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วิสัยทัศน 

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

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

๒. ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยาง 
สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดอยางมีระบบ  เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

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

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

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตางๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในดานการเรียนรู  การสื่อสาร  การ
ทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
             หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนดานแมคํามัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือใหอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองของทองถ่ิน  
ของประเทศไทยและพลโลก  ดังนี้ 

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

 
 

 
คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา๒ 

รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒                                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๑  หนวยกิต 

 
 ศึกษากําเนิดอาเซียน สัญลักษณอาเซียน ธงอาเซียน คําขวัญอาเซียน ภาษาของอาเซียน  
ตราประจําแผนดิน การปกครอง ศาสนา ระบบเงินตรา สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางประเทศ 
และประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากเปนสมาชิกอาเซียน  
 โดยใชทักษะ การสื่อสาร การใชเทคโนโลยี กระบวนการกลุม การคิดกระบวนการทางสังคม วิธีการ
ทางประวัติศาสตร 
 เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนัก มีความภูมิใจในความเปนไทยและความเปนสมาชิก
อาเซียน วิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนาและ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ผลการเรียนรู 

๑. เลาเรื่องเก่ียวกับกําเนิดอาเซียนและภาษาของอาเซียน 
๒. บอกชื่อประเทศในกลุมอาเซียน 
๓. บอกสัญลักษณอาเซียนและธงอาเซียน 
๔. บอกชื่อศาสนาท่ีตนนับถือ  และศาสนาในกลุมอาเซียน 
๕. บอกประโยชนท่ีประเทศไดรับจากการเปนสมาชิกกลุมอาเซียน 
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โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา๒ 
รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒                                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จํานวน  ๑  หนวยกิต 

 
หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสําคัญ/ความคิดรวบ

ยอด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก
คะแนน 

๑ มารูจักอาเซียนกัน
เถอะ 
- กําเนิดอาเซียน 

๑. เลาเรื่อง
เก่ียวกับกําเนิด
อาเซียนและ
ภาษาของอาเซียน 

กําเนิดและภาษาในกลุม
อาเซียนมีความแตกตาง
กัน   

๔ ๒๐ 

๒ เพ่ือนบานของเรา 
- ๑๐ ประเทศ 

๒.บอกชื่อ
ประเทศในกลุม
อาเซียน 

 ประเทศเพ่ือนบานของ
เรามีท้ังหมด ๑๐ประเทศ 

๖ ๒๐ 

   สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 
๓ สัญลักษณอาเซียน 

- ธง 
- ภาษา 
- คําขวัญ 
- เพลง 

๓.บอกสัญลักษณ
อาเซียนและธง
อาเซียน 

ธง ภาษา คําขวัญ เพลง 
เปนเอกลักษณท่ีสําคัญ 

๑๐ ๒๐ 

   จิตพิสัย  ๑๐ 
   สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑  ๒๐ 
   รวมคะแนนภาคเรียนท่ี ๑  ๑๐๐ 

๔ หลากหลายศาสนา 
ภาษาท่ีแตกตาง 

๔.บอกชื่อศาสนา
ท่ีตนนับถือ  และ
ศาสนาในกลุม
อาเซียน 

ศาสนาเปนสิ่งยึดเหนี่ยว 
จิตใจ  สอนใหเปนคนดี 
แตละภูมิภาคแตละ
ประเทศนับถือศาสนา 
ตางกัน 

๙ ๓๐ 

   สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 
๕ เพ่ือนชวยเพ่ือน 

- ประโยชนท่ีไดจาก
การเปนสมาชิกกลุม
อาเซียน 

๕.บอกประโยชน
ท่ีประเทศไดรับ
จากการเปน
สมาชิกกลุม
อาเซียน 

สมาชิกกลุมอาเซียนให
ความรวมมือชวยเหลือ 
กันดานการคา การ
ปกครอง  วัฒนธรรม 
และอ่ืน ๆ 

๑๐ ๓๐ 

   จิตพิสัย  ๑๐ 
   สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒ ๑ ๒๐ 

 รวมคะแนนปลายป ๔๐ ๑๐๐ 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี   ๑    เรื่อง  มารูจักอาเซียนกันเถอะ      
รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒                                                ภาคเรียนท่ี ๑      เวลา  ๔  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

