
หน่วยการเรียนรู้ 
 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางปนัดดา   สุทธสิริ 

ครูช านาญการพเิศษ  โรงเรียนอนบุาลล าพูน 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางปนัดดา   สุทธสิริ 

ครูช านาญการพเิศษ  โรงเรียนอนบุาลล าพูน 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาความเป็นมา เป้าหมาย วัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียน จ านวนประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ ชื่อเป็นทางการของประเทศสมาชิกอาเซียน สัญลักษณ์และธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน เพลงอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ข้อมูลพื้นฐาน สภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ผลของ 
การเป็นประชาคมอาเซียนที่มีต่อประเทศไทย และความส าคัญของการอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคม การมีส่วนร่วม หรืออธิบายความแตกต่าง วิเคราะห์ความส าคัญ 
ในการใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การน าเสนออาเซียนศึกษาของ
โรงเรียนให้ชุมชนทราบ 

เพื่อการตระหนักและเห็นความส าคัญของความร่วมมือกันในภูมิภาคในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน การแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันโดยสันติวิธี ชื่นชมการด าเนินชีวิตที่หลากหลายของประเทศ 
สมาชิกอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5 

 

 

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

ความเป็นมาของอาเซียน 

เรียนรู้สู่อาเซียน กฎบัตรอาเซียน 

ทักทายในอาเซียน 

เปิดประตูสู่อาเซียน 5 
(ส 4.2) 

 ธงอาเซียนและธง

ประเทศกลุ่มอาเซียน 

วัฒนธรรมของประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

เพลงอาเซียน 

เงินตราอาเซียน 

เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 



โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5        เวลา   15   ชั่วโมง 

แผนการเรียนรู้ที่ ชื่อแผนการเรียนรู้ เวลา / ชั่วโมง 
1 ความเป็นมาของอาเซียน 2 
2 กฎบัตรอาเซียน 1 
3 ประเทศสมาชิกอาเซียน 2 
4 ธงอาเซียนและธงประเทศกลุ่มอาเซียน 2 
5 เพลงอาเซียน 1 
6 เงินตราอาเซียน 1 
7 วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 2 
8 เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 1 
9 ทักทายในอาเซียน 2 
10 เรียนรู้สู่อาเซียน 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5   โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย    ทับค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. ประเทศใดที่มีลักษณะการปกครองเหมือนประเทศไทย 
ก. ลาว 
ข. บรูไน 
ค. มาเลเซีย 
ง. อินโดนีเซีย 

2. ประเทศไทยเป็นประธานประชาคมอาเซียนในช่วง
ระยะเวลาใด 
ก. พ.ศ.2549-2550 
ข. พ.ศ.2551-2552 
ค. พ.ศ.2553-2554 
ง. พ.ศ.2555-2556 

3. เป้าหมายส าคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาในประชาคม
อาเซียน 
ก. ความร่วมมือในการพัฒนาประวัติศาสตร์และสังคม

วัฒนธรรม 
ข. ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ความร่วมมือในการพัฒนาการเมืองและความมั่นคง 
ง. ความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ทรัพยากรมนุษย์ 
4. การก าหนด 3 เสาหลักการศึกษาในการขับเคลื่อนการ

สร้างประชาคมอาเซียนมีอะไรบ้าง 
ก. การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ 
ค. การเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคม 
ง. การเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง 

5. การประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมอาเซียนคร้ังแรกที่ใด 
ก. ไทย 
ข. ฟิลิปปินส์ 
ค. มาเลเซีย 
ง. สิงคโปร์ 

6. ประเทศใดที่ลงนามปฏิญญากรุงเทพล่าสุด 
ก. ลาว 
ข. สิงคโปร์ 
ค. กัมพูชา 
ง. เวียดนาม 

7. อาเซียน + 3 3 หมายถึงประเทศใดบ้าง 
ก. จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี 
ข. ญ่ีปุ่น เกาหลี และอินเดีย 
ค. บรูไน ลังกา และอินเดีย 
ง. อินเดีย นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 

