล
การเรียน 

๑ ๑ 

๑ ความสําคัญ
ของอาเซียน 

๑.  อธิบายความเปนมา 
เปาหมายวัตถุประสงคของการ
กอตั้งอาเซียน 
๒.  อธิบายความสําคัญของกฎ
บัตรอาเซียน และความสําคัญ 
ของประชาคมอาเซียนท่ีมีตอ 
ประเทศไทย 
๓.  บอกชื่อท่ีเปนทางการของ 
อาเซียน จํานวนและรายชื่อ 
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๔.  อธิบายลักษณะและ 
ความหมายของธงชาติประเทศ 
สมาชิกอาเซียนและธงอาเซียน 
และอธิบายความหมายของ 
สัญลักษณและเพลงอาเซียน 

๑.  ความเปนมาเปาหมาย 
วัตถุประสงคของการกอตั้ง
อาเซียน 
๒.  กฎบัตรอาเซียนและ 
ความสําคัญของประชาคม
อาเซียนท่ีมีตอประเทศไทย 
๓.  ชื่อประเทศสมาชิก
อาเซียนชื่อเมืองหลวง ชื่อผูนํา
ประเทศ 
๔.  ธงชาติประเทศสมาชิก 
อาเซียนและธงอาเซียน 
๕.  สัญลักษณอาเซียนและ
เพลงอาเซียน 

๙ ๓๐ 

   สอบกลางภาคเรียนท่ี ๑ ๑ ๑๐ 
๒ ประเทศ

สมาชิก 
อาเซียน 

๑.  วิเคราะหความแตกตางของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนในดาน 
ขอมูลพ้ืนฐานสภาพภูมิศาสตร 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

๑.  สภาพภูมิศาสตรของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒.  สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๓.  การเมืองการปกครองของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

๙ ๓๐ 



๕ 

 

 

ลําดับ 
ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
เวลา/ 
ช่ัวโมง 

น้ําหนัก 
คะแนน 

 
 

 
๔.  ทรัพยากรท่ีสําคัญ อาชีพ
และสินคาท่ีสําคัญของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

  

   สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑ ๑ ๑๐ 
๓ ประเพณี วิถี

ชีวิต และ
วัฒนธรรม
ของประเทศ
สมาชิก
อาเซียน 

๑. มีวิถีในการดําเนินชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม 
ของไทยและของประเทศ 
สมาชิกอาเซียน และ 
การแกปญหาดวยสันติวิธี 
      ๒.  มีสวนรวมในกิจกรรม 
ประชาสัมพันธท่ีสรางสรรค 
และการนําเสนอขอมูล 
ประชาคมอาเซียน 
ในสถานศึกษาและชุมชน 

๑.  ประเพณีและวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒.  กรณีศึกษาเก่ียวกับปญหา
และการขัดแยง ตลอดจนการ
แกปญหาดวยสันติวิธีของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
๓.  แนวทางเผยแพร 
ประชาสัมพันธกิจกรรมท่ี 
สรางสรรค และการนําเสนอ
ขอมูลประชาคมอาเซียนใน
สถานศึกษาและชุมชน 

๑๘ ๓๐ 

   จิตพิสัย  ๑๐ 
  - สอบปลายป ๑ ๒๐ 

รวมคะแนนปลาบภาคเรียนท่ี ๒  ๑๐๐ 
รวมคะแนนปลายป ๔๐ ๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

หนวยการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๕ 
หนวยปฐมนิเทศ             เรื่อง  ความสําคัญของการเรียนรู รายวิชาอาเซียนศึกษา ๕ 

รหัส ๑๕๒๐๒                กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี  ๑ เวลา     ๑    ช่ัวโมง 
ผูสอน  .................................................................       สอนวันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ....................... 