                 
๑. ผลการเรียนรู    เลาเรื่องกําเนิดของอาเซียนและภาษาท่ีใชของกลุมประเทศอาเซียน 
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด  กําเนิดและภาษาในกลุมอาเซียน  มีความแตกตางกัน 
๓. สาระการเรียนรู 

ความรู      ๑) กําเนิดอาเซียน 

                     ๒)  ภาษาของอาเซียน 
      ทักษะ/กระบวนการ  :  ทดสอบกอนเรียน 

    ศึกษากําเนิดอาเซียนและภาษาท่ีใชจากใบงาน 

                                   ใชกระบวนการกลุมในการชวยกันเรียงประเทศท่ี ๑ – ๑๐ ตามลําดับวันเดือนป 
                                   ท่ีกําเนิด   และแบงหนาท่ีกันผลิตเกมจับคูชื่อประเทศและภาษาท่ีใช 

 คุณลักษณะ :  รักความเปนไทย  มีวินัย  ใฝเรียนรู  มีจิตสาธารณะ  รักทองถ่ิน 
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการคิด       
 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
    ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

 ๕ การประเมินรวบยอด 
 ชิ้นงาน 

๑. เกมจับคู 
๒. ใบงาน 
ภาระงาน        นําเสนอวิธีการเลนเกมจับคู 

๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
 การประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
•  ดานความรูความเขาใจ 

-  การทําแบบทดสอบกอนเรียน 

-  การตอบคําถาม 

-  การทําใบงาน 

- ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน 

-  สังเกต 

-  ซักถาม  
-  ตรวจใบงาน 

-  แบบทดสอบกอนเรียน 

-  ใบงาน   
-  แบบประเมินผลงานรายบุคคล 

• ดานคุณลักษณะอันพึง 

    ประสงค 
-  สังเกตพฤติกรรมขณะรวม 

   กิจกรรม 

- แบบประเมินผลงานรายบุคคล 

• ดานทักษะกระบวนการคิด 

     การรวมสนทนา 

-  ประเมินการรวมสนทนา แบบประเมินผลงานรายบุคคล 
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เกณฑการประเมิน 

๑)   เกณฑประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายบุคคลมีคะแนน  ๓  ระดับ คือ 
  ระดับคุณภาพ  ๓  หมายถึง ดี  ไดคะแนน     ๒๐ – ๒๔  
  ระดับคุณภาพ  ๒  หมายถึง พอใช  ไดคะแนน     ๒๓ – ๑๙  
  ระดับคุณภาพ  ๑  หมายถึง ควรปรับปรุง  ไดคะแนน     ๑ – ๑๒  
       เกณฑการผานตองไดระดับคุณภาพ ๒ ข้ึนไปหรือไดคะแนน  ๙  ข้ึนไป 

๒)   เกณฑการประเมินการทําใบงาน  มีคะแนน  ๓      ระดับ ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ  ๓  หมายถึง ดี  ทําไดถูก       ๘ – ๑๐  
  ระดับคุณภาพ  ๒  หมายถึง พอใช  ไดคะแนน     ๕ – ๗  
  ระดับคุณภาพ  ๑  หมายถึง ควรปรับปรุง  ไดคะแนน     ๑ – ๕  
       เกณฑการผานตองไดระดับคุณภาพ ๒ ข้ึนไปหรือไดคะแนน ๕  ข้ึนไป 

๓)   เกณฑการประเมินการทําแบบทดสอบกอนเรียนมีคะแนน  ๓      ระดับ ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ  ๓  หมายถึง ดี  ทําไดถูก    ๑๒ – ๑๕  
  ระดับคุณภาพ  ๒  หมายถึง พอใช  ไดคะแนน   ๘ – ๑๑ 
  ระดับคุณภาพ  ๑  หมายถึง ควรปรับปรุง  ไดคะแนน   ๑ – ๗ 
       เกณฑการผานตองไดระดับคุณภาพ ๒ ข้ึนไปหรือไดคะแนน ๘  ข้ึนไป 
๗. กิจกรรมการเรียนรู 
 ๑. ทดสอบกอนเรียน 
           ๒. สืบคนประโยชนท่ีประเทศไดรับจากการเปนสมาชิกกลุมอาเซียน  จาก Internet 