8. ประธานอาเซียนด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 
ก. 1  ปี 
ข. 2  ปี 
ค. 3  ปี 
ง. 4  ปี 

9. ประเทศใดไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎบัตรอาเซียน 
ก. กัมพูชา 
ข. จีน 
ค. สิงคโปร์ 
ง. บรูไน 

 



10. ข้อใดแสดงถึงการเห็นความส าคัญของการมีสิทธิ
มนุษยชนในประเทศ 
ก. การคุ้มครองด้านสิทธิเด็ก 
ข. การมีกฎหมายระหว่างประเทศ 
ค. การแต่งกายตามข้อบังคับของศาสนา 
ง. การปกครองตามระบอบสังคมนิยม 

11. ข้อใดแสดงถึงความสามารถในการท างานและการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน 
ก. ความสามัคคีในการท างาน 
ข. ความเข้มแข็งของผู้ร่วมงาน 
ค. การแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี 
ง. การท างานและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 

12. ค าว่า ASEAN  เกิดจากการรวมตัวกี่ประเทศในเร่ิมแรก 
ก. 3  ประเทศ 
ข. 5  ประเทศ 
ค. 7  ประเทศ 
ง. 10  ประเทศ 

13. ก๊าซธรรมชาติ เป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศใด 
ก. ลาว 
ข. บรูไน 
ค. กัมพูชา 
ง. ฟิลิปปินส์ 

14. สินค้าส่งออกเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทยคืออะไร 
ก. ข้าว 
ข. น้ ามัน 
ค. ข้าวโพด 
ง. ยางพารา 

15. แม่น้ านานาชาติของอาเซียนคือแม่น้ าอะไร 
ก. แม่น้ าชี 
ข. แม่น้ ามูล 
ค. แม่น้ าโขง 
ง. แม่น้ าเจ้าพระยา 

16. ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศกลุ่มอาเซียนที่นับถือ
ศาสนาคริสต์คือประเทศใด 
ก. มาเลเซีย 
ข. สิงคโปร์ 
ค. ฟิลิปปินส์ 
ง. อินโดนีเซีย 

17. ประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อด้านตะวันออกของประเทศ
ไทยคือประเทศใด 
ก. พม่า  ลาว   
ข. ลาว  กัมพูชา 
ค. เวียดนาม  พม่า 
ง. กัมพูชา  เวียดนาม 

18. ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นเมื่อใด 
ก. พ.ศ.2555 
ข. พ.ศ.2556 
ค. พ.ศ.2557 
ง. พ.ศ.2558 

19. ประเทศสิงคโปร์มีรายได้ส่วนใหญ่จากข้อใด 
ก. ค้าขาย 
ข. เพาะปลูก 
ค. เลี้ยงสัตว์ 
ง. อุตสาหกรรม 

20. ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีทางออก
ทะเลคือประเทศใด 
ก. ลาว 
ข. พม่า 
ค. บรูไน 
ง. กัมพูชา 



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5   โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
 

1. ค 
2. ค 
3. ง 
4. ง 
5. ง 
6. ข 
7. ก 
8. ก 
9. ข 
10. ก 

11. ก 
12. ข 
13. ข 
14. ก 
15. ค 
16. ค 
17. ข 
18. ง 
19. ก 
20. ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้    เปิดประตูสู่อาเซียน 5 

รหัส-ชื่อ  ส 15101    กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม    

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5          ภาคเรียนท่ี   1    ปีการศึกษา  2555     เวลา   15    ชั่วโมง      

ผู้สอน นางปนัดดา   สุทธสิริ                        โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

มาตรฐานการเรียนรู้   
มาตรฐาน ส 4. 2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และ 
   การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ 
   วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
ตัวชี้วัด 
 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
สมรรถนะส าคัญ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

สาระส าคัญ 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน   เป็นองค์กรภูมิศาสตร์ การเมือง และ
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด  10  
ประเทศ  ได้แก่  ไทย มาเลเซียน  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  กัมพูชา  เวียดนามและ
ประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนา
สังคม  วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 



