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วิสัยทัศน 
 

          หลักสูตรอาเซียนศึกษาโรงเรียนดานแมคํามัน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
ประชาคมอาเซียนทางดานการเมือง  เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท้ัง  ๑๐  ประเทศ  มีความตระหนัก 
ในการเปนสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดตอสื่อสารกับกลุมประเทศในประชาคมอาเซียนและ 
อยูรวมกันไดโดยดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน
รวมกันและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญในการกาวไปสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘  
 
สมรรถนะหลักของผูเรียน 
          หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนดานแมคํามัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  ๕  
ประการ  ดังนี้ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช 
ภาษา  ถายทอดความคิด  ความรู  ความเขาใจ  ความรูสึก  และทัศนะของตนเอง  เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัด
และลดปญหาความขัดแยงตางๆ  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  และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆอยางเหมาะสม  
การปรับตัวใหกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  และรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ี
สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตางๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในดานการเรียนรู  การสื่อสาร   
การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
             หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนดานแมคํามัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคเพ่ือใหอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองของทองถ่ิน  ของประเทศ
ไทย  และพลโลก  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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ภาคเรียนท่ี ๑ 
 

                                 คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๑๑      
รหัสวิชา ส ๒๓๒๐๓    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓    (ภาคเรียนท่ี ๑)      เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต 

 
 ศึกษา สืบคน และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับอาเซียนในเรื่องกําเนิดอาเซียน สมาชิกอาเซียน สัญลักษณ
อาเซียน คําขวัญของอาเซียน ภาษาของอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศนอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประเทศ
สมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจําแผนดินของประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศ สภาพทาง
ภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนาธรรมความสัมพันธระหวาง
ประเทศกับไทย 
 โดยใชทักษะการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุม 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการนําเสนอขอมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร 
 เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถคิดวิเคราะห สรางองคความรูใหม ตระหนัก เห็นคุณคา
มีความภูมิใจในความเปนไทยและความเปนอาเซียน รวมกันรับผิดชอบแกประชาคมอาเซียน มีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา และ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 

๑. รูและเขาใจเก่ียวกับอาเซียนในเรื่องกําเนิดอาเซียน สมาชิกอาเซียน สัญลักษณอาเซียน ธงอาเซียน คํา
ขวัญของอาเซียน  

๒. รองเพลงชาติของอาเซียนได  
๓. บอกความหมายของคําในภาษากลุมประชาคมอาเซียนได  
๔. อธิบาย ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศนอาเซียน กฎบัตรอาเซียนได 
๕. รูและเขาใจเก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจําแผนดินของประเทศสมาชิก

อาเซียนแตละประเทศ  
๖. บอกสภาพทางภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ของประเทศตางในประชมคมอาเซียนได 
๗. รูและเขาใจเก่ียวกับสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจาได 
๘.  สามารถอภิปรายวัตถุประสงคและเปาหมายระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจาได  
๙. บอกชื่อประเทศสมาชิกของกลุมประเทศอาเซียนและประเทศคูเจรจาได 
๑๐. วิเคราะหถึงประโยชนในความรวมมือระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจาได 

 
รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 
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                                    โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๑๑      
รหัสวิชา ส ๒๓๒๐๓    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓    (ภาคเรียนท่ี ๑)      เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต 

 

หนวยท่ี 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบ
ยอด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ําหนัก/
สัดสวน
ของ

คะแนน 

ชิ้นงาน/
ภาระงาน
รวบยอด 

ปฐมนิเทศ ความสําคญัของ
การเรยีนรูวิชา
อาเซียนศึกษา 
๑๑ 

๑.  บอกผลการเรียนรูรายวิชา
อาเซียนศึกษา ๑๑  
๒.  รองเพลงชาติอาเซยีนได  
๓.  อภิปรายการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

๑.  คําอธิบายรายวิชาอาเซียน
ศึกษา ๑๑ 
๒.  ผลการเรียนรูรายวิชา
อาเซียนศึกษา ๑๑ 
๓.  เพลง ASEAN WAY 
๔.  แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

๑ 

 

 

๑ พัฒนาการของ
อาเซียน 

๑. รูและเขาใจเก่ียวกับ 
อาเซียนในเรื่องกําเนิดอาเซียน 
สมาชิกอาเซียน สัญลักษณ
อาเซียน ธงอาเซียน คําขวัญของ
อาเซียน  

๒. รองเพลงชาตขิอง 
อาเซียนได  

๓. บอกความหมายของ 
คําในภาษากลุมประชาคม
อาเซียนได  

๔. อธิบาย ปฏิญญา 
อาเซียน วิสัยทัศนอาเซียน กฎ
บัตรอาเซยีนได 

- กําเนิดอาเซียน  
- สมาชิกอาเซียน  
- สัญลักษณอาเซียน  
- ธงอาเซียน  
- คําขวัญของอาเซียน  
- เพลงชาติอาเซียน ASEAN 
WAY 
- ภาษาของอาเซียน  
- ปฏิญญาอาเซียน  
- วิสัยทัศนอาเซียน  
- กฎบัตรอาเซยีน 

๔ ๑๕ -จัดบอรด 
- ทํา mine 
mapping 
ประชาคม
อาเซียน 

๒ สมาชิกของ
อาเซียน 

๑.รูและเขาใจเก่ียวกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติ
และตราประจําแผนดินของ
ประเทศสมาชิกอาเซยีนแตละ
ประเทศ  
๒. บอกสภาพทางภมูิศาสตร 
ประวัติความเปนมา การเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมความสัมพันธ
ระหวางประเทศกับไทย 

- บูรไนดารุสซาลาม 
-กัมพูชา 
-อินโดนีเชีย 
-ลาว 
-มาเลยเซีย 
-เมียนมา 
-ฟลิปปนล 
-สิงคโปร 
-ไทย 
-เวียดนาม 

๔ ๑๕ งานนําเสนอ 
Powerpoint 

   สอบกลางภาคเรียนท่ี ๑ 
 

๑ ๒๐  
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หนวยท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรยีนรู สาระสําคญั/ความคิดรวบยอด 

เวลา
(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก/
สัดสวนของ

คะแนน 

ช้ินงาน/
ภาระงาน
รวบยอด 

๓ อาเซียนกับ
ความรวมมือ

ภายนอก
อาเซียน 

๑.๑ บอกบอกความสัมพันธ
ระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับ
ประเทศคูเจรจาได 
๑.๒. อภิปรายวัตถุประสงคและ
เปาหมายระหวางกลุมประเทศ 

อาเซียนกับประเทศคูเจรจาได 
๑.๓. บอกช่ือประเทศสมาชิก
ของกลุมประเทศอาเซียนและ
ประเทศคูเจรจาได 
๑.๔. วิเคราะหถึงประโยชนใน

ความรวมมือระหวางกลุม

ประเทศอาเซียนกับประเทศคู

เจรจาได 

๑.ความสัมพันธระหวางกลุม
ประเทศอาเซียนกับประเทศคู
เจรจา 
๒.วัตถุประสงคและเปาหมาย
ระหวางกลุมประเทศอาเซียน
กับประเทศคูเจรจา 

๓.ประเทศสมาชิกของกลุม
ประเทศอาเซียนและประเทศคู 
เจรจา 
๔. ความรวมมือระหวางกลุม

ประเทศอาเซียนกับประเทศคู

เจรจา 

๙ ๒๐ รายงาน 

   สอบปลายภาคเรียน ๑ ๒๐  
   จิตพิสัย  ๑๐  
   รวมคะแนนปลายภาค ๒๐ ๑๐๐  
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ภาคเรียนที่ ๑ 
 

หนวย ปฐมนิเทศ           เรื่องความสําคัญของการเรียนรูวิชาอาเซียนศึกษา ๑๑ 
รหัสวิชา ส ๒๓๒๐๓          รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี ๓   ภาคเรียนท่ี  ๑     เวลา     ๑    ช่ัวโมง 
ผูสอน  ........................................................ สอนวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ....................... 

๑.  ผลการเรียนรู 
๑.๑  บอกผลการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๑๑ 
๑.๒  รองเพลง ASEAN WAY ได   
๑.๓  อภิปรายการวัดและประเมินผลการเรียนได 

๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น  ผูสอนจะตองแจงผลการเรียนท่ีคาดหวัง  รูถึง
วิธีการหรือกระบวนการท่ีไดมาซ่ึงความรู  รูแหลงการเรียนรูและรูเกณฑการวัดและประเมินผล  เพ่ือใหผูเรียนได
เตรียมพรอมและเขาใจถึงกระบวนการจัดการเรียนรู  ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูวิชาอาเซียนศึกษา 
๙ มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และความเปนอาเซียน 
๓.  สาระการเรียนรู 

๓.๑  ความรู 
 ๓.๑.๑  คําอธิบายรายวิชาอาเซียนศึกษา ๑๑ 

๓.๑.๒  ผลการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๑๑ 
          ๓.๑.๓  เพลง ASEAN WAY 

๓.๑.๔  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
๓.๒  ทักษะ/กระบวนการ 
    กระบวนการสรางความรูความเขาใจ     กระบวนการสรางความตระหนัก    
๓.๓  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

   มีวินัย    
ใฝเรียนรู   
มุงม่ันในการทํางาน   
มีจิตสาธารณะ 
สํานึกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ๔.๑  ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๔.๒  ความสามารถในการคิด 

 -  ทักษะการคิดวิเคราะห 
 -  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
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๕.  การประเมินรวบยอด 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

          คัดลอกเพลง ASEAN WAY 
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 ๑๑  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  และ                     
ใบความรูท่ี ๒  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายวิชาอาเซียนศึกษา ๑๑  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  แลวรวมกันอภิปราย
เพ่ือทําความเขาใจ 
 ๓.  แนะนําวิธีการเรียนรูวานักเรียนมีวิธการเรียนรูหลายรูปแบบ  เชน  ฟงการบรรยาย  การมอบหมาย
ใหนักเรียนปฏิบัติหรือทําใบงาน  การแสวงหาความรูดวยตนเอง  เปนตน 
           ๔. นักเรียนฟงเพลง ASEAN WAY จากสื่อ วีดีโอ แลวฝกรองพรอมกันแลวคัดเนื้อเพลงจากใบความรูท่ี 
๓  ลงในสมุด    
 ๕.  แนะนําสื่อการเรียนการสอน  เชน  หองศูนยอาเซียน  วีดีทัศนแนะนําอาเซียน   แหลงคนควาใน
อินเทอรเน็ต   
 ๖.  แจกใบความรูท่ี  ๓  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  
๘.  ส่ือ / แหลงการเรียนรู 