 ๓.  เขียนแผนผังความคิดประโยชนท่ีประเทศไดรับจากการเปนสมาชิกกลุมอาเซียน  
 ๔. นําเสนองาน 
๘. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 ๑. บัตรคํา 
 ๒. รูปภาพ 
 ๓. ใบงาน ,ใบความรู 
 ๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี   ๒    เรื่อง   เพ่ือนบานของเรา  
รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒                                                ภาคเรียนท่ี ๑      เวลา  ๖  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

  
๑. ผลการเรียนรู 
 ๑.๑ บอกชื่อประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน 
    ๑.๒ ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการเปนสมาชิกอาเซียน 
๒.สาระสําคัญ 
 ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน มี  ๑๐  ประเทศ 
๓.สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 - ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐  ประเทศ 
 -  ความสัมพันธกับประเทศไทย 
 ทักษะ/ กระบวนการ 
 -  กระบวนการกลุม  
 - การแสดงความคิดเห็น 
 -  การคนควา 
 -  การตอบคําถาม 
 - การสรุปองคความรู 
                 คุณลักษณะ 

   - ใฝเรียนรู 
   - มุงม่ันในการทํางาน 

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

   -  ใบงาน 
   -  สมุดภาพ 
   -  แผนภาพความคิด 

๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมินผล 
-  สังเกต  
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-  การซักถาม 
-  ตรวจใบงาน 
-  ตรวจแผนภาพความคิด 

๗. กิจกรรมการเรียนรู 
๑. แบงกลุมนักเรียนศึกษาคนควาและจัดทําใบงาน 
    - ประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒. อธิบายแสดงความคิดเห็น  และตอบคําถามเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 

       ๓. การพูดหรือ  การเลาเรื่องความสําคัญของประชาคมอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียน 
       ๔. การทําสมุดภาพเก่ียวกับประเทศสมาชิกในอาเซียน 
       ๕. การวาดภาพและเขียนบรรยายภาพเก่ียวกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
       ๖. รวมสรุปองคความรู  แสดงความคิดเห็นและเขียนแผนภาพความคิด  เก่ียวกับประเทศสมาชิก
อาเซียน  เพ่ือนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูหนาชั้นเรียน 
๘. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

๑. ใบความรู  
๒. ใบงาน 
๓. แบบฝกหัด 
๔. คอมพิวเตอร  
๕. เอกสารประกอบการเรียน 
๖. หองสมุด 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี   ๓   เรื่อง สัญลักษณอาเซียน   
รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒                                                ภาคเรียนท่ี ๑      เวลา  ๑๐  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
ผลการเรียนรู 
๑.  บอกลักษณะและความหมายของสัญลักษณอาเซียนได 
๒.  บอกลักษณะและความหมายของธงอาเซียนได 
๓. บอกภาษาท่ีใชในกลุมประเทศอาเซียนได 
๔. บอกคําขวัญประจําประเทศของกลุมอาเซียนได 
สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด    ธง ภาษา คําขวัญ เพลง เปนเอกลักษณท่ีสําคัญ 
สาระการเรียนรู 
ความรู 
๑.  ธงชาติของประเทศในกลุมอาเซียน 
๒.  ภาษาท่ีใชในประเทศของกลุมอาเซียน 
๓.  คําขวัญของกลุมอาเซียน 
๔.  เพลงในกลุมอาเซียน 
๕.  สัญลักษณของกลุมอาเซียน 
ทักษะ / กระบวนการ 
๑.   การสื่อสาร 
๒.  การใชเทคโนโลยี  
๓.  กระบวนการกลุม  
๔.  การคิด   
๕.  กระบวนการทางสังคม  
คุณลักษณะ 
๑.  ใฝเรียนรู 
๒.  มุงม่ันในการทํางาน 
๓.  รักความเปนไทย 
๔.  อยูอยางพอเพียง 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแกปญหา 
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
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ประเมินผลรวบยอด 
ช้ินงาน / ภาระงาน 
         ช้ินงาน แผนท่ีความคิด 
ภาระงาน 
          ๑.   ศึกษา / อานใบความรู 
          ๒.   รวมอภิปรายกลุมเดิม และกลุมใหม 
การประเมินผล / เกณฑการประเมินผล 
         ๑.  สังเกตจากการปฏิบัติงานกลุม 
         ๒.  ประเมินผลจากชิ้นงาน 
กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับกลุมอาเซียน แลวใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น รูจักหรือไม 
๒. ครูใหนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับกลุมอาเซียน เขน สัญลักษณ เพลง  ธง ภาษา คําขวัญ และอ่ืนๆ 
๓. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ ๔-๕ คน ในกลุม มีนักเรียน เกง กลาง ออน คละกัน ใหหัวหนากลุมมา