 
๑.  ผลการเรียนรู 

๑.๑  บอกผลการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๕ 
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 ๕ 

๓.๑.๒  ผลการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๕ 
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 

 
 
 



๗ 

 

๕.  การประเมินรวบยอด 
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 ๕  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕  และ                     
 ใบความรูท่ี ๒  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายวิชาอาเซียนศึกษา ๕  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕  แลวรวมกัน
อภิปรายเพ่ือทําความ  เขาใจ 
 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  คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา ๕  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕   
๘.๑.๒  ใบความรูท่ี ๒  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายวิชาอาเซียนศึกษา ๕  ชั้นประถมศึกษาป

ท่ี ๕   
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/


๘ 

 

 
             ใบความรูท่ี  ๑  คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา  
 

 
            ศึกษาความเปนมา เปาหมาย วัตถุประสงคการกอตั้งอาเซียน จํานวนประเทศสมาชิกอาเซียน  ๑๐ 
ประเทศ ชื่อเปนทางการของประเทศสมาชิกอาเซียน สัญลกัษณและธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ความหมายของสัญลักษณอาเซียน ธงอาเซียน เพลงอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ขอมูลพ้ืนฐาน สภาพแวดลอม 
ทางธรรมชาติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ผลของการ
เปนประชาคมอาเซียนท่ีมีตอประเทศไทย และความสําคัญของการอยูรวมกันเปนประชาคมอาเซียน 
โดยใชทักษะกระบวนการทางสังคม การมีสวนรวม หรืออธิบายความแตกตาง วิเคราะหความสําคัญในการใช
ทักษะในการแสวงหาความรู มีสวนรวมในการประชาสัมพันธการนําเสนออาเซียนศึกษาของโรงเรียน 
ใหชุมชนทราบเพ่ือการตระหนักและเห็นความสําคัญของความรวมมือกันในภูมิภาคในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน การแกปญหาและอยูรวมกันโดยสันติวิธี ชื่นชมการดําเนินชีวิตท่ีหลากหลายของประเทศ 
สมาชิกอาเซียน 

 
ใบความรูท่ี ๒  ผลการเรียนรู  รายวิชาอาเซียนศึกษา  

 
 
ผลการเรียนรู 
        ๑.  อธิบายความเปนมา เปาหมาย วัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน ความสําคัญของกฎบัตร อาเซียน 
และความสําคัญของประชาคมอาเซียนท่ีมีตอประเทศไทย 
        ๒.  บอกชื่อท่ีเปนทางการของอาเซียน จํานวนและรายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ อธิบายลักษณะและความหมายของธงประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และธงอาเซียน 
และอธิบายความหมายของสัญลักษณและเพลงอาเซียน 
        ๓.   วิเคราะหความแตกตางของประเทศสมาชิกอาเซียนในดานขอมูลพ้ืนฐาน สภาพภูมิศาสตร 
การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
        ๔.   แสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน เคารพในคุณคา
ของความหลากหลายในวิถีการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมประจํา
ชาติของประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียน และการแกไขปญหาดวยสันติวิธี 
        ๕.   มีสวนรวมในกิจกรรมประชาสัมพันธท่ีสรางสรรคและการนําเสนอขอมูลประชาคมอาเซียน ใน
สถาน ศึกษา และชุมชนรอบสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 
     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  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  

 
 
 
 
 



๑๐ 

 

หนวยการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๕ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑        เรื่อง  ความสําคัญของอาเซียน 

รหัส ๑๕๒๐๒                กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี  ๑ เวลา     ๙    ช่ัวโมง 
ผูสอน  .................................................................       สอนวันท่ี...........เดือน......................พ.ศ..................... 

 
ผลการเรียนรู 
 ๑. อธิบายความเปนมา เปาหมาย วัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน 
 ๒. อธิบายความสําคัญของกฎบัตรอาเซียน และความสําคัญของประชาคมอาเซียนท่ีมีตอประเทศ   
              ไทย 
 ๓. บอกชื่อท่ีเปนทางการของอาเซียน จํานวนและรายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังภาษาไทย และ 
              ภาษาอังกฤษ 
 ๔. อธิบายลักษณะและความหมายของธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและธงอาเซียน และอธิบาย   
              ความหมายของสัญลักษณและเพลงอาเซียน 
สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๑๐  โดยสมาชิกผูกอตั้งมี ๕ ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ในเวลา
ตอมาไดมีประเทศตางๆ เขาเปนสมาชิกเพ่ิมเติม ไดแก บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมา และ 
กัมพูชา ตามลําดับ ซ่ึงปจจุบันอาเซียนมีสมาชิกท้ังหมด ๑๐ ประเทศ 
 อาเซียนกอตั้งข้ึนเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สงเสริมสันติภาพ
และความม่ันคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ 
และมุงพัฒนาอาเซียนไปสู “ประชาคมอาเซียน” ใน พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  ๑. ความเปนมา เปาหมาย วัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน 
  ๒. กฎบัตรอาเซียน และความสําคัญของประชาคมอาเซียนท่ีมีตอประเทศไทย 
  ๓. ชื่อประเทศสมาชิกอาเซียน ชื่อเมืองหลวง ชื่อผูนําประเทศ 
  ๔. ธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและธงอาเซียน 
  ๕. สัญลักษณอาเซียนและเพลงอาเซียน 
 ทักษะ/กระบวนการ 
  ทักษะการคิดวิเคราะห 
 คุณลักษณะ 
  มีวินัย 
  ใฝเรียนรู 
  มุงม่ันในการทํางาน 
กิจกรรมการเรียนรู 