๘.๑  ส่ือการเรียนรู 
๘.๑.๑  ใบความรูท่ี  ๑  คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา ๑๑  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓   
๘.๑.๒  ใบความรูท่ี ๒  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายวิชาอาเซียนศึกษา ๑๑  ชั้น 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓  
๘.๑.๓  ใบความรูท่ี  ๓  เพลง ASEAN WAY  

          ๘.๑.๔   คลิปวิโอเพลง  ASEAN WAY 
๘.๑.๕   แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
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 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 
 
 

   ใบความรูที่  ๑  คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา๑๑    
 
 

 
          ศึกษา สืบคน และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับอาเซียนในเรื่อง บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิกท้ังตอประเทศไทยและตอประเทศ
สมาชิกอ่ืนในดานตางๆ อาเซียนกับความสัมพันธภายนอกของอาเซียนในเรื่ององคกร อาเซียนดานการ
ดําเนินงานของอาเซียน การตัดสินใจ การระงับขอพิพาท ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศ 
 โดยใชทักษะการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุม 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการนําเสนอขอมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร 
 เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถคิดวิเคราะห สรางองคความรูใหม ตระหนัก เห็นคุณคา
มีความภูมิใจในความเปนไทยและความเปนอาเซียน รวมกันรับผิดชอบแตแประชาคมอาเซียน มีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา และ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ใบความรูที่ ๒  ผลการเรียนรู รายวิชาอาเซียนศึกษา  
 
 
ผลการเรียนรู 

๑. รูและเขาใจเก่ียวกับอาเซียนในเรื่องกําเนิดอาเซียน สมาชิกอาเซียน สัญลักษณอาเซียน ธงอาเซียน คํา
ขวัญของอาเซียน คําขวัญของอาเซียน ภาษาของอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศนอาเซียน กฎบัตร
อาเซียน 

๒. รูและเขาใจเก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจําแผนดินของประเทศสมาชิก
อาเซียนแตละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนาธรรมความสัมพันธระหวางประเทศกับไทย 

๓. รูและเขาใจเก่ียวกับประชามคมในเรื่องภูมิหลังประชาคมอาเซียน เสาหลักประชาคมอาเซียนท้ัง
ประชาคมการเมืองและความม่ังคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

http://www.aseansec.org/
http://www.mfa.go.th/
http://www.14thaseansummit.org/
http://th.wikipedia.org/
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๔. รูและเขาใจเก่ียวกับบทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิกท้ังตอประเทศไทยและตอประเทศสมาชิก
อ่ืนในดานตางๆ 

๕. รูและเขาใจเก่ียวกับอาเซียนกับความสัมพันธภายนอกของอาเซียนในเรื่ององคกร อาเซียนดานการ
ดําเนินงานของอาเซียน การตัดสินใจ การระงับขอพิพาท ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนกับ
ประเทศคูเจรจา กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศ กลุมประเทศ และองคการระหวาง
ประเทศ 

 
 
                                   ใบความรูท่ี  ๓  เพลง ASEAN WAY 
 

 
 
 
 
 
 
 

The ASEAN Way 
Raise  our flag/ high, /sky high. Embrace the pride in our heart.    
เรส  เอาเวอ แฟลก / ไฮ/ สกาย  ไฮ   เอมเบรส เดอะ ไพรด /อิน เอาเวอ ฮารท     
ASEAN we are bonded as one.  Looking out /to the world. 
อาเซียน วีอา    บอนแอสวัน        ลุก   ก้ิง   เอา/   ทู      เดอะเวิล. 
For  peace,/ our goal/ from the very start. And  prosperity to last. 
ฟอ  พีส/เอาเวอโกล/ ฟรอม เดอะ  เวรี สตารท  แอน พรอสเพอริตี้  ทู   ลาส 
We dare to dream we care to share.Together for ASEAN. 
วี  แด    ทู  ดรีม / วี    แคร ทู  แชร   ทูเกสเทอร   ฟอร อาเซียน 
We dare to dream we care to share. for it's the way of ASEAN 
วี    แด  ทู    ดรีม /  วี    แคร ทู แขร   ฟอร อิส   เดอะ เว ออฟ อาเซีย 
 
        พลิ้วลูลม โบกสะบัดใตหมูธงปลิวไสว 
สัญญาณแหงสัญญาทางใจวันท่ีเรามาพบกัน 
อาเซียนเปนหนึ่งดังท่ีเราปรารถนาเราพรอมเดินหนาไปตรงนั้น 
หลอหลอมจิตใจใหเปนหนึ่งเดียวอาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ 
ใหสังคมนี้มีแตแบงปนเศรษฐกิจม่ันคงกาวไกล 
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                    ใบความรูที่  ๔  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 
 
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

๑. วิธีการวัด 
   สังเกตจากการตอบคําถาม  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
   สังเกตพฤติกรรมกลุม   การทํากิจกรรม/ใบงาน 
    การทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

๒.  เครื่องมือวัด 
   แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล  แบบประเมินพฤติกรรมกลุม 
   กิจกรรม/ใบงาน    แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
 

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

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

                     จํานวนหนวยการเรียน  ๐.๕  หนวย 
 
 การตัดสินผลการเรียนรู 
  

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 
๔ ผลการเรยีนดีเยี่ยม ๘๐-๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรยีนดีมาก ๗๕-๗๙ 
๓ ผลการเรยีนด ี ๗๐-๗๔ 

๒.๕ ผลการเรยีนคอนขางด ี ๖๕-๖๙ 
๒ ผลการเรยีนนาพอใจ ๖๐-๖๔ 

๑.๕ ผลการเรยีนพอใช ๕๕-๕๙ 
๑ ผลการเรยีนผานเกณฑข้ันต่ํา ๕๐-๕๔ 
๐ ผลการเรยีนต่ํากวาเกณฑข้ันต่ํา ๐-๔๙ 
ร รอการตดัสินหรือยังไมไดตดัสิน  
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หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๑๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๑          เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน 
รหัสวิชา   ส ๒๓๒๐๓         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ีท่ี    ๓      ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา     ๙       ช่ัวโมง       
ผูสอน  ………………………………………           วันท่ี.............เดือน......................พ.ศ. ......... 
 
๑. ผลการเรียนรู 
                  รูและเขาใจเก่ียวกับอาเซียนในเรื่องกําเนิดอาเซียน สมาชิกอาเซียน สัญลักษณอาเซียน ธง
อาเซียน คําขวัญของอาเซียน คําขวัญของอาเซียน ภาษาของอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศนอาเซียน กฎ
บัตรอาเซียน 
๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
                   สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน เปนองคกรภูมิศาสตรการเมืองและ
องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีประเทศสมาชิกท้ังหมด๑๐ ประเทศ 
ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนามและประเทศเมียนมาร โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือความรวมมือในการเพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุม
ประเทศสมาชิกและการธํารงรักษาสันติภาพและความม่ันคงในภูมิภาค 
๓.  สาระการเรียนรู 
            ความรู 
                  - กําเนิดอาเซียน                              - ภาษาของอาเซียน  
                  - สมาชิกอาเซียน                             - สัญลักษณอาเซียน  
                  - ธงอาเซียน                                   - คําขวัญของอาเซียน   
                  - ปฏิญญาอาเซียน                            - วิสัยทัศนอาเซียน  
                  - กฎบัตรอาเซียน 
             ทักษะ/กระบวนการ 
                       - ทักษะการคิดวิเคราะห 
                       - ทักษะการคิดแกปญหา 
                       - ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
                       - กระบวนการปฏิบัติ 
                       - กระบวนการทํางานกลุม 
                        - กระบวนการสืบคนขอมูล 
           คุณลักษณะอันพึงประสงค 
                 - มีวินัย 
                 - ใฝเรียนรู 
                 - มุงม่ันในการทํางาน 
                  - มีจิตสาธารณะ 
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                  - สํานึกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
 
๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
              ๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
               ๔.๒ ความสามารถในการคิด 
               ๔.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
               ๔.๔ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
๕.  ช้ินงานหรือภาระงาน 
                ๕.๑ ชิ้นงาน/ภาระงานระหวางจัดกิจกรรมเรียนรู 
                       -  ศึกษาจาก Power Point 
                       -  ศึกษาจากใบความรู 
                       -  ทําใบงาน 
                 ๕.๒ ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
                        - Mine Mapping เรื่อง ประชาคมอาเซียน 
                        - จัดบอรดเก่ียวกับประชาคมอาเซียน       
๖.  การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
               การวัดผลประเมินผลระหวางจัดการเรียนรู 
                           ๑. ใบงานท่ี ๑ เรื่อง ความเปนมาของประเทศอาเซียน 
                           ๒ .ใบงานท่ี ๒ เรื่อง ประเทศสมาชิกของอาเซียนและประเทศคูเจรจา 
                           ๓. ใบงานท่ี ๓ เรื่อง เปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งอาเซียน 
                           ๕. ผลงานกลุม(แผนพับเรื่อง แนะนําอาเซียน) 
                           ๔. สังเกตความสนใจในการเขารวมกิจกรรม 
๗.  กิจกรรมการเรียนรู 
             ๑. จัดกลุมอภิปรายในเนื้อหาท่ีเก่ียวของ 
             ๒.  ศึกษาจาก Power Point 
             ๓.  ศึกษาจากใบความรู 
             ๔.  ศึกษาจากเอกสารและสื่อทุกประเภทท่ีเก่ียวของ เว็บไซต ของกรมอาเซียน กระทรวง 
                   การตางประเทศ (www.mfa.go.th) และ (www.๑๔thaseansummit.org) และเว็บไซต ของ
สํานักงานเลขาธิการอาเซียน (www.aseansec.org) ฯลฯ 
              ๕.  ศึกษาจาก VCD ของกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 
              ๖.   ทําใบงาน 
๘.   ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
           ๑. ใบงาน / ใบความรู 
            ๒. นักวิชาการ / ผูรู 
            ๓. เอกสาร 
            ๔.   Power Point 
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             ๕. VCD ของกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 
             ๖. เว็บไซตท่ีเก่ียวของกับอาเซียน 
                            - กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ (www.mfa.go.th/asean) 
                            - สํานักงานเลขาธิการอาเซียน (www.aseansec.org) 
                            - สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (www.aseanthailand.org) 
               ๗.  หองสมุด  / หองคอมพิวเตอร 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

ASEAN  LEARNING  SCHOOL                                                                      DANMAEKHAMMAN  SCHOOL 

 

 

ใบความรูเร่ือง  ความเปนมาและการกอตั้งอาเซียน 
 

 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  หรือ อาเซีน มีจุดเริ่มตนนับตั้งแตเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟลิปปนสไดรวมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South 

