
๑ 
 

วิสัยทัศน 
 

          หลักสูตรอาเซียนศึกษาโรงเรียนดานแมคํามัน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนทางดานการเมือง  เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท้ัง  ๑๐  ประเทศ  มีความตระหนักใน
การเปนสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน 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   
การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
             หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนดานแมคํามัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือใหอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองของทองถ่ิน  
ของประเทศไทย  และพลโลก  ดังนี้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๗ 

รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๓         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑       ภาคเรียนท่ี ๑  เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง  จํานวน  ๐.๕ หนวยกิต 

 

                ศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน 
วิสัยทัศน วัตถุประสงค  เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ท่ีมาคําศัพท และท่ีมาของ AFTA เขตการคาเสรีและ
สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล องคประกอบของประเทศรวมเจรจา  ท่ีมีผลกระทบตอ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย 
       โดยการบูรณาการ กระบวนการกลุม  กระบวนการทํางาน  กระบวนการพัฒนาคานิยม  
กระบวนการคิดวิเคราะห  สังเคราะห กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  กระบวนการสืบคนจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ โดยใชสื่อเทคโนโลยี 
         เพ่ือใหเกิดคานิยม ตระหนัก เจตนคติในการเปนสมาชิกท่ีดี การเขามามีสวนรวมเปนสวนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียน รูแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคมวัฒนธรรม ปรับตนในการเปน
พลเมืองท่ีดีภายใตกฎบัตรของอาเซียนสามารถดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒนไดอยางเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู  
        ๑. มีความรูเขาใจประวัติความเปนมา  ความสําคัญ วิวัฒนาการ ของกลุมอาเซียนสูการพัฒนาเปน
ประชาคมอาเซียน 
        ๒.  มีความรูเขาใจกลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน  คําอภิธานศัพท ของอาเซียนสามารถประยุกตใชได
อยางเหมาะสมถูกตอง 
        ๓. มีความรูเขาใจ  วิเคราะหการดําเนินงานของประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN 
Political and Security Community- APSC)   เพ่ือใหภูมิภาคอาเซียนอยูอยางสันติสุข แกไขปญหา
ภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดม่ันในหลักความม่ันคงรอบดาน 
         ๔. สามารถศึกษาขอมูล ความเปนมาในจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน ( ASEAN Free Trade Area : 
AFTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๗ 
รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๓         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑       ภาคเรียนท่ี ๑  เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง  จํานวน  ๐.๕ หนวยกิต 
 

ท่ี ช่ือหนวย ผลการเรียนรู สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด จํานวน
ชม. 

น้ําหนัก
คะแนน 

ปฐม 
นิเทศ 

ความสําคัญ
ของการเรียนรู
วิชาอาเซียน
ศึกษา 

๑.  บอกผลการเรียนรู
รายวิชาอาเซียนศึกษา ๗ 
๒.  อภิปรายกระบวนการ
เรียนการสอนเพ่ือ
ประกอบการสอนแบบตาง ๆ  
๓.  อภิปรายการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

๑.  ผลการเรียนรูรายวิชา
อาเซียนศึกษา ๗  
๒.  กระบวนการเรียนการสอน
เพ่ือประกอบการสอนแบบตาง ๆ  
๓.  การวัดและประเมินผลการ
เรียน 

๑ ๑ 

๑ พัฒนาการ
อาเซียน 

๑.ใชสื่อ  ICT การสืบคน
รวบรวมขอมูล ความเปนมา
ของอาเซีย(ASEAN) 
วัตถุประสงคในการกอตั้ง 
และประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒.บอกความหมายและ
ความสําคัญของประชาคม
อาเซียน และกฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter)  
๓. สรางสื่อการนําเสนอใน
รูปแบบ Microsoft Power 
Point 

๑.ประวัติความเปนมาและการ
กอตั้งอาเซียน 
๒. ขอมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก 
๓. วิวัฒนาการท่ีสําคัญของ
อาเซียน 
๔.ความหมายและความสําคัญ
ของประชาคมอาเซียน  

๕ ๑๕ 

๒ ผลงานของ 
กลุมอาเซียน 

๑.อธิบาย และเขียน
โครงสรางกลไกการ
ดําเนินงานของอาเซียนได 
๒. อธิบายเก่ียวกับการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน 
(ASEAN Summit) 

๑. โครงสรางและกลไกการ
ดําเนินงานของอาเซียน 
๒. ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน  
๓. กฎบัตรอาเซียน 

๔ ๑๕ 

   สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 
๓ ประชาคม

เศรษฐกิจ 
อาเซียน(AEC) 

๑. ความหมายและ
วัตถุประสงคของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
๒.เปาหมายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

บอกความหมายและ 
วัตถุประสงคของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
อธิบายเปาหมายและแนว
ทางการดําเนินงานของ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๖ ๑๕ 
 
 
 
 

 



๕ 
 

ท่ี ช่ือหนวย ผลการเรียนรู สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด จํานวน
ชม. 

น้ําหนัก
คะแนน 

  ๓.แนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือนําไปสูการเปน AEC 

(AEC) เพ่ือนําไปสูการเปน AEC 
ได 

  

๔ การกําเนิด 
การจัดตั้ง 
เขตการการคา
เสรีอาเซียน 
(ASEAN Free 
Trede 
Area ) AFTA 

๑. ประโยชนท่ีประเทศไทย
ไดรับจากการเขารวม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 
๒.ใชสื่อ ICT ในการเก็บรวบ
รวบขอมูลประวัติความ
เปนมา ความสําคัญ และ
วัตถุประสงคของ AFTA  
๓. เห็นคุณคา และวิเคราะห
ผลประโยชนของประเทศ
ไทยในการเขารวมเขตการคา
เสรี (AFTA) 

๑.วิเคราะหผลกระทบของ
ประเทศไทยจากการเขารวม 
AEC  
๒.อธิบายความหมาย 
ความสําคัญและวัตถุประสงค
ของ AFTA  
๓.ประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับ
จากการเขารวมเขตการคาเสรี
อาเซียน (AFTA) 

๖ ๑๕ 

   จิตพิสัย  ๑๐ 
   สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 

รวมคะแนนปลายภาค ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



๖ 
 

หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๗ 

หนวยปฐมนิเทศ             เรื่อง  ความสําคัญของการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๗ 
รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๓         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑      ภาคเรียนท่ี ๑                                เวลา  ๑ ช่ัวโมง   
ผูสอน  .................................................            สอนวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ..................... 

 
๑.  ผลการเรียนรู 

๑.๑  บอกผลการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๗ 
๑.๒  อภิปรายกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือประกอบการสอนแบบตาง ๆ   
๑.๓  อภิปรายการวัดและประเมินผลการเรียนได 

๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น  ผูสอนจะตองแจงผลการเรียนท่ีคาดหวัง  รูถึง
วิธีการหรือกระบวนการท่ีไดมาซ่ึงความรู  รูแหลงการเรียนรูและรูเกณฑการวัดและประเมินผล  เพ่ือใหผูเรียน
ไดเตรียมพรอมและเขาใจถึงกระบวนการจัดการเรียนรู  ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูวิชาอาเซียน
ศึกษา ๑  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และความเปนอาเซียน 
๓.  สาระการเรียนรู 

๓.๑  ความรู 
 ๓.๑.๑  คําอธิบายรายวิชาอาเซียนศึกษา ๗ 

๓.๑.๒  ผลการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๗ 
๓.๑.๓  กระบวนการเรียนการสอน 
๓.๑.๔  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

๓.๒  ทักษะ/กระบวนการ 
    กระบวนการสรางความรูความเขาใจ     กระบวนการสรางความตระหนัก    
๓.๓  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

   มีวินัย    
ใฝเรียนรู   
มุงม่ันในการทํางาน   
มีจิตสาธารณะ 
สํานึกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 ๔.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 

 ๔.๒  ความสามารถในการคิด 

 -  ทักษะการคิดวิเคราะห 

 -  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 
 



๗ 
 

๕.  การประเมินรวบยอด 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

            - บันทึกใบความรู 
๖.  การวัดและประเมินผล / เกณฑการประเมิน 
 ๖.๑  การวัดและประเมินผลกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

๖.๒  การวัดและประเมินผลระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
        ๖.๒.๑  สังเกตพฤติกรรมความสนใจขณะรวมกิจกรรมการเรียนรู 
 ๖.๓  การวัดและประเมินผลเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 
๗.  กิจกรรมการเรียนรู 
 ช่ัวโมงท่ี ๑ 
 ๑.  ครูแนะนําตนเองและใหนักเรียนแนะนําตนเองถีละแถว 
 ๒.  แจกใบความรูท่ี  ๑  คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา ๗  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  และ                     
ใบความรูท่ี ๒  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายวิชาอาเซียนศึกษา ๗  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  แลวรวมกันอภิปราย
เพ่ือทําความเขาใจ 
 ๓.  แนะนําวิธีการเรียนรูวานักเรียนมีวิธการเรียนรูหลายรูปแบบ  เชน  ฟงการบรรยาย  การ
มอบหมายใหนักเรียนปฏิบัติหรือทําใบงาน  การแสวงหาความรูดวยตนเอง  เปนตน 
 ๔.  แนะนําสื่อการเรียนการสอน  เชน  หองศูนยอาเซียน  วีดีทัศนแนะนําอาเซียน   แหลงคนควาใน
อินเทอรเน็ต   
 ๕.  แจกใบความรูท่ี  ๓  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 ๖.  นักเรียนบันทึกใบความรูลงสมุดเปนการบาน 
 ๘.  ส่ือ / แหลงการเรียนรู 

๘.๑  ส่ือการเรียนรู 
๘.๑.๑  ใบความรูท่ี  ๑  คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา ๗  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑   
๘.๑.๒  ใบความรูท่ี ๒  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายวิชาอาเซียนศึกษา ๗  ชั้น 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑   
๘.๑.๓  ใบความรูท่ี  ๓  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 ๘.๒  แหลงการเรียนรู 
  ๘.๒.๑  หองสมุด 
  ๘.๒.๒  แหลงขอมูลสารสนเทศ 
   www.aseansec.org  www.mfa.go.th 
   www.๑๔thaseansummit.org  http://th.wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 
 

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


๘ 
 

 

       ใบความรูที่  ๑  คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา  
 

                ศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน 
วิสัยทัศน วัตถุประสงค  เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ท่ีมาคําศัพท และท่ีมาของ AFTA เขตการคาเสรีและ
สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล องคประกอบของประเทศรวมเจรจา  ท่ีมีผลกระทบตอ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย 
      โดยการบูรณาการ กระบวนการกลุม  กระบวนการทํางาน  กระบวนการพัฒนาคานิยม  
กระบวนการคิดวิเคราะห  สังเคราะห กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  กระบวนการสืบคนจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ โดยใชสื่อเทคโนโลยี 
        เพ่ือใหเกิดคานิยม ตระหนัก เจตนคติในการเปนสมาชิกท่ีดี การเขามามีสวนรวมเปนสวนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน รูแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคมวัฒนธรรม ปรับตนในการเปนพลเมืองท่ี
ดีภายใตกฎบัตรของอาเซียนสามารถดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒนไดอยางเหมาะสม  

 
 

ใบความรูที่ ๒  ผลการเรียนรู  รายวิชาอาเซียนศึกษา  
 
 
ผลการเรียนรู  
        ๑. มีความรูเขาใจประวัติความเปนมา  ความสําคัญ วิวัฒนาการ ของกลุมอาเซียนสูการพัฒนาเปน
ประชาคมอาเซียน 
        ๒.  มีความรูเขาใจกลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน  คําอภิธานศัพท ของอาเซียนสามารถประยุกตใชได
อยางเหมาะสมถูกตอง 
        ๓. มีความรูเขาใจ  วิเคราะหการดําเนินงานของประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN 
Political and Security Community- APSC)   เพ่ือใหภูมิภาคอาเซียนอยูอยางสันติสุข แกไขปญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 
 

 

     ใบความรูที่  ๓  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 

 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

๑.วิธีการวัด 
   สังเกตจากการตอบคําถาม  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
   สังเกตพฤติกรรมกลุม   การทํากิจกรรม/ใบงาน 
    การทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

๒. เครื่องมือวัด 

   แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล  แบบประเมินพฤติกรรมกลุม 

   กิจกรรม/ใบงาน    แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

๓. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู   

                เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  คิดเปนสัดสวนคะแนน  ๘๐ : ๒๐  หมายถึง  คะแนนระหวาง

เรียน  ๘๐  คะแนน  และคะแนนปลายป  ๒๐  คะแนน 

              เวลาเรียน     ๑ ชั่วโมง / สัปดาห  หรือ  ๒๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 รอยละ  ๘๐  ของเวลาเรียน  คือ  ๑๖  ชั่วโมง 

 รอยละ  ๖๐  ของเวลาเรียน  คือ  ๑๒  ชั่วโมง 

              จํานวนหนวยการเรียน  ๐.๕  หนวย 

การตัดสินผลการเรียนรู 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 

๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๘๐-๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕-๗๙ 

๓ ผลการเรียนดี ๗๐-๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนคอนขางด ี ๖๕-๖๙ 

๒ ผลการเรียนนาพอใจ ๖๐-๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช ๕๕-๕๙ 

๑ ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ํา ๕๐-๕๔ 

๐ ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑข้ันต่ํา ๐-๔๙ 

ร รอการตัดสินหรือยังไมไดตัดสิน  

 



๑๐ 
 

หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๗ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑            เรื่อง  พัฒนาการอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๓         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑      ภาคเรียนท่ี ๑                                เวลา  ๔ ช่ัวโมง   
ผูสอน  .................................................            สอนวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ..................... 
 