สาระการเรียนรู้ 
1. ความเป็นมา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน 
2. กฎบัตรอาเซียน และความส าคัญของประชาคมอาเซียนที่มีต่อประเทศไทย 
3. ชื่อที่เป็นทางการของอาเซียน จ านวนและรายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
4. ลักษณะและความหมายของธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและธงอาเซียน 
5. ความหมายของเพลงอาเซียน 
6. สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศกลุ่มอาเซียน 
7. วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
8. เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
9. ค าพูดพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารในประเทศกลุ่มอาเซียน 
10. เหตุผลที่ต้องเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

 
การประเมินผลรวบยอด 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ / กระบวนการ (P) 

1. ความเป็นมา เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
อาเซียน 

2. กฎบัตรอาเซียน และ
ความส าคัญของประชาคม
อาเซียนที่มีต่อประเทศไทย 

3. ชื่อที่เป็นทางการของอาเซียน 
จ านวนและรายชื่อประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

4. ลักษณะและความหมายของ
ธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน
และธงอาเซียน 

5. ความหมายของเพลงอาเซียน 
 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2. ทักษะการปฏิบัติ 
3. ทักษะการสื่อสาร 

 



ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ / กระบวนการ (P) 

6. สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราของประเทศกลุ่ม
อาเซียน 

7. วัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

8. เศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครองของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

9. ค าพูดพื้นฐานที่ใช้ในการ
สื่อสารในประเทศกลุ่ม
อาเซียน 

10. เหตุผลที่ต้องเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

  

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้   
 ครั้งท่ี  1  (2 ชั่วโมง) 

1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ  
2. ตัวแทนนักเรียนน าข่าวเกี่ยวกับการประชุมอาเซียนมาเล่าหน้าชั้น แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ

เน้ือหาของข่าว 
3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน  ศึกษาค้นคว้าในเร่ืองต่อไปนี้ ความเป็นมา เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน 
3.1 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน 
3.2 เป้าหมายของการก่อตั้งประชาคม                                                                                                                                                                      

อาเซียน 
3.3 วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 

4. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า แล้วรวบรวมเอกสารรายงานผลการศึกษาค้นคว้าของทุก
กลุ่มไว้ศึกษาในชั้นเรียน 

5. นักเรียนน าข้อมูลจากการน าเสนอมาเขียนแผนภาพความคิด เร่ือง ความเป็นมาของอาเซียน 
 
 



 ครั้งท่ี  2  (1 ชั่วโมง) 
1. นักเรียนเล่นเกมจับคู่ธงอาเซียน โดยสื่อกระดานแม่เหล็ก ประตูสู่อาเซียน 
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ือง กฎบัตรอาเซียน   
3. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา โดยครูใช้ค าถาม ยกตัวอย่างเช่น 

3.1 กฎบัตรอาเซียนคืออะไร 
3.2 กฎบัตรอาเซียนมีความส าคัญอย่างไร 
3.3 กฎบัตรอาเซียนกล่าวถึงความร่วมมือในด้านใด 

4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดบน
กระดาน นักเรียนจดบันทึกแผนภาพความคิดลงในสมุด 

5. นักเรียนท าใบงาน เร่ือง กฎบัตรอาเซียน 
 
 ครั้งท่ี  3  (2 ชั่วโมง) 

1. นักเรียนดูแผนที่ประเทศกลุ่มอาเซียน แล้วร่วมกันสนทนาถึงที่ตั้งและเขตติดต่อของประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 

2. ตัวแทนนักเรียนออกมาชี้ต าแหน่งของประเทศต่างๆ ตามที่ครูก าหนด 
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปจ านวนและรายชื่อประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
4. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าชื่อที่เป็นทางการ

ของอาเซียน จ านวนและรายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน 
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปชื่อที่เป็นทางการของอาเซียน จ านวนและรายชื่อประเทศสมาชิก

อาเซียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
7. นักเรียนท าใบงาน แผนที่ประเทศกลุ่มอาเซียน 

 
 ครั้งท่ี  4  (2 ชั่วโมง) 

1. นักเรียนดูธงชาติประเทศต่างๆ ที่ครูน ามาให้ดู ร่วมกันทายว่าธงชาติที่น ามาเป็นธงชาติประเทศ
อะไร 