East Asia) ข้ึนเพ่ือการรวมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แตดําเนินการไดเพียง ๒ ป ก็ตอง

หยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหวาง ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเม่ือมีการ

ฟนฟูสัมพันธภาพระหวางประเทศข้ึน จึงไดมีการแสวงหาลูทางจัดตั้งองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจข้ึนใน

ภูมิภาค "สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต" และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม "ปฏิญญากรุงเทพ" ท่ี

พระราชวังสราญรมย เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ซ่ึงลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

ของประเทศสมาชิกกอตั้ง ๕ ประเทศ  ความประสงคของการจัดตั้งกลุมอาเซียนข้ึนมาเกิดจากความตองการ

สภาพแวดลอมภายนอกท่ีม่ันคง (เพ่ือท่ีผูปกครองของประเทศสมาชิกจะสามารถมุงความสนใจไปท่ีการสราง

ประเทศ) ความกลัวตอการแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสต ความศรัทธาหรือความเชื่อถือตอมหาอํานาจ

ภายนอกเสื่อมถอยลงในชวงพุทธทศวรรษ ๒๕๐๐ รวมไปถึงความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

การจัดตั้งกลุมอาเซียนมีวัตถุประสงคแตกตางจากสหภาพยุโรป เนื่องจากกลุมอาเซียนถูกสรางข้ึนเพ่ือสนับสนุน

ความเปนชาตินิยม 

 

การขยายตัวของอาเซียน 

ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ ปาปวนิวกินีไดรับสถานะผูสังเกตการณ  และตลอดชวงพุทธทศวรรษ ๒๕๑๐ กลุม

ประเทศสมาชิกไดมีการจัดตั้งโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจอยางจริงจัง หลังจากผลของการประชุมท่ี

จังหวัดบาหลี ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ แตวาความรวมมือดังกลาวไดรับผลกระทบกระเทือนอยางหนักในชวงพุทธ

ทศวรรษ ๒๕๒๐ กอนจะไดรับการฟนฟูเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื่องจากไทยเสนอใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีข้ึน 

ตอมา ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ไดเขารวมเปนสมาชิกเปนประเทศท่ีหก เม่ือวันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ซ่ึง

หางจากวันท่ีบรูไนประกาศเอกราชเม่ือวันท่ี ๑ มกราคม เพียงสัปดาหเดียว  ตอมา เวียดนาม ในเขารวมเปน

สมาชิกประเทศท่ีเจ็ด ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ไมนานหลังจากนั้น ลาวและพมา ไดเขารวมเปน

สมาชิกประเทศท่ีแปดและเกาตามลําดับ ในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ สวนกัมพูชามีความประสงคท่ีจะ

เขารวมเปนสมาชิก แตถูกเลื่อนเวลาออกไปเนื่องจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ จนกระท่ัง

ในวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ กัมพูชาไดเขารวมเปนสมาชิกประเทศท่ีสิบ ภายหลังจากรัฐบาลของประเทศ

มีความม่ันคงแลว  ในชวงพุทธทศวรรษ ๒๕๓๐ กลุมประเทศสมาชิกไดมีประสบการณท้ังในดานการมีประเทศ

สมาชิกเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงความพยายามในการรวบรวมกลุมประเทศใหเปนหนึ่งเดียวไปอีกข้ึนหนึ่ง ในป พ.ศ. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2504
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%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%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%96%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2510
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2519
http://th.wikipedia.org/wiki/%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%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2527
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533
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๒๕๓๓ มาเลเซียไดเสนอใหมีความรวมมือทางเขตเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ซ่ึงประกอบดวยประเทศกลุม

สมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุนและประเทศเกาหลีใต โดยมีเจตนาเพ่ือถวงดุลอิทธิพล

ของสหรัฐอเมริกาซ่ึงเพ่ิมพูนมากข้ึนในกลุมเอเปคและภูมิภาคเอเชียโดยรวม แตวาขอเสนอดังกลาวถูกยกเลิกไป 

เนื่องจากไดรับการคัดคานอยางหนักจากญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา แมวาจะประสบความลมเหลวในดานดังกลาว 

แตกลุมสมาชิกก็ยังสามารถดําเนินการในการรวมกลุมประเทศใหเปนหนึ่งเดียวกันตอไปได ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ 

การใชอัตราภาษีพิเศษท่ีเทากันไดรับการลงนาม เนื่องจากจุดประสงคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

ของอาเซียนในฐานะท่ีเปนฐานการผลิตท่ีสําคัญเพ่ือปอนสินคาสูตลาดโลก โดยอาศัยการเปดเสรีดานการคาและ

การลดภาษีและอุปสรรคขอกีดขวางทางการคาท่ีมิใชภาษี รวมท้ังการปรับเปลี่ยนโครงสรางภาษีศุลกากรเพ่ือ

เอ้ืออํานวยตอการคาเสรี โดยกฎหมายดังกลาวเปนโครงรางสําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน หลังจากวิกฤตการณ

ทางการเงินในเอเชีย ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอเสนอของมาเลเซียถูกหยิบยกข้ึนมาอีกครั้งในเชียงใหม หรือท่ีรูจักกัน

วา การริเริ่มเชียงใหม ซ่ึงเปนการรวมกลุมระหวางกลุมสมาคมอาเซียนและประเทศในเอเชียอีกสามประเทศ คือ 

จีน ญี่ปุนและเกาหลีใตนอกเหนือจากความรวมมือในการชวยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกแลว 

กลุมสมาคมอาเซียนยังไดมีวัตถุประสงคในการธํารงรักษาสันติภาพและความม่ันคงในพ้ืนท่ี ในวันท่ี ๑๕ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สนธิสญัญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับการลงนาม เพ่ือใหภูมิ

ภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร สนธิสัญญาฉบับดังกลาวเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 

๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงเปนการหามอาวุธนิวเคลียรทุกประเภทในพ้ืนท่ี 

 

คริสตศตวรรษท่ี ๒๑ 

เม่ือกาวเขาสูคริสตศตวรรษท่ี ๒๑ ประเด็นปญหาเริ่มมีความเก่ียวของกับปญหาทางดานสิ่งแวดลอม

มากข้ึน โดยกลุมประเทศสมาชิกไดเริ่มเจรจากันถึงขอตกลงดานสิ่งแวดลอม รวมไปถึง การลงนามในขอตกลง

มลภาวะฟาหลัวระหวางประเทศสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ในความ

พยายามท่ีจะจํากัดขอบเขตของมลภาวะฟาหลัวในเขตพ้ืนท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตทวาในพ้ืนท่ีก็ยังเกิด

ปญหาฟาหลัวในประเทศมาเลเซีย ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ และปญหาฟาหลัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในป พ.ศ. 

๒๕๔๙ สวนสนธิสัญญาฉบับอ่ืนท่ีไดรับการลงนามโดยสมาชิกอาเซียนไดแก ปฏิญญาเซบูวาดวยความม่ันคงทาง

พลังงานเอเชียตะวันออก เครือขายกํากับดูแลสัตวปาอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๔๙ และ หุนสวนเอเชีย-แปซิฟกวา

ดวยการพัฒนาความสะอาดและสภาพอากาศ ซ่ึงเปนการตอบสนองตอปรากฏการณโลกรอน และผลกระทบ

ทางดานลบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  หลังจากปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับท่ีสอง 

(อังกฤษ: Bali Concord II) ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ กลุมประเทศอาเซียนไดลงนามในความตกลงวาดวยทฤษฎี

สันติภาพประชาธิปไตย ซ่ึงหมายความวา ประเทศสมาชิกทุกประเทศมีความเชื่อวากระบวนการตามหลักการ

ของประชาธิปไตยจะทําใหเกิดสันติภาพและเสถียรภาพในพ้ืนท่ี นอกจากนั้น ประเทศอ่ืนท่ีไมไดปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยตางก็เห็นวาระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองท่ีประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ควรจะ

ใฝหา
[ ผูนําของแตละประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง มหาเธร โมฮัมหมัดแหงมาเลเซีย มี
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ความรูสึกถึงความจําเปนในการรวมกลุมประเทศกันอยางจริงจัง โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๐ สมาคมอาเซียนได

เริ่มตั้งกอตั้งองคการหลายแหงในความพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมายดังกลาว อาเซียนบวกสามเปนองคการแรกท่ี

ถูกกอตั้งข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระชับความสัมพันธกับจีน ญี่ปุนและเกาหลีใต ตามดวย การประชุมเอเชีย

ตะวันออก ซ่ึงมีอีกสามประเทศท่ีเขารวมดวย คือ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด กลุมดังกลาวมีแผนการท่ี

เปนรากฐานของประชาคมเอเชียตะวันออกในอนาคต ซ่ึงรางข้ึนตามอยางของประชาคมยุโรปซ่ึงปจจุบันสิ้น

สภาพไปแลว หลังจากนั้น ไดมีการจัดตั้ง กลุมผูมีชื่อเสียงแหงอาเซียนข้ึนเพ่ือศึกษาผลกระทบท้ังในดานบวกและ

ดานลบของนโยบายดังกลาว รวมไปถึงความเปนไปไดในการรางกฎบัตรอาเซียนในอนาคต  ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ 

กลุมอาเซียนไดรับสถานภาพผูสังเกตการณสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ซ่ึงกลุมอาเซียนไดมอบสถานภาพ 

"หุนสวนการอภิปราย" ใหแกสหประชาชาติเปนการตอบแทน  นอกเหนือจากนั้น ในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคมป

นั้นเอง โจเซ รามุส-ออรตา นายกรัฐมนตรีแหงติมอรตะวันออก ไดลงนามในความตองการในการเขารวมเปน

สมาชิกของกลุมอาเซียนอยางเปนทางการ และคาดหวังวาการไดรับสถานภาพผูสังเกตการณเปนเวลาหาป

กอนท่ีจะไดรับสถานภาพเปนประเทศสมาชิกอยางสมบูรณ 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ กลุมอาเซียนไดเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๔๐ ปการกอตั้งกลุมอาเซียน และ

ครบรอบ ๓๐ ปความสัมพันธทางการทูตกับสหรัฐอเมริกา ในวันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กลุมอาเซียนตั้ง

เปาท่ีจะบรรลุขอตกลงการคาเสรีทุกฉบับกับจีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนดภายในป 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพรอมกับการกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงเปนกฎขอบังคับในการดูแล

ความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน และยกระดับกลุมอาเซียนใหเปนองคการระหวางประเทศ