๑. ผลการเรียนรู 
         ๑.ใชสื่อ  ICT การสืบคนรวบรวมขอมูล ความเปนมาของอาเซียน (ASEAN) วัตถุประสงคในการกอตั้ง 
และประเทศสมาชิกอาเซียน 
         ๒.บอกความหมายและความสําคัญของประชาคมอาเซียน สรางสื่อการนําเสนอในรูปแบบ Microsoft 
Power Point 
 

๒. สาระการเรียนรู/ความคิดรวบยอด 
        มีความรูความเขาใจประวัติความเปนมาและการกอตั้งอาเซียน ขอมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก
วิวัฒนาการท่ีสําคัญของอาเซียนบอกความหมายและความสําคัญของประชาคมอาเซียน 
 

๓. สาระการเรียนรู 
        ความรู 

๑) ความเปนมาของอาเซียน 
          ๒) วัตถุประสงคในการกอตั้งอาเซียน 
          ๓)  สัญลักษณของอาเซียน ความสําคัญของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน (ASEAN 

Charter) 
 ทักษะ/กระบวนการ 
           กระบวนการสรางความรูความเขาใจ     กระบวนการสรางความตระหนัก    
คุณลักษณะ 
       - ใฝเรียนรู 
        - มุงม่ันในการทํางาน 
 

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
        สามารถใชเทคโนโลยีในการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล  และสรางสื่อในการนําเสนอ 
 
๕. ช้ินงานหรือภาระงาน 

๑. ใบงาน   
๒. สื่อการนําเสนอ เรื่อง ความเปนมาของอาเซีย (ASEAN) วัตถุประสงคในการกอตั้ง และประเทศ
สมาชิกอาเซียนบอกความหมาย และความสําคัญของประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter) 
 
 



๑๑ 
 

 
 

๖. การประเมิน/เกณฑการประเมิน 
๑. ใบงาน 
๒. การเขารวมกิจกรรมกลุม 
๓. การนําเสนอผลงานจากการคนควา 
 

๗. กิจกรรมการเรียนรู 
๑. ครูสนทนารวมกับผูเรียนเรื่อง ความเปนมาของอาเซียน 
๒. ครูใหผูเรียนศึกษาใบความรูท่ี ๑ เรื่อง ความเปนมาและวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน 
๓. ครูใหผูเรียนสรุป ความเปนมาและวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน ลงในใบงานท่ี ๑ 
๔. ครูและผูเรียนสรุปเรื่องการกอตั้งและสมาชิกอาเซียน 
๕ . ครูแบงกลุมใหผูเรียนคนควาในหองปฏิบัติการทางภาษาหาประเทศท่ีเปนสมาชิกในอาเซียนใน
ปจจุบันวา มีก่ีประเทศอะไรบาง ความหมายของกฎบัตรพรอมจัดทําขอมูลมานําเสนอในรูปแบบ 
Microsoft Power Point 
๖. ใหแตละกลุมออกมานําเสนอ 
๗. ครูสรุปพรอมกับผูเรียนและแจกใบความรู ท่ี ๒ เรื่องประเทศสมาชิกอาเซียนในปจจุบัน แลว
สรุปผลลงในใบงานท่ี ๓ 

 

๘. ส่ือ/แหลงเรียนรู 
       ๑. ใบความรูท่ี ๑  
       ๒. คอมพิวเตอร 
       ๓. หองปฏิบัติการทางภาษา 
 
 
                                                ใบความรูท่ี ๑ 
 
ความเปนมาของอาเซียน 

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of 
South East Asian Nations หรือ ASEAN) เปนองคกรระหวางประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต มีจุดเริ่มตนโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟลิปปนสไดรวมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of 
South East Asia) ข้ึน เม่ือเดือนกรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เพ่ือการรวมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม แตดําเนินการไดเพียง ๒ ป ก็ตองหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหวางประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเม่ือมีการฟนฟูสัมพันธภาพระหวางประเทศข้ึน จึงไดมีการแสวงหาลูทาง
จัดตั้งองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจข้ึนในภูมิภาคสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงกอตั้ง
ข้ึนเม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐หลังจากการลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Declaration of ASEAN Concord) หรือเปนท่ีรูจักกันในอีกชื่อหนึ่งวา ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok 
Declaration)โดยสมาชิกผูกอตั้งมี ๕ ประเทศ ไดแก อินโดนิเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ซ่ึงผูแทนท้ัง ๕ 
ประเทศท่ีรวมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ ประกอบดวยนายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซียตุน 
อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ



๑๒ 
 

มาเลเซียนายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีตางประเทศฟลิปปนส   นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีตางประเทศ
สิงคโปรพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ จากประเทศไทยหลังจาก
จัดตั้งอาเซียนเม่ือ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ แลว อาเซียนไดเปดรับสมาชิกใหมจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเพ่ิมเติมเปนระยะ ตามลําดับไดแกบรูไนดารุสซาลาม เขาเปนสมาชิกเม่ือ ๘ มกราคม ๒๕๒๗
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เขาเปนสมาชิกเม่ือ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๓๘สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เขาเปนสมาชิกเม่ือ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐สหภาพพมา เขาเปนสมาชิกเม่ือ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๔๐
ราชอาณาจักรกัมพูชา เขาเปนสมาชิกเม่ือ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ 

 
ความเปนมา และวัตถุประสงคในการกอตั้งอาเซียน 
การเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนของประเทศสมาชิกใหมเหลานี้ ทําใหอาเซียนมีสมาชิกครบ 

๑๐ ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต สอดคลองกับปฎิญญาอาเชียน ซ่ึงระบุวา อาเซียน 
พรอมรับทุกประเทศท่ีอยูในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ท่ีพรอมท่ีจะรับเปาหมาย หลักการและ 
วัตถุประสงคขององคกรเปนสมาชิกภูมิภาคอาเซียนในปจจุบัน (สถิติในป ๒๕๕๐) นั้น ประกอบดวยประชากร
ประมาณ ๕๖๗ ลานคนมีพ้ืนท่ีโดยรวม ๔.๕ ลานตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติประมาณ 
๑,๑๐๐ พันลานดอลลาร และรายไดโดยรวมจากการคาประมาณ ๑.๔ ลานลานดอลลาร และมีสํานัก
เลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เปนหนวยประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
ตามนโยบายของผูนําอาเซียนในดานตาง ๆ อํานวยความสะดวกในการประชุมของอาเซียนทุกระดับ เปนฝาย
เลขานุการในการประชุมอาเซียน และเสนอแนะโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของอาเซียน มีท่ีตั้งอยูท่ีกรุง
จาการตา ประเทศอินโดนีเซีย 
 
 

 
 

ภาพแผนท่ีแสดงประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน 
 
 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณของอาเซียน คือ รูปรวงขาว สีเหลืองบนพ้ืนสีแดงลอมรอบดวยวงกลมสีขาว สนี้ําเงิน โดยมี
ความหมายดังนี้ 
 - ตนขาว ๑๐ ตน หมายถึง ประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ 
 - สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง 
 - สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและการมีพลวัติ 
 - สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
 - สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพ เละความม่ันคง 
 
วัตถุประสงคในการกอตั้งอาเซียน 
           อาเซียน กอตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรกเพ่ือสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต อันนํามาซ่ึงเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
วัฒนธรรม และเม่ือการคาระหวางประเทศในโลกมีแนวโนมกีดกันการคารุนแรงข้ึน ทําใหอาเซียนไดหันมา
มุงเนนกระชับและขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาระหวางกันมากข้ึน วัตถุประสงคหลักท่ีกําหนดไวใน
ปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี ๗ ประการ ดังนี้ 
  ๑. สงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ๒. สงเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
 ๓. สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วชิาการ วิทยาศาสตร และดานการบริหาร 
 ๔. สงเสริมความรวมมือซ่ึงกันและกันในการฝกอบรมและการวิจัย 
 ๕. สงเสริมความรวมมือในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การคา การคมนาคม 
การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิต 
 ๖. สงเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ๗. สงเสริมความรวมมือกับองคกรระดับภูมิภาคและองคกรระหวางประเทศ 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๗ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒            เรื่อง  ผลงานของอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๓         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑      ภาคเรียนท่ี ๑                                เวลา  ๔ ช่ัวโมง   
ผูสอน  .................................................            สอนวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ..................... 
 
๑. ผลการเรียนรู 
        อธิบาย และเขียนโครงสรางกลไกการดําเนินงานของอาเซียน  การประชุมสุดยอดอาเซียน 
(ASEAN Summit) และกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
 
๒. สาระการเรียนรู/ความคิดรวบยอด 

     โครงสรางและกลไกการดําเนินงานของอาเซียนท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนตั้งข้ึนเพ่ือสรางสันติภาพ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต องคกรสูงสุดของอาเซียน คือ ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนหรือท่ีประชุมของ
ประมุข หรือหัวหนารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Summit)  
                กฎบัตรอาเซียน เปนความตกลงระหวางประเทศสมาชิก ท่ีกําหนดกรอบโครงสรางองคกร 
เปาหมายหลักการ และกลไกท่ีสําคัญตางๆ ของอาเซียน และใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียน ในการดําเนินการตามเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการรวมตัวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ.๒๕๕๘    

 
๓. สาระการเรียนรู 
    ความรู 

             ๑ ผลงานของกลุมอาเซียน 
              ๒ โครงสรางและกลไกการดําเนินงานของอาเซียน 
  - ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 
  - คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Councils : ACCs) 
  - คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils) 
  - องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerials 
Bodies) 
  - เลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN 
and ASEAN Secretariat) 
  - คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent 
Representatives of ASEAN) 
  - สํานักงานอาเซียนแหงชาติ หรือกรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat) 
  - องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Body) 
    ๓. โครงสรางและกลไกการดําเนินงานของอาเซียน 
     - มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) รายวิชาเลือก อาเซียนศึกษา หนา ๙ 
 



๑๕ 
 

             ๔. ความสําคัญในการรวมมือของอาเซียน ๓ ดาน คือ 
  - ดานการเมืองและความม่ันคง 
  - ดานเศรษฐกิจ 
  - ดานสังคมและวัฒนธรรม 
   ๕. ผลจากการประชุมอาเซียนในรอบปท่ีผานมา 
   ๖. ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญของอาเซียน 

 
ทักษะ/กระบวนการ 
        กระบวนการสรางความรูความเขาใจ     กระบวนการสรางความตระหนัก    
        คุณลักษณะ 

- มีวินัย 
- ใฝเรียนรู 

- มุงม่ันในการทํางาน 
๔. สมรรถนะของผูเรียน 

๑. ความสามรถในการสื่อสาร 
๒. ความสามรถในการแกปญหา 

๕. การประเมินรวบยอด    
        ช้ินงานหรือภาระงาน 

๑. ใบงานท่ี ๔  
๒. สื่อในการนําเสนอ 
๓. สรุปปญหาวิเคราะหแนวทางแกไขปญหา 

๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
- ใบงาน 
- สังเกตการณทํางานในกลุม 
- การนําเสนอ 

๗. กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมง ๑-๒ 

๑. ครูสนทนา เรื่องโครงสรางและกลไกของอาเซียนสถานท่ีตั้งสํานักงานเลขาธิการอาเซียน และ 
ผูดํารงตําแหนงเลขาธิการครูกับผูเรียนสรุปรวมกัน และแจกใบความรูท่ี ๔ เรื่อง โครงสรางและกลไกการ
ดําเนินงานของอาเซียน 
          ๒. ครูกับผูเรียนสรุปรวมกันและแจกใบความรูท่ี ๔ เรื่องโครงสรางและกลไกการดําเนินงานของ
อาเซียน 
ช่ัวโมง ๓-๔ 

๑. ครูอธิบายถึงความสําคัญและความรวมมือของอาเซียนท้ัง ๓ ดาน 
๒. ครูแจกใบความรูท่ี ๕ เรื่อง ความรวมมือในดานการเมืองและความม่ังคงของอาเซียน 
   - ใบความรู ท่ี ๖ เรื่องความรวมมือของอาเซียนในดานเศรษฐกิจ 
   - ใบความรู ท่ี ๗ เรื่องความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรม 
๓. แบงกลุมผูเรียนและใหเลือกศึกษากลุมละ ๑ ดานแลวบันทึกลงใบงานท่ี ๔ 



๑๖ 
 

๔. แตละกลุมนําเสนอผลงานการศึกษาใบความรู 
๕. ครูเเละผูเรียนสรุปรวมกันครูมอบหมายใหแตละกลุมคนควาเรื่องการประชุมอาเซียน ในรอบปท่ี
ผานมาและบันทึกผลลงในใบงานท่ี ๕ 

ช่ัวโมง ๕-๖ 
          ๑. ครูมอบหมายใหแตละกลุมคนควาเรื่องการประชุมอาเซียน ในรอบปท่ีผานมาและบันทึกผลลงในใบ
งานท่ี ๕ 
          ๒. ครูและผูเรียนสรุปรวมกันวาประเทศไทยไดรับผลกระทบอะไรบาง ครูมอบหมายใหแตละกลุม
คนควาเรื่องการประชุมอาเซียน ในรอบปท่ีผานมาและบันทึกผลลงในใบงานท่ี ๕ 
          ๓. ครู และผูเรียนสรุปรวมกันวาประเทศไทยไดรับผลกระทบอะไรบาง 
          ๔. ผูเรียนบันทึกลงในใบงานท่ี ๘ 
          ๕. ครูและผูเรียนรวมกันสรุปถึงปญหาและวิเคราะหรวมกันวาจะมีแนวทางแกไขอยางไร 
 
๘. ส่ือ/แหลงเรียนรู 

- ใบงาน 
- สื่อการนําเสนอ 
- หองปฏิบัติการทางภาษา 
- คอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ใบความรูเรื่อง การประชุมสุดยอดอาเซียน 
 

            การประชุมสุดยอดอาเซียน/ "ASEAN SUMMIT"  การประชุมผูนํารัฐสมาชิกอาเซียน เรียกเปน
ทางการวา "ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน" ภาษาอังกฤษใชคําวา "ASEAN SUMMIT" จัดข้ึนโดย สมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations) หรือ อาเซียน 
(ASEAN) ถูกตั้งข้ึนเพ่ือสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันนํามาซ่ึงเสถียรภาพทางการเมือง 
และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงการประชุมอาเซียนนั้น จะมีผูนําแตละ
ประเทศเขารวมประชุม เพ่ือหารือเก่ียวกับการพัฒนาความเจริญกาวหนาของกลุมประเทศอาเซียนคําวา 
"SUMMIT" เปนภาษาอังกฤษ หมายถึง จุดปลายสุดของยอดเขา ความสําเร็จสูงสุดของกิจการหรือกิจกรรม
ใดๆ แตในทางรัฐศาสตร แตคําวา "SUMMIT" หมายถึง การประชุมระดับสูงสุดของผูนํารัฐบาล หรือผูนําสูงสุด
ขององคกรใดๆ ท่ีจัดการประชุม 
           ประวัติความเปนมา 

      สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน กอตั้งปฏิญญากรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Declaration) ข้ึน เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ณ วังสราญรมย ในกระทรวงการตางประเทศ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงลงนามโดยรัฐมนตรีจาก ๕ ประเทศ ไดแก นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ประเทศมาเลเซีย นายนาชิโช รามอส 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐฟลิปปนส นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ ประเทศไทย 
                การกอตั้งดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือ สงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค 
ธํารงไวซ่ึงสันติภาพ เสถียรภาพ และความม่ันคงปลอดภัยทางการเมือง สรางสรรคคความเจริญเติบโตทางดาน 
"ASEAN SUMMIT" เศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยูดี บนพ้ืนฐานของความเสมอ
ภาคและผลประโยชนรวมกันตอมากลุมอาเซียนก็มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีก โดย บูรไนดารุสซาลาม ไดเขาเปน
สมาชิกในลําดับท่ี ๖ เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๗ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เขาเปนสมาชิกลําดับท่ี 
๗ เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๘ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพมา เขาเปน
สมาชิกพรอมกัน เม่ือวันท่ี๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ตอมา กัมพูชา ก็เขาเปนประเทศสมาชิกเม่ือวันท่ี ๓๐ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ ทําให ปจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมท้ังหมด ๑๐ ประเทศสถานการณในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ไดเปลี่ยนผานจากสภาวะแหงความตึงเครียด และการเผชิญหนา มาสูสภาวะท่ีมีเสถียรภาพ 
ความม่ันคงและความรวมมือกันอยางใกลชิด จนกลายเปนภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็ว และเปนตัวอยางของการรวมตัวของกลุมประเทศท่ีมีบทบาท และพลังตอรองในเวทีการเมืองและ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ ทําใหมีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขารวมเปนสมาชิกเพ่ิมข้ึน และมี
หลายประเทศในโลกสนใจท่ีจะเสริมสรางความสัมพันธและกระชับความรวมมือกับอาเซียนในฐานะคูเจรจา 
(Dialogue Partner) ซ่ึงในปจจุบันอาเซียนมีคูเจรจา ๙ ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย, แคนาดา, ญี่ปุน, 
นิวซีแลนด,  สหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐเกาหลี, อินเดีย, สาธารณรัฐประชาชนจีน, รัสเซีย และ ๑ กลุมประเทศ 
คือสหภาพยุโรป รวมท้ัง ๑ องคการระหวางประเทศ คือ โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United 
Nations Development Programme: UNDP) โดยอาเซียนกับคูเจรจาเหลานี้จะมีการปรึกษาหารือกันอยาง
สมํ่าเสมอท้ังในลักษณะการประชุมระดับเจาหนาท่ีและการประชุมระดับรัฐมนตรี 
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           ความกาวหนาของอาเซียนดังกลาว มีปจจัยท่ีสําคัญจากความไววางใจซ่ึงกันและกันระหวางประเทศ 
สมาชิก อันกอใหเกิดบรรยากาศท่ีสรางสรรคตอความรวมมือ และความเขาใจอันดีตอกัน โดยความรวมมือ ใน
อาเซียน ท่ีสําคัญๆ ไดแก 