รับใบความรูจากครู เชน  สัญลักษณของอาเซียน  คําขวัญของอาเซียน ธงชองกลุมอาเซียน  และภาษา
อาเซียน 

๔. ครูใหนักเรียนในกลุมอานใบความรูท่ีไดรับจากขอ ๓ ใหเพ่ือนฟง คนละ ๑ เรื่อง แลวชวยกันสรุป
ตามหัวขอของใบความรูนั้น 

๕. นักเรียนในแตละกลุมเดิม แยกกันไปเขากลุมใหมตามหัวขอ เชน  สัญลักษณของอาเซียนก็ไปเขา
กลุมเดียวกัน  คําขวัญของอาเซียนก็ไปเขากลุมเดียวกัน  ธงชองกลุมอาเซียนก็ไปเขากลุมเดียวกัน    และภาษา
อาเซียนก็ไปเขากลุมเดียวกัน   

๖. ครูใหนักเรียนกลุมใหมอานเก่ียวกับหัวขอของตนเองใหเพ่ือฟงอีกครั้ง แลวชวยกันสรุป เรื่องของ
กลุมตนอีกครั้งเพ่ือความเขาใจชัดเจนของเรื่องนั้น (กลุมใหมตามหัวขอ คือเรื่องเดียวกัน) 

๗. นักเรียนกลุมใหมกลับกลุมเดิมของตน แลวพูดหัวขอของตนเองท่ีแยกไปเขากลุมใหเพ่ือฟงท่ีละคน
จนครบ  

๘. ใหนักเรียนแตละกลุมทําแผนท่ีความคิด โดยครูเปนผูแนะนํา แลวนําเสนองานของกลุม ตรูแนะนํา
เพ่ิมเติม 

๙. ครูจัดปายนิเทศแสดงผลงาน 
ส่ือ / แหลงเรียนรู 
 ๑.  วีดีทัศน 
 ๒.   ใบความรู 
 ๓.   ปายนิเทศผลงานนักเรียน 
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แบบประเมินช้ินงาน 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ 
(๑๐  คะแนน) 

๓ 
(๙  คะแนน) 

๒ 
(๗-๘  คะแนน) 

๑ 
(๕-๖  คะแนน) 

แผนท่ีความคิด เขียนรายละเอียด 
สัมพันธกันตาม
หัวขอท่ีกําหนด
ถูกตองครบทุกขอ 
สะอาด เรียบรอย 
สวยงาม 

เขียนรายละเอียด 
สัมพันธกันตาม
หัวขอท่ีกําหนด
ถูกตอง 
 สะอาด เรียบรอย 
สวยงาม มากกวา  
๙๐ เปอรเซ็นต 
 

เขียนรายละเอียด 
สัมพันธกันตาม
หัวขอท่ีกําหนด
ถูกตอง 
 สะอาด เรียบรอย 
สวยงาม มากกวา  
๘๐ เปอรเซ็นต 
 

เขียนรายละเอียด 
สัมพันธกันตาม
หัวขอท่ีกําหนด
ถูกตอง 
 สะอาด เรียบรอย 
สวยงาม มากกวา  
๖๐ เปอรเซ็นต 
 

 
 
หมายเหตุ กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโรงเรียนและ นักเรียน ครูหาสื่อเพ่ิมเติม 
 
  

คําขวัญของอาเซียน 
"One Vision, One Identity, One Community" : " หน่ึงวิสัยทศัน หน่ึงเอกลักษณ 

หน่ึงประชาคม " 
ตราสัญญลักษณ 

 

 
 

