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วิสัยทัศน 

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

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

๒. ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยาง 
สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดอยางมีระบบ  เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

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

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

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตางๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในดานการเรียนรู  การสื่อสาร  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 ๓ 
 

รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓                                                เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
  

            ศึกษาประวัติ ความเปนมาของประเทศสมาชิกในอาเซียน  วิสัยทัศนอาเซียน  ประเทศสมาชิก
อาเซียน สัญลักษณอาเซียน  ธงอาเซียน  คําขวัญอาเซียน  เพลงประจําอาเซียน  ภาษาของอาเซียน   
ตราประจําแผนดิน  สภาพทางภูมิศาสตร  การเมืองการปกครอง  ระบบเงินตราสังคมและวัฒนธรรม   
ความสัมพันธระหวางประเทศกับไทย  บทบาทของประเทศไทยในอาเซียน   ประเทศไทยกับการดํารงตําแหนง
ประธานอาเซียน  ประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการเปนสมาชิกอาเซียน    ความเปนมาของประชาคม
อาเซียน  และเสาหลักประชาคมอาเซียน 
 โดยใชภาษาในการสื่อสาร  การคิด  การแกปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวน 
การกลุม  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการนําเสนอขอมูล  และวิธีการทางประวัติศาสตร 
 เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถคิดวิเคราะห  สรางองคความรูใหม  ตระหนัก   
เห็นคุณคามีความภาคภูมิใจในความเปนไทยและความเปนอาเซียน  รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน  
มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย  ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล  สันติวธิี/สันติธรรม  ยอมรับความแตกตางในการนับถือ
ศาสนา  และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 
 ๑. มีความรูและเขาใจเก่ียวกับกําเนิดอาเซียน  วิสัยทัศนอาเซียน  สัญลักษณอาเซียน  ธงอาเซียน  คํา
ขวัญอาเซียน  เพลงประจําอาเซียน  และภาษาของอาเซียน 
 ๒. อธิบายเก่ียวกับธงอาเซียน และสัญลักษณอาเซียน  สภาพทางภูมิศาสตร  การเมือง 
การปกครอง  ระบบเงินตรา  สังคมและวัฒนธรรม  และความสัมพันธระหวางประเทศกับไทย 
 ๓. บอกความเปนมาของประชาคมอาเซียนและเสาหลักประชาคมอาเซียน 
 ๔. มีความตระหนักเห็นคุณคาและภูมิใจในความเปนไทย บอกประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการ
เปนสมาชิกอาเซียน 
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โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๓ 
รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓                                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๑  หนวยกิต 

                                                             
หนวย

ท่ี 
ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
ชม. 

คะแนน 

๑ เราคือ
ประชาคม
อาเซียน  
 

๑. บอกความเปนมาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน   

ประชาคมอาเซียนประกอบดวย
ประเทศสมาชิกท่ีมีความแตกตางกันท้ัง
ดานภาษา วัฒนธรรม การดํารงชีวิต  
สภาพทางภูมิศาสตร  การเรียนรูความ
เปนมาของประเทศสมาชิกจะทําใหมี
ความเขาใจในวิถีชีวิต  ทางวัฒนธรรม
ท่ีแตกตางกัน  รวมท้ังเกิดความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย   

๑๐ ๓๐ 

   สอบกลางภาคเรียนท่ี ๑  ๑๐ 
๒ มารูจักธง 

อาเซียน 
และ 
สัญลักษณ 

 ๑. อธิบายเก่ียวกับธง
อาเซียน  
และสัญลักษณอาเซียน 

ธงอาเซียน  สัญลักษณอาเซียน และธง
ชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนบง
บอกถึงคุณคาความสําคัญ และความ
เปนเอกลักษณของประเทศอาเซียน 

๙ ๓๐ 

   จิตพิสัย  ๑๐ 
   สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑ ๑ ๑๐ 
   รวมคะแนน  ๑๐๐ 
๓ ภาษาท่ีใชใน