ความรวมมือทางการเมือง 
อาเซียนตระหนักดีวา ภูมิภาคท่ีมีสันติภาพ เสถียรภาพ ความม่ันคง และความเปนกลางจะ

เปนพ้ืนฐานสําคัญ ท่ีสงเสริมการพัฒนาประเทศใหเจริญรุดหนา จึงไดรวมกันสรางประชาคมอาเซียนใหเปนท่ี
ยอมรับของนานาประเทศ และสรางเสริมความเขาใจอันดีตอกันในระหวางประเทศสมาชิก ผลงานท่ีสําคัญท่ี
ไดรับ "ASEAN SUMMIT" การยอมรับจากนานาประเทศ คือ สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือกันใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) การ
ประกาศใหภูมิภาคอาเซียนเปนเขตแหงสันติภาพ เสรีภาพ และความเปนกลาง (Zone of Peace, Freedom 
and Neutrality: ZOPFAN ) การกอตั้งการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความม่ันคง
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ASEAN Regional Forum: ARF) และ สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty: SEANWFZ) 
 ความรวมมือทางเศรษฐกิจ  ปรากฏการณของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคตางๆ 
ของโลก และการแขงขันทางการคาท่ีเพ่ิมมากข้ึน เปนปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหอาเซียนตระหนักถึงความ
จําเปนท่ีจะตองรวมตัวกันใหแนนแฟนยิ่งข้ึน เพ่ือปรับแนวการดําเนินนโยบายของตนใหสอดคลอง และ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ในป พ.ศ.๒๕๓๕ อาเซียนจึงไดตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) ข้ึน เพ่ือท่ีจะสงเสริมการคาระหวางกัน โดยการลดภาษีศุลกากรใหแก
สินคาสงออกของกันและกัน และดึงดูดการลงทุนจากภายนอกภูมิภาคใหเขามาลงทุนในภูมิภาคมากยิ่งข้ึน เขต
การคาเสรีอาเซียนนี้จะบรรลุผลสมบูรณสําหรับสมาชิก ๖ ประเทศแรกใน พ.ศ.๒๕๔๖ ตามดวยเวียดนาม ในป 
พ.ศ.๒๕๔๙ ลาวและพมา ใน พ.ศ.๒๕๕๑ และกัมพูชาใน พ.ศ.๒๕๕๓ 
                     นอกจากนี้ อาเซียนยังไดมีมาตรการตางๆ ในการสงเสริมการคาการลงทุน และความรวมมือ
กันในดานอุตสาหกรรม การเงินและการธนาคาร และการบริการระหวางกัน ท่ีสําคัญ ไดแก โครงการความ
รวมมือดานอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation: AICO ) และ เขตการลงทุนอาเซียน 
(ASEAN Investment Area: AIA ) เปนตน นอกจากนี้ เพ่ือใหอาเซียนเติมโต มีความเจริญกาวหนาและความ
ม่ันคงทางดานเศรษฐกิจ และมีความม่ังค่ังรวมกัน อาเซียนจึงไดมีขอริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน 
(Initiative for ASEAN Integration: IAI ) ข้ึน เพ่ือท่ีจะลดชองวางทางการพัฒนาระหวางสมาชิกเกาและใหม
ของอาเซียนดวย 
 ความรวมมือเฉพาะดาน     นอกจากความรวมมือทางการเมือง และเศรษฐกิจแลว อาเซียนยังให
ความสําคัญตอความรวมมือเฉพาะดาน (Functional Cooperation) ระหวางประเทศสมาชิก ไดแก ความ
รวมมือในดานการพัฒนาสังคม"ASEAN SUMMIT"   การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและ
สนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและการตอตานยาเสพติด ซ่ึงลวนเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ โครงการความรวมมือเฉพาะดานระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนนี้มีจํานวนมาก และครอบคลุมใน
ทุกดาน และมีเปาหมายเพ่ือใหประชาคมอาเซียนมี "ความไพบูลยรวมกัน โดยการพัฒนาคน ความสามารถ ใน
การแขงขันทางเทคโนโลยี และความเปนปกแผนทางสังคม" โครงการความรวมมือท่ีสําคัญในดานนี้ ไดแก การ
จัดตั้งเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน การประกาศใหอาเซียนเปนเขตปลอดยาเสพติดในป พ.ศ.๒๕๕๘ 
แผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียนเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติ และการเชื่อมโยงเสนทาง
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คมนาคมขนสงท่ัวท้ังภูมิภาค เปนตน นอกจากนี้ อาเซียนยังไดจัดตั้งมูลนิธิอาเซียน เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกใน
ความเปนอาเซียน และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน 

วัตถุประสงค 
ปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) ไดระบุวา เปาหมายและจุดประสงคของอาเซียน คือ 
๑. เรงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคม และการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค 
๒. สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและ หลักนิติธรรมใน

การดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดม่ันในหลักการแหง กฎบัตรสหประชาชาติใน
โอกาสครบรอบ ๓๐ ปของการกอตั้งอาเซียน ใน พ.ศ.๒๕๔๐ (ค.ศ.๑๙๙๗) ผูนําของประเทศสมาชิกอาเซียน
ไดรับรอง "วิสัยทัศนอาเซียน ๒๐๒๐" (ASEAN Vision ๒๐๒๐) โดยเห็นพองกันในวิสัยทัศนรวมของอาเซียนท่ี
จะเปนวงสมานฉันทในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต ตองการมีปฏิสัมพันธกับภายนอก การใชชีวิตในสภาพท่ีมี
สันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุงเรือง ผูกมัดกันเปนหุนสวนในการพัฒนา ท่ีมีพลวัตและในประชาคมท่ี
มีความเอ้ืออาทรระหวางกัน   พ.ศ.๒๕๔๖ ผูนําอาเซียนไดเห็นพองกันท่ีจะจัดตั้งประชาคมอาเซียน ท่ี
ประกอบดวย ๓ เสาหลัก   อันไดแก ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community–ASC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคม
สังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ภายใน พ.ศ.๒๕๖๓ ตอมา ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๑๒ ท่ีเมืองเซบู ฟลิปปนส ผูนําประเทศอาเซียนตกลงท่ีจะเรงรัดกระบวนการ
สรางประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายใน พ.ศ.๒๕๕๘ 

"ASEAN SUMMIT" ประชุมอาเซียนแตละป จัดท่ีไหนอยางไร 
การประชุมสุดยอดอาเซียน หรือ ASEAN SUMMIT ครั้งท่ี ๑ จัดท่ีเกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๑๙/ค.ศ.๑๙๗๖ หลังกําเนิดอาเซียนถึง ๙ ป อาเซียนในเวลานั้น มี
สมาชิกเพียง ๕ ประเทศ ซ่ึงเปนสมาชิกผูรวมกอตั้งอาเซียนมาดวยกันโดยการประกาศปฏิญญาท่ีกรุงเทพฯการ
ท่ีผูนําประเทศไมมีโอกาสประชุมรวมพรอมๆ กันอยางเปนทางการนานถึง ๙ ป หลังกําเนิดอาเซียนสะทอน
ความสัมพันธท่ียังไมแนบแนน และความไมพรอมในการรวมประสานประโยชนของชาติระหวางกัน เวลาผาน
ไป หลังการประชุม ASEAN SUMMIT ครั้งท่ี ๑ แลว อาเซียนจัดการประชุมสุดยอดผูนําบอยข้ึน แมจะไมเปน
ประจําทุกป   การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒ จัดท่ีกัวลาลัมเปอร ในปถัดมา วางเวนไป ๑๐ ป จึงจัดการ
ประชุมครั้งท่ี ๓ ท่ีมะนิลา อีก ๕ ป พบกันอีกครั้งท่ี ๔ ท่ีสิงคโปร ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมสุด
ยอดผูนําอาเซียนครั้งแรก ท่ีกรุงเทพฯ ในป พ.ศ.๒๕๓๘ ซ่ึงเปนการประชุมสุดยอดครั้งท่ี ๕ ครบการหมุนเวียน
กันเปนเจาภาพจัดประชุมของ ๕ ประเทศผูกอตั้งอาเซียน สรุปวามีการประชุมสุดยอดกัน ๕ ครั้ง ในชวงเวลาท่ี
ยาวนานถึง ๒๘ ป จากนั้นผูนําอาเซียนก็พบกันแบบไมเปนทางการสองครั้ง ท่ีอินโดนีเซีย ในป พ.ศ.๒๕๓๙
และ ท่ีมาเลเซีย ป พ.ศ.๒๕๔๐ASEAN SUMMIT ครั้งท่ี ๖ จัดท่ี ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หลัง
เวียดนามเขาเปนสมาชิกใหม ๓ ป มีการประชุมสุดยอดแบบไมเปนทางการค่ันอีกสองครั้งท่ี ฟลิปปนส และ 
สิงคโปร จากนั้น บรูไนดารุสซาลาม สมาชิกลําดับท่ี ๖ อาสาเปนเจาภาพ ASEAN SUMMIT ครั้งท่ี ๗ ในป พ.ศ.
๒๕๔๔ และการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนเริ่มจัดเปนประจําทุกปตอเนื่องจากนั้นเปนตนมาครั้งท่ี ๘ ป พ.ศ.
๒๕๔๕ ท่ีพนมเปญ ครั้งท่ี ๙ ป พ.ศ.๒๕๔๖ ท่ี บาหลี อีกครั้ง เปนครั้งท่ี ๒ ท่ีอินโดนีเซียเปนเจาภาพ ครั้งท่ี 
๑๐ จัดท่ีเวียงจันทน ป พ.ศ.๒๕๔๗ รัฐบาลลาวในฐานะรัฐสมาชิกใหมท่ีเพ่ิงเขามาได ๗ ป ทุมเทหัวใจใหกับ
การเปนเจาภาพถึงขนาดลงทุนสรางบานพักใหมท้ังหมด ใหกับผูนําอาเซียนทุกคนไดพักอยูระหวางการประชุม 
ไดบรรยากาศเหมือนอยูบาน มิใชอยูโรงแรมดังท่ีจัดการกันโดยท่ัวไป ASEANSUMMIT ครั้งท่ี ๑๑ จัดท่ี
กัวลาลัมเปอร พ.ศ.๒๕๔๘ เปนรอบท่ีสองของเจาภาพมาเลเซีย แตเกิดภัยธรรมชาติและปญหาแทรกซอนทาง
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การเมืองในประเทศ ทําใหฟลิปปนสขอเลื่อนการประชุมสุดยอด ครั้งท่ี ๑๒ ขามปพ.ศ.๒๕๔๙ ไปจัดในป พ.ศ.
๒๕๕๐ ท่ีเมือง Cebu ซ่ึงงานนี้ฟลิปปนสก็จัดอยางยิ่งใหญสมกับท่ีตองรอคอย"ASEAN SUMMIT" ASEAN 
SUMMIT ครั้งลาสุด ครั้งท่ี ๑๓ ครั้งลาสุดท่ีประเทศสิงคโปรเปนเจาภาพ จัดระหวางวันท่ี ๑๘-๒๒ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๕๐ สิงคโปรหมดวาระการเปนประธานอาเซียน สงตอหนาท่ีตามลําดับอักษรชื่อประเทศใหกับ
ราชอาณาจักรไทย ซ่ึงเริ่มเปนประธานอาเซียนมาตั้งแต เดือนสิงหาคมป พ.ศ.๒๕๕๑ กําหนดจะจัดการประชุม
สุดยอดผูนําอาเซียนตามหนาท่ี ซ่ึงจะมีโอกาสเดียวในรอบ ๑๐ ป โดยจะจัดท่ีกรุงเทพฯ เดือน ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๑  แตปญหาการประทวงทางการเมืองทําใหรัฐบาลไทยตองพยายามอยางหนักในการยึดกําหนดการเดิม
และรักษาชื่อเสียงของชาติไว โดยไมเลื่อนและยายสถานท่ีประชุมไปจังหวัดเชียงใหม แตแลวก็จําตองเลื่อนการ
ประชุมออกไป ดวยความผันแปรทางการเมืองท่ีนําไปสูการจัดตั้งรัฐบาลใหมทามกลางความแตกตางดาน
นโยบายและพ้ืนฐานความคิดทางการเมืองของท้ังสองพรรค มีสิ่งหนึ่งท่ีเหมือนกันคือความมุงม่ันท่ีจะเปน
สมาชิกท่ีดีของอาเซียน และหนักแนนในการรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของชาติในการเปนประธานอาเซียน และ
การเปนเจาภาพจัดประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนตอไปซ่ึงกําหนดการใหมของการจัดการประชุมสุดยอดผูนํา
อาเซียนครั้งท่ี ๑๔ จะจัดระหวางวันท่ี ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ และ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ท่ีโรงแรมดุสิตรีสอรท 
ชายหาด อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธท้ังนี้ ไทยไดรับหนาท่ีประธานอาเซียนตอจากสิงคโปร ภายหลัง
การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งท่ี ๑๔ ท่ีสิงคโปรในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ การดํารง
ตําแหนงประธานอาเซียนของไทยอยูในชวงเวลาท่ีสําคัญ เนื่องจาก 

๑. กฎบัตรอาเซียนจะมีผลใชบังคับ 

๒.  