อยางถูกตองตามกฎหมาย และในปเดียวกันนั้น ปฏิญญาเซบูวาดวยความม่ันคงทางพลังงานเอเชียตะวันออก ซ่ึง

ลงนามในกลุมอาเซียน รวมกับจีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ซ่ึงเปนการสรางความ

ม่ันคงทางพลังงานดวยการหาพลังงานทางเลือกเพ่ือใชทดแทนเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ เขตการคาเสรีจีน-

อาเซียนมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นับเปนเขตการคาเสรีท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกและ

มีมูลคาจีดีพีคิดเปนอันดับท่ี ๓ ของโลก 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%8B_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2558
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%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&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


๑๗ 
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ใบความรูเรื่อง  วัตถุประสงคการกอตั้งอาเซียน 

 

 

ประเทศผูรวมกอตั้งเห็นวาการตั้งองคกรความรวมมือระดับภูมิภาคนาจะมีสวนชวยปองกันการเกิด

ความขัดแยง  และสงเสริมการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีตลอดจนสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน  ท้ังนี้  ปฏิญญากรุงเทพฯ  กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคสําหรับอาเซียน  ๗  ประการ  

ไดแก 

๑.  สงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

๒.  สงเสริมการมีเสถียรภาพ  สันติภาพ  และความม่ันคงของภูมิภาค 

๓.  สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม  วิชาการ  วิทยาศาสตร  และดานการ

บริหาร 

๔.  สงเสริมความรวมมือซ่ึงกันและกันในการฝกอบรมและการวิจัย 

๕.  สงเสริมความรวมมือในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  การคา  การคมนาคม  การสื่อสาร  

และการปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิต 

๖.  สงเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

๗.  รวมมือกับองคกรระดับภูมิภาคและองคกรระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

ASEAN  LEARNING  SCHOOL                                                                      DANMAEKHAMMAN  SCHOOL 

 

 

 

ใบความรูท่ีเรื่อง  ประเทศสมาชิกและประเทศคูเจรจา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อประเทศ เมืองหลวง 
พ้ืนท่ี 

ตารางกิโลเมตร 
สกุลเงิน 

๑ บรูไนดารุสซาราม บันดารเสรีเบกาวัน ๕,๗๖๕  ดอลลารบรูไน 

๒ กัมพูชา พนมเปญ ๑๘๑,๐๓๕  เรียล 

๓ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการตา ๕,๑๙๓,๒๕๐ รูเปยห 

๔ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

เวียงจันทน ๒๓๖,๘๐๐ กีบ 

๕ มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร ๓๒๙,๗๕๘ ริงกิต 

๖ สหภาพพมา เนปดอร ๖๕๗,๗๔๐ จาต 

๗ ฟลิปปนส มะนิลา ๒๙๘,๑๗๐ เปโซ 

๘ สาธารณรัฐสิงคโปร สิงคโปร ๖๙๙.๔ ดอลลารสิงคโปร 

๙ ราชอาณาจักรไทย กรุงเทพมหานคร ๕๑๔,๐๐๐ บาท 

๑๐ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

ฮานอย ๓๓๑,๖๙๐ ดง 



๑๙ 
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ใบความรูเรื่อง  ธงอาเซียน และสัญลักษณของประเทศในกลุมอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณอาเซียน 

สัญลักษณอาเซียน คือ รวงขาวสีเหลือง  ๑๐  มัด  หมายถึงการท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตท้ัง  ๑๐  ประเทศ  รวมกันเพ่ือมิตรภาพและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  อยูในพ้ืนท่ีวงกลมสีแดง  ขอบ

สีขาวและน้ําเงิน  ซ่ึงแสดงถึงความเปนเอกภาพ  มีตัวอักษรคําวา  “asean”  สีน้ําเงินอยูใตภาพ  อันแสดงถึง

ความมุงม่ันท่ีจะทํางานรวมกันเพ่ือความม่ันคง  สันติภาพ  เอกภาพ  และความกาวหนาของประเทศสมาชิก

อาเซียน  สีท้ังหมดท่ีปรากฏในสัญลักษณของอาเซียนเปนสีสําคัญท่ีปรากฏในธงชาติของแตละประเทศสมาชิก

อาเซียน  โดยสีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความม่ันคง สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและความกาวหนา สี

ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
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ใบความรูเรื่อง  กฎบัตรอาเซียน 

 

 

กฎบัตรอาเซียน เปนรางสนธิสัญญาท่ีทํารวมกันระหวางประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแหง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเปนเครื่องมือในการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรของสมาคม ท้ังนี้

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ขับเคลื่อนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีผูนําอาเซียนไดตกลงกันไว 

ตามกําหนดการ จะมีการจัดทํารางกฎบัตรอาเซียนใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

การไมมีกฎบัตรอาเซียนมาแตตน 

อาเซียนกอตั้งข้ึนโดยตราสารท่ีเรียกวา ปฏิญญาอาเซียน หรือท่ีรูจักในชื่อ ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok 

Declaration) โดยหากพิจารณาจากเนื้อหาของตราสารและสถานการณทางการเมืองระหวางประเทศในชวง 

ค.ศ.๑๙๖๗ พิจารณาไดวาอาเซียนจําตองอาศัยรูปแบบความรวมมือเชิงมิตรภาพในภูมิภาคและเลี่ยงการกําหนด

สิทธิหนาท่ีในทางกฎหมายระหวางประเทศ ตลอดเวลาท่ีผานมา ผูนําในภูมิภาคไดอาศัยอาเซียนเปนเวทีดําเนิน

ความรวมมือบนพ้ืนฐานของความยินยอมและความสมัครใจของสมาชิกเปนหลัก การดําเนินการอยูบนพ้ืนฐาน

ของการปรึกษาหารือหรือการอาศัยฉันทามติ โดยเลี่ยงการอางสิทธิหนาท่ีและการแทรกแซงทางการเมือง

ระหวางสมาชิก (non intervention) ซ่ึงแนวปฏิบัตินี้ท่ีเรียกวา “The ASEAN Way” ไดชวยใหความรวมมือ

ดําเนินมาไดโดยปราศจากความขัดแยงรุนแรงแมวาสมาชิกแตละประเทศจะมีระบบกฎหมายและนโยบาย

ทางการเมืองท่ีแตกตางกัน ดังนั้น เม่ืออาเซียนมิไดมุงท่ีจะนํากฎหมายระหวางประเทศมาเปนฐานในการ

ดําเนินการ จึงมิไดมีการจัดทําสนธิสัญญาหรือกฎบัตรอาเซียนมาตั้งแตตน 

 

ความสําคัญตออาเซียน 

แมอาเซียนจะมิไดมีสนธิสัญญาหรือกฎบัตรมาตั้งแตตน แตเม่ือเวลาผานไปอาเซียนก็ไดพัฒนาความ

รวมมือโดยอาศัยฐานในทางกฎหมายระหวางประเทศมากข้ึน เชน การท่ีสมาชิกอาเซียนไดจัดทําสนธิสัญญา

ไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in 

Southeast Asia ๑๙๗๖ หรอื TAC) ซ่ึงก็เปนการนําหลักกฎหมายระหวางประเทศท่ีมีอยูเดิมแลวมาเนนย้ํา

ระหวางรัฐในภูมิภาค เชน หลักการเคารพอํานาจอธิปไตยของรัฐ หลักการไมแทรกแซงกิจการอันเปนการภายใน

ของแตละรัฐ ซ่ึงปรากฏอยูในกฎบัตรสหประชาชาติอยูแลว เปนตน และอาเซียนก็ไดอาศัยหลักในสนธิสัญญา

ดังกลาวมาเปนหลักการท่ีอาเซียนยึดถือ และเปนขอแมในการตอรองกับรัฐท่ีไมใชสมาชิกใหลงนามเปนภาคีกอน

จะไดรับใหเขารวมประชุมกับอาเซียนนั่นเอง ขอพิจารณาสําคัญคือสนธิสัญญาดังกลาวมิไดเก่ียวของหรือทํา

ข้ึนกับอาเซียนโดยตรง และอาเซียนก็มิไดมีความสามารถในการทําสนธิสัญญาโดยตนเอง เพียงแตรัฐท่ีอยูใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%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%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%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/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%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&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%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&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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บริเวณเอเชียอาคเนยไดเขาเปนภาคีสนธิสัญญาดังกลาวเพ่ือประโยชนรวมกันในภูมิภาคและอาศัยอาเซียนเปน

เครื่องมือในการดําเนินความรวมมือ และพันธกรณีหรือหนาท่ีตามสนธิสัญญานั้นยอมสงผลกระทบตอการ

ดําเนินความรวมมือภายใตกรอบอาเซียนโดยปริยาย นอกจากนี้อาเซียนยังไดเปนเวทีท่ีทําใหเกิดสนธิสัญญาใน

เรื่องอ่ืนๆ เชน การทําใหภูมิภาคปลอดจากอาวุธนิวเคลียร หรือลาสุดในดานการตอตานการกอการราย 

ตลอดจนความตกลงเรื่องเศรษฐกิจและความรวมมือเฉพาะดาน เชน ดานการสงเสริมสวัสดิการสังคม การศึกษา 

การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ สิ่งแวดลอม การจัดการภัยพิบัติ ฯลฯ ซ่ึงลวนอาศัยอาเซียน

เปนกลไกสําคัญท้ังสิ้น ดังนั้น แมในทางรูปแบบแลวจะไมถือวาอาเซียนไดตั้งอยูบนฐานกฎหมายระหวางประเทศ 

แตในทางเนื้อหากฎหมายระหวางประเทศและความตกลงเหลานี้ก็จะไดมีอิทธิพลตอการดําเนินการของอาเซียน

ในชวงเวลาท่ีผานมา 

 

ความเปนมาและกระบวนการจัดทํา 

เม่ือเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ ในการประชุม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร บรรดาผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนได

รวมประกาศ “วิสัยทัศนอาเซียน ๒๐๒๐” (ASEAN Vision ๒๐๒๐) โดยกําหนดเปาหมายวาภายในป ค.ศ. 

๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) อาเซียนจะมีรูปแบบความรวมมือท่ีพัฒนาใกลชิดมากข้ึนยิ่งกวาเดิม ตอมาในการประชุม

ผูนําอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งท่ี ๙ ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ท่ีบาหลี ผูนําอาเซียนไดลงนามในปฏิญญาวา

ดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพ่ือใหเกิดประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community) ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) โดยจะประกอบดวย ๓ เสาหลัก 

(pillars) ไดแก ประชาคมความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Security Community–ASC) ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-

Cultural Community-ASCC) 

           ตอมาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ ไดมีการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งท่ี ๑๐ ณ กรุงเวียงจันทน และ

บรรดาผูนําอาเซียนไดประกาศแผนปฏิบัติการเวียงจันทน (Vientiane Action Programme) ซ่ึงไดสนับสนุน

การจัดทํากฎบัตรอาเซียนเพ่ือรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ และในเดือนธันวาคม 

๒๕๔๘ ไดมีการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งท่ี ๑๑ ณ กรุงบาหลี โดยบรรดาผูนําไดรวมกันประกาศ หลักการสําคัญ

ในการจัดทํากฎบัตรอาเซียนและไดมอบหมายให “คณะผูทรงคุณวุฒิ” (Eminent Persons Group) ซ่ึง

ประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิในดานการตางประเทศจากแตละประเทศสมาชิก เปนผูจัดทําขอเสนอแนะเบื้องตน

และลักษณะท่ัวไปของกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงคณะผูทรงคุณวุฒิก็ไดประชุมหารือรวมกับภาคสวนตางๆ จนสามารถ

สรุปขอเสนอแนะเบื้องตนในการจัดทํากฎบัตรในรูปแบบ “รายงานของคณะผูทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน” 

ในเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ ลาสุดเม่ือเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ในการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งท่ี ๑๒ ณ กรุงเซบู 

บรรดาผูนําไดรวมกันประกาศ รับรองรายงานของคณะผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับกฎบัตรอาเซียนและไดมอบหมายให 

“คณะทํางานระดับสูง” หรือ High Level Task Force ซ่ึงประกอบไปดวยเจาหนาท่ีระดับสูงท่ีมีความ

เชี่ยวชาญจากแตละประเทศสมาชิกเปนผูรับผิดชอบจัดทํารางกฎบัตรอาเซียนและเอกสารสําคัญท่ีเก่ียวของ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ท้ังนี้ โดยใหอาศัยหลักการสําคัญท่ีบรรดาผูนําไดรวมกันประกาศไว ณ กรุงบาหลี และกรุงเซบู รวมถึงให

พิจารณาจากขอเสนอแนะจากรายงานของคณะผูทรงคุณวุฒิใหแลวเสร็จ เพ่ือสามารถนํารางกฎบัตรไปพิจารณา

ในการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งท่ี ๑๓ ณ ประเทศสิงคโปรในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ ตอไป จากนั้นก็จะไดมี

การตรวจสอบ รับฟงความคิดเห็น กอนผูนําจะลงนาม 

 

การประกาศใช 

วันท่ี ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต จัดข้ึนท่ีสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ในกรุงจาการตาประเทศอินโดนีเซีย ไดประกาศใช กฎ

บัตรอาเซียนอยางเปนทางการ สงผลใหการดําเนินงานของอาเซียน เปนไปภายใตกฎหมายเดียวกันและปูทาง

ไปสูการสรางตลาดเดียวในภูมิภาคภายใน ๗ ป  

 

สาระสําคัญของกฎบัตรอาเซียน 

ตามกฎบัตรนี้ อาเซียนมีฐานะเปนนิติบุคคล  วัตถุประสงค ของกฎบัตรเปนการประมวลบรรทัดฐาน 

(Norm) และคานิยม (Value) ของอาเซียนท่ีสรุปไดดังนี้ 

ภาพรวมของประชาคมอาเซียน การรักษาและเพ่ิมพูนสันติภาพ ความม่ันคง เสถียรภาพ การเพ่ิมความ

รวมมือดานการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม เปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรและอาวุธท่ีมี

อานุภาพทําลายลางสูง 

ดานเศรษฐกิจ สรางตลาดและฐานการผลิตเดียวและความสามารถในการแขงขันสูง การรวมตัวทาง

เศรษฐกิจท่ีมีการเคลื่อนยายเสรีของสินคา/บริการ การลงทุนและแรงงาน การเคลื่อนยายทุนเสรียิ่งข้ึน 

ดานความม่ันคงของมนุษย บรรเทาความยากจน และลดชองวางการพัฒนา สงเสริมพัฒนาทรัพยากร

มนุษยผานความรวมมือดานการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีพ 

ดานสังคม สงเสริมอาเซียนท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง สรางสังคมท่ีปลอดภัยม่ันคงจากยาเสพติด 

เพ่ิมพูนความกินดีอยูดีของประชาชนอาเซียน ผานโอกาสท่ีทัดเทียมกันในการเขาถึงการพัฒนามนุษย, สวัสดิการ 

และความยุติธรรม 

ดานสิ่งแวดลอม สนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีคุมครองสภาพแวดลอม ความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานวัฒนธรรม สงเสริมอัตลักษณของอาเซียนโดยเคารพความหลากหลายและอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรม 

ดานการเมืองความม่ันคง คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน เสริมสรางประชาธิปไตย 

เพ่ิมพูนธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม ตอบสนองตอสิ่งทาทายความม่ันคง เชน การกอการราย 

หลักการ ของกฎบัตรนี้ อยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายระหวางประเทศ เชน การไมแทรกแซงกิจการ

ภายใน การระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี สิ่งท่ีเนนหนักคือ การรวมศูนยกับความสัมพันธกับภายนอก จึงทําใหกฎ

http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%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%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%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/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%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%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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บัตรนี้เปนเสาหลักของการสรางประชาคมอาเซียนและตอกย้ําถึงขอผูกมัดทางกฎหมายของขอตกลงอาเซียน

ตางๆ 

กลไกของอาเซียน ใหท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนเปนองคสูงสุดในกําหนดนโยบายของอาเซียน โดยมีการ

ประชุมสุดยอดปละ ๒ ครั้ง มีคณะมนตรีประสานงานอาเซียนท่ีมาจากรัฐมนตรีตางประเทศเปนผูบริหารงาน

ท่ัวไป และคณะมนตรีประชาคมอาเซียนดําเนินการตามพันธะกรณีในแตละสาขา เลขาธิการเปนหัวหนา

เจาหนาท่ีบริหารสําหรับการติดตามความคืบหนาในกิจการตางๆของอาเซียน รวมท้ังมีคณะผูแทนถาวรประจํา

อาเซียนเพ่ือสนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

การบริหารงาน ประธานอาเซียนดํารงตําแหนงวาระ ๑ ป และประเทศท่ีเปนประธานอาเซียนจะรับ

ตําแหนงประธานของกลไกของอาเซียนทุกตําแหนง อาทิ ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน มนตรีประสานงานอาเซียน 

มนตรีประชาคมอาเซียนคณะตางๆ ประธานผูแทนถาวรประจําอาเซียน 

จากกําหนดใหมีการประชุมสุดยอดปละ ๒ ครั้งแสดงวา อาเซียนกําลังปรับใหท่ีประชุมสุดยอดใหมีบทบาทเชิง

บริหารอยางใกลชิดกับการปฏิบัติงานมากข้ึน แทนท่ีจะใหท่ีประชุมสุดยอดเปนเพียงพิธีกรรมทางการทูต รวมท้ัง

การบริหารงานท่ีทําใหมีสอดคลองกับประธานอาเซียนยอมแสดงถึงความพยายามเพ่ิมสมรรถนะขององคกรใน

ดานประสิทธิผลของคณะทํางานดานตางๆมากข้ึน 

 

ท่ีมา : http://th.wikipedia.org 
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หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๑๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๒          เรื่อง สมาชิกของอาเซียน 
รหัสวิชา   ส ๒๓๒๐๓         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ีท่ี    ๓      ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา     ๙       ช่ัวโมง       
ผูสอน  ………………………………………           วันท่ี.............เดือน......................พ.ศ. ......... 
 
๑. ผลการเรียนรู 
               รูและเขาใจเก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจําแผนดินของประเทศ
สมาชิกอาเซียนแตละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนาธรรมความสัมพันธระหวางประเทศกับไทย 
๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
                   สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน เปนองคกรภูมิศาสตรการเมืองและ
องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีประเทศสมาชิกท้ังหมด๑๐ ประเทศ 
ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนามและประเทศเมียนมาร โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือความรวมมือในการเพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุม
ประเทศสมาชิกและการธํารงรักษาสันติภาพและความม่ันคงในภูมิภาค 
๓.  สาระการเรียนรู 
            ความรู 
                    - บูรไนดารุสซาลาม          -กัมพูชา 
                     -อินโดนีเชีย                  -ลาว 
                     -มาเลยเซีย                   -เมียนมา 
                     -ฟลปิปนล                    -สิงคโปร 
                     -ไทย                           -เวียดนาม             
            ทักษะ/กระบวนการ 
                       - ทักษะการคิดวิเคราะห 
                       - ทักษะการคิดแกปญหา 
                       - ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
                       - กระบวนการปฏิบัติ 
                       - กระบวนการทํางานกลุม 
                        - กระบวนการสืบคนขอมูล 
 
           คุณลักษณะอันพึงประสงค 
                 - มีวินัย 
                 - ใฝเรียนรู 
                 - มุงม่ันในการทํางาน 
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                  - มีจิตสาธารณะ 
                  - สํานึกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
               ๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
                ๔.๒ ความสามารถในการคิด 
                ๔.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
                ๔.๔ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
๕.  ช้ินงานหรือภาระงาน 
                ๕.๑ ชิ้นงาน/ภาระงานระหวางจัดกิจกรรมเรียนรู 
                       -  ศึกษาจากวีดิทัศน 
                       -  ศึกษาจากใบความรู 
                       -  ทําใบงาน 
                 ๕.๒ ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
                        - ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 
๖.  การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
               การวัดผลประเมินผลระหวางจัดการเรียนรู 
                           การวัดผลประเมินผลระหวางจัดการเรียนรู 
                                  ๑. ใบงานท่ี ๑ เรื่อง สัญลักษณทางวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน 
                                           (ไทย ลาว กัมพูชา ประเทศเมียนมาร เวียดนาม) 
                                  ๒. ใบงานท่ี ๒ เรื่อง วัฒนธรรมดานภาษาของกลุมประเทศอาเซียน 
                                  ๓. ใบงานท่ี ๓ เรื่อง สัญลักษณทางวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน 
                                           สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย) 
                                   ๔. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
                                   ๕. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
๗.  กิจกรรมการเรียนรู 
             ๑. จัดกลุมอภิปรายในเนื้อหาท่ีเก่ียวของ 
             ๒.  ศึกษาจากวีดีทัศน 
             ๓.   ศึกษาจากใบความรู 
             ๔.  ศึกษาจากเอกสารและสื่อทุกประเภทท่ีเก่ียวของ เว็บไซต ของกรมอาเซียน กระทรวง 
                   การตางประเทศ (www.mfa.go.th) และ (www.๑๔thaseansummit.org) และเว็บไซต ของ
สํานักงานเลขาธิการอาเซียน (www.aseansec.org) ฯลฯ 
 
             ๕.  ศึกษาจาก VCD ของกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 
              ๖.   ทําใบงาน 
 
๘.   ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
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           ๑. ใบงาน / ใบความรู 
            ๒. นักวิชาการ / ผูรู 
            ๓. เอกสาร 
            ๔.   วีดีทัศน 
             ๕. VCD ของกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 
             ๖. เว็บไซตท่ีเก่ียวของกับอาเซียน 
                            - กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ (www.mfa.go.th/asean) 
                            - สํานักงานเลขาธิการอาเซียน (www.aseansec.org) 
                            - สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (www.aseanthailand.org) 
               ๗.  หองสมุด  / หองคอมพิวเตอร 
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หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๑๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๓          เรื่อง อาเซียนกับความรวมมือภายนอกอาเซียน 
รหัสวิชา   ส ๒๓๒๐๓         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ีท่ี    ๓      ภาคเรียนท่ี ๑     เวลา     ๙       ช่ัวโมง       
ผูสอน  ………………………………………           วันท่ี.............เดือน......................พ.ศ. ......... 
 