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 11 กลุ่ม ตามธงอาเซียนและธงประเทศกลุ่มอาเซียน  
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้คว้าลักษณะและความหมายของธงที่ได้รับมอบหมาย 
4. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน 
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าธงประเทศกลุ่มอาเซียนและธงอาเซียน 

 
 



 ครั้งท่ี  5  (1 ชั่วโมง) 
1. นักเรียนฟังเพลง The ASEAN Way  แล้วร่วมกันสนทนา โดยครูใช้ค าถาม เช่น 

1.1  นักเรียนเคยได้ยินเพลงนี้หรือไม่ 
1.2  นักเรียนเคยได้ยินเพลงนี้ที่ไหน 
1.3  นักเรียนคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไร 

2. นักเรียนดูแผนภูมิเพลง The ASEAN Way  และความหมายของเพลง 
3. นักเรียนฝึกร้องเพลงตามแผ่นซีดี 2-3 รอบ 
4. นักเรียนท าใบงาน ค าศัพท์จากบทเพลง 

 
 ครั้งท่ี  6  (1 ชั่วโมง) 

1. ครูทดสอบความรู้เดิมของนักเรียนเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใช้ค าถาม ยกตัวอย่างเช่น  
ขณะนี้นักเรียนมีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ ถ้าต้องการแลกเป็นเงินของประเทศลาว นักเรียนจะมีเงินของ
ประเทศลาวเท่าไหร่ สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่ไหน 

2. นักเรียนดูภาพสกุลเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียน แล้วศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่างๆ 
ในประเทศกลุ่มอาเซียนจากแหล่งเรียนรู้ 

3. นักเรียนท ากิจกรรมตามใบงาน สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
4. ตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลการท ากิจกรรม 
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศกลุ่ม

อาเซียนอีกคร้ัง 
6. นักเรียนน าความรู้จากการสรุปมาเขียนเป็นแผนภาพความคิด 

 
 ครั้งท่ี  7  (2 ชั่วโมง) 

1. นักเรียนดูการ์ตูน ท่องโลกอาเซียน จากวิดีทัศน์ 
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม ตามประเทศกลุ่มอาเซียน โดยการจับฉลาก 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้คว้าวัฒนธรรมทางศาสนา ประเพณี สถานที่ส าคัญ  ศิลปะ             

การแต่งกาย  อาหาร ฯลฯ  ของประเทศที่จับฉลากได้ 
4. แต่ละกลุ่มจัดท าสื่อแผนภูมิภาพเพื่อน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน 
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
6. นักเรียนท าใบงาน วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
 
 



 ครั้งท่ี  8  (1 ชั่วโมง) 
1. นักเรียนดูภาพสินค้าแล้วตอบค าถามว่าเป็นสินค้าจากประเทศอะไร พร้อมทั้งบอกเหตุผล  

ยกตัวอย่างเช่น  ภาพปลาย่างปลากรอบ  ค าตอบ  เป็นสินค้าจากประเทศกัมพูชา  เพราะมีทะเลสาบน้ าจืด
ขนาดใหญ่อยู่กลางประเทศ 

2. นักเรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
3. ตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน 4-5 คน 
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
5. นักเรียนน าความรู้จากการสรุปมาเขียนเป็นแผนภาพความคิด 

 
 ครั้งท่ี  9  (2 ชั่วโมง) 

1. นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างบุคคลในประเทศกลุ่มอาเซียน แล้วร่วมกันสนทนาถึง
ค าพื้นฐานในการทักทาย 

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 9 กลุ่ม ตามประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน โดยการจับฉลาก 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้คว้าค าพูดพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารในประเทศกลุ่มอาเซียนจาก    

ใบความรู้และแหล่งเรียนรู้ 
4. แต่ละกลุ่มเตรียมการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับค าพูดพื้นฐานของแต่ละประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 
5. นักเรียนตัวแทนกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปค าพูดพื้นฐานของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าพจนานุกรมค าพูดพื้นฐานของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 
 ครั้งท่ี  10  (1 ชั่วโมง) 

