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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  
ของประเทศไทย  และพลโลก  ดังนี้ 

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

 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา๑ 
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑                                                 เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๑  หนวยกิต 

 
        ศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียน  ธงอาเซียน  และธงของประเทศสมาชิกอาเซียน  สัญลักษณอาเซียน  
ภาษาท่ีใชในการทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน  วัฒนธรรมของสมาชิกอาเซียน  เชน  การทักทาย  
อาหาร 
         โดยใชทักษะการสื่อสาร  การคิด  การแกปญหา  กระบวนการกลุม  กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการนําเสนอขอมูล 
            เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน  สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืน  เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
ผลการเรียนรู 

๑. บอกชื่อประเทศและพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน 
๒. บอกชื่อธงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๓. บอกความหมายของสัญลักษณอาเซียน 
๔. ใชภาษาอาเซียนในการทักทายอยางงายๆ 
๕. มีความรูความเขาใจของวัฒนธรรมอาเซียน   
๖. ใชแหลงเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับอาเซียน 
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โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๑ 

รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑                                                 เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๑  หนวยกิต 

 
หนวยท่ี ชื่อหนวย

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา(ชั่วโมง) น้ําหนัก

คะแนน 
๑ 
 

เรียนรู
ประเทศ
สมาชิก
อาเซียน 

บอกชื่อประเทศและ
พ้ืนฐานของ

ประชาคมอาเซียน 

สมาชิกของประชาคม
อาเซียน  ๑๐  ประเทศ 

๑๐ 
 

๒๐ 
 

  สอบกลางภาคเรียนท่ี ๑ ๑ ๑๐ 
๒ 
 

สนุกกับธง
อาเซียน 

บอกชื่อธงของ
ประเทศสมาชิก

อาเซียน 

ธงประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

๖ ๒๐ 

๓ 
 

รวมใจ
สัญลักษณ
อาเซียน 

บอกความหมายของ
สัญลักษณอาเซียน 

 

ความหมายของสัญลักษณ
อาเซียน 

 

๔ 
 

๒๐ 
 

  จิตพิสัย  ๑๐ 
  สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑ ๑ ๒๐ 
  รวมคะแนนภาคเรียนท่ี ๑  ๑๐๐ 

๔ 
 

นารัก
ทักทายกับ
อาเซียน 

ใชภาษาอาเซียนใน
การทักทายอยาง

งายๆ 

ภาษาอาเซียนในการ
ทักทาย 

 

๖ 
 

๒๐ 
 

๕ วัฒนธรรม
อาเซียน 
ของเรา 

-มีความรูความเขาใจ
ของวัฒนธรรม

อาเซียน 
-ใชแหลงเรียนรู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับ

อาเซียน 

วัฒนธรรมอาเซียน ๑๓ ๕๐ 
 

  จิตพิสัย  ๑๐ 
  สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒ ๑ ๒๐ 
  รวมคะแนนปลายป  ๑๐๐ 
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หนวยการเรียนรู 

 
หนวยการเรียนรูท่ี   ๑    เรื่อง  เรียนรูประเทศสมาชิกอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒   รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑                                                ภาคเรียนท่ี ๑      เวลา  ๖  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

                   
๑. ผลการเรียนรู 

บอกชื่อประเทศและขอมูลพ้ืนฐานประชาคมอาเซียน 
๒.   สาระสําคัญ 

   รูชื่อประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน  ๑๐  ประเทศ 
๓.  สาระการเรียนรู 

ความรู 

-  รูจักชื่อประเทศสมาชิกและขอมูลพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน 
ทักษะกระบวนการ 

- นําเสนอชื่อประเทศสมาชิกอาเซียน 
คุณลักษณะ 

- มีความภูมิใจในความเปนไทยหรือความเปนอาเซียน 
๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

     มีความรูความเขาใจเก่ียวกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
๕. การประเมินรวบยอด 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
-  ใบงาน  คัดชื่อประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