อาเซียน 
๑.รูและเขาใจในภาษาของ
กลุมประเทศในอาเซียน 
๒. ตระหนักถึงความสําคัญ
ของภาษาท่ีใชในการสื่อสาร
ของกลุมประเทศในอาเซียน 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการของ
อาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน  
แตละประเทศตางมีภาษาประจําชาติ
ของตน  จึงจําเปนตองเรียนรู
ภาษาอังกฤษใหสามารถสื่อสารได 

๕ ๒๕ 

   สอบกลางภาคเรียนท่ี ๒ ๑ ๑๐ 
๔ คุณลักษณะของ

เด็กไทยสู
อาเซียน 

 ๑. บอกคุณลักษณะของ
เด็กไทยในประชาคม
อาเซียน   
๒.มีความภูมิใจในความ 
เปนไทยและเคารพในคุณคา
วิถีการดําเนินชีวิต 
วัฒนธรรมไทยและประเทศ
สมาชิก 
 

การเห็นคุณคาความสําคัญ ความภูมิใจ
ในความเปนไทยและเคารพในคุณคา
ในวิถีการดําเนินชีวิตขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

๘ ๒๕ 
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หนวย
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
ชม. 

คะแนน 

๕ แหลงเรียนรู
เพ่ิมเติม
เก่ียวกับ
อาเซียน 

 ๑.บอกแหลงเรียนรูสืบคน
ขอมูลเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน 

แหลงเรียนรูสูอาเซียน 
 

๕ ๑๐ 

   จิตพิสัย  ๑๐ 
   สอบปลายป  ๒๐ 

รวมตลอดป ๔๐ ๑๐๐ 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี   ๑    เรื่อง  เราคือประชาคมอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓                                                ภาคเรียนท่ี ๑      เวลา  ๑๐  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

๑. ผลการเรียนรู 
๑.  บอกชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได 
๒.  บอกชื่อเมืองหลวงและท่ีตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียนได 

 ๓.  อธิบายระบบการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนได 
 ๔.  บอกระบบเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียนได 
 ๕.  อธิบายลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนได 

๖.  บอกลักษณะการทักทาย  การแสดงความขอบคุณ  และการแสดงความเคารพตามวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได 

 ๗.  มีความภาคภูมิใจและชื่นชมมารยาทสังคมของสังคมไทยและสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนได 
 ๘.  บอกประวัติความเปนมาของประเทศสมาชิกอาเซียนได 
๒. สาระสําคัญ  ความคิดรวบยอด 
 ประชาคมอาเซียนประกอบดวยประเทศสมาชิกท่ีมีความแตกตางกันท้ังดานภาษา  วัฒนธรรม  การ
ดํารงชีวิต  และสภาพทางภูมิศาสตร  การเรียนรูถึงประวัติความเปนมาของประเทศสมาชิกจะทําใหมีความ
เขาใจในวิถีชีวิต  และความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน  รวมท้ังเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของไทย   
๓. สาระการเรียนรู 

ความรู 
-  ประวัติความเปนมาของประเทศสมาชิก   

   -   ภาษาและวัฒนธรรม 
 -   ระบบเงินตรา 
 -   ท่ีตั้งและเมืองหลวงของประเทศสมาชิก 
 -   สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 -   การเมืองการปกครอง 
 ทักษะ/กระบวนการ 
 -   มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -   มีความสามารถในการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืน 
 -  เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

คุณลักษณะ 
-  ใฝเรียนรู 
-  รักความเปนไทย 
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๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
-  ความสามารถในการสื่อสาร 
-  ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

 -   ความสามารถในการคิด 
๕. การประเมินรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 
 -  บันทึกการเทียบคาระบบเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 -   รายงานประวัติความเปนมาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 -   แผนท่ี/แผนผังท่ีตั้งและเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน 

-  บันทึกการเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของภาษาและวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิก 
อาเซียน 

 -   การนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
 ๖.๑ ตรวจผลงาน/รายงาน 
 ๖.๒ การนําเสนอขอมูล 
 ๖.๓ การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม/เดี่ยว 