๒. มีการจัดทําแผนงานสําหรับการจัดตั้งประชาคมการเมืองความม่ันคง ประชาคมเศรษฐกิจ และ 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือมุงไปสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.๒๕๕๘ 

๓. อยูในชวงเวลาเดียวกับท่ีคนไทย คือ ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ ดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียน 
(วาระ ๕ ป ตั้งแต ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕)โดยท่ีกฎบัตรอาเซียนกําหนดใหวาระ
การดํารงตําแหนงประธานอาเซียนเปนไปตามปปฏิทิน ดังนั้น หากกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใชภายในป 
๒๕๕๑ ไทยจะดํารงตําแหนงประธานอาเซียนเปนเวลา ๑ ป ๖ เดือนคือ ตั้งแต กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ – 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ แตหากกฎบัตรฯ ยังไมมีผลบังคับใชไทยจะสงมอบ"ASEAN SUMMIT" ตําแหนง
ประธานใหเวียดนามภายหลังการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งท่ี ๔๒ ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ ตามแนวปฏิบัติเดิมในชวงเวลาเปลี่ยนผาน (อาเซียนท่ียังไมมีและมีกฎบัตร) ไทยมีภารกิจตองเปน
เจาภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ๓ ครั้ง โดยกําหนดจะจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๑๔ วันท่ี 
๑๕-๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๑๕ ปลายป พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมท้ังการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนอยาง ไมเปนทางการ (ASEAN Summit Retreat) ในชวงไตรมาสแรกของป พ.ศ.
๒๕๕๒นอกจากนี้ ไทยยังไดรับการรองขอ จากท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปนทางการ
(ASEAN FMs’ Retreat) ท่ีสิงคโปร ใหเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปน
ทางการในชวงครึ่งแรกของป พ.ศ.๒๕๕๒ ดวย นอกจากนี้ ในระหวางการเดินทางเยือนไทยของเลขาธิการ
สหประชาชาติเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ไทยไดเสนอท่ีจะจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนสหประชาชาติ
ครั้งท่ี ๓ ตอเนื่องจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๑๔ ในวันท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ดวย ขณะนี้
ไดรับการตอบรับอยางไมเปนทางการจากเลขาธิการสหประชาชาติแลว 
            โครงสรางอาเซียนและประเทศในกลุมประชุมอาเซียน องคกรสูงสุดของอาเซียน คือ ท่ีประชุมสุด
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ยอดอาเซียนหรือท่ีประชุมของประมุข หรือหัวหนารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Summit) 
โดยจะมีท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ (ASEAN Ministerial Meeting) และท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Ministers’ Meeting) เปนองคกรระดับรอง และอาจมีท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี
ดานอ่ืนๆ ดวย การประชุมระดับผูนําและรัฐมนตรีถือเปนองคกรระดับนโยบายชั้นสูง รองลงมาจะเปนท่ี
ประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโส หรือระดับปลัดกระทรวง (Senior Officials’ Meeting -SOM) ทําหนาท่ี
กําหนดนโยบาย และเรงรัดการดําเนินการตามนโยบายของท่ีประชุมระดับผูนําและระดับรัฐมนตรีสวนท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําอาเซียน (ASEAN Standing Committee -ASC) ซ่ึงประกอบดวยอธิบดีกรม
อาเซียนของประเทศสมาชิก จะทําหนาท่ีกําหนดแนวทาง และเรงรัดการดําเนินการตามมติท่ีประชุมสุดยอด
อาเซียน และท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี รวมท้ังใหความเห็นชอบโครงการความรวมมือดานตางๆ ภายในอาเซียน
และระหวางอาเซียน กับประเทศคูเจรจา ตลอดจนรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักเลขาธิการอาเซียน 
ท้ังนี้ อาเซียนจะตัดสินใจในเรื่องใดๆ โดยใชฉันทามติ"ASEAN SUMMIT" นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการ
อาเซียนในประเทศท่ีสาม (ASEAN Committee in Third Countries)ซ่ึงประกอบดวยเอกอัครราชทูตของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศคูเจรจาท้ัง ๑๐ ประเทศ และในประเทศอ่ืนๆ ท่ีอาเซียนเห็นสมควรใหมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการอาเซียน ในประเทศท่ีสามจะทําหนาท่ีใหขอมูล และวิเคราะหทาทีของประเทศท่ี
คณะกรรมการอาเซียนตั้งอยูสํานักเลขาธิการอาเซียน ซ่ึงตั้งอยูท่ีกรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ทําหนาท่ี
เปนศูนยประสานงานในการดําเนินความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก มีเลขาธิการอาเซียนเปนหัวหนา
ผูบริหารสํานักงานเลขาธิการอาเซียนจะไดรับการเสนอชื่อและแตงตั้งโดยประเทศสมาชิก (ตามลําดับตัวอักษร
ภาษาอังกฤษของชื่อประเทศสมาชิก) และมีรองเลขาธิการอาเซียน ๒ คน มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน
เรียงลําดับตามตัวอักษรชื่อภาษาอังกฤษของประเทศ และมีหนวยงานเฉพาะดานท่ีดําเนินความรวมมือ ในดาน
ตางๆ ท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ในขณะท่ีกรมอาเซียนของประเทศสมาชิก จะทําหนาท่ีเปนสํานักเลขาธิการแหงชาติของแตละ 
ประเทศ ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ของประเทศตนในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือในสาขาตางๆ
นโยบายหลักในการดําเนินงานของอาเซียนเปนผลมาจากการประชุมหารือในระดับหัวหนารัฐบาล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีในสาขาความรวมมือตางๆ ของ
ประเทศสมาชิกอยางไรก็ดี โครงสรางของอาเซียน รวมท้ังสํานักเลขาธิการอาเซียนตามท่ีกลาวมาขาวตนกําลัง
จะถูกปรับเปลี่ยนตามกฎบัตรอาเซียนท่ีคาดวาจะมีผลบังคับใชตั้งแตตนป พ.ศ.๒๕๕๒ ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ไดแก บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปรราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

"ASEAN SUMMIT" สัญลักษณและเพลงอาเซียนสัญลักษณของอาเซียน เปนรวงขาวสีเหลือง ๑๐ 
มัด หมายถึงการท่ีประทเศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท้ัง ๑๐ ประเทศมารวมกันเพ่ือมิตรภาพ และ
ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ขอบแดงสีขาวและน้ําเงิน ซ่ึงแสดงถึงความเปนเอกภาพ 
มีตัวอักาษรคําวา "asean" สีน้ําเงินอยูใตภาพ อันแสดงถึง ความมุงม่ันท่ีจะทํางานรวมกันเพ่ือความ 
ม่ันคง สันตภาพ เอกภาพ และความกาวหนาของประเทศสมาชิกอาเซียนสีท้ังหมดท่ีปรากฏในสัญลักษณของ
อาเซียน เปนสีสําคัญท่ีปรากฏในธงชาติของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน โดย สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพ 
และความม่ันคง สีแดง หมายถึง ความกลาหาญ และความกาวหนาสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีเหลือง 
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง 
 



๒๒ 
 

 
           เพลงประจําอาเซียน เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ กระทรวงการตางประเทศไดจัดการ
ประกวดแขงขันเพลงประจําอาเซียน (ASEAN Anthem Adjudicators’ Panel - A๓P) รอบสุดทายข้ึน ณ 
โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอรกรุงเทพฯ เพ่ือคัดเลือกเพลงชนะเลิศจากเพลงท่ีเขารอบสุดทายท้ังหมด ๑๐ เพลง 
โดยมีพลเรือเอกหมอมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี เปนประธานกรรมการและกรรมการฝายไทย
คณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ คือ Mr. Haji Manaf bin 
Haji Kamis จากบรูไนฯ Dr. Sam Ang Sam จากกัมพูชา Mr. Purwa Caraka จากอินโดนีเซีย Mr. 
Khamphanh Phonthongsy จากลาว Mr. Ayob Ibrahim จากมาเลเซีย Mr. Tin Oo Thaung จากพมา 
Mr.Agripino V. Diestro จากฟลิปปนส Mr. Phoon Yew Tien จากสิงคโปร Mr. Pham Hong Hai จาก
เวียดนามและพลเรือเอก หมอมหลวงอัศนี ปราโมช เปนกรรมการจากประเทศไทย"ASEAN SUMMIT" 
นอกจากนี้ ยังมีกรรมการจากประเทศท่ีไมใชประเทศสมาชิกอีก ๓ ประเทศ คือ Ms.Sandra Millikenจาก
ออสเตรเลีย Mr. Bao Yuan-Kai จากจีน และ Ms. Keiko Harada จากญี่ปุน หลังจากการถกกันอยาง
กวางขวางในหมูคณะกรรมการแลว เพลงท่ีมีชื่อวา "ASEAN Anthem (The ASEAN Way)" ประพันธโดยนาย
กิตติคุณ สดประเสริฐ นายสําเภา ไตรอุดม และนางพยอม วลัยพัชรา จากประเทศไทย ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูชนะเลิศเพลงประจําอาเซียนเพลง "ASEAN Anthem (The ASEAN Way)" เปน ๑ ใน ๑๐ เพลงสุดทาย 
ท่ีไดรับคัดเลือกจากเพลงท่ีสงเขาประกวดท้ังหมด ๙๙ เพลง จากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ผู
ชนะเลิศจะไดรับเงินรางวัลจํานวน ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ ท้ังนี้ ประเทศไทยจะจัดงานเปดตัวเพลงประจํา
อาเซียนข้ึน ในวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ณ โรงละครอักษรา คิงส พาวเวอร คอมเพล็กซ และจะมี
การนําเพลงประจําอาเซียนไปบรรเลงในชวงพิธีเปดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๑๔ ท่ีเชียงใหม ในวันท่ี 
๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 

กฎบัตรอาเซียน 
กฎบัตรอาเซียนเปนความตกลงระหวางประเทศสมาชิก ท่ีกําหนดกรอบโครงสรางองคกร เปาหมาย 

หลักการ และกลไกท่ีสําคัญตางๆ ของอาเซียน และใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของอาเซียน ในการดําเนินการตามเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมตัวไปสูการเปน
ประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ.๒๕๕๘ สรางกลไกท่ีจะสงเสริมใหรัฐสมาชิกปฏิบัติตามความตกลงตางๆของ
อาเซียน และทําใหอาเซียนเปนองคกรท่ีใกลชิดและกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริงมากข้ึน ใน
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๙ ท่ีบาหลี ป พ.ศ.๒๕๔๖ ท่ีประชุมไดเห็นชอบใหมีการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนภายในป พ.ศ.๒๕๖๓ (ค.ศ.๒๐๒๐) ตอมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๑๐ ท่ีเวียงจันทน 
สปป.ลาว ป พ.ศ.๒๕๔๗ ผูนําไดเห็นชอบตอแผนปฏิบัติการเวียงจันทน (Vientiane Action Programme –
VAP) ซ่ึงกําหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการสรางประชาคมอาเซียน ซ่ึงรวมถึงการจัดทํากฎบัตรอาเซียน
ดวย ซ่ึงผูนําอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๑๑ ปถัดมา ไดเห็นชอบใหจัดทํากฎบัตรอาเซียนและ
ตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน (Eminent Persons Group on the ASEANCharter-EPG) เพ่ือ
จัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการรวมตัวของอาเซียน และสาระสําคัญท่ีควรมีปรากฏในกฎบัตรอาเซียน 
การรางกฎบัตรอาเซียนทํากันในป พ.ศ.๒๕๔๙ โดยใหคณะทํางานระดับสูง และไดเสนอใหผูนําอาเซียนลงนาม
ในกฎบัตรอาเซียนระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๑๓ ท่ีสิงคโปร ป พ.ศ.๒๕๕๐"ASEAN 
SUMMIT"  
 
          การประชุมอาเซียนครั้งท่ี ๑๔ ใครเขารวม ประชุมเรื่องอะไร และจัดท่ีไหน 



๒๓ 
 

           การประชุมอาเซียนครั้งท่ี ๑๔ จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ – ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ณ 
อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมและเปนภารกิจหนึ่งใน
ระหวางการดํารงตําแหนงประธานอาเซียนของประเทศไทย โดยมีผูนําของประเทศสมาชิกฯ เขารวมประชุม 
จํานวน ๑๐ ประเทศ อาทิ ประเทศไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟลิปปนส, สิงคโปร, บรูไนดารุสซาลาม, 
เวียดนาม, ลาว,พมา และกัมพูชาในการเปนเจาภาพจัดการประชุม ในระหวางวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ - ๑ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ทางรัฐบาลไทยไดประสานงานมายังทางมูลนิธิแมฟาหลวง เพ่ือขอใหจัดทําเสื้อและของท่ี
ระลึกเพ่ือมอบใหกับบรรดาผูนําประเทศและคูสมรสท่ีเดินทางมาเขารวมประชุมอาเซียนซัมมิท โดยรัฐบาลให
โจทยกับทางมูลนิธิแมฟาหลวงวา จะตองเลือกของท่ีระลึกท่ีบงบอกและแสดงถึงความเปนไทย ชวยลดภาวะ
โลกรอนซ่ึงทางมูลนิธิแมฟาหลวง ไดเลือกผาฝายผสมลินินตัดเย็บเปนเสื้อเชิ้ตสีฟาเขม และเลนลายตาราง
สี่เหลี่ยมสีมวงมะปรางบริเวณดานหนา เพ่ือใหผูนําประเทศสวมใสในงานเลี้ยงอาหารคํ่า ท่ีพระราชนิเวศน
มฤคทายวัน ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธนี้ 
           สําหรับของท่ีระลึกสําหรับคูสมรสของผูนํานั้น ทางมูลนิธิแมฟาหลวงไดจัดเตรียมไว ๒ แบบ คือ 
สําหรับคูสมรสท่ีเปนผูหญิงทางมูลนิธิแมฟาหลวงไดจัดเตรียมผาคลุมไหลท่ีเปนผาฝาย ชุดผาปูโตะอาหารและ
กระเปาสะพายผาฝาย (ชอปปง แบก) สวนคูสมรสท่ีเปนผูชายทางมูลนิธิแมฟาหลวงไดจัดเตรียมกระเปา
เดินทางขนาดเล็ก ซ่ึงผลิตจากผาฝายและเนกไท ผาไหม นอกจากนั้นยังไดจัดเตรียมของท่ีระลึกประกอบดวย 
กลองของขวัญท่ีบรรจุชุดกาแฟเซรามิกและผลิตภัณฑจากโครงการดอยตุง อาทิ น้ําผึ้ง ถ่ัวแมคคาดีเมีย กาแฟ 
เพ่ือมอบใหกับผูนําและคูสมรสทุกคนดวย 

นอกจากนี้ทางมูลนิธิแมฟาหลวง ยังไดเตรียมเสื้อสูทผาไหม ผาไหมซ่ึงเปนเสนใยธรรมชาติ ทอดวย 
ลายดอกพิกุลดอกเล็กๆ และใชสีเอิรธโทนท่ีเปนสีธรรมชาติในการตัดเย็บ โดยในการออกแบบเสื้อนั้นไดใชเสื้อ 
"ราชปะแตน" เปนตน แบบและนํามาประยุกตใหมีความเปนสากลมากข้ึน ดวยการทําคอปกตั้ง ติดกระดุมลาย
สัญลักษณการประชุมอาเซียนท่ีกลางลําตัวเพียงหนึ่งเม็ด และไดตัดเย็บเสื้อเชิ้ตผาไหมสีครีมแขนสั้น ซ่ึงจะใช
เปนเสื้อตัวใน มอบใหกับผูนําประเทศท่ีเขารวมประชุมอาเซียนซัมมิทและการประชุมท่ีเก่ียวของในเดือน
เมษายนนี้ 

"ASEAN SUMMIT" ประเทศไทยจะไดอะไรจากการประชุมอาเซียน 
๑. เพราะประเทศไทยเปนผูริเริ่มและผูรวมกอตั้งอาเซียนเม่ือ ๔๑ ปท่ีแลว โดย ดร.ถนัด คอมันตร 

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทย ไดชักชวนเพ่ือนรัฐมนตรีจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตอีก ๔ ประเทศ ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร มารวมหารือ 
และเห็นพองตองกันท่ีประเทศในภูมิภาคนี้ควรรวมตัวกัน เพ่ือประโยชนดานความม่ันคง ความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม จนนําไปสูการลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพฯ" ท่ีพระราชวังสราญรมย (ท่ีทําการกระทรวง
การตางประเทศในขณะนั้น) เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ตอมา นับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๗ ประเทศบรูไน 
ดารุสซาลาม, เวียดนาม, ลาว, พมา และ กัมพูชา ก็ไดทยอยเขาเปนสมาชิกจนครบ ๑๐ ประเทศ ในปพ.ศ.
๒๕๕๒ 