- นําเสนอชื่อประเทศของประชาคมอาเซียน 
๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 

-  แบบตรวจผลงาน 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

 
              ๓                 ๒               ๑ 

๑.บอกชื่อประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียน 

บอกชื่อประเทศ

สมาชิกประชาคม

อาเซียน๗+๑๐ 

ประเทศ 

บอกชื่อประเทศ

สมาชิกประชาคม

อาเซียน ๔-๖ประเทศ 

บอกชื่อประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียน๑-๓ประเทศ 



๕ 
 

ASEAN   LEARNING  SCHOOL                                                                              DANMAEKHAMMAN SCHOOL 
 

 

๒.คัดชื่อประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียน 

๒.คัดชื่อประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียน 

คัดชื่อประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 

คัดชื่อประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 

๓.รวมกิจกรรมอยางมี
ความสุข 

ไดถูกตอง๗-๑๐รวม

กิจกรรมอยางมี

ความสุขมาก 

ประเทศรวมกิจกรรม
กับอยางมีความสุข
ปานกลาง 

ประเทศรวมกิจกรรม
กับอยางมีความสุข
ปานกลาง 

๔.ความรับผิดชอบใน

การทํางาน 

ทํางานเสร็จกอนเวลา
ท่ีกําหนด 

ทํางานเสร็จทันเวลาท่ี
กําหนด 

ทํางานไมทันเวลาท่ี
กําหนด 

 
๗.  กิจกรรมการเรียนรู 

              ๑.  ผูเรียนดูธง  ๑๐  ประเทศประชาคมอาเซียน 
              ๒. ผูเรียนและครูรวมกันสนทนาชื่อประเทศประชาคมอาเซียน 
              ๓. ผูเรียนและครูรวมกันสรุปชื่อประเทศในประชาคมอาเซียน 
              ๔. ผูเรียนอานชื่อ๑๐ประเทศในประชาคมอาเซียนจากบัตรคํา 
              ๕. ผูเรียนอานชื่อประเทศประชาคมอาเซียนเปนกลุมยอย 

๖. ครูแบงกลุมนักเรียนมอบหมายใหทํากิจกรรม  ใบงาน  คัดชื่อประเทศในประชาคมอาเซียน 
๗. จับสลากนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
 
๘.ส่ือ/แหลงเรียนรู 

                     ๑.  ธงประเทศสมาชิกอาเซียน 
                     ๒.  หองสมุด 
                     ๓.  มุมอาเซียน 
                     ๔.  หองคอมพิวเตอร 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี   ๒    เรื่อง  สนุกกับธงอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒   รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑                                                ภาคเรียนท่ี ๑      เวลา  ๖  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑. ผลการเรียนรู 

   บอกชื่อธงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒.   สาระสําคัญ 

   รู จัก ชื่อธงของประเทศสมาชิกอาเซียน      
๓. สาระการเรียนรู 

ความรู 
    มีความรูเรื่องธงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ทักษะกระบวนการ 

- อธิบายลักษณะธงสมาชิกอาเซียน 

- นําเสนอผลงาน 

- มีทักษะกระบวนการในการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืน 
คุณลักษณะ 

                มีความภูมิใจในความเปนไทย  ความเปนอาเซียน 
๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

     มีความรูความเขาใจเก่ียวกับธงประชาคมอาเซียน 
๕. การประเมินรวบยอด 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 

-  ใบงาน  วาดภาพธงชาติอาเซียน 

- นําเสนอเก่ียวกับธงประชาคมอาเซียน 
         การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 

-  แบบตรวจผลงาน 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑.บอกชื่อธงประเทศ
สมาชิกสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 
 

บอกชื่อธงประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนไดถูกตอง 
๗-๑๐ ประเทศ 

บอกชื่อธงประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนไดถูกตอง๔-
๖ประเทศ 

บอกชื่อธงประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนไดถูกตอง๑-
๓ ประเทศ 