๑. แบงกลุมนักเรียนเลนเกมทายธงชาติ (นักเรียนรวมกันจัดหา/จัดทํามาลวงหนา) ของประเทศ 



๑๑ 

 

สมาชิกอาเซียน และรวมกันหาความหมายของธงชาติแตละประเทศและธงอาเซียน 
 ๒. นักเรียนอานแผนภูมิเพลงอาเซียน อภิปรายความหมาย ฝกรองเพลงอาเซียน และคิดทาทาง 
ประกอบ 
 ๓. แบงกลุมนักเรียน ๔ กลุม ศึกษาคนควาในเรื่องตอไปนี้ 
  ๓.๑ กําเนิดอาเซียน สัญลักษณอาเซียนและความหมาย กฎบัตรอาเซียน 
  ๓.๒ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
  ๓.๓ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ๓.๔ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 ๔. แตละกลุมนําเสนอผลการศึกษาคนควา แลวรวบรวมเอกสารรายงานผลการศึกษาคนควา 
ของทุกกลุมไวศึกษาในชั้นเรียน 
 ๕. นักเรียนรวมกันคนหาขาวท่ีเก่ียวของกันระหวางประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน แลวรวมกัน 
วิเคราะหความสําคัญของการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียนท่ีมีตอประเทศไทย 
ส่ือ/แหลงเรียนรู 
 ๑. ธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน ธงอาเซียน (ธง/ของจําลอง) 
 ๒. ภาพสัญลักษณอาเซียน 
 ๓. แผนภูมิเพลงอาเซียน 
 ๔. ซีดีเพลงอาเซียน 
 ๕. หนังสือ เอกสารเก่ียวกับอาเซียน 
 ๖. เว็บไซต 
การวัดและการประเมินผล 
 ๑. ทําแบบทดสอบ 
 ๒. ชิ้นงาน 

การประเมินผล 
ประเด็นการ

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
ประชาคมอาเซียน 
หมายถึงอะไร       
มีความสําคัญ
อยางไร 

บอกกําเนิดอาเซียน 
และวัตถุประสงค
ของกลุมอาเซียนได
ถูกตองทุกขอ 

บอกกําเนิดอาเซียน 
และวัตถุประสงค
ของกลุมอาเซียนได
ถูกตอง ๖-๗ ขอ 

บอกกําเนิดอาเซียน 
และวัตถุประสงค
ของกลุมอาเซียนได
ถูกตอง ๕-๖ ขอ 

บอกกําเนิดอาเซียน 
และวัตถุประสงค
ของกลุมอาเซียนได
ถูกตอง ๔ ขอ  ลง
มา 

กฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter) 
มีความสําคัญ 
อยางไรบาง 

อธิบายถึง ความ 
สําคัญของกฎบัตร
อาเซียน 
(ASEAN Charter) 
ไดถูกตองทุกขอ 

อธิบายถึง
ความสําคัญ 
ของกฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter) 
ไดถูกตองทุกขอ 
แตไมสมบูรณ 

อธิบายถึง
ความสําคัญ 
ของกฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter) 
ไดถูกตอง ๖-๗ ขอ 

อธิบายถึง
ความสําคัญ 
ของกฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter) 
ไดถูกตอง ๕ ขอลง
มา 

 



๑๒ 

 

หนวยการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๕ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๒        เรื่อง  สมาชิกอาเซียน 

รหัส ๑๕๒๐๒                กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี  ๑ เวลา     ๙    ช่ัวโมง 
ผูสอน  .................................................................       สอนวันท่ี...........เดือน......................พ.ศ..................... 