เกณฑการประเมินช้ินงาน 
๔  ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
๓  ระดับคุณภาพ   ดี 
๒  ระดับคุณภาพ พอใช 
๑  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 
เกณฑการประเมินการนําเสนอขอมูล 

 ๗ – ๙    คะแนน ระดับ  ๓ หมายถึง ดี 
 ๔ – ๖   คะแนน  ระดับ  ๒ หมายถึง พอใช 
 ต่ํากวา ๔  คะแนน ระดับ  ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง 

เกณฑการประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน 
 ๙ - ๑๒  คะแนน  ระดับ  ๓ หมายถึง ดี 
 ๕ – ๘   คะแนน  ระดับ  ๒ หมายถึง พอใช 
 ต่ํากวา ๕  คะแนน ระดับ  ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง 
๗. กิจกรรมการเรียนรู 
 ๗.๑  นักเรียนศึกษาแผนท่ีทวีปเอเชีย แลวรวมกันบอกชื่อประเทศ ชื่อเมืองหลวง ท่ีตั้งและประวัติ
ความเปนมาของประเทศท่ีเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ท้ัง ๑๐ ประเทศ  
 ๗.๒  นักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม  ออกเปน ๑๐ กลุม รวมกันศึกษา คนควาเก่ียวกับ
วัฒนธรรม  การแตงกาย  สภาพทางภูมิศาสตร  อาหาร และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศสมาชิก
อาเซียน กลุมละ ๑ ประเทศ จากนั้นใหตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาคนควาหนาชั้นเรียน โดยรวมกันถาม-
ตอบและอภิปรายแสดงความคิดเห็น จากนั้นครูและนักเรียนรวมกัน สรุปคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรม
แตละประเทศ ความเหมือนและความแตกตาง แลวจัดทําเปนแผนผังความคิดติดไวศึกษาในชั้นเรียน 
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 ๗.๓  แบงนักเรียนออกเปน ๒ กลุม กลุมท่ี ๑ รับบัตรภาพสกุลเงินตรา  กลุมท่ี ๒ รับบัตรคําชื่อ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือใหจับคูสกุลเงินตรากับชื่อประเทศ โดยครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความ
ถูกตอง  จากนั้นรวมกันสรุประบบเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียน แลวใหนักเรียนบันทึกแผนภูมิระบบ
เงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียน  
 ๗.๔  นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ เก่ียวกับการทักทาย การแสดงความขอบคุณ และการแสดงความ
เคารพตามวัฒนธรรมของประเทศ สมาชิกอาเซียน   
๘. ส่ือ/แหลงเรียนรู 

๘.๑  แผนท่ีทวีปเอเชีย 
๘.๒  บัตรภาพสกุลเงินตรา   
๘.๓  บัตรคําชื่อประเทศสมาชิกอาเซียน 
๘.๕  รูปภาพ 

  -   การแตงกาย 
  -  ประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  -  ธงประเทศสมาชิกอาเซียน 
  -   สัญลักษณของอาเซียน 
 ๘.๖   แหลงเรียนรู เชน อินเทอรเน็ต/หองสมุด 
 ๘.๗  กระดาษ/ดินสอ/สี 
 ๘.๘   แผนภูมิระบบเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๘.๙   ภาพขาวจากหนังสือพิมพ 
 ๘.๑๐   แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของประเทศสมาชิกอาเซียน 

๘.๑๑   หนังสือ/เอกสาร/แผนพับ 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี   ๒    เรื่อง  มารูจักธงอาเซียนและสัญลักษณ   
รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓                                                ภาคเรียนท่ี ๑      เวลา  ๙  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑. ผลการเรียนรู 
 ๑.๑ อธิบายเก่ียวกับธงอาเซียน และสัญลักษณอาเซียน 