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

๓.๑ ความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๓.๒ เปาหมายและวัตถุประสงคระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๓.๓ ประเทศสมาชิกและประเทศคูเจรจาของกลุมประเทศอาเซียน 
๓.๔ ขอตกลงระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๓.๕ ความรวมมือระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจาได 

 
๔. ทักษะ/กระบวนการ 

 ๔.๑ ทดสอบกอนเรียน 
 ๔.๒ ซักถามความรูเรื่อง ความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๔.๓ ตรวจผลงาน/กิจกรรมเปนรายบุคคลและเปนกลุม 

• ประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนรายบุคคลในดานความมีวินัย ความใฝเรียนรูฯลฯ 
• ประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนรายบุคคลและเปนกลุมในดานการสื่อสารการคิด การแกปญหา ฯลฯ 
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๕. คุณลักษณะ 

๕.๑ มีวินัย 
      ๕.๒ ใฝเรียนรู 
      ๕.๓ มุงม่ันในการทํางาน 
      ๕.๔ มีจิตสาธารณะ 
      ๕.๕ สํานึกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
๖. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๖.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
๖.๒ ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการคิดแกปญหา 
- ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

๖.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- กระบวนการปฏิบัติ 
- กระบวนการทํางานกลุม 

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

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

๑. นําเขาสูบทเรียน 
- นักเรียนและครูสนทนาเก่ียวกับเรื่องประเทศเพ่ือนบานท่ีนักเรียนรูจัก โดยใชคําถามโตตอบในการ

สนทนา 
         - ครูแจงผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
         - ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

๒. กิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนรู 
- แบงกลุมนักเรียนเปน ๕ กลุมเทาๆกันโดยคละนักเรียนเกงและนักเรียนออนเพ่ือศึกษาตามฐานการ
เรียนรู        
- นักเรียนแตละกลุมศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา และประเทศ
ในทวีปยุโรป ท่ีมีความสัมพันธกับกลุมประเทศอาเซียน    จากใบความรูและทํากิจกรรมตางๆ ตามฐาน
การเรียนรูท้ัง ๕ ฐานพรอมกับทําใบงาน จนครบท้ัง ๕ ฐาน 
- นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปและอภิปรายจากใบความรูของแตละฐานท่ีไดไปศึกษามาท้ัง ๕ ฐาน 
- นักเรียนแตละกลุมจับฉลากเลือกหัวขอท่ีไดไปศึกษาตามฐาน ๑ หัวขอเพ่ือออกมานําเสนอหนาชั้น

เรียน 
- นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอตามหัวขอท่ีจับฉลากไดหนาชั้นเรียน 
- นักเรียนท่ีท่ีออกมานําเสนอเปดโอกาสใหเพ่ือนซักถาม พรอมท้ังตอบคําถาม 
๓. ข้ันสรุปผล                                                                                                                                               
- นักเรียนและครูรวมกัน สรุปโดยใหนักเรียนบันทึกขอสรุปลงในแบบบันทึกความรู หรือสรุปเปนแผนท่ี  
ความคิดหรือผังมโนทัศนลงในสมุดพรอมตกแตงใหสวยงามพรอมท้ังใหขอเสนอแนะอีกครั้งเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจมากยิ่งข้ึน                                                                                                                                          
- แบบทดสอบหลังเรียน 

๑๐. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
๑. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
๒. ใบความรูท่ี  ๑. เรื่องความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๓. ใบความรูท่ี  ๒. เรื่องเปาหมายและวัตถุประสงคระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๔. ใบความรูท่ี  ๓. เรื่องประเทศสมาชิกและประเทศคูเจรจาของกลุมประเทศอาเซียน 
๕. ใบความรูท่ี  ๔. เรื่องขอตกลงระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา  
๖. ใบความรูท่ี  ๕. เรื่องความรวมมือระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๗. ใบงานท่ี  ๗. เรื่องความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๘. ใบงานท่ี  ๘. เรื่องเปาหมายและวัตถุประสงคระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
๙. ใบงานท่ี  ๙. เรื่องประเทศสมาชิกและประเทศคูเจรจาของกลุมประเทศอาเซียน 
๑๐. ใบงานท่ี  ๑๐. เรื่องขอตกลงระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา  
๑๑. ใบงานท่ี  ๑๑. เรื่องความรวมมือระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
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๑๔. แบบประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนรายบุคคล                                                                          
๑๕. แบบประเมินพฤติกรรมในการทํางานเปนกลุม                                                                                  
๑๖. แบบบันทึกความรู หรือสรุปผลการเรียนรูท่ีนักเรียนไดศึกษามาแลว 
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ภาคเรียนที่ ๒ 
 

                                คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม   อาเซียนศึกษา ๑๒      
รหัสวิชา ส ๒๓๒๐๔    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓   (ภาคเรียนท่ี ๒)       เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต 

 
 ศึกษา สืบคน และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับอาเซียนในเรื่อง บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิกท้ังตอประเทศไทยและตอประเทศ
สมาชิกอ่ืนในดานตางๆ อาเซียนกับความสัมพันธภายนอกของอาเซียนในเรื่ององคกร อาเซียนดานการ
ดําเนินงานของอาเซียน การตัดสินใจ การระงับขอพิพาท ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศ 
 โดยใชทักษะการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุม 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการนําเสนอขอมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร 
 เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถคิดวิเคราะห สรางองคความรูใหม ตระหนัก เห็นคุณคา
มีความภูมิใจในความเปนไทยและความเปนอาเซียน รวมกันรับผิดชอบแตแประชาคมอาเซียน มีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา และ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับประชามคมในเรื่องภูมิหลังประชาคมอาเซียน เสาหลักประชาคมอาเซียนท้ัง
ประชาคมการเมืองและความม่ังคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

2. รูและเขาใจเก่ียวกับบทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิกท้ังตอประเทศไทยและตอประเทศสมาชิก
อ่ืนในดานตางๆ 

3. รูและเขาใจเก่ียวกับอาเซียนกับความสัมพันธภายนอกของอาเซียนในเรื่ององคกร อาเซียนดานการ
ดําเนินงานของอาเซียน การตัดสินใจ การระงับขอพิพาท ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนกับ
ประเทศคูเจรจา กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศ กลุมประเทศ และองคการระหวาง
ประเทศ 

 
รวมท้ังหมด ๓ ผลการเรียนรู 
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                                โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๑๒      
รหัสวิชา ส ๒๓๒๐๔    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓   (ภาคเรียนท่ี ๑)       เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๐.๕  หนวยกิต 

 
หนวยท่ี ซ่ือหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู/ผลการ

เรียนรู 
สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ําหนัก 
คะแนน 

๑ ประชาคม
อาเซียน 

รูและเขาใจเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนในเรื่องภูมิหลัง
ประชาคมอาเซียน เสาหลัก
ประชาคมอาเซียนท้ังประชาคม
การเมืองและความม่ังคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน 
บทบาทของไทยในการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน 

- ภูมิหลังประชาคมอาเซียน 
- เสาหลักประชาคมอาเซียนท้ัง
ประชาคม 
- บทบาทของไทยในการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน 

๙ ๒๕ 

สอบกลางภาคเรียน ๑ ๒๐ 
๒ บทบาทของ

อาเซียนตอ
ประเทศสมาชิก 

รูและเขาใจเก่ียวกับบทบาท
ของอาเซียนตอประเทศสมาชิก
ท้ังตอประเทศไทยและตอ
ประเทศสมาชิกอ่ืนในดานตางๆ 

- บทบาทของอาเซียนตอ
ประเทศ 
- ประเทศไทยและตอประเทศ
สมาชิกอ่ืนในดานตางๆ 

๕ ๑๐ 

๓ ความสัมพันธ
ระหวางอาเซียน
กับประเทศอ่ืนๆ 

รูและเขาใจเก่ียวกับอาเซียนกับ
ความสัมพันธภายนอกของ
อาเซียนในเรื่ององคกร อาเซียน
ดานการดําเนินงานของอาเซียน 
การตัดสินใจ การระงับขอ
พิพาท ความสัมพันธภายนอก
ของอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
กลุมประเทศ และองคการ
ระหวางประเทศ กลุมประเทศ 
และองคการระหวางประเทศ 

-องคกรอาเซียน 
-ความสัมพันธภายนอกของ
อาเซียน 

๖ ๑๕ 

สอบปลายภาคเรียน ๑ ๒๐ 
จิตพิสัย  ๑๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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ภาคเรียนท่ี ๒ 
 

หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๑๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๑          เรื่อง ประชาคมอาเซียน 
รหัสวิชา   ส ๒๓๒๐๔         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ีท่ี    ๓      ภาคเรียนท่ี ๒     เวลา     ๗       ช่ัวโมง       
ผูสอน  ………………………………………           วันท่ี.............เดือน......................พ.ศ. ......... 
 