๒.ความรับผิดชอบใน
การทํางาน 

ทํางานเสร็จกอน
เวลาท่ีกําหนด 

บอกชื่อธงประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนไดถูกตอง๔-
๖ ประเทศ 

บอกชื่อธงประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนไดถูกตอง๑-
๓ 
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ประเด็นการประเมิน 
เกณฑการใหระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๓.ผลงานการวาดภาพ วาดภาพธงประเทศ

อาเซียนไดถึง ๗ – 
๑๐ประเทศได
ถูกตอง 

วาดภาพธงประเทศ
อาเซียนไดถึง๔-๗
ประเทศไดถูกตอง 

วาดภาพธงประเทศ
อาเซียนไดถึง๑-๓
ประเทศไดถูกตอง 

 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑.  ผูเรียนไปศึกษาธงอาเซียน 
๒. ครูสนทนาซักถามธงประชาคมอาเซียน  ๑๐  ประเทศ 
๓. แบงกลุมใหนักเรียนศึกษา  สัญลักษณของธงแตละประเทศท่ีตนเองชอบ  กลุมละ  

 ๒  ประเทศ 
๔. รับใบงาน  วาดภาพธงประชาคมอาเซียน 
๕. สงตัวแทนนําเสนอชิ้นงาน 
๖. ผูเรียนและครูรวมกันสรุปสัญลักษณของธงชาติประชาคมอาเซียน 

 

๘.ส่ือ/แหลงเรียนรู 

                     ๑.  มุมประชาคมอาเซียน 
                     ๒.  ธงชาติประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  ๑๐ ประเทศ 
                     ๓.  ใบงาน 
                     ๔.  สีไม  ดนิสอ  ยางลบ  ไมบรรทัด 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี   ๓    เรื่อง  รวมใจสัญลักษณอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒   รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑                                                ภาคเรียนท่ี ๑      เวลา  ๔ ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
    ๑. ผลการเรียนรู 

   บอกความหมายของสัญลักษณอาเซียน 
     ๒.  สาระสําคัญ 

   เขาใจความหมายของสัญลักษณอาเซียน      
     ๓. สาระการเรียนรู 

ความรู 
   มี ความรูเก่ียวกับสัญลักษณของอาเซียน 
ทักษะกระบวนการ 

                     -  บอกลักษณะภาพสัญลักษณอาเซียน    
       -  มีทักษะกระบวนการในการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืน 
คุณลักษณะ 

                     มีความภูมิใจในความเปนไทย  ความเปนอาเซียน 
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

      ความเขาใจเก่ียวกับสัญลักษณอาเซียน 
๕. การประเมินรวบยอด 

      ชิ้นงานหรือภาระงาน 

-  ใบงาน  วาดภาพธงชาติอาเซียน 
- นําเสนอธงประชาคมอาเซียน 

 
๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 

- แบบตรวจผลงาน 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑใหระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑.บอกความสัญลักษณ
อาเซียน 

บอกความหมาย
สัญลักษณอาเซียนได

ถูกตอง 

บอกความหมาย
สัญลักษณไดถูกตอง

บางสวน 

บอกความหมาย
สัญลักษณไดไม

ถูกตองเลย 
๒.ผลงานวาดภาพ
สัญลักษณอาเซียน 

วาดภาพสัญลักษณ
อาเซียนไดถูกตอง

ท้ังหมด 

วาดภาพสัญลักษณ
อาเซียนไดถูกตอง

บางสวน 

วาดภาพสัญลักษณ
อาเซียนไดไมถูกตอง 
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๗.  กิจกรรมการเรียนรู 
๑. ทบทวนเก่ียวกับธงชาติประของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
๒. ผูเรียนชูธงชาติของ๑๐ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน 
๓. ผูเรียนศึกษาภาพสัญลักษณอาเซียน 
๔. ผูเรียนและครูรวมสนทนาซักถามและสรุปความหมายของสัญลักษณอาเซียน 
๕. ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานวาดภาพสัญลักษณอาเซียน 