   ๑.๒ บอกลักษณะธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
              ๑.๓ ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของธงอาเซียน สัญลักษณอาเซียน 
        และธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒.สาระสําคัญ 
 ธงอาเซียน  สัญลักษณอาเซียน และธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนบงบอกถึงคุณคาความสําคัญ 
และความเปนเอกลักษณของประเทศอาเซียน 
๓.สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 - ธงอาเซียน  
 -  สัญลักษณอาเซียน 
 - ความหมายของสัญลักษณอาเซียน 
 - ธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ทักษะ/ กระบวนการ 
 -  กระบวนการกลุม  
 - การแสดงความคิดเห็น 
 -  การคนควา 
 -  การตอบคําถาม 
 -  การเลาเรื่อง 
                 คุณลักษณะ 

   - ใฝเรียนรู 
   - มุงม่ันในการทํางาน 

                 - รักความเปนไทย 
๔.สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
                 -  ความสามารถในการสื่อสาร 
                 -  ความสามารถในการใชทักษะการคิด 
        -  ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
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๕.การประเมินรวบยอด 
 ช้ินงาน/ภาระงาน 

   -  ใบงาน 
   -  แผนภาพความคิด 
   -  รายงาน 

๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมินผล 
-  การสังเกต  
-  การซักถาม 
-  ตรวจผลงาน 
-  การนําเสนอผลงาน 
เกณฑการประเมินช้ินงาน 
๔  ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
๓  ระดับคุณภาพ   ดี 

 ๒  ระดับคุณภาพ พอใช 
 ๑  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

เกณฑการประเมินการนําเสนอขอมูล 
 ๗ – ๙    คะแนน  ระดับ  ๓ หมายถึง ดี 
 ๔ – ๖   คะแนน  ระดับ  ๒ หมายถึง พอใช 
 ต่ํากวา ๔  คะแนน ระดับ  ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง 

เกณฑการประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน 
 ๙ - ๑๒  คะแนน  ระดับ  ๓ หมายถึง ดี 
 ๕ – ๘   คะแนน  ระดับ  ๒ หมายถึง พอใช 
 ต่ํากวา ๕  คะแนน ระดับ  ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง 
๗. กิจกรรมการเรียนรู 

๑. แบงกลุมนักเรียนศึกษาคนควาและจัดทําใบงาน 
 ธงอาเซียน 
 สัญลักษณอาเซียน 
 ธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

๒. อธิบายความหมาย  หรือเขียนบรรยายประกอบภาพเปนรายบุคคลและเปนกลุม 
     ๓. การพูดหรือ  การเลาเรื่องความสําคัญของธงอาเซียน สัญลักษณอาเซียน และธงชาติของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
       ๔. การเขียนรายงาน ความหมายและความสําคัญของธงอาเซียน สัญลักษณอาเซียน 
และธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
       ๕. การวาดภาพธงอาเซียน สัญลักษณอาเซียน และธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
       ๖. รวมแสดงความคิดเห็นและเขียนแผนภาพความคิด  การเขียนสรุปองคความรู และนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน 
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๘.ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
๑.ใบความรู  
๒.ใบงาน 
๓.แบบฝกหัด 
๔.คอมพิวเตอร  
๕.เอกสารประกอบการเรียน 
๖.หองสมุด 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี   ๓    เรื่อง  ภาษาท่ีใชในอาเซียน  
รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓                                                ภาคเรียนท่ี ๒      เวลา  ๕  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑. ผลการเรียนรู 
 ๑. รูและเขาใจในภาษาของกลุมประเทศในอาเซียน 
 ๒. ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาท่ีใชในการสื่อสารของกลุมประเทศในอาเซียน 
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการของอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน  แตละประเทศตางมีภาษา
ประจําชาติของตน  จึงจําเปนตองเรียนรูภาษาอังกฤษใหสามารถสื่อสารได 
๓. สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 มีความรูความเขาใจในภาษาอังกฤษ  เพ่ือการสื่อสารและภาษาประจําชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 ทักษะ/กระบวนการ 
 สามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันงายๆ  และใชภาษาประจําชาติของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
 คุณลักษณะ 
 มีทัศนคติท่ีดีตอการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันงายๆและภาษาประจําชาติของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
  ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสารมีวัฒนธรรมในการใช
ภาษาถายทอดความคิดความรูความเขาใจความรูสึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคมรวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลด
ปญหาความขัดแยงตางๆการเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตองตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 
  ๒. ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะหการคิด
อยางสรางสรรคการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดเปนระบบเพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
  ๓. ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ี
เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและขอมูลสารสนเทศเขาใจความสัมพันธ
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆในสังคมแสวงหาความรูประยุกตความรู  มาใชในการปองกันและ
แกไขปญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเองสังคมและสิ่งแวดลอม 
  ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันการเรียนรูดวยตนเองการเรียนรูอยางตอเนื่องการทํางานและการอยูรวมกันในสังคม
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ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลการจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆอยางเหมาะสมการ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอมและการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค
ท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือกและใช 
เทคโนโลยีดานตางๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการ
เรียนรูการสื่อสารการทํางานการแกปญหาอยางสรางสรรคถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 
๕. การประเมินรวบยอด 
 แสดงบทบาทสมมุติ  ในบทสนทนา  ในชีวิตประจําวันแบบงายๆดวย  ภาษาอังกฤษ  และภาษา
ประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 