๒. เพราะประเทศไทยไดเขารับตําแหนงประธานอาเซียนตอจากสิงคโปร ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ และจะมีวาระไปจนถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ การทําหนาท่ีประธานอาเซียนของไทยในครั้งนี้ มี
ระยะเวลายาวนานกวาปกติเพ่ือใหสอดคลองตามกฎกติกาท่ีกําหนดไวใหอาเซียนเริ่มทํางานตามปฏิทินสากล
เริ่มจากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม แตการดํารงตําแหนงในคราวนี้เพ่ิมอีก ๖ เดือนเปนหนึ่งปครึ่ง ซ่ึงถือ
เปนความไววางใจท่ีเพ่ือนสมาชิกอาเซียนมอบใหแกเรา 



๒๔ 
 

๓. เพราะวากฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนธรรมนูญของอาเซียน ไดมีผลใช
บังคับในชวงท่ีไทยเปนประธานอาเซียนนับตั้งแต วันท่ี ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เปนตนมา กฎบัตรอาเซียน
เปนความตกลงระหวางประเทศ สมาชิกอาเซียนท้ังสิบประเทศท่ีกําหนดเปาหมาย หลักการ โครงสรางองคกร 
และกลไกท่ีสําคัญ ๆ ของอาเซียน และทําใหอาเซียนมีสถานะนิติบุคคลหรือบรรลุนิติภาวะ ท้ังนี้กฎบัตร
อาเซียนจะชวย (๑) เพ่ิมประสิทธิภาพใหอาเซียนสามารถรวมตัวเปนประชาคมไดสําเร็จในป พ.ศ.๒๕๕๘หรือ 
๗ ปขางหนา (๒) สรางกลไกใหสมาชิกอาเซียนไดปฏิบัติตามความตกลงตางๆ ท่ีไดทําไว และ (๓)สงเสริมให
อาเซียนเปนองคกรท่ีใกลชิดกับประชาชน และใหประโยชนแกชาวบานอยางแทจริง 

๔. เพราะวาในชวงท่ีประเทศไทยเปนเจาภาพอยูนี้ คนไทยก็ไดเขาดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียน 
โดย ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเขารับตําแหนงเลขาธิการอาเซียน
ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยจะดํารงตําแหนงตามวาระ ๕ ป จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
เลขาธิการอาเซียนจะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการผลักดันใหประชาคมอาเซียนบรรลุตามเปาหมายท่ีวาง
ไว"ASEAN SUMMIT"  

๕. เพราะวาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ ผูนําอาเซียนท้ังสิบจะลงนามในปฏิญญาวาดวย 
แผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๒๒ - พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาปฏิญญากรุงเทพฯ 
เม่ือกอตั้งอาเซียน กลาวไดวา ๔๑ ปผานไป อาเซียนกําลังจะกาวเขาสูยุคท่ีสอง จากความรวมมือและการ
รวมตัวกันอยางหลวม ๆ มาบัดนี้มีเปาหมายท่ีชัดเจนท่ีจะสรางประชาคมอาเซียนใหสําเร็จในอีก ๗ ปขางหนา
ประชาคมดังกลาวเปรียบเสมือนบานหลังใหญของอาเซียน ซ่ึงนอกจากจะมีสามเสาหลัก ไดแก เสาหลักการ
เมืองและความม่ันคง เสาหลักเศรษฐกิจ และเสาหลักสังคมและวัฒนธรรมแลว ยังมีอีกเสาหนึ่งท่ีหยั่งรากลึกใน
การปฏิสัมพันธกับประเทศภายนอก ไมวาจะอยูในกรอบอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) หรือ 
ในกรอบท่ีประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ซ่ึงมีถึง ประเทศ ไดแกอาเซียน ๑๐ ประเทศ บวก จีน ญี่ปุน เกาหลี
ใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย ตลอดจนความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจาท้ังหลายคือ 
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา สหภาพยุโรป และองคการสหประชาชาติการเปนประชาคมท่ีสมบูรณ จะทําให
ประเทศอาเซียนมีความม่ันคงปลอดภัย มีสันติสุข ประชาชนอาเซียน ๕๗๐ คน มีโอกาสทางเศรษฐกิจ มีตลาด
ใหญข้ึนเพ่ือทํามาคาขาย ลงทุน ทําใหมีรายไดมากข้ึน 

๖. เพราะวาไทยในฐานะประธานอาเซียนมีความมุงม่ัน ท่ีจะทําหนาท่ีอยางเต็มกําลัง ในชวงเปลี่ยน 
ผานท่ีอาเซียนมีกฎบัตรของตัวเอง เพ่ือใหอาเซียนเปนพลังขับเคลื่อนท่ีสําคัญในความรวมมือและ 
ความสัมพันธท่ีกําลังหมุนตัวอยูท่ัวท้ังภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังประเทศคูเจรจาท้ังหลาย 

๗. เพราะอาจกลาวไดวาการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งนี้เปนการเปดศักราชใหม ท่ีไทยในฐานะ 
ประธานอาเซียนไดริเริ่มใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการประชุมสุดยอด ท้ังนี้จะมีการตอนรับผูแทน 
๓ กลุม ไดแกผูแทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน กลุมเยาวชนอาเซียน ผูแทนภาคประชาสังคมอาเซียน จากประเทศ
สมาชิก ใหเขามาพบผูนําอาเซียนท้ังสิบประเทศ และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น จากนี้ไปไทยหวังวาเสาหลัก
ทางดานสังคมซ่ึงมีประชาชนอาเซียนเปนฐานท่ีสําคัญ จะเขามามีสวนรวมมากข้ึนเรื่อยๆ ในกิจกรรมอาเซียน มี
ความรูสึกเปนเจาของรวมกันและชวยกันเสริมสรางประชาคมอาเซียนใหเขมแข็ง 

๘. เพราะการประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีประเทศไทยในครั้งนี้ เกิดข้ึนทามกลางสภาวการณ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของโลก ตั้งแต วิกฤติการณน้ํามัน วิกฤติการณดานอาหาร วิกฤติการณภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ ท่ีเรียกติดปาก "วิกฤติการณแฮมเบอรเกอร" ซ่ึงมีจุด
กําเนิดมาจากสหรัฐอเมริกา และลุกลามไปท่ัวโลกอยูในขณะนี้ 
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"ASEAN SUMMIT" อาเซียนจะรับมืออยางไร และไทยในฐานะประธานจะมีขอริเริ่มอยางไร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังของอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต) ไดรวมประชุมสมัยพิเศษท่ีจังหวัดภูเก็ตเพ่ือหารือ
ถึงมาตรการในการรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจ โดยขอริเริ่มเชียงใหม (Chiang Mai Initiatives-CMI) ท่ีไทยไดเคย
ริเริ่มไวตอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ท่ีเรียกกันวา "วิกฤติการณตม ยํากุง" เม่ือสิบกวาปท่ีแลว จะไดรับการขยายผล
และตอยอดอีกครั้งหนึ่งในท่ีประชุมครั้งนี้ 

๙. เพราะวาการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี ๑๔ ยังเกิดข้ึนทามกลางความขัดแยงทางการเมือง 
ภายในประเทศของไทย ซ่ึงสงผลกระทบตอภาพลักษณและความเชื่อม่ันท่ีนานาประเทศมีตอไทย จึงเปน
โอกาสดีท่ีเพ่ือนสมาชิกอาเซียนและสื่อมวลชนจากท่ัวโลกจะไดมาเห็นดวยตัวเองวาสถานการณตางๆ
ภายในประเทศไดกลับเขาสูสภาวะปกติและมีเสถียรภาพแลว หากจะมีการแสดงออกของกลุมตางๆ ก็จะอยู
ภายใตขอบเขตของกฎหมาย และการใชสิทธิเสรีภาพภายใตรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนเรื่องปกติ 

๑๐. เพราะการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี ๑๔ ท่ีประเทศไทยในครั้งนี้ คือการกลับคืนสูเหยา ณ จุด 
กําเนิดของอาเซียน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเพ่ือนสมาชิกรอคอย ดังนั้นอยาใหแขกบานแขกเมืองของเราผิดหวัง ชวยกัน
เปนเจาภาพท่ีดี ดวยการใหความรวมมือในการเสริมสรางบรรยากาศท่ีอบอวลไปดวยไมตรีจิต ท่ีสําคัญ คือ
ความประทับใจในความเปนไทยของเรา เพราะทานเหลานี้จะกลับมาประเทศไทยอีกหลายครั้ง ในชวงท่ีเรา
เปนประธานอาเซียน จนถึงปลายเดือนธันวาคมปนี้ 
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หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๗ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓           เรื่อง  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๓    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑                         ภาคเรียนท่ี ๑                                เวลา  ๖ ช่ัวโมง   
ผูสอน  ..................................... สอนวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ..................... 

 
๑. ผลการเรียนรู 
        ๑) บอกความหมายและวัตถุประสงคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Communit)  : AEC ได 
        ๒.) อธิบายเปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได  
        ๓.) อธิบายแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการเปน (AEC) ได 
        ๔) บอกประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได 
 
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
        ความหมายและวัตถุประสงคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปาหมายของ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการเปนAEC 
ประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
 
๓. สาระการเรียนรู 
        ความรู 

๓.๑ ความหมายและวัตถุประสงคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๓.๒ เปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๓.๓ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการเปน AEC 
๓.๔ ประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ทักษะกระบวนการ 
        กระบวนการสืบคน   กระบวนการแกปญหา 
คุณลักษณะ 

     ๑. มีวินัย 
     ๒. ใฝเรียนรู 
     ๓. มุงม่ันในการทํางาน 

  
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

     ๑. การใชภาษาสื่อสาร 
     ๒. คิดเปน 
     ๓. การแกปญหา 
     ๔. การใชเทคโนโลยี 
     ๕. ทักษะชีวิต 
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๕. การประเมินรวบยอด 
        ช้ินงานหรือภาระงาน 

๑. ใบงานท่ี ๘  
๒. สื่อในการนําเสนอ 
๓. ศึกษาขอมูลโดยใชสื่อ ICT เรื่อง ประโยชนท่ีประเทศไทยจะไดรับจากการเขารวมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
       ๑. การสังเกตจากการมีสวนรวม 
       ๒. การนําเสนอของกลุม 
       ๓. การสรุปใบงาน 
๗. กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมง ๑-๒ 

๑. ครูพูดคุยถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วาหมายถึงอะไร โดย ยกตัวอยางเรื่อง ของการลงทุน 
การผลิต การขนสงการตลาด เเละการบริการ 
๒. ครูสอบถามผูเรียนถึงการประกอบอาชีพวามีใครบางท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีครูกลาวมา 
๓. ครูกับผูเรียนรวมกันสรุปถึงความหมายวัตถุประสงคและ เปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พรอมกับแจกใบความรู ท่ี ๙ เรื่องความหมายและวัตถุประสงคของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)  และใบความรู ท่ี๑๐ เรื่องเปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
ช่ัวโมง ๓-๔ 

๑. ครูสนทนากับผูเรียนถึงสถานการณการผลิตสินคาทางการเกษตรในกลุมอาเซียนท่ีเหมือนกับ 
ประเทศไทย เชน ขาวผลิตภณัฑ มันสําปะหลังน้ํามันปาลม เมล็ดกาแฟฯลฯ 
๒. รวมกันวิเคราะหและหาแนวทางการพัฒนาและแกไขเพ่ือใหสามารถนําไปสูเวทีการแขงขัน
ทางดานการสงออก 
๓. ครูแจกใบงาน ท่ี ๗ เรื่องแนวทางการแกไขผลผลิตทางการเกษตร 
๔. ครูสรุปรวมกับผูเรียนพรอมท้ังแจกใบความรู ท่ี ๑๑เรื่อง แนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการ
เปน AEC 

 
ช่ัวโมง ๕-๖ 

๑. ครูและผูเรียนสนทนาถึงประโยชนท่ีประเทศไทยจะไดรับจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 
๒. ครูมอบหมายใหผูเรียนศึกษาคนควาเพ่ิมเติม สรุปลงในใบงานท่ี ๘ 
๓. ครูแจก ใบความรู ท่ี ๑๒ เรื่อง ประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการเขารวม 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
๘. ส่ือ/แหลงเรียนรู 

- ใบงาน 
- สื่อการนําเสนอ 
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- หองปฏิบัติการทางภาษา 
- คอมพิวเตอร 
 
                                 ใบความรูท่ี เรื่องประชาคมอาเซียน 

 
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

AEC คืออะไรอาเซียนใหความสําคัญในการเสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจรวมกันอยางตอเนื่อง 
หลังจากการดําเนินการไปสูการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
ไดบรรลุเปาหมายในป ๒๕๔๖ ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งท่ี ๘ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๔๕ ไดเห็นชอบใหอาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพ่ือมุงไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European 
Economic Community: EEC) และใหอาเซียนปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานภายในของอาเซียนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในการประชุมสุดยอดอาเซียนในป ๒๕๔๖ ผูนําอาเซียนไดออกแถลงการณ Bali 
Concord II เห็นชอบใหมีการรวมตัวไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภายในป ๒๕๖๓ และ
ใหเรงรัดการรวมกลุมเพ่ือเปดเสรีสินคาและบริการสําคัญ ๑๑ สาขา (priority sectors) ไดแก การทองเท่ียว 
การบินยานยนต ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส สินคาเกษตร ประมง เทคโนโลยี
สารสนเทศและสุขภาพ 
             เปาหมายของ AEC อาเซียนจะรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในป ๒๕๖๓ 
(ค.ศ.๒๐๒๐) โดยมีแนวคิดวาอาเซียนจะกลายเปนเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว หรือ Single market and 
production base นั่น หมายถึง จะตองมีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตไดอยางเสรี สามารถดําเนิน
กระบวนการผลิตท่ีไหนก็ได โดยสามารถใชทรัพยากรจากแตละประเทศ ท้ังวัตถุดิบและแรงงานมารวมในการ
ผลิต มีมาตรฐานสินคา กฎเกณฑ กฎระเบียบเดียวกัน 
             แนวทางดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการเปน AEC การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปน
เปาหมายท่ีทาทายสําหรับไทยในอีก ๘ ป ขางหนา ซ่ึงไทยจําเปนตองเรงดําเนินการและเตรียมความพรอมใน
ดานตางๆ ท้ังนี้ การดําเนินงานเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ท่ีผานมา ๑๕ ป ถือวาประสบผลสําเร็จ
พอสมควร เห็นไดจากปริมาณการคาภายในอาเซียนท่ีขยายตัวมากข้ึน อยางไรก็ดี ในดานการลงทุนยังไม
บรรลุผล เนื่องจากปริมาณการลงทุนท้ังจากภายในและภายนอกอาเซียนยังอยูในระดับต่ํามากนอกจากนี้ 
ประเทศจีนและอินเดียเริ่มมีบทบาทมากข้ึนในภูมิภาค และเปนแหลงดึงดูดในดานเศรษฐกิจสําคัญ ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนแตละประเทศ ท่ีมีเศรษฐกิจเล็กมาก จึงมีความจําเปนท่ีอาเซียนจะตองเรง
ดําเนินการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในเพ่ือไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒ ในลักษณะเดียวกับ 
EU โดยจะตองจัดทําแผนงานและดําเนินการตามอยางเครงครัด และจําเปนตองมีกฎเกณฑตาง ๆ รวมกัน
ระหวางประเทศสมาชิกความจําเปนท่ีอาเซียนตองเรงรัดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายใน ก็เพ่ือเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับอาเซียนเอง และเพ่ือสรางใหอาเซียนเปนศูนยกลางภายในภูมิภาค คาน
อํานาจของประเทศอ่ืนๆ ภายในภูมิภาคท่ีมีบทบาทโดดเดนอยางเชน จีน และอินเดีย ท้ังนี้ อาเซียนไดตกลงท่ี
จะเปดเสรีดานการคาสินคาและการคาบริการใหเร็วข้ึนกวากําหนดการเดิม ในสาขาสินคาและบริการสําคัญ 
๑๑ สาขา เพ่ือเปนการนํารอง และสงเสริมการ outsourcing หรือการผลิตสินคา โดยใชวัตถุดิบและชิ้นสวนท่ี
ผลิตภายในอาเซียนซ่ึงเปนไปตามแผนการดําเนินการเพ่ือมุงไปสูการเปน AEC และไดมอบหมายใหประเทศ
ตางๆ ทําหนาท่ีรับผิดชอบเปนผูประสานงานหลัก (Country Coordinators) ดังนี้  