๘.ส่ือ/แหลงเรียนรู 

           ๑. มุมอาเซียน 
           ๒. ภาพสัญลักษณอาเซียน 
           ๓. ใบงาน 
           ๔. ดินสอ ไมบรรทัด สีไม 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี   ๔    เรื่อง  นารักทักทายกับอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒   รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑                                                ภาคเรียนท่ี ๒      เวลา  ๖  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑. ผลการเรียนรู 

    ใชภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในการทักทายอยางงายๆได 
๒. สาระสําคัญ 

   ใชภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในการทักทายอยางงายๆ 
๓. สาระการเรียนรู 

ความรู 
   รูและเขาใจภาษาท่ีใชทักทายกันในประเทศสมาชิกอาเซียน 
ทักษะกระบวนการ 

              พูดทักทายโดยการใชภาษาอาเซียนอยางงายๆ 
คุณลักษณะ 
    ใชภาษาอาเซียนในการทักทายกันอยางงายๆ 

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

-  การสื่อสาร 

- การใชเทคโนโลยี 
๕. การประเมินรวบยอด 

            ชิ้นงานหรือภาระงาน 
๑. เขียนประโยคท่ีใชในการทักทายกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒. พูดทักทายกันโดยใชภาษาของสมาชิกอาเซียน 

    ๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 

แบบตรวจผลงาน 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑใหระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑.เขียนประโยคท่ีใชใน
การทักทายกันของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

เขียนประโยคท่ีในการ
ทักทายกันของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียนไดได ๗-๑๐
ประเทศ 

เขียนประโยคท่ีในการ
ทักทายกันของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียนไดได ๔-๖
ประเทศ 

เขียนประโยคท่ีในการ
ทักทายกันของ
ประเทศสมาชิก

อาเซียนไดได ๑-๓
ประเทศ 

๒.พูดทักทายกันโดยใช
ภาษาของสมาชิก
อาเซียน 
 

พูดทักทายกันโดยใช
ภาษาของสมาชิก
อาเซียนได๗-๑๐
ประเทศ 

พูดทักทายกันโดยใช
ภาษาของสมาชิก
อาเซียนได ๔- ๖ 
ประเทศ 

พูดทักทายกันโดยใช
ภาษาของสมาชิก
อาเซียนได ๑-๓ 
ประเทศ 
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๗.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ทบทวนประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนท้ัง  ๑๐ ประเทศ 
๒. ใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับการทักทายกันของประเทศสมาชิกอาเซียน  
๓. ใหตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงการกลางคําทักทายในประเทศสมาชิกอาเซียน 
๔. ใหนักเรียนกลาวคําทักทายแตละประเทศในอาเซียน 
๕. ใหนักเรียนเขียนคําทักทายของแตละประเทศของสมาชิกอาเซียน 
๖. ใหนักเรียนจับคูกันมาแสดงการทักทายกันของแตละประเทศในสมาชิกอาเซียน 

   ๘.   ส่ือ/แหลงเรียนรู 

        ๑. วีดีทัศน 
        ๒. บัตรคํา 
        ๓ .ใบงาน 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี   ๕    เรื่อง  วัฒนธรรมอาเซียนของเรา 
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒   รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑                                                ภาคเรียนท่ี ๒      เวลา  ๑๔  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑. ผลการเรียนรู 

  -  บอกวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 -   ใชแหลงเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับอาเซียน 

๒.   สาระสําคัญ 
   มีความรูเขาใจวัฒนธรรมอาเซียน      

๓. สาระการเรียนรู 
ความรู 
   มี ความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน 
ทักษะกระบวนการ 

            -   สามารถสื่อสารกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  
  -   สามารถบอกการแตงกายประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
  -   สามารถบอกลักษณะของอาหารประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
  -   สามารถบอกศาสนาประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
  -   สามารถสภาพความเปนอยูประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
คุณลักษณะ 