-  สังเกต  
-  การซักถาม 
-  ตรวจใบงาน 
-  ตรวจรายงาน,แผนภาพความคิด 
เกณฑการประเมินช้ินงาน 
๔  ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
๓  ระดับคุณภาพ   ดี 

 ๒  ระดับคุณภาพ พอใช 
 ๑  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

เกณฑการประเมินการนําเสนอขอมูล 
 ๗ – ๙    คะแนน  ระดับ  ๓ หมายถึง ดี 
 ๔ – ๖   คะแนน  ระดับ  ๒ หมายถึง พอใช 
 ต่ํากวา ๔  คะแนน ระดับ  ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง 

เกณฑการประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน 
 ๙ - ๑๒  คะแนน  ระดับ  ๓ หมายถึง ดี 
 ๕ – ๘   คะแนน  ระดับ  ๒ หมายถึง พอใช 
 ต่ํากวา ๕  คะแนน ระดับ  ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง 
๗. กิจกรรมการเรียนรู 
 ๑. นําสื่อวีดีทัศนเก่ียวกับบทสนทนาสั้นๆ ดวยภาษาประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๒. นําเสนอเก่ียวกับภาษาประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน  และใหความรูเก่ียวกับภาษาท่ีเปน
ภาษาราชการของกลุมอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ 
 ๓. แบงกลุมนักเรียนออกเปน ๑๑ กลุม ศึกษาภาษาประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ภาษาราชการของกลุมอาเซียน  โดยใชวิธีการจับฉลากเลือกประเทศ 
 ๔. นักเรียนแตละกลุมฝกฝนการการสนทนา  หรือฝกพูดคําพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวันของชาติตางๆ 
ในอาเซียน  โดยมีครูคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด 
 ๕. นักเรียนแตละกลุมออกมาแสดงบทบาทสมมุติ  โดยใหเริ่มตนจากประเทศท่ีเรียงตามลําดับชื่อ
ประเทศในภาษาอังกฤษ 
 ๖. ครูและนักเรียนรวมกันประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุติโดยใชวิธีการสังเกต 
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 ๗. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปภาษาท่ีใชในกลุมอาเซียน  ท้ังภาษาประจําชาติ และภาษาราชการ 
๘. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
 -  คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 
 -  หองสมุด 
 -  มุม อาเซียนของโรงเรียน 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี   ๔    เรื่อง  เด็กไทยยุคอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓                                                ภาคเรียนท่ี ๒      เวลา  ๘  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑. ผลการเรียนรู 
     ๑.๑ บอกคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 
     ๑.๒ มีความภูมใจในความเปนไทย 
     ๑.๓ เคารพในคุณคาในวิถีการดําเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย 
และประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒.สาระสําคัญ 
 การเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ชวยให
เด็กไทยมีความภูมิใจในความเปนไทย  เคารพในคุณคาในวิถีการดําเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน  ยอมรับและอยูรวมกันในประชาคมอาเซียนไดอยางสันติสุข 
๓.สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 - ประชาคมอาเซียน  
 - ประเทศสมาชิกอาเซียน  
 -  ความสัมพันธกับประเทศไทย 
 ทักษะ/ กระบวนการ 
 -  กระบวนการกลุม  
 - การแสดงความคิดเห็น 
 -  การคนควา 
 -  การตอบคําถาม 
 -  การรายงาน 
                 - โครงงาน 
 -  การสรุปองคความรู 
            คุณลักษณะ 