 
ผลการเรียนรู 
          วิเคราะหความแตกตางของประเทศสมาชิกอาเซียนในดานขอมูลพ้ืนฐาน สภาพภูมิศาสตร การเมือง
การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
สาระสําคัญ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบ  ดวย   ไทย   อินโดนีเซีย   ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร  พมา  
ลาว  บรูไน  เวียดนาม  และกัมพูชา   
สาระการเรียนรู/เนื้อหาสาระ 

๑.  ความรู  ( K ) 
      ประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒.  ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  ( P ) 
       การจําแนก  การสังเคราะห  การจัดระบบความคิดเปนแผนภาพ  การสรุปความรู 
๓.  คุณลักษณะอันพึงประสงค  ( A )/คุณธรรมท่ีนํามาบูรณาการ 
     รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ใฝเรียนรู  มีจิตสาธารณะ / มีความตั้งใจ 

การประเมินผล 
 ๑.  ช้ินงาน/ภาระงาน  

      แผนภาพสรุปขอมูล ประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน 
๒.  การประเมินผล 
     แผนภาพสรุปขอมูล ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ 
(๑๐  คะแนน) 

๓ 
(๙  คะแนน) 

๒ 
(๗-๘  คะแนน) 

๑ 
(๕-๖  คะแนน) 

เขียนอธิบายหรือสรุป
ขอมูลเก่ียวกับ
ประเทศเพ่ือนบาน
ของไทยท่ีสนใจศึกษา
มา ๑ ประเทศ 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปขอมูลเก่ียวกับ
ประเทศเพ่ือนบาน
ของไทยท่ีสนใจ
ศึกษามา ๑ ประเทศ 
ได สัมพันธกัน มีการ
เชื่อมโยงใหเห็นภาพ
โดยรวมอธิบาย
ขอมูลไดถูกตอง

เขียนอธิบายหรือสรุป
ขอมูลเก่ียวกับ
ประเทศเพ่ือนบาน
ของไทยท่ีสนใจศึกษา
มา ๑ ประเทศ ได มี
การจําแนกขอมูล
ตามท่ีกําหนดได
ถูกตองตรงกับขอมูล
ของประเทศ 

เขียนอธิบายหรือสรุป
ขอมูลเก่ียวกับ
ประเทศเพ่ือนบาน
ของไทยท่ีสนใจศึกษา
มา ๑ ประเทศ ได
สอดคลองกับขอมูล
ของประเทศท่ีตนเอง
สนใจ  และมี 
การยกตัวอยาง 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปขอมูลเก่ียวกับ
ประเทศเพ่ือนบาน
ของไทยท่ีสนใจ
ศึกษามา ๑ ประเทศ 
ได แตยังไม
สอดคลอง 
กับขอมูลของ 
ประเทศนั้นๆ 



๑๓ 

 

ครบถวนสมบูรณ ท่ีตนเองสนใจ อธิบายขอมูลเพ่ิมเติม 

                            แบบสรุปความสัมพันธของกลุมอาเซียน 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ 
(๑๐  คะแนน) 

๓ 
(๙  คะแนน) 

๒ 
(๗-๘  คะแนน) 

๑ 
(๕-๖  คะแนน) 

เขียนอธิบายหรือสรุป
ความสัมพันธของ
กลุมอาเซียน 

เขียนอธิบายหรือสรุป
ความสัมพันธของ
กลุมอาเซียน ได
สัมพันธกัน มีการ
เชื่อมโยงใหเห็นภาพ
โดยรวม แสดงขอมูล
เชื่อมสัมพันธกัน
อยางครบถวน
สมบูรณ 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปความสัมพันธ
ของกลุมอาเซียน ได
มีการจําแนกขอมูล 
แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธกัน
อยางเปนเหตุเปนผล  

เขียนอธิบายหรือสรุป
ความสัมพันธของ
กลุมอาเซียน ได 
สอดคลองกับขอมูล มี
การเขียนยกตัวอยาง
เพ่ิมเติมใหเขาใจงาย 

เขียนอธิบายหรือ
สรุปความสัมพันธ
ของกลุมอาเซียน ได 
แตยังไมสอดคลอง
กับขอมูล และไมมี
การอธิบายเพ่ิมเติม 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ๑. ครูนําแผนท่ีแสดงท่ีตั้งอาณาเขตของประเทศสมาชิกอาเซียน  ติดแขวนใหนักเรียนรวมกันศึกษา  