๑ ผลการเรียนรู 
             รูและเขาใจเก่ียวกับประชามคมในเรื่องภูมิหลังประชาคมอาเซียน เสาหลักประชาคมอาเซียนท้ัง
ประชาคมการเมืองและความม่ังคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
๒ สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
   โลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ประเทศตางๆใหความสําคัญกับการรวมตัวกันใน
ภูมิภาค เพ่ือการรวมตัวกันทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร  มีอํานาจการ
ตอรองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระหวางประเทศ จึงกําหนดใหมีการสรางประชาคม
อาเซียนประกอบ ๓ เสาหลัก  ไดแกประชาคมการเมือง  ความม่ันคงอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 
๓ สาระการเรียนรู 
           ความรู 

- ภูมิหลังประชาคมอาเซียน 
- เสาเสาหลักประชาคมอาเซียนท้ังประชาคม 

 - บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  
 ทักษะ/กระบวนการ 

๑) กระบวนการปฏิบัติ    ๒) กระบวนการทํางานกลุม   
 คุณลักษณะ 
      มีวินัย    ใฝเรียนรู    มุงม่ันในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ    
๔ สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ๔.๑  ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๔.๒  ความสามารถในการคิด   
    ๑)  ทักษะการคิดวิเคราะห           
      - ทักษะการเปรียบเทียบ        - ทักษะการคัดแยก 
    ๒)  ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
      - ทักษะการสํารวจคนหา   - ทักษะการรวบรวมขอมูล   - ทักษะการเชื่อมโยง   
        - ทักษะการสรุปอางอิง    
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    ๓)  ทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค    
      - ทักษะการนําความรูไปใช 
 
 ๔.๓  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต          

๑) กระบวนการปฏิบัติ 
๒) กระบวนการทํางานกลุม    

๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค                  
 ๑.     มีวินัย                  ๒.   ใฝเรียนรู 
 ๓.  มุงม่ันในการทํางาน               
๖ ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

    รายงานผลการสืบคนขอมูล 
๗ การวัดและการประเมินผล 

๗.๑  การประเมินกอนเรียน 
       -  แบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง ประชาคมอาเซียน 
          ๗.๒     การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ๑)  ใบงานท่ี ๑.๑   เรื่อง  ประชาคมอาเซียน 
 ๒) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
   ๗.๓  การประเมินหลังเรียน  
    -  แบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง  ประชาคมอาเซียน 
    ๗.๔  การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน(รวบยอด) 
    -   ประเมินรายงานผลการสืบคนขอมูล 
๘ กิจกรรมการเรียนรู 
 

๑. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  หนวยการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง  ประชาคมอาเซียน 
 

กิจกรรม 

ประชาคมอาเซียน 

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (๔ MAT) 
เวลา  ๗ 
ช่ัวโมง 

 
๑. ใหนักเรียนผลัดกันออกมาเลาประสบการณเดิมของนักเรียนประตางๆในกลุมอาเซียน 
 ในการหาความรูทางดานภูมิศาสตร วัฒนธรรม  ซ่ึงนักเรียนจะตอบกันอยางหลากหลาย 
        แตกตางกันออกไป 
๒. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายวา ทําไมจึงมีประชาคมอาเซียน เพราะเหตุใดจึงมีประชาคมอาเซียน 

นักเรียนแตละคนตางก็จะใหเหตุผลประกอบ 
๓. นักเรียนรวมกันสรุปเปนความคิดรวบยอดถึงมีประชาคมอาเซียน  
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๔. ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ ๔ คน คละกันตามความสามารถ คือ เกง ปานกลางคอนขางเกง  
 ปานกลางคอนขางออน และออน ใหแตละกลุมรวมกันศึกษาความรูเรื่อง ประชาคมอาเซียน 
 ในประเด็นตอไปนี้ 
 ๑)  ภูมิหลังประชาคมอาเซียน 
 ๒)  เสาหลักประชาคมอาเซียน 
 ๓)  บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
๕. นักเรียนแตละกลุมชวยกันทํา ใบงานท่ี ๑.๑ เรื่อง ประชาคมอาเซียน โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

๑)  สมาชิกแตละคนในกลุม ทําหนาท่ีหมุนเวียนกัน ดังนี้ 
    - สมาชิกคนท่ี ๑ อานคําถามขอท่ี ๑ และแยกแยะประเด็นของคําถาม 
    - สมาชิกคนท่ี ๒ เสนอแนะแนวทางในการตอบคําถามในประเด็นตางๆ 
    - สมาชิกคนท่ี ๓ เขียนคําตอบลงในใบงาน 
    - สมาชิกคนท่ี ๔ ตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 
 ๒)  สมาชิกในแตละหมายเลขจะผลัดเปลี่ยนหนาท่ีกันจนกระท่ังทําใบงานเสร็จ ซ่ึงนักเรียน 
ทุกคนจะไดทําหนาท่ีตอบจํานวนขอท่ีเทากัน 

  ๓)  ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบในใบงาน และชวยกันสรุปสาระสําคัญ 
๖. ครูมอบหมายชิ้นงาน/ภาระงาน โดยใหนักเรียนสืบคนความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน แลว

ออกมารายงานท่ีหนาชั้นเรียน ซ่ึงนักเรียนแตละกลุมจะรวมมือกันวางแผนการสืบคนขอมูลตาม
ประเด็นท่ีกําหนดให 

๗. สมาชิกแตละกลุมนําขอมูลท่ีสืบคนไดมาวิเคราะห ตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไข  
  แลวเตรียมตัวออกมานําเสนอผลงานท่ีหนาชั้นเรียน 
๘. ตัวแทนของแตละกลุม ออกมารายงานผลการสืบคนความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน   ท่ีหนา

ชั้นเรียน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง ประชาคมอาเซียน 

๘   ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
๙.๑ ส่ือการเรียนรู 

๑.    หนังสือเรียน อาเซียนศึกษา ม.๓ 
๒.    หนังสือคนควาเพ่ิมเติม 

- ดร.พิษณุ  เพชรพัชรกุล  และคณะ. อาเซียนศึกษา กรุงเทพมหานคร : บริษัท
สํานักพิมพวัฒนาพานิช วพ. จํากัด, ๒๕๕๕. 

๓.    ตัวอยางสื่อประกอบการสอน 
๔.    แผนผังการจัดกิจกรรมตามแนบวัฏจักรการเรียนรู (๔ MAT)  
๕.    ใบงานท่ี ๑.๑ เรื่อง ประชาคมอาเซียน 

 ๙.๒   แหลงการเรียนรู 
       ๑) หองสมุด 
       ๒) แหลงขอมูลสารสนเทศ 
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หนวยการเรียนรู 

รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๑๒ 
หนวยการเรียนรูท่ี  ๒          เรื่อง บทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิก 
รหัสวิชา   ส ๒๓๒๐๔         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ีท่ี    ๓      ภาคเรียนท่ี ๒     เวลา     ๕      ช่ัวโมง       
ผูสอน  ………………………………………           วันท่ี.............เดือน......................พ.ศ. ......... 
 
๑ ผลการเรียนรู 
               รูและเขาใจเก่ียวกับบทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิกท้ังตอประเทศไทยและตอประเทศ
สมาชิกอ่ืนในดานตางๆ 
๒ สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
   โลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ประเทศตางๆใหความสําคัญกับการรวมตัวกันใน
ภูมิภาค เพ่ือการรวมตัวกันทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร  มีอํานาจการ
ตอรองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระหวางประเทศ ประเทศไทยจึงมีบทบาทตออาเซียน
และประเทศสมาชิกมีบทบาทตออาเซียน 
๓ สาระการเรียนรู 
           ความรู 

- บทบาทของอาเซียนตอประเทศ 
 - ประเทศไทยและตอประเทศสมาชิกอ่ืนในดานตางๆ 
 ทักษะ/กระบวนการ 

๑) กระบวนการปฏิบัติ    ๒) กระบวนการทํางานกลุม   
 คุณลักษณะ 
      มีวินัย    ใฝเรียนรู    มุงม่ันในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ    
๔ สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ๔.๑  ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๔.๒  ความสามารถในการคิด   
    ๑)  ทักษะการคิดวิเคราะห           
      - ทักษะการเปรียบเทียบ        - ทักษะการคัดแยก 
    ๒)  ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
      - ทักษะการสํารวจคนหา   - ทักษะการรวบรวมขอมูล   - ทักษะการเชื่อมโยง          -     
    ๓)  ทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค    
      - ทักษะการนําความรูไปใช 
 ๔.๓  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต          

๑) กระบวนการปฏิบัติ 
๒) กระบวนการทํางานกลุม   
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๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค                  
 ๑.   มีวินัย                 ๒.   ใฝเรียนรู 
 ๓.  มุงม่ันในการทํางาน               
  
๖ ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

    รายงานผลการสืบคนขอมูล 
๗.  การวัดและการประเมินผล 
          ๗.๑  การประเมินกอนเรียน 
       -  แบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง บทบาทของอาเซียนตอประเทศ    
                     สมาชิก 
          ๗.๒     การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ๑)  ใบงาน  
 ๒) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
    ๗.๓  การประเมินหลังเรียน  
    -  แบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง บทบาทของอาเซียนตอประเทศ 
                   สมาชิก 
     ๗.๔  การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน(รวบยอด) 
    -   ประเมินรายงานผลการสืบคนขอมูล 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู 
๘.๑. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  หนวยการเรียนรูท่ี ๒ เรื่อง  บทบาทของอาเซียนตอ
ประเทศสมาชิก 
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กิจกรรม 

บทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิก 

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ : เทคนิคคูคิดส่ีสหาย 
(Think-Pair-Square) 

เวลา  ๕  
ช่ัวโมง 

 
๑. ครูนําภาพตางๆ ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี ๑๙  ณ เมืองโดฮา  ประเทศอินโดนีเซีย  และ
รวมกันวิเคราะหตามประเด็นคําถามท่ีครูกําหนด 

 ๒. ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจเก่ียวกับบทบาทของอาเซียนตอประเทศไทย  
๓. ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ ๔ คน คละกันตามความสามารถ คือ เกง ปานกลางคอนขาง
เกง ปานกลางคอนขางออน และออน  

 ๔. นักเรียนแตละกลุม จับคูกันเปน ๒ คู แลวใหแตละคูศึกษาความรูและทําใบงานท่ีกําหนดให 
ดังนี้ 
  -  คูท่ี ๑ ศึกษาความรูเรื่อง บทบาทของอาเซียนตอประเทศไทย และทํา  ใบงานท่ี ๑ เรื่อง บทบาท
ของอาเซียนตอประเทศไทย       
  -  คูท่ี ๒ ศึกษาความรูเรื่อง แหลงท่ีมาของเงินลงทุน และทําใบงานท่ี ๒ เรื่อง บทบาทของอาเซียน
ตอประเทศสมาชิก 
 ๕. นักเรียนแตละกลุมผลัดกันอธิบายผลงานท่ีคูของตนรับผิดชอบใหแกสมาชิกในกลุมฟง 
 ๖. ครูใหตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานท่ีหนาชั้นเรียน กลุมละ ๑ เรื่อง และใหกลุมอ่ืน 
 เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในสวนท่ีแตกตางกัน โดยครูเปนผูตรวจสอบความถูกตอง 