๒๙ 
 

พมา สาขาผลิตภัณฑเกษตร (Agro-based products) และสาขาประมง (Fisheries)  
มาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑยาง (Rubber-based products) และสาขาสิ่งทอ (Textiles and Apparels) 
อินโดนีเซีย สาขายานยนต (Automotives) และสาขาผลิตภัณฑไม (Wood-based products)  
ฟลิปปนส สาขาอิเล็กทรอนิกส (Electronics)  
สิงคโปร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) และสาขาสุขภาพ (Healthcare)  
ไทย สาขาการทองเท่ียว (Tourism) และสาขาการบิน (Air Travel) AEC Blueprint  ท่ีประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน ไดเห็นชอบและมอบหมายใหท่ีประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโส  (SEOM) จัดทําพิมพเขียว 
AEC Blueprint เพ่ือเปนแผนงานภาพรวมท่ีจะระบุกิจกรรมดานเศรษฐกิจครอบคลุมท้ังสินคา/บริการ การ
ลงทุน แรงงาน และเงินลงทุนท่ีจะเปดเสรีมากข้ึนในอนาคต เหตุผลท่ีอาเซียนตองจัดทํา AEC Blueprint ก็
เพ่ือจะกําหนดทิศทาง แผนงานในดานเศรษฐกิจท่ีตองดําเนินงานใหชัดเจนตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด
จนกวาจะบรรลุเปาหมายและเพ่ือสราง "พันธสัญญา" ระหวางประเทศสมาชิกท่ีจะดําเนินการไปสูเปาหมาย
ดังกลาวรวมกัน เพราะการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคขนาดใหญ ไดกลายเปนอุปสรรคสําคัญในการ
ปรับตัวของอาเซียน ซ่ึงมักจะมีความแตกตางในดานตางๆ อันนําไปสูปญหาความแตกแยก ไมลงรอยกันสวน
ความรวมมืออาเซียนสํานักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ ๑๕ ตุลาคม ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๗ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔           เรื่อง  การกําเนิดการจัดตั้งเขตการการคาเสรีอาเซียน 
                            (ASEAN Free Trede Area ) AFTA 

รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๓    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑                                                เวลา  ๖ ช่ัวโมง   
ผูสอน  .............................................. สอนวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ..................... 
 
๑. ผลการเรียนรู 

ใชสื่อ ICT ในการเก็บรวบรวบขอมูลประวัติความเปนมา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของ AFTA 
เห็นคุณคา และวิเคราะหผลประโยชนของประเทศไทยในการเขารวมเขตการคาเสรี (AFTA) 
 

๒. สาระการเรียนรู/ความคิดรวบยอด 
        มีความรูความเขาใจประวัติความเปนมาและการกอตั้งอาเซียน ขอมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก
วิวัฒนาการท่ีสําคัญของอาเซียนบอกความหมายและความสําคัญของประชาคมอาเซียน 
 

        ๓. สาระการเรียนรู 
           ความรู 
        ทักษะ/กระบวนการ 

 ๑. ความเปนมาของการจัดตั้งเขตการการคาเสรีอาเซียน 
 ๒.วัตถุประสงคในการจัดตั้งเขตการการคาเสรีอาเซียน 
 ๓. ประโยชนท่ีไทยไดรับในการเขารวมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน       

         คุณลักษณะ 
๑. มีความรับผิดชอบ 
๒. ใฝเรียนรู 
๓. มุงม่ันในการทํางาน 
๔. มีความเขาใจเก่ียวกับการจัดตั้งเขตการการคาเสรีอาเซียน 
 

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
๑.) ความสามารถในการสื่อสาร 
๒.) ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

๓.) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- กระบวนการปฏิบัติ 
- กระบวนการทํางานกลุม 
 
 

 



๓๑ 
 

๕. ช้ินงานหรือภาระงาน 
๑.) ใบงาน   
๒.) สื่อการนําเสนอ เรื่อง การจัดตั้งเขตการการคาเสรีอาเซียน 
๓.) ใบความรู 
 

๖. การประเมิน/เกณฑการประเมิน 
๑.) ใบงาน 
๒.) การเขารวมกิจกรรมกลุม 
๓.) การนําเสนอผลงานจากการคนควา 
๔.) การสังเกตจากการมีสวนรวม 

 
๗. กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ครูสนทนารวมกับผูเรียนเรื่อง การจัดตั้งเขตการการคาเสรีอาเซียน 
๒. ครูใหผูเรียนศึกษาใบความรูท่ี ๑ เรื่อง ประวัติความเปนมา วัตถุประสงคและประโยชนท่ีไทยไดรับ
จากการเขารวม AFTA 
๓. ครูใหผูเรียนสรุปประวัติความเปนมา วัตถุประสงคและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการเขารวม AFTA 
ลงในใบงานท่ี ๑ 
๔. ครูและผูเรียนสรุปเรื่องการจัดตั้งเขตการการคาเสรีอาเซียน เพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 
๕ . ครูแบงกลุมใหผูเรียนคนควาเก่ียวกับการจัดตั้งเขตการการคาเสรีอาเซียน พรอมจัดทําขอมูลมา
นําเสนอในรูปแบบ Microsoft Power Point 
๖. ใหแตละกลุมออกมานําเสนอ 
๗. ครูสรุปพรอมกับผูเรียน เรื่อง การจัดตั้งเขตการการคาเสรีอาเซียน  

 
๘. ส่ือ/แหลงเรียนรู 

๑. ใบงาน   
๒. สื่อการนําเสนอ เรื่อง การจัดตั้งเขตการการคาเสรีอาเซียน 
๓. ใบความรู 
๔. คอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 
 

ใบความรูท่ี เรื่อง เขตการคาเสรีอาเซียน 
                                                   
เขตการคาเสรีอาเซียน ( ASEAN Free Trade Area: AFTA) หรือเรียกวา อาฟตา เปนขอตกลงทาง

การคาของอาเซียน (ASEAN) ซ่ึงเปนกลุมประเทศท่ีมีวัตถุดิบ มีผลผลิตทางการเกษตรอยางอุดมสมบูรณ และมี
สินคาอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกับท่ีผลิตไดในสวนตางๆ ของโลกท้ังยังเปนตลาดใหญท่ีมีศักยภาพ
ทางการซ้ือสูง 
        ประวัติความเปนมา 

จากการประชุมผูนําอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร เม่ือ พ.ศ.๒๕๓๕ อันประกอบดวย ไทย บรูไน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร ไดตกลงท่ีจะขายสินคาระหวางกันอยางเสรี (ยกเวนสินคาเกษตร)  เพ่ือ
สงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก โดยตั้งเปาหมายท่ีจะลดอัตราภาษีศุลกากร
ระหวางกันใหเหลือรอยละ ๐-๕ ภายใน พ.ศ.๒๕๔๖ ซ่ึงจะเริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
เปนตนไป เรียกขอตกลงทางการคาของกลุมอาเซียนนี้วา “เขตการคาเสรีอาเซียน”  สาเหตุสําคัญของการ
กอตั้ง AFTA คือ ประเทศตางๆ เกือบท่ัวโลกตางคาขายและขาดดุลการคากับญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา 
ประกอบกับการท่ีสหภาพโซเวียตถลมสลายลง ทําใหหลายประเทศตางหวาดหวั่นวา การลงทุนจาก
ตางประเทศจะหลั่งไหลไปยังยุโรปตะวันออกและสาธารณรัฐท่ีแยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียต ไมมาลงทุน
ในประเทศของตน จะทําใหประสบกับภาวะฝดเคืองและเศรษฐกิจถดถอย จึงหาทางท่ีจะรวมมือกันทางดาน
เศรษฐกิจอยางใกลชิด กลุมแรก คือ ประชาคมยุโรปไดตกลงท่ีจะรวมตัวกันเปนตลาดเดียวภายใน พ.ศ.๒๕๓๕ 
และใชมาตรการทางการคา เพ่ือรักษาความม่ันคงทางเศรษฐกิจของกลุม เชน การกําหนดอัตราภาษีศุลกากร
ใหม การกําหนดมาตรฐานสินคานําเขาการจํากัดโควตาสินคานําเขา เปนตน มาตรการเหลานี้ทําใหกลุม
อาเซียนเห็นวาจะเปนสาเหตุทําใหสินคาของตนขายไดนอยลง จึงรวมมือกันจัดตั้งเขตการคาเสรีข้ึนในรูปท่ี
คลายคลึงกัน 

วัตถุประสงคในการกอตั้ง 
๑. เพ่ือใหการขายสินคาภายในอาเซียนเปนไปโดยเสรีมีอัตราภาษีต่ําและปราศจากขอจํากัดทาง
การคา 
๒. เพ่ือดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหมาลงทุนในอาเซียน 
๓. เพ่ือจะไดมีอํานาจตอรอง และเปนเวทีแสดงความคิดเห็น หากไดรับความกดดัน หรือถูกเอารัดเอา
เปรียบทางการคาจากประเทศอ่ืนๆ 
ผลการปฏิบัติงาน 
AFTA ไดดําเนินการลดภาษีสินคาระหวางประเทศท่ีมีแหลงกําเนิดในอาเซียน ดังนี้ 
๑. สินคาลดปกติ กําหนดใหลดอัตราภาษีศุลกากรระหวางกัน เหลือรอยละ ๐.๕ ภายใน ๑๐ ป  คือ 

ภายในวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ยกเวนสมาชิกใหมของอาเซียน คือ เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา ให
เลื่อนเวลาสิ้นสุดการลดภาษีออกไป 

๒. สินคาเรงลดภาษี ประกอบดวยสินคา ๑๕ สาขา ไดแก ปูนซีเมนต ปุย ผลิตภัณฑหนังเยื่อกระดาษ  
สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอรไมและหวาย น้ํามันพืช  เคมีภัณฑ พลาสติก 
ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑเซรามิกและแกว เภสัชภัณฑ และแคโทดท่ีทําจากทองแดง กําหนดใหลดอัตราภาษี
ศุลกากรเหลือรอยละ ๐-๕ ภายใน ๗ ป คือสิ้นสุดวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๓๓ 
 

๓. สินคาท่ีเริ่มลดภาษีชากวาสินคาอ่ืนๆ ไดแก สินคาเกษตรไมสําเร็จรูป เริ่มลดภาษีภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔-๒๕๔๖ และลดเหลือรอยละ ๐-๕ ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ยกเวนสินคาบางชนิด เชน ขาวและน้ําตาลไม
ตองลดเหลือรอยละ ๐-๕ แตใหลดตามอัตราท่ีตกลงกัน 

ประโยชนของ AFTA ตอไทย 
๑. ประโยชนตอผูผลิต 

๑.๑ กระตุนใหมีการปรับโครงสรางการผลิตในประเทศท้ังสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

๑.๒ ยกระดับความสามารถทางการผลิต 
๑.๓ ผูผลิตสามารถนําเขาวัตถุดิบท่ีถูกลง และลดตนทุนการผลิต 
๑.๔ ผูผลิตสินคาของไทย สามารถท่ีจะใชประโยชนจาก Supply Chain ในอาเซียน เชน  

การใชวัตถุดิบ หรือสินคาก่ึงสําเร็จรูปจากประเทศอาเซียนอ่ืนๆ หรืออาจโยกยายฐานการผลิตไปยังประเทศ
อาเซียนอ่ืนๆ หรือเลือกใชปจจัยการผลิตท่ีมีความไดเปรียบสูงสุดจากประเทศอาเซียนอ่ืนๆ ไดอยางเต็มท่ี เชน 

- กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม มีจุดเดนในดานทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และแรงงาน 
- สิงคโปร มาเลเซีย มีจุดเดนในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เปนฐานการผลิต เปนตน 
๒. ประโยชนตอผูสงออก – ผูนําเขา 

๒.๑ ตลาดสินคากวางข้ึน สามารถรักษาตลาดเดิม เชน สหรัฐฯ ญี่ปุน และขยายตลาดใหม 
เชน จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

๒.๒ เปนประตูการคาสูภูมิภาคใกลเคียง 
๒.๓ ผูสงออกสามารถขยายการคาและบริการ และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันจากภาษี
เขาของประเทศคูเจรจาท่ีลดลง 
๒.๔ สรางพันธมิตร เพ่ิมอํานาจการตอรอง 
๒.๕ ขยายการสงออกและโอกาสทางการคา เม่ืออุปสรรคภาษีและมิใชภาษีระหวางอาเซียน
ถูกยกเลิกไป จะเปดโอกาสใหสินคาเคลื่อนยายเสรี ไทยจะมีโอกาสท่ีขยายการสงออกไปยัง
อาเซียนไดมากข้ึน 

๓. ประโยชนตอผูบริโภค 
๓.๑ ผูบริโภคซ้ือสินคาไดในราคาท่ีถูกลง เลือกซ้ือสินคาไดหลากหลายมากข้ึน 
๓.๒ ผูบริโภคไดรับความคุมครองจากขอตกลงความรวมมือระหวางกันของอาเซียน 

๔. ประโยชนตอเกษตรกร 
๔.๑ สามารถสงสินคาเกษตรออกไปขายไดมากข้ึน เนื่องจากภาษีสินคาเกษตรเปน ๐ 
๔.๒ สามารถขยายตลาดสินคาเกษตรไปยังประเทศนอกกลุมได และมีอํานาจในการตอรองท่ี
สูงข้ึน 

การเตรียมการของภาครัฐรองรับการเปดเสรียกเลิกโควตา 
ภาครัฐไดจัดเตรียมแนวทางการใชมาตรการอ่ืนๆ ท่ีไมขัดตอพันธกรณีภายใต AFTA ควบคูไปกับการ

ยกเลิกโควตา โดยอาศัยขอยกเวนท่ัวไปของความตกลงท่ีอนุญาตใหประเทศสมาชิกสามารถบังคับใชมาตรการ
ท่ีจําเปนเพ่ือปกปองชีวิต หรือสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช เชน 

 
 



๓๔ 
 

- มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) 
- การกําหนดมาตรฐานสินคา 
- ชองทางและเวลานําเขาท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๕ 
 

ภาคเรียนที ่๒  
คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๘ 

รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๔             กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑          ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต 

 
           ศึกษาประวัติความเปนมา  องคประกอบของประเทศรวมเจรจา  ท่ีมีผลกระทบตอประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย 
 โดยการบูรณาการ กระบวนการกลุม  กระบวนการทํางาน  กระบวนการพัฒนาคานิยม  กระบวนการ
คิดวิเคราะห  สังเคราะห กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  กระบวนการสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดย
ใชสื่อเทคโนโลยี 
   เพ่ือใหเกิดคานิยม ตระหนัก เจตนคติในการเปนสมาชิกท่ีดี การเขามามีสวนรวมเปนสวนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน รูแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคมวัฒนธรรม ปรับตนในการเปนพลเมืองท่ี
ดีภายใตกฎบัตรของอาเซียนสามารถดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒนไดอยางเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู   
          ๑.  มีความรูเขาใจ  วิเคราะหการดําเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community-AEC) เพ่ือใหภูมิภาคอาเซียนมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได  
          ๒. มีความรูเขาใจ วิเคราะหการดําเนินงานประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural 
Community-ASCC) เพ่ือใหภูมิภาคอาเซียนอยูรวมกันในสังคมท่ีเอ้ืออาทร ประชากรมีสภาพความเปนอยูท่ี
ดี ไดรับการพัฒนาในทุกดานและมีความม่ันคงทางสังคม (social security)  
           ๓.  มีความรูเขาใจ ความเปนมาเขตการคาเสรีอาเซียนและ หลักการ เหตุผลของประเทศคูเจรจาใน
ความสัมพันธท่ีดีตอกลุมอาเซียน 
           ๔.  มีความรูเขาใจ ตระหนัก ตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสามารถปรับตนเองดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไทย ประชาคมอาเซียน  และสังคมโลกไดอยางมีความสุข 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๗ 
รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๓         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑       ภาคเรียนท่ี ๑  เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง  จํานวน  ๐.๕ หนวยกิต 
 

ที ช่ือหนวย ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู/คามคิดรวบ
ยอด 

จํานวน
ชม. 