   - ใฝเรียนรู 
   - มุงม่ันในการทํางาน 

             - รักความเปนไทย 
๔.สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
                 -  ความสามารถในการสื่อสาร 
                 -  ความสามารถในการใชทักษะการคิด 
    -  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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๕.การประเมินรวบยอด 
 ช้ินงาน/ภาระงาน 

   -  ใบงาน 
   -  แผนพับ 
   -  รายงาน 
   - แผนภาพความคิด 

๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมินผล 
-  สังเกต  
-  การซักถาม 
-  ตรวจใบงาน 
-  ตรวจรายงาน,แผนภาพความคิด 
เกณฑการประเมินช้ินงาน 
๔  ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
๓  ระดับคุณภาพ   ดี 

 ๒  ระดับคุณภาพ พอใช 
 ๑  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

เกณฑการประเมินการนําเสนอขอมูล 
 ๗ – ๙    คะแนน ระดับ  ๓ หมายถึง ดี 
 ๔ – ๖   คะแนน  ระดับ  ๒ หมายถึง พอใช 
 ต่ํากวา ๔  คะแนน ระดับ  ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง 

เกณฑการประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน 
 ๙ - ๑๒  คะแนน  ระดับ  ๓ หมายถึง ดี 
 ๕ – ๘   คะแนน  ระดับ  ๒ หมายถึง พอใช 
 ต่ํากวา ๕  คะแนน ระดับ  ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง 
๗. กิจกรรมการเรียนรู 

๑. แบงกลุมนักเรียนศึกษาคนควาและจัดทํารายงาน 
    - ประชาคมอาเซียน 
    - ประเทศสมาชิกอาเซียน 
    - ความสัมพันธกับประเทศไทย 
๒. อธิบายแสดงความคิดเห็น  และตอบคําถามเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 

       ๓. การพูดหรือ  การเลาเรื่องความสําคัญของประชาคมอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียน 
       ๔. การเขียนรายงาน การทําแผนพับ คุณลักษณะของเด็กไทยในอาเซียน 
       ๕. การวาดภาพและเขียนบรรยายภาพเก่ียวกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
       ๖. การทําโครงงานเก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
      ๗.รวมสรุปองคความรู  แสดงความคิดเห็นและเขียนแผนภาพความคิด  เพ่ือนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยน
เรียนรูหนาชั้นเรียน 
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๘.ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
๑.ใบความรู    ๒.ใบงาน 
๓.แบบฝกหัด  ๔.คอมพิวเตอร  
๕.เอกสารประกอบการเรียน ๖.หองสมุด 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี   ๕    เรื่อง  แหลงเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓                                                ภาคเรียนท่ี ๒      เวลา  ๕  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑. ผลการเรียนรู 
 ๑. มีความรูความเขาใจในเรื่องของการสืบคนขอมูลเก่ียวกับประเทศอาเซียน  จากแหลงเรียนรูตางๆ 
ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 ๒. สามารถใชแหลงเรียนรูสืบคนขอมูลไดอยางเหมาะสม 
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สื่ออินเตอรเน็ตมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันและสามารถสืบคนไดโดยไมยาก  การศึกษาเพ่ือ
สืบคนและรับขอมูลจากสื่อตางๆในชีวิตประจําวัน 
๓. สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับแหลงเรียนรูและใชแหลงเรียนรูสืบคนขอมูลไดอยางเหมาะสม 
 ทักษะ/กระบวนการ 
 -  สามารถสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม รวดเร็ว 
 -  สามารถรับและวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับจากสื่อตางๆในชีวิตประจําวันได 
 คุณลักษณะ 
 มีเจตคติท่ีดีตอสื่อตางๆในชีวิตประจําวัน 
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ๑. สามารถใชเทคโนโลยีตางๆในชีวิตประจําวัน  เพ่ือรับสื่อและสืบคนขอมูลตางๆไดอยางเหมาะสม 
 ๒. วิเคราะหเพ่ือเลือกใชขอมูลสื่อท่ีเปนประโยชนและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
๕. การประเมินรวบยอด 
 -  ใบงาน 
๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 
 -  ตรวจผลงาน 