ธงของอาเซ่ียน 
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สัญลักษณอาเซียน คือ ตนขาวสีเหลอืง ๑๐ ตนมัดรวมกันไว  
หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน  
สีนํ้าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง  
สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและความกาวหนา  
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์  
 สีเหลือง หมาย ความเจริญรุงเรือ่ง 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี   ๔    เรื่อง หลากหลายศาสนา ภาษาท่ีแตกตาง  
รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒                                                ภาคเรียนท่ี ๒      เวลา  ๘  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
ผลการเรียนรู 

๑. บอกชื่อศาสนาท่ีตนเองนับถือและศาสนาของแตละประเทศในกลุมอาเซียน 
๒. บอกภาษาของแตละประเทศในกลุมอาเซียน 
๓. บอกภาษาท่ีใชในการติดตอสื่อสารกันในกลุมประเทศอาเซียน 

สาระสําคัญ 
        การรูจักและจดจําศาสนาตางๆในกลุมประเทศอาเซียนและเห็นความสําคัญของศาสนาท่ีมีจุดมุงหมาย
เดียวกันคือ สอนใหทุกคนทําความดี ละเวนจากการทําชั่ว  
สาระการเรียนรู 

- ความหมายของศาสนา 

- ความสําคัญของศาสนา 

- ศาสนาท่ีตนเองนับถือ 

- ศาสนาตางๆและสัญลักษณของศาสนาในกลุมประเทศอาเซียน 

- ความหมายของภาษา 
- ความสําคัญของภาษา 

- การใชภาษาของประเทศตางๆในกลุมประเทศอาเซียน 
          ทักษะ/กระบวนการ 

๑. สืบคนเรื่องศาสนาและสัญลักษณของศาสนาของประเทศในกลุมอาเซียน 
๒. เขียนแผนผังความคิด 
๓. นําเสนองาน 

         คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
๒. มีวินัย 
๓. ใฝเรียนรู 
๔. อยูอยางพอเพียง 
๕. รักความเปนไทย 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแกปญหา 
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
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การประเมินรวบยอด 
      ภาระงาน/ชิ้นงาน 

- เขียนแผนผังความคิดเรื่องความสําคัญของศาสนา 

-  ตอบคําถามในใบงานเรื่องศาสนาท่ีนักเรียนรูจัก 

- ศึกษาคนควาเก่ียวกับศาสนาในประเทศอาเซียน 
- เขียนโยงเสนจับคูภาพสัญลักษณของศาสนาตางๆ 

- นําเสนอพูดภาษาของประเทศในกลุมประเทศอาเซียนอยางนอย  ๓  ภาษา 
การวัดและประเมินผล 

๑. การประเมินระหวางการจัดกิจกรรม 
- กระบวนการทํางาน 

๒. การประเมินเม่ือสิ้นสุดการเรียนรู 

- ชิ้นงาน(เกณฑการประเมินอยูทายหนวยการเรียนรู) 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค 
กิจกรรมการเรียนรู 

๑. อภิปรายเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของศาสนา 
๒. ทําใบงาน 
๓. เขียนแผนผังความคิด 

   
ส่ือ/แหลงเรียนรู 
     ๑. ใบงาน 
     ๒. รูปภาพสัญลักษณของศาสนาตางๆ 
     ๓. ใบความรูเก่ียวกับภาษาตางๆ 
     ๔. หองคอมพิวเตอร 
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หนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี   ๕                         เรื่อง เพ่ือนชวยเพ่ือน       
รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒             รายวิชาเพ่ิมเติม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒                                                ภาคเรียนท่ี ๒      เวลา  ๑๐  ช่ัวโมง 
ผูสอน...................................................             วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑. ผลการเรียนรู    บอกประโยชนท่ีประเทศไดรับจากการเปนสมาชิกกลุมอาเซียน 
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด  สมาชิกกลุมอาเซียนใหความรวมมือชวยเหลือกันดานการคา การปกครอง  

วัฒนธรรมและอ่ืน ๆ 
๓. สาระการเรียนรู 

ความรู      ๑) ดานการเมืองและความม่ันคง 
                     ๒)  ความสําเร็จดานเศรษฐกิจ 
                      ๓)  ดานสังคมและวัฒนธรรม 
      ทักษะ/กระบวนการ  :  ทดสอบกอนเรียน 

    สืบคนประโยชนท่ีประเทศไดรับจากการเปนสมาชิกกลุมอาเซียน 
                                   เขียนแผนผังความคิด 