และแสดงความคิดเห็นและสรุปความรูความเขาใจเปนแผนภาพ  
 ๒. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและ

ตอบคําถาม  แลวรวมกันสรุปความรูความเขาใจเก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒.๑  ตําแหนงท่ีตั้ง  เมืองหลวง 
๒.๒  อาณาเขตของประเทศ 
๒.๓  ความสัมพันธกับไทย 
สรุปความรู  เปนแผนภาพบนกระดาน 

 ๓. แบงนักเรียนออกเปน  ๔  กลุม  ศึกษาดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และ
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน  แลวออกนําเสนออภิปรายหนาชั้นเรียน  จบการ
นําเสนอสรุปความรูความเขาใจเปนแผนภาพ 

๔. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับประเทศประเทศสมาชิกอาเซียน แสดงความคิดเห็นและ
ตอบคําถาม 

 ๕. แบงนักเรียนออกเปนกลุมศึกษา  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และพัฒนาการ
ทางดานประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียน นําเสนออภิปรายหนาชั้นเรียน 

 ๖.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป  ความรู  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และพัฒนาการ
ทางดานประวัติศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน เปนแผนภาพ 

 ๗. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามเก่ียวกับประเทศประเทศสมาชิก
อาเซียน  แลวใหนักเรียนสรุปเปนแผนภาพ 

๗.๑  ตําแหนงท่ีตั้ง / เมืองหลวง 



๑๔ 

 

๗.๒  อาณาเขตการติดตอ 
๗.๓  ความสัมพันธกับไทย 

 ๘. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับประเทศมาเลเซีย โดยครูนําแผนท่ีโลกมาประกอบ
การศึกษาอธิบายตําแหนงท่ีตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียน 

๙. ใหนักเรียนสรุปเปรียบเทียบประเทศสมาชิกอาเซียน ในดานตาง ๆ เปนแผนภาพตาราง 
๑๐.  ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับความเปนมาของกลุมอาเซียน  โดยครูใชคําถาม  แบง

นักเรียนออกเปน  ๓  กลุมตอบคําถามและอภิปรายนําเสนอหนาชั้นเรียน 
 ๑๐.๑  การกอตั้งกลุมอาเซียน 
 ๑๐.๒  วัตถุประสงคของกลุมอาเซียน 
 ๑๐.๓  ชาติสมาชิกของกลุมอาเซียน 

 ๑๑.  ใหนักเรียนรวมกันวาดภาพเก่ียวกับสัญลักษณของอาเซียนพรอมอธิบายความหมาย  
๑๒.  ครูนําสถานการณขาว  การประชุมอาเซียนซัมมิท  ครั้งท่ี  ๑๔  ท่ีประเทศไทยมาใหผูแทน

นักเรียนอานใหเพ่ือนฟงและรวมกันสนทนาเก่ียวกับความสัมพันธของกลุมอาเซียน 
๑๓.  ครูใหนักเรียนรวมกันศึกษาความหมายของคําวา  อาเซียน  กับคําวา  ประชาคมอาเซียนและ

ตอบคําถาม 
๑๔.  ครูและนักเรียนสรุปความรู  ประชาคมอาเซียนเปนแผนภาพ 
๑๕.  ใหนักเรียนทําใบงานท่ี  ๔  ความสัมพันธของกลุมอาเซียน 

 
ส่ือการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
๑.  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของประเทศเพ่ือนบาน 
๒.  แผนท่ีลูกโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

หนวยการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๕ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓        เรื่อง  ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 

รหัส ๑๕๒๐๒                กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี  ๒ เวลา     ๑๒   ช่ัวโมง 
ผูสอน  .....................................................      สอนวันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ.............................. 