๗. ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ ๔ คน คละกันตามความสามารถ คือ เกง ปานกลางคอนขาง 
เกง ปานกลางคอนขางออน และออน ใหนักเรียนแตละกลุมจับคูกันเปน ๒ คู แลวใหแตละคูชวยกันทํา 
ใบงาน ดังนี้ 
  -  คูท่ี ๑ ทําใบงานท่ี ๑ เรื่อง บทบาทของอาเซียนตอประเทศไทย     
  -  คูท่ี ๒ ทําใบงานท่ี ๒ เรื่อง บทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิก 
 ๘. นักเรียนแตละคูตรวจสอบความถูกตองของใบงานท่ีตนรับผิดชอบ แลวผลัดกันเลาผลงานให 
เพ่ือนคูอ่ืนฟง สมาชิกคนอ่ืนชวยกันซักถามขอสงสัยและชวยแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ตามความ 
เหมาะสม 
 ๙. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบในใบงานท่ี ๑ ,๒ และชวยกันสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับ  
บทบาทของอาเซียนตอประเทศไทย  บทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิก  

๙. ครูใหนักเรียนแตละกลุมจัดทําแผนพับ เรื่อง บทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิก โดยให 
ครอบคลุมประเด็นท่ีกําหนดให  
        ๑๐. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยการเรียนรูท่ี ๒ เรื่อง บทบาทของอาเซียนตอประเทศ
สมาชิก 
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๓๙ 

๙   ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
๙.๑  ส่ือการเรียนรู 

๑.   หนังสือเรียน อาเซียนศึกษา  ม.๑ - ๓ 
๒.   หนังสือคนควาเพ่ิมเติม 

พิษณุ  เพชรพัชรกุลและคณะ. อาเซียนศึกษา กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพ       
          วัฒนาพานิช วพ. จํากัด, ๒๕๕๕. 

  ๓.   ตัวอยางขาวประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี ๑๙  ณ เมืองโดฮา  ประเทศอินโดนีเซีย      
    ๔.  ใบงานท่ี ๑   เรื่อง บทบาทของอาเซียนตอประเทศไทย 
    ๕.  ใบงานท่ี ๒  เรื่อง บทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิก     
 
 ๙.๒   แหลงการเรียนรู 
       ๑) หองสมุด 
       ๒) แหลงขอมูลสารสนเทศ 
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๔๐ 

หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๑๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๓         เรื่อง ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศอ่ืนๆ 
รหัสวิชา   ส ๒๓๒๐๔         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ีท่ี    ๓      ภาคเรียนท่ี ๒     เวลา     ๖      ช่ัวโมง       
ผูสอน  ………………………………………           วันท่ี.............เดือน......................พ.ศ. ......... 
  
๑ ผลการเรียนรู 

รูและเขาใจเก่ียวกับอาเซียนกับความสัมพันธภายนอกของอาเซียนในเรื่ององคกร อาเซียน 
ดานการดําเนินงานของอาเซียน การตัดสินใจ การระงับขอพิพาท ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนกับ
ประเทศคูเจรจา กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศ กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศ 
๒ สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
   โลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ประเทศตางๆใหความสําคัญกับการรวมตัวกันใน
ภูมิภาค เพ่ือการรวมตัวกันทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร  มีอํานาจการ
ตอรองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระหวางประเทศ ประเทศไทยจึงมีบทบาทตออาเซียน
และประเทศสมาชิกมีบทบาทตออาเซียน 
๓ สาระการเรียนรู 
           ความรู 

    -  องคกรอาเซียน 
     -  ความสัมพันธภายนอกของอาเซียน  
 ทักษะ/กระบวนการ 

๑) กระบวนการปฏิบัติ    ๒) กระบวนการทํางานกลุม   
 คุณลักษณะ 
        มีวินัย  ใฝเรียนรู    มุงม่ันในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ    
๔ สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ๔.๑  ความสามารถในการส่ือสาร  
 ๔.๒  ความสามารถในการคิด   
    ๑)  ทักษะการคิดวิเคราะห           
      - ทักษะการเปรียบเทียบ   - ทักษะการคัดแยก 
    ๒)  ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
      - ทักษะการสํารวจคนหา   - ทักษะการรวบรวมขอมูล   - ทักษะการเชื่อมโยง          -     
    ๓)  ทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค    
      - ทักษะการนําความรูไปใช 
 ๔.๓  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต          

๑) กระบวนการปฏิบัติ 
๒) กระบวนการทํางานกลุม  
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๔๑ 

   
 

๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค                  
 ๑.     มีวินัย       ๒.   ใฝเรียนรู 
 ๓.    มุงม่ันในการทํางาน               
๖ ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

    รายงานผลการสืบคนขอมูล 
๗. การวัดและการประเมินผล 

   ๗.๑  การประเมินกอนเรียน 
       -  แบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูท่ี ๓ เรื่อง ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับ
ประเทศอ่ืนๆ 
          ๗.๒     การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ๑)  ใบงานท่ี ๑.๑   เรื่อง  องคกรอาเซียน   
 ๒) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
    ๗.๓  การประเมินหลังเรียน  
    -  แบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับ
ประเทศอ่ืนๆ 
    ๗.๔  การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน(รวบยอด) 
    -   ประเมินรายงานผลการสืบคนขอมูล 
๘. กิจกรรมการเรียนรู 

๘.๑ นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  หนวยการเรียนรูท่ี ๓ เรื่อง  ความสัมพันธระหวางอาเซียน
กับประเทศอ่ืนๆ 

๑. ครูนําขาวเก่ียวกับการติดตอความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศอ่ืนๆ มาเลาใหนักเรียน 
ฟงแลวใหนักเรียนตอบคําถามเก่ียวกับขอมูลของขาว และผลดีของกิจกรรมในขาวตามความคิดเห็นของ
นักเรียน 
  ๒. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเชื่อมโยงความคิดของนักเรียนในขอ ๑ โดยครูใชคําถาม
กระตุนใหนักเรียนตอบ แสดงเหตุผลวา เพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดวา ประเด็นของขาวในขอ ๑ นั้น จึงทํา
ใหเกิดผลดี พรอมแสดงเหตุผลประกอบ 

    ๓.   ครูใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหอยางไตรตรองถึงขอมูลในขาวท่ีนักเรียนไดรับวา  
ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศอ่ืนๆ  ในเรื่องอะไรบาง ซ่ึงสามารถสรุปไดวา องคกรอาเซียน  
ความสัมพันธภายนอกของอาเซียน  
  ๔. ครูอธิบายความรูใหนักเรียนฟง และใหนักเรียนศึกษาความรูเพ่ิมเติม จากหนังสือเรียน หรือหนังสือ 
คนควาเพ่ิมเติม หรือแหลงขอมูลสารสนเทศตามความเหมาะสมในหัวขอ ดังนี้ 
       ๑)  องคกรอาเซียน   
         ๒)  ความสัมพันธภายนอกของอาเซียน   
  ๕. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๓-๔ คน ตามความสมัครใจ ใหแตละกลุมชวยกันทําใบงานดังนี้ 
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๔๒ 

                 -  ใบงานท่ี ๑  องคกรอาเซียน   
                  - ใบงานท่ี ๒  ความสัมพันธภายนอกของอาเซียน  
               จากนั้นครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบในใบงาน และสรุปสาระสําคัญของความสัมพันธ
ระหวางอาเซียนกับประเทศอ่ืนๆ 

๖. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันจัดทําปายนิเทศ เรื่อง ความสัมพันธระหวาง 
อาเซียนกับประเทศอ่ืนๆ โดยใหครอบคลุมตามประเด็นท่ีกําหนด 

   ๗. นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหผลงานในการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลตาประเด็น 
ท่ีกําหนด แลวชวยกันปรับปรุงพัฒนางานใหสมบูรณ 
    ๘. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานปายนิเทศท่ีหนาชั้นเรียน และใหสมาชิกกลุมอ่ืน
รวมกันชื่นชมและผลัดกันวิพากษวิจารณผลงานอยางสรางสรรค เปนการฝกใหนักเรียนรูจักรับฟงความ
คิดเห็นระหวางกัน 

     ๙. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยการเรียนรูท่ี ๓ เรื่อง ความสัมพันธระหวาง 
อาเซียนกับประเทศอ่ืนๆ 
๙.   ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

๙.๑  ส่ือการเรียนรู 
๑.   หนังสือเรียน อาเซียนศึกษา  ม.๑ - ๓ 
๒.   หนังสือคนควาเพ่ิมเติม 

  พิษณุ  เพชรพัชรกุล.ดร. และคณะ. อาเซียนศึกษา กรุงเทพมหานคร : บริษัท          
           สํานักพิมพวัฒนาพานิช วพ. จํากัด, ๒๕๕๕. 

  ๓.   ตัวอยางขาวเก่ียวกับการติดตอความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศอ่ืนๆ 
    ๔.  ใบงานท่ี ๑   เรื่อง องคกรอาเซียน   
    ๕.  ใบงานท่ี ๒  เรื่อง ความสัมพันธภายนอกของอาเซียน     
 ๙.๒   แหลงการเรียนรู 
       ๑) หองสมุด 
       ๒) แหลงขอมูลสารสนเทศ 
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๔๓ 

 
 

บรรณานุกรม 

 
กระทรวงศึกษาธิการ  (๒๕๕๒).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช        
          ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
           เพชรบูรณ เขต ๒. (๒๕๕๔)  ชุดความรูครูยุคใหม:  เสริมสรางความเปนพลเมืองดีให 
           นักเรียน  เลม ๔ นําพลเมืองพลเมืองนักเรียนสูอาเซียน.  เพชรบูรณ:  ดีดีการพิมพ. 

           พิษณุ   เพชรพัชรกุล และคณะ. หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓  
                      อาเซียนศึกษา ม. ๑ – ๓ .  กรุงเทพฯ : โรงพิมพวัฒนาพานิชจํากัด.  ม.ป.ป. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.(๒๕๕๒).  กาวสูอาเซียน.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ                      
            องคการสงเคราะหทหารผานศึก. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.(๒๕๕๔).  แนวทางการจัดการเรียนรูสูประชาคม    

                     อาเซียน  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.(๒๕๕๒).  
          แนวทางการตรวจสอบองคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตร 
          แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพชุมชน  
          สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 
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๔๔ 

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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๔๕ 

Mine mapping  ASEAN Community 
 

ใหนักเรียนทําแผนผังความคิดเพ่ือสรุปองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 

 
 
 
 
 