 คุณลักษณะ :  ขอ ๔  ใฝเรียนรู    ขอ ๖  มุงม่ันในการทํางาน  ขอ ๘  มีจิตสาธารณะ รักทองถ่ิน 
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑.) ความสามารถในการสื่อสาร 
๒) ความสามารถในการคิด       

 ๓)  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
    ๔)  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

 ๕ การประเมินรวบยอด 
 ชิ้นงาน 

๑. สืบคนประโยชนท่ีประเทศไดรับจากการเปนสมาชิกกลุมอาเซียน 
๒. เขียนแผนผังความคิด 
ภาระงาน 
นําเสนอแผนผังความคิดประโยชนท่ีไดจากการเปนสมาชิกกลุมอาเซียน 

๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
 
 การประเมินผล 
 

รายการประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
•  ดานความรูความเขาใจ 
-  การทําแบบทดสอบกอนเรียน 
-  การตอบคําถาม 
-  การทําใบงาน 

- ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน 
-  สังเกต 
-  ซักถาม  
-  ตรวจใบงาน 

-  แบบทดสอบกอนเรียน 
-  ใบงาน   
-  แบบประเมินผลงานรายบุคคล 
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รายการประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
• ดานคุณลักษณะอันพึง 
    ประสงค 

-  สังเกตพฤติกรรมขณะรวม 
   กิจกรรม 

- แบบประเมินผลงานรายบุคคล 

• ดานทักษะกระบวนการคิด 
     การรวมสนทนา 

-  ประเมินการรวมสนทนา แบบประเมินผลงานรายบุคคล 

 
เกณฑการประเมิน 

๑)   เกณฑประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายบุคคลมีคะแนน  ๓  ระดับ คือ 
  ระดับคุณภาพ  ๓  หมายถึง ดี  ไดคะแนน     ๒๐ – ๒๔  
  ระดับคุณภาพ  ๒  หมายถึง พอใช  ไดคะแนน     ๒๓ – ๑๙  
  ระดับคุณภาพ  ๑  หมายถึง ควรปรับปรุง  ไดคะแนน     ๑ – ๑๒  
       เกณฑการผานตองไดระดับคุณภาพ ๒ ข้ึนไปหรือไดคะแนน  ๙  ข้ึนไป 

๒)   เกณฑการประเมินการทําใบงาน  มีคะแนน  ๓      ระดับ ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ  ๓  หมายถึง ดี  ทําไดถูก       ๘ – ๑๐  
  ระดับคุณภาพ  ๒  หมายถึง พอใช  ไดคะแนน     ๕ – ๗  
  ระดับคุณภาพ  ๑  หมายถึง ควรปรับปรุง  ไดคะแนน     ๑ – ๕  
       เกณฑการผานตองไดระดับคุณภาพ ๒ ข้ึนไปหรือไดคะแนน ๕  ข้ึนไป 

๓)   เกณฑการประเมินการทําแบบทดสอบกอนเรียนมีคะแนน  ๓      ระดับ ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ  ๓  หมายถึง ดี  ทําไดถูก    ๑๒ – ๑๕  
  ระดับคุณภาพ  ๒  หมายถึง พอใช  ไดคะแนน   ๘ – ๑๑ 
  ระดับคุณภาพ  ๑  หมายถึง ควรปรับปรุง  ไดคะแนน   ๑ – ๗ 
       เกณฑการผานตองไดระดับคุณภาพ ๒ ข้ึนไปหรือไดคะแนน ๘  ข้ึนไป 
๗. กิจกรรมการเรียนรู 
 ๑. ทดสอบกอนเรียน 
           ๒. สืบคนประโยชนท่ีประเทศไดรับจากการเปนสมาชิกกลุมอาเซียน  จาก Internet 
 ๓.  เขียนแผนผังความคิดประโยชนท่ีประเทศไดรับจากการเปนสมาชิกกลุมอาเซียน  
 ๔. นําเสนองาน 
๘. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 ๑. บัตรคํา 
 ๒. รูปภาพ 
 ๓. ใบงาน ,ใบความรู 
 ๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและผลงานรายบุคคล 
 ๕. Internet 
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บรรณานุกรม 
 

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

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

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

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

  
 