 
๑. ผลการเรียนรู 
 อธิบาย ภาษา    ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม    การแตงกาย    อาหารของประเทศอาเซียนได 
๒. สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
 รูขอมูล ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม   การแตงกาย   อาหาร   ภาษาท่ีใชในประเทศอาเซียน  มี
ความสําคัญในการดําเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
๓. สาระการเรียนรู 
 ความรูเก่ียวกับประเทศอาเซียน 
 ๑)  ภาษา                  
 ๒)  ศาสนา 
 ๓)  การแตงกาย 
 ๔)  วัฒนธรรมประเพณี 
 ๕)  อาหาร 
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
    ๔.๑  ความสามารถในการคิด 
          ๑)    ทักษะการคิดวิเคราะห 
    ๔.๒  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
          ๑)    กระบวนการปฏิบัติ 
          ๒)    กระบวนการทํางานเปนกลุม 
    ๔.๓  ความสามารถในการสื่อสาร 
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
    ๕.๑  มีวินัย 
    ๕.๒  ใฝเรียนรู 
    ๕.๓  มุงม่ันในการทํางาน 
๖. ช้ินงาน / ภาระงาน 
    ๖.๑  ชิ้นงาน / ภาระงานระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
           ๑)  ภาพการแตงกายของแตละชาติ 
           ๒)  ภาพวัฒนธรรมประเพณีแตละประเทศ 
           ๓)  ตัวอยางภาษาท่ีใชในการสื่อสาร 
      ๖.๒  ชิ้นงาน / ภาระงานรวบยอด 
           ๑)   แผนท่ีความคิด  เรื่อง   ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมอาเซียน 
           ๒)  บอรดนิทรรศการเรื่องวัฒนธรรมอาเซ๗. การวัดผลและประเมินผล 



๑๖ 

 

    ๗.๑  การประเมินผลกอนเรียน 
           ๑)  ทําแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง  ความรูพ้ืนฐานวัฒนธรรมอาเซียน 
    ๗.๒  การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
           ๑)  ใบงานท่ี   ๑.๑  เรื่อง  วัฒนธรรมท่ีสําคัญของแตละประเทศ 
           ๒)   ใบงานท่ี  ๑.๒   เรื่อง  ประเพณีและคานิยม 
           ๓)   ใบงานท่ี  ๑.๓  เรื่อง   อาหารในอาเซียน 
๘.  กิจกรรมการเรียนรู 
     (  วธิีสอนแบบบรรยายวิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ) 
     นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง  ความรูพ้ืนฐานวัฒนธรรมอาเซียน 

ช่ัวโมงท่ี  ๑ –๑๒ 
     ๑. ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับประวัติความเปนมาของการกอตั้งอาเซียนและทบทวนชื่อประเทศในกลุม
เอเซียตะวันออกเฉียงใต 
     ๒.  ครูอธิบายดานวัฒนธรรมประเพณี คานิยม ความเชื่อในทองถ่ิน โดยนําเสนอเปนเพาเวอรพอยสใน
หัวขอ  เรื่อง  วัฒนธรรมอาเซียน 
     ๓.  ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมอาเซียน 
     ๔.  ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ  ละ  ๔  คน  ใหแตละกลุมศึกษาความรูเก่ียวกับประเทศในกลุม
อาเซียน และทําเปนแผนท่ีความคิดเพ่ือนําเสนอหนาชั้นเรียน   ในหัวขอตอไปนี้ 
 ๔.๑  ภาษา     

๔.๒  ศาสนา 
 ๔.๓  การแตงกาย 
 ๔.๔  วัฒนธรรมประเพณี 
 ๔.๕  อาหาร 
     ๕. นักเรียนแตละกลุม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการนําเสนอ 
     ๖.  รวมกันถาม-ตอบคําถามในประเด็นท่ีนําเสนอ 
     ๗.  นักเรียนและครูชวยกันสรุปสาระสําคัญ  เรื่อง  ความรูพ้ืนฐานอาเซียน 
     ๘.  ใหนักเรียนจัดบอรด เพ่ือแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
๙. ส่ือ / แหลงเรียนรู 
      ๙.๑  สื่อการเรียนรู 
               ๑)  Power Point   เรื่อง ความรูพ้ืนฐานวัฒรธรรมอาเซียน 
               ๒)  วี   ซี   ดี   เรื่อง   อาเซียน 
               ๓)  ใบความรู  เรื่อง   ความรูพ้ืนฐานวัฒนธรรมอาเซียน 
  ๔)  ใบงาน เรื่อง  วัฒนธรรมท่ีสําคัญของแตละประเทศ 
  ๕)  ใบงาน เรื่อง  ประเพณีและคานิยม 
     ๖)  ใบงาน เรื่อง อาหารในอาเซียน 
      
 



๑๗ 

 

 ๙.๒ แหลงเรียนรู 
                ๑)  หองสมุดโรงเรียน 
       ๒)  หนังสืออาเซียนศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณเขต  ๒ 
           ๓)  แหลงขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
 