น้ําหนั
ก

คะแน
น 

ช้ินงาน 

๑ ประเทศคู
เจรจาของ
ประชาคม
อาเซียน 

มีความรูประเทศคูเจรจาทาง
การคาอาเซียนมีประเทศคูเจรจา
ท้ังหมด ๙ ประเทศ ๑ กลุม
ประเทศ และ ๑ องคการ
ระหวางประเทศ ไดแก 
ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย 
ญี่ปุน เกาหลีใต นิวซีแลนด 
รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป 

กรณีศึกษา ปจจัยสําคัญ 
หลักการเหตุผล ความ
คาดหวังของประเทศคูเจรจา
(want what why where 
how) 

๔ ๑๕ 
 

จัด
บอรด 

๒ อาเซียนในยุค
โลกาภิวัตน 

-ทิศทางสังคมไทยตอการ
เปลี่ยนแปลงสูสังคมอาเซียน 
- ประโยชนท่ีไทยไดรับ 
-ความทาทายสูประชาคม
อาเซียน 

โครงการสรางสรรคสังคมไทย
สูประชาคมอาเซียน 
ท่ีมีความม่ันคงการเมืองความ
ม่ังค่ัง และการธํารงสังคมไทย
วัฒนธรรมไทย 

๕ 
๑๕ 

 
ราย 
งาน 

   
สอบกลางภาค ๑ 

๑๐ 
 

แบบ 
ทดสอบ 

๓ เขตการคาเสรี มีความรูเขาใจ ความเปนมาเขต
การคาเสรีอาเซียนและ หลักการ 
เหตุผลของประเทศคูเจรจาใน
ความสัมพันธท่ีดีตอกลุมอาเซียน 

ความเปนมาเขตการคาเสรี
อาเซียนและ หลักการ เหตุผล
ของประเทศคูเจรจาใน
ความสัมพันธท่ีดีตอกลุม
อาเซียน 

๕ ๑๕ 
เขียน
สรุป 

๔ ผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทย 

มีความรูเขาใจ ตระหนัก ตอการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
สามารถปรับตนเองดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไทย ประชาคมอาเซียน
และสังคมโลกไดอยางมีความสุข 
 

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทย 

๔ 
๑๕ 

 
 

   จิตพิสัย  ๑๐  
   สอบปลายภาค ๑ ๒๐  
   รวมคะแนนปลายภาค ๒๐ ๑๐๐  



๓๗ 
 

 

 
หนวยการเรียนรู 

รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๘ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑       เรื่อง  ประเทศคูเจรจาของประชาคมอาเซียน  
รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๔         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑       ภาคเรียนท่ี ๒                              เวลา  ๔ ช่ัวโมง   
ผูสอน …………………………................ วันท่ี ………เดือน…………………………..พ.ศ………….. 

 
 

๑. ผลการเรียนรู  
        มีความรูประเทศคูเจรจาทางการคา อาเซียนมีประเทศคูเจรจาท้ังหมด ๙ ประเทศ ๑ กลุมประเทศ และ 
๑ องคการระหวางประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต นิวซีแลนด รัฐเซีย 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป  สหประชาชาติ 
 

๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
      ศึกษา ปจจัยสําคัญ หลักการเหตุผล ความคาดหวังของประเทศคูเจรจา   (want what why where 
how) 
 

๓.สาระการเรียนรู   
ความรู 

     
 

ทักษะ / กระบวนการ 
                 การบูรณาการ กระบวนการกลุม  กระบวนการทํางาน  กระบวนการคิดวิเคราะห  สังเคราะห 
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  กระบวนการสืบคนจากแหลงขอมูลตางๆ โดยใชสื่อเทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะ 
๑. มีความรับผิดชอบ 
๒. ใฝเรียนรู 
๓. มุงม่ันในการทํางาน 
๔. มีความเขาใจเก่ียวกับประเทศคูเจรจาของประชาคมอาเซียน 

๔.สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- กระบวนการปฏิบัติ 
- กระบวนการทํางานกลุม 

 



๓๘ 
 

 
 
๕.การประเมินรวบยอด 
 ชิ้นงานหรือภาระงาน  

๑. ศึกษาจากวีดิทัศน 
๒. ศึกษาจากใบความรู 
๓. ทําใบงาน 
๔. ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน  
 

๖. การประเมินผล/ เกณฑการประเมิน 
  ๑. การทดสอบกอนเรียน 

๒. ใบงาน 
  ๓. การเขารวมกิจกรรมกลุม 
  ๔. การนําเสนอผลงานจากการคนควา 
  ๕. การทดสอบหลังเรียน 
 

๗. กิจกรรมการเรียนรู 
๑.  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
๒.  นักเรียนชมวีดิทัศน หรือภาพขาว สารคดีเก่ียวกับประเทศสมาชิกท่ีเปนประเทศคูเจรจาของ

ประชาคมอาเซียน 
๓. นักเรียนรวบรวมรายชื่อประเทศคูเจรจาของประชาคมอาเซียน แบงกลุมนักเรียนและใหนักเรียน

เลือกประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน กลุมละ ๑ ประเทศ เพ่ือศึกษาขอมูลรายละเอียดของประเทศท่ีกลุม
ตนเองรับผิดชอบ 

๔. นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากใบความรูเรื่อง “ประเทศสมาชิกท่ีเปนประเทศคูเจรจาของประชาคม
อาเซียน” ท่ีครูเตรียมไวให แบงกลุมรวมกันเสนอความหมายและแนวความคิดเก่ียวกับประเทศคูเจรจาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  และเขียนรายงาน 

๕. ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอขอมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีไดรับผิดชอบหนาชั้น
เรียน 

๖. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปแนวคิดสําคัญเก่ียวกับประเทศสมาชิกท่ีเปนประเทศคูเจรจาของ
ประชาคมอาเซียน 

๗. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 

๘. ส่ือการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
๑. วีดีทัศน เรื่อง  ประเทศคูเจรจาของประชาคมอาเซียน 
๒. ใบความรู  
๓. ทําใบงาน 
๔. ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน  

 
 
 



๓๙ 
 

 
 
 

ใบความรูเรื่องประเทศคูเจรจา 
 
           นอกจากอาเซียนจะเปนสมาคมท่ีใหสมาชิกท้ัง ๑๐ ประเทศ ไดเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
กันผานกรอบความรวมมือตางๆ แลว อาเซียนยังมีโครงการความรวมมือในสาขาตางๆ กับเพ่ือนท่ีตั้งอยูนอก
ภูมิภาค หรือท่ีมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา “คูเจรจา” (Dialogue Partners) ของอาเซียนอีกกวา ๑๐ 
ประเทศหรือองคกร 

อาเซียนเริ่มมีความสัมพันธกับประเทศนอกกลุมเปนครั้งแรกกับ “สหภาพยุโรป”   ในป ๒๕๑๕ หรือ
ประมาณ ๕ ปภายหลังการกอตั้งอาเซียน จากนั้น อาเซียนก็มีเพ่ือนเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ จนถึงปจจุบัน 
อาเซียนมีเพ่ือนท่ีเรียกวา  “คูเจรจา” แลว จํานวน ๙ ประเทศ กับ ๑ องคกร ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แคนาดา อินเดีย รัสเซีย และสหภาพยุโรป ดังท่ีไดกลาวไปแลว 
นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความรวมมือเฉพาะทางในบางสาขากับองคการสหประชาชาติและปากีสถาน รวมถึง
กลุมภูมิภาคอ่ืนๆ เชน ความรวมมือของรัฐอาวอาหรับ (Gulf Cooperation Council - GCC) ซ่ึงเปนองคกร
ของประเทศท่ีมีน้ํามันเปนสินคาสงออกหลัก อันประกอบดวยบาหเรน กาตาร คูเวต โอมาน ซาอุดิอาระเบีย 
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สมาคมความรวมมือแหงภูมิภาคเอเชียใต (South Asian Association for 
Regional Cooperation – SAARC) ซ่ึงมีบังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย มัลดีฟส เนปาล ปากีสถาน และศรีลังกา
เปนสมาชิก  

เปาหมายในตอนแรกท่ีอาเซียนตองการมีเพ่ือน คือ การขอให ‘เพ่ือน’ ท่ีมีสถานะท่ีดีกวา ชวยเหลือ
ทางดานการพัฒนาแกอาเซียน ดังนั้น ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับเพ่ือนๆ ในชวงแรกๆ ไมวาจะเปนกับ
สหภาพยุโรป ญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกา จึงอาจเรียกไดวาอยูในสถานะ ‘ผูใหกับผูรับ’ อยางไรก็ดี เม่ืออาเซียน
เติบโตและมีระดับการพัฒนาท่ีดีข้ึน ความสัมพันธกับเพ่ือนไดคอยๆ เปลี่ยนจาก ‘ผูรับ’ มาเปนแบบ ‘หุนสวน’ 
ไมวาจะเปนหุนสวนดานการพัฒนา หุนสวนทางยุทธศาสตร หุนสวนทางดานความม่ันคง รวมถึงการตอตาน
การกอการราย หรือหุนสวนทางเศรษฐกิจ โดยมีการประชุมในระดับตางๆ เปนกลไกการขับเคลื่อน
ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับคูเจรจา ไมวาจะเปนการประชุมระดับรัฐมนตรีระหวางอาเซียนกับประเทศคู
เจรจา ซ่ึงจัดข้ึนเปนประจําทุกปในชวงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม หรือการประชุมระดับผูนําประเทศของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และเกาหลีใตท่ีเรียกวา ‘อาเซียน+ ๓’ ซ่ึงจัดข้ึนเปนเปนประจําทุกป
เชนกันในชวงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ท้ังนี้ ในป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ท่ีไทยเปนประธานอาเซียน ไทยได
กําหนดใหมีการประชุมสุดยอดอาเซียน+ ๓  สองครั้ง ไดแก ในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ และในชวงปลายป 
๒๕๕๒  

ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับเพ่ือนๆ ในรอบเกือบ ๔๐ ปท่ีผานมา ไดกอใหเกิดผลในดานตางๆ 
มากมาย อาทิ การเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกันเพ่ือปองกันขอพิพาทท่ีอาจมีข้ึน การท่ีประเทศ
เพ่ือนๆ ของอาเซียนใหความชวยเหลือท้ังดานการเงินและทางเทคนิคแกโครงการเพ่ือการพัฒนาของอาเซียน
โดยเฉพาะโครงการลดชองวางระดับการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดั้งเดิมกับกัมพูชา ลาว พมา
และเวียดนาม ซ่ึงเปนสมาชิกท่ีเพ่ิงเขารวมอาเซียนไดไมนานนัก รวมไปถึงความพยายามในการจัดตั้งเขต
การคาเสรีรวมกันระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจาหลายประเทศ ไมวาจะเปนกับจีน ญี่ปุน เกาหลีใต 



๔๐ 
 

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด หรือสหภาพยุโรป อันจะสงผลใหประชาชนโดยท่ัวไปของอาเซียน รวมท้ังชาวไทย 
ไดใชสินคาท่ีมีคุณภาพดีในราคาท่ีถูกลง  

 อาเซียนกําลังอยูในระหวางการจัดตั้ง ‘ประชาคมอาเซียน’ ภายในป ๒๕๕๘ เพ่ือใหอาเซียนเปน
สังคมท่ีเอ้ืออาทรตอกัน ประชากรมีความม่ันคง มีระดับการพัฒนาและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดังนั้น การดําเนิน
ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับเพ่ือนๆ ในอนาคตนั้น จึงเนนท่ีการประสานความรวมมือระหวางกันใน
กิจกรรมและโครงการท่ีสอดคลองกับเปาหมายการเปนประชาคมอาเซียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 

หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๘ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒                 เรื่อง  ประเทศคูเจรจาของประชาคมอาเซียน  
รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๔         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑       ภาคเรียนท่ี ๒                            เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  
ผูสอน …………………………................ วันท่ี ………เดือน…………………………..พ.ศ………….. 
 