เกณฑการประเมินช้ินงาน 
๔  ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
๓  ระดับคุณภาพ   ดี 

 ๒  ระดับคุณภาพ พอใช 
 ๑  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

เกณฑการประเมินการนําเสนอขอมูล 
 ๗ – ๙    คะแนน  ระดับ  ๓ หมายถึง ดี 
 ๔ – ๖   คะแนน  ระดับ  ๒ หมายถึง พอใช 
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 ต่ํากวา ๔  คะแนน ระดับ  ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง 
เกณฑการประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน 

 ๙ - ๑๒  คะแนน  ระดับ  ๓ หมายถึง ดี 
 ๕ – ๘   คะแนน  ระดับ  ๒ หมายถึง พอใช 
 ต่ํากวา ๕  คะแนน ระดับ  ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง 
๗. กิจกรรมการเรียนรู 
 ๑. นําเสนอสื่อวีดีทัศนเก่ียวกับขอมูลขาวสารตางๆท่ีกระทบชีวิตประจําวัน 
 ๒. สนทนารวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อตางๆท่ีตนเองรูจัก และเคยใชในชีวิตประจําวัน 
 ๓. ครูใหความรูเก่ียวกับประโยชนและโทษของการใชสื่อประเภทตางๆ 
 ๔. นักเรียนแบงกลุมสืบคนขอมูลจากใบงานท่ีครูกําหนดให  โดยใชสื่อทางอินเตอรเน็ต 
 ๕. นักเรียนนําเสนองานท่ีไดสืบคน 
 ๖. นักเรียนและครูรวมกันสรุปงานพรอมท้ังประเมินผลงานท่ีสืบคนมา 
๘. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
 -  คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 
 - เอกสารประกอบการเรียน 

เกณฑการประเมินช้ินงาน 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก(๔) ดี(๓) พอใช(๒) ปรับปรุง(๑) 
ผลงานมีความถูกตอง 
ชัดเจนครบถวนสมบูรณ
ตามจุดประสงคของ
กิจกรรม มีความคิด
สรางสรรค มีภาพ 
ประกอบสวยงาม
สอดคลองกับขอมูล 

ผลงานมีความถูกตอง 
สมบูรณพอสมควรตาม
จุดประสงคของกิจกรรม 
มีความคิดสรางสรรค มี
ภาพ 
ประกอบสวยงาม
สอดคลองกับขอมูล 

ผลงานมีขอมูลแตยังไม
ครบถวนสมบูรณ
พอสมควรตาม
จุดประสงคของกิจกรรม 
มีความคิดสรางสรรค 
เล็กนอย 
มีภาพประกอบแตยังขาด
ความสอดคลองกับขอมูล 

ผลงานมีขอมูล 
ไมถูกตองตามจุดประสงค
ของกิจกรรม ขาด
ความคิดสรางสรรค ไมมี
ภาพ 
ประกอบ 

เกณฑการประเมิน 
๔  ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
๓  ระดับคุณภาพ   ดี 

  ๒  ระดับคุณภาพ พอใช 
  ๑  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 
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เกณฑการประเมินการนําเสนอขอมูล 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑. วิธีการนําเสนอ นาสนใจ แปลกใหม นาสนใจ ไมนาสนใจ 
๒. ลําดับข้ันตอนการ