-  ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม 

- มีความภูมิใจในความเปนไทย  ความเปนอาเซียน 
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

                ความสามารถในการสื่อสาร  เก่ียวกับวัฒนธรรมในการใชภาษา  ถายทอดความคิด  ความ 
เขาใจ  ความรูสึกของวัฒนธรรมอาเซียน  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

๕. การประเมินรวบยอด 
            ชิ้นงานหรือภาระงาน 

๑.  ใบงานการสื่อสารทักทายอยางงายๆ  เชน  สวัสดี   
๒. ใบงานการแตงกาย 
๓. ใบงานเรื่องอาหารของแตละประเทศ 
๔. ใบงานเรื่องศาสนาท่ีนับถือ 
๕. ใบงานเรื่องสภาพความเปนอยูของแตละประเทศ 
๖. ใบงานเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี 
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    ๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 

แบบตรวจผลงาน 
ประเด็นการ

ประเมิน 
เกณฑใหระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑.ใบงานท่ี ๑  
การสื่อสาร 

เขียนคําทักทายได ๗-
๑๐ ประเทศ 

เขียนคําทักทายได ๔-๖
ประเทศ 

เขียนคําทักทายได ๑-๓ 
ประเทศ 

๒.ใบงานท่ี ๒ 
การแตงกาย 

วาดภาพการแตงกาย    
ของประเทศสมาชิก 
ประชาคมอาเซียนได  
๗-๑๐ ประเทศ                              

วาดภาพการแตงกาย
ของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนได 
๔-๖  ประเทศ 

วาดภาพการแตงกาย
ของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนได 
๑-๓ ประเทศ 

๓.ใบงานท่ี ๓  
อาหาร 

เขียนชื่ออาหารของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ได ๗-๑๐  ประเทศ 

เขียนชื่ออาหารของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ได ๔-๖  ประเทศ 

เขียนชื่ออาหารของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ได ๑-๓  ประเทศ 

๔.ใบงานท่ี ๔  
ศาสนา 

เขียนชื่อศาสนาประจํา
ชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียนได  ๗-๑๐
ประเทศ 

เขียนชื่อศาสนาประจํา
ชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียนได  ๔-๖
ประเทศ 

เขียนชื่อศาสนาประจํา
ชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียนได  ๑-๓ 
ประเทศ 

๕.ใบงานท่ี ๕
สภาพความ
เปนอยู 

วาดภาพสภาพความ
เปนอยูของประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนได  ๓  
ประเทศ 

วาดภาพสภาพความ
เปนอยูของประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนได  ๒  
ประเทศ 

วาดภาพสภาพความ
เปนอยูของประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนได  ๑  
ประเทศ 

๖.
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

เขียนชื่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียน  ๓ ประเทศ 

เขียนชื่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียน  ๒ ประเทศ 

เขียนชื่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียน  ๑ ประเทศ 

 
๗.  กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ทบทวนความรูเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
๒. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานท่ี  ๑  การสื่อสาร 
๓. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานท่ี  ๒  การแตงกาย 
๔. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานท่ี  ๓  อาหาร 
๕. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานท่ี  ๔  ศาสนา 
๖. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานท่ี  ๕  สภาพความเปนอยู 
๗. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานท่ี  ๖  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
๘. ครูสรุปความรูเก่ียวกับใบงานท่ี ๑-๖ 



๑๔ 
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   ๘.   ส่ือ/แหลงเรียนรู 

              ๑. มุมอาเซียนเก่ียวกับการสื่อสาร/การแตงกาย/อาหาร/ศาสนา/สภาพความเปนอยู/
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
              ๒. ใบงาน 
              ๓. ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด  สีไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 
 

ASEAN   LEARNING  SCHOOL                                                                              DANMAEKHAMMAN SCHOOL 
 

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 

  
 

 
 
 

 
 