แบบประเมินการจัดบอรดและแผนท่ีความคิด  เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียน 
การประเมิน ดีมาก (๔) ดี  (๓) พอใช (๒) ปรับปรุ(๑) 

๑. ความสมบูรณของเนื้อหา เนื้อหาคือ 
- ภาพสัญลักษณ 
อาเซียนและ
ความหมาย 
- ภาพธงชาติประเทศ
ในกลุมอาเซียน 
-ภาษา   
-ศาสนา  
-การแตงกาย 
-วัฒนธรรมประเพณี  
-อาหาร 

เนื้อหา 
- ถูกตอง  สมบูรณ  
ครบถวนตามท่ี
กําหนด รอยละ๗๐ 

เนื้อหา 
- ถูกตองตามท่ี
กําหนดรอยละ๕๐-
๖๙ 

เนื้อหา 
- ถูกตองตามท่ี
กําหนดจํานวน 
ไมถึงรอยละ๕๐ 

๒. การเรียงลําดับของข้ันตอน 
ของเนื้อหา 

- เรียงลําดับเนื้อหา
กอนหลังเปนระบบ
ทุกตอน 

- เรียงลําดับเนื้อหา
กอนเปนระบบเปน

สวนใหญ 

- เรียงลําดับ
กอนหลังเปนระบบ
บางตอน 

- เรียงลําดับ
เนื้อหาไมเปน
ระบบ 

๓. สวนประกอบของการจัด 
บอรด 

- มีคําบรรยายท่ีสื่อ
ความหมายชัดเจน  
ทุกภาพ 

- มีคําบรรยายท่ีสื่อ
ความหมายชัดเจน 
มากกวา ๓ใน๔ 

- มีคําบรรยายท่ีสื่อ
ความหมายชัดเจน  
มากกวาครึ่ง 

- มีภาพประกอบ
เนื้อเรื่องแตไมมี 
ความหมาย 

๔. การพิมพตัวอักษร คําสะกด - พิมพถูกตองจากคํา
บรรยายใตภาพไมมี
คําผิด 

-พิมพถูกตองจาก
คําบรรยายใตภาพ
มีคําผิด ๒ ภาพ 

- พิมพถูกตองจาก
คําบรรยายใตภาพ
มีคําผิด ๔ ภาพ 

- พิมพถูกตอง
จากคําบรรยาย
ใตภาพมีคําผิด  
มากกวา๔ ภาพ 

๕. รูปแบบสวยงาม ประหยัด  - รูปแบบการจัด
สวยงาม  ประหยัด   
มีความริเริ่ม
สรางสรรค 

- รูปแบบการจัด
สวยงาม  ประหยัด 

- รูปแบบการจัด
สวยงาม  ริเริ่ม 

- รูปแบบการจัด
สวยงามมีความ
ประหยัด 

 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๗ - ๒๐ ดีมาก 

๑๓ - ๑๖ ดี 

๙ - ๑๒ พอใช 

๑ - ๘ ปรับปรุง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 

บรรณานุกรม 
 

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

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
           เพชรบูรณ เขต ๒. (๒๕๕๔)  ชุดความรูครูยุคใหม:  เสริมสรางความเปนพลเมืองดีให 
           นักเรียน  เลม ๔ นําพลเมืองพลเมืองนักเรียนสูอาเซียน.  เพชรบูรณ:  ดีดีการพิมพ. 
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 เพชรบูรณ เขต ๒.(๒๕๕๕). คูมือการปรับทิศทางการขับเคล่ือนหลักสูตรสู ASEAN 
ไพฑูรย มีกุศล รศ. ดร.และคณะ. อาเซียนศึกษา ป.๔-๖. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวัฒนาพานิช 
 สําราญราษฎร 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.(๒๕๕๒).  กาวสูอาเซียน.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ                      
            องคการสงเคราะหทหารผานศึก. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.(๒๕๕๔).  แนวทางการจัดการเรียนรูสูประชาคม    

                     อาเซียน  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.(๒๕๕๒).  
          แนวทางการตรวจสอบองคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลาง 
          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตร 
          แหงประเทศไทย. 
http://www.teacher.in.th/Forum/index.php?topic=๑๖๓.๐ 
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๒๐ 

 

 

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 

  



๒๑ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