ทํางาน 
พูดไดตรงประเด็น ตอบขอ
ซักถามไดชัดเจน 
ครอบคลุมเนื้อหา 

พูดไดตรงประเด็น ตอบ
ขอซักถามไดแตยังไม 
ครอบคลุมเนื้อหา 

พูดไมตรงประเด็น  
ไมมีลําดับข้ันตอน 

๓. การสรุปขอมูล สรุปใจความไดตรงตาม
วัตถุประสงคและมีสาระ
ครอบคลุมเนื้อหา 

สรุปใจความไดตรงตาม
วัตถุประสงคแตไม
ครอบคลุมเนื้อหา 

สรุปใจความไมตรงตาม
วัตถุประสงค 

 เกณฑการประเมิน 
 ๗ – ๙    คะแนน  ระดับ  ๓ หมายถึง ดี 
 ๔ – ๖   คะแนน  ระดับ  ๒ หมายถึง พอใช 
 ต่ํากวา ๔  คะแนน ระดับ  ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง 
 
เกณฑการประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑. การทํางานรวมกัน - ยอมรับมติการทํางานของ

กลุม 
- รับผิดชอบงานท่ีไดรับ
มอบหมายจากกลุม 

- ยอมรับมติการทํางาน
ของกลุม 
- ไมรับผิดชอบงานท่ีไดรับ
มอบหมายใหทํา 

- ยอมรับมติ 
การทํางานของกลุม 
- หลีกเลี่ยง 
การทํางานกลุม 

๒. ความกระตือรือรน - ชวยเหลืองาน 
ภายในกลุม 
- รวมแสดงความคิดเห็น 
- ใฝเรียนรู 
- ศึกษาคนควา 

- ชวยเหลืองาน 
ภายในกลุม 
- รวมแสดงความคิดเห็น 
 

- ชวยเหลืองานภายใน
กลุมเม่ือมี 
การรองขอ 

๓. การตอบคําถาม ใหความรวมมือในการตอบ
คําถามเปนอยางดี 

มีสวนรวมในการตอบ
คําถามบางครั้ง 

มีสวนรวมในการตอบ
คําถามนอยมาก 

๔. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

รวมรับฟงและแสดงความ
คิดเห็นท่ีแตกตางแตมี
ประโยชน 

รับฟงแตแสดงความ
คิดเห็นคลอยตามคนอ่ืน 

รวมกิจกรรมตามท่ีกลุม
รองขอ 

เกณฑการประเมิน 
 ๙ - ๑๒  คะแนน  ระดับ  ๓ หมายถึง ดี 
 ๕ – ๘   คะแนน  ระดับ  ๒ หมายถึง พอใช 
 ต่ํากวา ๕  คะแนน ระดับ  ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง 
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บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (ม.ป.ป.)  แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน. ม.ป.ท.                   
                   . (๒๕๕๒) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ :   
                  โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 
                   . (๒๕๕๔) ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสําคัญท่ีสุด.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต ๒.  (๒๕๕๕)  คูมือการปรับทิศทางการขับเคล่ือนหลักสูตร 
                   สู  ASEAN.  เอกสาร  ศน.ท่ี ๒/๒๕๕๕. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.  (๒๕๕๔)  ชุดความรูครูยุคใหม. เอกสาร  ศน.ท่ี ๒๐/ 

          ๒๕๕๕ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.(๒๕๕๔).  แนวทางการจัดการเรียนรูสูประชาคม    
                   อาเซียน  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 
www.secondary41.go.th/doc/Asian/prachakomAsian.PDF.  สืบคน  วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕. 
nantanawk.wordpress.com/2011/08/26/ประชาคมอาเซียน. สืบคน  วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secondary41.go.th/doc/Asian/prachakomAsian.PDF
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คณะจัดทําเอกสาร 

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

การศึกษา   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑ 
๓. นายวุฒิศักดิ์  สังเวียนวงษ       ศึกษานิเทศกชํานาญการ   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑ 
๔.นายปรีชา  สุขเกษม ศึกษานิเทศกชํานาญการ   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑ 
๕. นางอนงค  รอดแสน             ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

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