๑. ผลการเรียนรู  
                มีความรูเรื่องทิศทางสังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงสูสังคมอาเซียนประโยชนท่ีไทยไดรับจากการ
เปนประเทศสมาชิกอาเซียนและความทาทายสูประชาคมอาเซียน 

๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

๒. สาระการเรียนรู   

ความรู                 

    ๑. ทิศทางสังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงสูสังคมอาเซียน                  

    ๒. ประโยชนท่ีไทยไดรับจากการเปนประเทศสมาชิกอาเซียน 

    ๓.  ความทาทายสูประชาคมอาเซียน 

 ทักษะ / กระบวนการ 
               การบูรณาการ กระบวนการกลุม  กระบวนการทํางาน  กระบวนการคิดวิเคราะห  สังเคราะห 
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  กระบวนการสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยใชสื่อเทคโนโลยี 
       

คุณลักษณะ 
๑. มีความรับผิดชอบ 
๒. ใฝเรียนรู 
๓. มุงม่ันในการทํางาน 
๔. มีความเขาใจเก่ียวกับอาเซียนในยุคโลกาภิวัฒน 

 

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- กระบวนการปฏิบัติ 
- กระบวนการทํางานกลุม 

 

 



๔๒ 
 

 
 
๕. การประเมินรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน  

๑. ศึกษาจากสื่อ Power point 
๒. ศึกษาจากใบความรู 
๓. ทําใบงาน 
๔. ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน  
 

๖.การประเมินผล/ เกณฑการประเมิน 
  ๑. การทดสอบกอนเรียน 

๒. ใบงาน 
  ๓. การเขารวมกิจกรรมกลุม 
  ๔. การนําเสนอผลงานจากการคนควา 
  ๕. การทดสอบหลังเรียน 
๗. กิจกรรมการเรียนรู 

๑.  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
๒. ครูอธิบายความรูเก่ียวกับอาเซียนในยุคโลกาภิวัฒนใหนักเรียนฟงโดยใช สื่อ Power point 
๓. นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากใบความรูเรื่อง “อาเซียนในยุคโลกาภิวัฒน” ท่ีครูเตรียมไวให แบงกลุม

รวมกันศึกษาเพ่ือหาขอมูลอาเซียนในยุคโลกาภิวัฒน 
๕. ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอขอมูลขอมูลอาเซียนในยุคโลกาภิวัฒน ท่ีไดรับผิดชอบหนา

ชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล ท่ีแตละกลุมท่ีไดศึกษา 
๖. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเก่ียวกับอาเซียนในยุคโลกาภิวัฒน 
๗. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 
๘.ส่ือการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

๑. สื่อ Power point 
๒. ใบความรู 
๓. ใบงาน 
๔. คนควาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 
 
 

        ใบความรู เรื่อง ทิศทางสังคมไทยตอการเปล่ียนแปลงสูสังคมอาเซียน 
 
   การเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบันในกระบวนการโลกาภิวัฒน และระบบเศรษฐกิจใหม ท้ังในดาน
การเมืองระหวางประเทศ ความมั่นคง เศรษฐกิจ การคา การลงทุน และเทคโนโลยี เพื่อวิเคราะหผลกระทบของ
การปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจระหวางประเทศท่ีมีตอการเคล่ือนยายแรงงานเสรี สกุลเงินตรา การ
แลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรมขามชาติ สภาพของสังคมในภูมภิาคอาเซียน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท่ีกําลัง
เปล่ียนผันไปสูการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ในการจัดต้ังประชาคมอาเซียน และในทางกลับกัน ก็จะพิจารณา
นัยสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีมีตอโลก  และระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศในอนาคต  

ความสําคัญกับการรวมตัวกันในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวที
ระหวางประเทศ ขณะท่ีปญหาหลายอยางซ่ึงเปนปญหาในประเทศกลับขยายวงกวางข้ึนเปนปญหาระหวาง
ประเทศ อาเซียนจึงตองปรับตัวใหเทาทันสถานการณ เพ่ือใหสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนไดอยางทันทวงที และในป พ.ศ.๒๕๔๖ ผูนําอาเซียนไดเห็นพองกันวาถึงเวลาแลวท่ีอาเซียนตองรวมมือ
กันใหเหนียวแนนเขมแข็งและม่ันคงยิ่งข้ึน จึงไดกําหนดใหมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและเรงรัด
กระบวนการสรางประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือเปนการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ี
จะเกิดข้ึนซ่ึงสงผลกระทบตอประเทศไทยในฐานะท่ีเปนสมาชิกอาเซียน จําเปนตองคาดการณและกําหนด
ยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของอาเซียนเปนสําคัญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 
 
 

หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๘ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓               เรื่อง  เขตการคาเสรี  
รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๔      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑       ภาคเรียนท่ี ๒                              เวลา  ๖ ช่ัวโมง   
ผูสอน …………………………................ วันท่ี ………เดือน…………………………..พ.ศ………….. 
 
๑. ผลการเรียนรู  
                มีความรูเขาใจ ความเปนมาเขตการคาเสรีอาเซียนและ หลักการ เหตุผลของประเทศคูเจรจาใน
ความสัมพันธท่ีดีตอกลุมอาเซียน 

 

๒.สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
       

               ความเปนมาเขตการคาเสรีอาเซียนและ หลักการ เหตุผลของประเทศคูเจรจาในความสัมพันธท่ีดี
ตอกลุมอาเซียน 

 

๓.สาระการเรียนรู   
ความรู 

         เขตการคาเสรีอาเซียน 

ทักษะ / กระบวนการ 
               การบูรณาการกระบวนการกลุม  กระบวนการทํางาน  กระบวนการพัฒนาคานิยม  กระบวนการ
คิดวิเคราะห  สังเคราะห กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  กระบวนการสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดย
ใชสื่อเทคโนโลยี 
 คุณลักษณะ 

๑. มีความรับผิดชอบ 
๒. ใฝเรียนรู 
๓. มุงม่ันในการทํางาน 
๔. มีความเขาใจเก่ียวกับเขตการคาเสรีของอาเซียน 

 

๔.สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- กระบวนการปฏิบัติ 
- กระบวนการทํางานกลุม 



๔๕ 
 

 
 

๕.การประเมินรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน  

๑. ศึกษาจากวีดิทัศน 
๒. ศึกษาจากใบความรู 
๓. ทําใบงาน 
๔. ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน  
 

๖.การประเมินผล/ เกณฑการประเมิน 
๑. สังเกตพฤติกรรมความสนใจ/ตั้งใจ 
๒. ตรวจผลงาน 

   

๗.กิจกรรมการเรียนรู 
๑. นักเรียนชมวีดิทัศน หรือภาพขาว สารคดีเก่ียวกับตลาดการคาของประเทศสมาชิกอาเซียนหรือ

ตลาดการคาชายแดน และซักถามเก่ียวกับประสบการณการซ้ือสินคาในประเทศและตางประเทศ 
๒. นักเรียนรวบรวมรายการสินคาท่ีมีการซ้ือขายกันภายในประเทศและระหวางประเทศพรอมกับจัด

กลุมสินคาเปนหมวดหมู 
๓. ครูถามนักเรียนวาถาจะซ้ือสินคาจากตางประเทศ นักเรียนจะเลือกซ้ือสินคาอะไร พรอมบอก

เหตุผลท่ีเลือก เชน คุณภาพสินคา ราคาสินคา การปลอดภาษี หรือความสะดวก เปนตน 
๔. นักเรียนเปรียบเทียบสินคาไทยกับสินคาตางประเทศ และจัดกลุมสินคาวา สินคาชนิดใด ท่ีควร

นําไปขายในตางประเทศ และสินคาตางประเทศชนิดใดท่ีควรนํามาขายในประเทศไทย พรอมบอกเหตุผล และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการคาเสรี 

๕. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง “เขตการคาเสรีอาเซียน” และแบงกลุมรวมกันเสนอความหมายและ
แนวความคิดวาการเปดการคาเสรีจะมีผลดี-ผลเสีย ตอประเทศไทยและประชาคมอาเซียนอยางไร  และเขียน
รายงาน 

๖. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปแนวคิดสําคัญวา เขตการคาเสรีอาเซียนเปนความรวมมือของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทางดานเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการคา การลงทุน และการแขงขันในระดับโลกได 

 
๘.ส่ือการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

๑. วีดิทัศนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการคาชายแดน การคาในตลาดตางประเทศ หรือท่ีเก่ียวของกับการคา
เสรี 
๒. ภาพขาวสารคดีเก่ียวกับการคาชายแดน การคาในตลาดตางประเทศ หรือท่ีเก่ียวของกับการคาเสรี 
๓. ใบความรูเรื่อง เขตการคาเสรีอาเซียน 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 
 
 

                                     ใบความรู  เรื่อง เขตการคาเสรีอาเซียน    
 
 
           เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA เพ่ือใหประเทศในกลุมประชาคม
อาเซียนไดบรรลุวัตถุประสงคดานความเจริญเติบโตและความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ เขตการคาเสรีอาเซียน 
หรือ AFTA ซ่ึงเปนคํายอมาจากคําวา ASEAN Free Trade Area จึงถูกกอตั้งข้ึนในการประชุมผูนําอาเซียน 
(ASEAN Summit) ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไดรับการลงนามในสิงคโปร เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๓๕ ประเทศ
ในกลุมประชาคมอาเซียนไดเขารวมในขอตกลงเขตการคาเสรีในชวงปตางๆ ดังนี้ 
 ป พ.ศ. ๒๕๓๘ ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 
 ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศลาว พมา 
 ป พ.ศ. ๒๕๔๒ ประเทศกัมพูชา 
                เขตการคาเสรีเปนขอตกลงโดยสมาชิกกลุมอาเซียนซ่ึงกังวลตอผลิตภัณฑหัตถกรรมทองถ่ินของ
ตนเอง เก่ียวกับการตลาดและคุณภาพของสินคา เขตการคาเสรีเปนการลดภาษีศุลกากรเพ่ือใหสินคาภายใน
อาเซียนเกิดการหมุนเวียน การกอตั้งเขตการคาเสรีมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

๑) เพ่ิมปริมาณการคาภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
๒) สรางแรงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภูมิภาคใหมากข้ึน 
๓) ทําใหภูมิภาคอาเซียนเปนฐานการผลิตท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับโลก 

การดําเนินการของเขตการคาเสรีอาเซียนนําไปสูการอํานวยความสะดวกตอการคาภายในภูมิภาคอาเซียน โดย
การปรับกระบวนการดานตรวจคนเขาเมือง ภาษี และลดอุปสรรคอันเกิดจากมาตรการกีดกันทางการคา ดังนี้ 

๑) ปรับข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองใหสอดคลองกัน 
๒) ปรับ Tariff Nomenclature ใหสอดคลองกัน 
๓) ใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตาม GATT Valuation Agreement 
๔) อํานวยความสะดวกพิธีการตรวจคนเขาเมืองดวย Green Lane 
๕) ยกเลิกคาธรรมเนียมการตรวจคนเขาเมือง 
๖) ปรับมาตรฐานผลิตภัณฑและการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองของประเทศสมาชิกใหสอดคลองกัน 
๗) จัดทําความตกลงวาดวยการยอมรับรวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

หนวยการเรียนรู 
รายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๘ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔                เรื่อง  ผลกระทบการเปล่ียนแปลงในสังคมไทย  
รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๔         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑         ภาคเรียนท่ี ๒                            เวลา ๔ ช่ัวโมง  
ผูสอน …………………………................ วันท่ี ………เดือน…………………………..พ.ศ………….. 
 
๑. ผลการเรียนรู  

มีความรูเขาใจ ตระหนัก ตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสามารถปรับตนเองดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไทย ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกไดอยางมีความสุข 
 

๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
      ตระหนัก ตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสามารถปรับตนเองดํารงชีวิตอยูในสังคมไทย ประชาคม
อาเซียน  และสังคมโลกไดอยางมีความสุข 
 

๓.สาระการเรียนรู   
ความรู 

                ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
ทักษะ / กระบวนการ 

               การบูรณาการ กระบวนการกลุม  กระบวนการทํางาน  กระบวนการพัฒนาคานิยม  กระบวนการ
คิดวิเคราะห  สังเคราะห กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  กระบวนการสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดย
ใชสื่อเทคโนโลยี  
 

 คุณลักษณะ 
๑. มีความรับผิดชอบ 
๒. ใฝเรียนรู 
๓. มุงม่ันในการทํางาน 
๔. มีความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

 

๔.สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- กระบวนการปฏิบัติ 
- กระบวนการทํางานกลุม 
 
 
 

 



๔๘ 
 

๕.การประเมินรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน  

๑. ศึกษาจากวีดิทัศน 
๒. ศึกษาจากใบความรู 
๓. ทําใบงาน 
๔. ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน  
 

๖.การประเมินผล/ เกณฑการประเมิน 
  ๑. การทดสอบกอนเรียน 

๒. วีดิทัศนเรื่องท่ีเก่ียวของกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
  ๓. ภาพขาวสารคดีเก่ียวกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
  ๔. การเขารวมกิจกรรมกลุม 
  ๕. ใบความรูเรื่อง ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

๖. การนําเสนอผลงานจากการคนควา 
๗. การทดสอบหลังเรียน 

 

๗.กิจกรรมการเรียนรู 
๑. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
๒. นักเรียนชมวีดิทัศน หรือภาพขาว สารคดีท่ีเก่ียวของกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
๓. ครูใหนักเรียนรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ในสื่อการ

เรียนรูตางๆ เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ 
๔. ครูซักถามนักเรียนเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

ท่ีนักเรียนไดรวบรวมขอมูล 
๕. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง “ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย” และแบงกลุมรวมกัน

ศึกษาขอมูลเก่ียวกับผลกระทบเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยจากสื่อตางๆ  และเขียนรายงาน 
๖. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปแนวคิดสําคัญเก่ียวกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
๗.  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 

๘.ส่ือการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
๑. สื่อวีดิทัศน เรื่อง ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
๒. ใบความรู 
๓. ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน  

 

 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ใบความรู เร่ือง ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

 
การเขารวมประชาคมอาเซียนสงผลกระทบตอประเทศไทยดังนี้ 
๑. ประโยชนตอผูผลิต 

๑.๑ กระตุนใหมีการปรับโครงสรางการผลิตในประเทศท้ังสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

๑.๒ ยกระดับความสามารถทางการผลิต 
๑.๓ ผูผลิตสามารถนําเขาวัตถุดิบท่ีถูกลง และลดตนทุนการผลิต 
๑.๔ ผูผลิตสินคาของไทย สามารถท่ีจะใชประโยชนจาก Supply Chain ในอาเซียน เชน  

การใชวัตถุดิบ หรือสินคาก่ึงสําเร็จรูปจากประเทศอาเซียนอ่ืนๆ หรืออาจโยกยายฐานการผลิตไปยังประเทศ
อาเซียนอ่ืนๆ หรือเลือกใชปจจัยการผลิตท่ีมีความไดเปรียบสูงสุดจากประเทศอาเซียนอ่ืนๆ ไดอยางเต็มท่ี เชน 

- กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม มีจุดเดนในดานทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และแรงงาน 
- สิงคโปร มาเลเซีย มีจุดเดนในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เปนฐานการผลิต เปนตน 
๒. ประโยชนตอผูสงออก – ผูนําเขา 

๒.๑ ตลาดสินคากวางข้ึน สามารถรักษาตลาดเดิม เชน สหรัฐฯ ญี่ปุน และขยายตลาดใหม 
เชน จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

๒.๒ เปนประตูการคาสูภูมิภาคใกลเคียง 
๒.๓ ผูสงออกสามารถขยายการคาและบริการ และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันจากภาษี
เขาของประเทศคูเจรจาท่ีลดลง 
๒.๔ สรางพันธมิตร เพ่ิมอํานาจการตอรอง 
๒.๕ ขยายการสงออกและโอกาสทางการคา เม่ืออุปสรรคภาษีและมิใชภาษีระหวางอาเซียน
ถูกยกเลิกไป จะเปดโอกาสใหสินคาเคลื่อนยายเสรี ไทยจะมีโอกาสท่ีขยายการสงออกไปยัง
อาเซียนไดมากข้ึน 

๓. ประโยชนตอผูบริโภค 
๓.๑ ผูบริโภคซ้ือสินคาไดในราคาท่ีถูกลง เลือกซ้ือสินคาไดหลากหลายมากข้ึน 
๓.๒ ผูบริโภคไดรับความคุมครองจากขอตกลงความรวมมือระหวางกันของอาเซียน 

๔. ประโยชนตอเกษตรกร 
๔.๑ สามารถสงสินคาเกษตรออกไปขายไดมากข้ึน เนื่องจากภาษีสินคาเกษตรเปน ๐ 
๔.๒ สามารถขยายตลาดสินคาเกษตรไปยังประเทศนอกกลุมได และมีอํานาจในการตอรองท่ี
สูงข้ึน 

การเตรียมการของภาครัฐรองรับการเปดเสรียกเลิกโควตา 
ภาครัฐไดจัดเตรียมแนวทางการใชมาตรการอ่ืนๆ ท่ีไมขัดตอพันธกรณีภายใต AFTA ควบคูไปกับการ

ยกเลิกโควตา โดยอาศัยขอยกเวนท่ัวไปของความตกลงท่ีอนุญาตใหประเทศสมาชิกสามารถบังคับใชมาตรการ
ท่ีจําเปนเพ่ือปกปองชีวิต หรือสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช เชน 

- มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) 
- การกําหนดมาตรฐานสินคา     - ชองทางและเวลานําเขาท่ีเหมาะสม 



๕๐ 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๑ 
 

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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