1. นักเรียนดูแผนที่ประเทศกลุ่มอาเซียน แล้วสนทนาทบทวนเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่

ต้องเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
3. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
5. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่จะเกิดกับนักเรียนเมื่อประเทศไทยเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
6. นักเรียนน าความรู้จากการสรุปและการแสดงความคิดเห็นมาเขียนเป็นแผนภาพความคิด 
7. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ  



สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. หนังสือ เอกสารเกี่ยวกับอาเซียน 
3. เว็บไซต์ 
4. ห้องสมุด 
5. ห้องแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
6. ข่าวเกี่ยวกับการประชุมอาเซียน 
7. สื่อกระดานแม่เหล็ก ประตูสู่อาเซียน 
8. ใบความรู้ เร่ือง กฎบัตรอาเซียน 
9. ใบงาน เร่ือง กฎบัตรอาเซียน 
10. แผนที่ประเทศกลุ่มอาเซียน 
11. ใบงาน แผนที่ประเทศกลุ่มอาเซียน 
12. ธงอาเซียนและธงประเทศกลุ่มอาเซียน 
13. ซีดีเพลง The ASEAN Way   
14. แผนภูมิเพลง The ASEAN Way  
15. ใบงาน ค าศัพท์จากบทเพลง 
16. ภาพสกุลเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
17. ใบงาน สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
18. การ์ตูน ท่องโลกอาเซียน 
19. ฉลากแบ่งกลุ่ม 
20. ใบงาน วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
21. ภาพสินค้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
22. ใบความรู้ การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
23. ภาพเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างบุคคลในประเทศกลุ่มอาเซียน 
24. ใบความรู้ ค าพูดพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารในประเทศกลุ่มอาเซียน 
25. แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 



การวัดผลและประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
  1.  ครูประเมิน 
  2.  เพื่อนประเมิน 
  3.  ผู้ปกครองประเมิน 
 สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมิน 
  1.  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  2.  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
  3.  การน าเสนอผลงาน 
  4.  การตรวจผลงาน 
  5.  การตรวจแบบทดสอบ 
 เครื่องมือวัด 
  1.  แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  2.  แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
  3.  แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
  4.  แบบประเมินการตรวจผลงาน 
  5.  แบบทดสอบ 
 เกณฑ์การวัดและประเมิน 
  1.  สังเกตการท างานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  2.  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  3.  การน าเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  4.  การตรวจผลงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
  5.  การตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 20 
  6.  การตรวจแบบทดสอบหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม                           รหัส-ชื่อ  ส 15101  

หน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5      แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   1     เร่ือง  ความเป็นมาของอาเซียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5        ภาคเรียนท่ี   1    ปีการศึกษา  2555                                     เวลา    2    ชั่วโมง      

ผู้สอน นางปนัดดา   สุทธสิริ                                                                                   โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

1.  สาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์ 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้  ส 4. 2 
 เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
3.  ตัวชี้วัดท่ี  2 
 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 
 
4. สาระส าคัญ 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน   เป็นองค์กรภูมิศาสตร์ การเมือง และ
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด  10  
ประเทศ  ได้แก่  ไทย มาเลเซียน  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  กัมพูชา  เวียดนามและ
ประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนา
สังคม  วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู ้
ความเป็นมา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน 

ทักษะ/กระบวนการ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

คุณลักษณะ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 



6.  เนื้อหาสาระ 
 ความเป็นมา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน 
 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   

1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ  
2. ตัวแทนนักเรียนน าข่าวเกี่ยวกับการประชุมอาเซียนมาเล่าหน้าชั้น แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ

เน้ือหาของข่าว 
3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน  ศึกษาค้นคว้าในเร่ืองต่อไปนี้ ความเป็นมา เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน 
3.1 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน 
3.2 เป้าหมายของการก่อตั้งประชาคม                                                                                                                                                                      

อาเซียน 
3.3 วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 

4. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า แล้วรวบรวมเอกสารรายงานผลการศึกษาค้นคว้าของทุก
กลุ่มไว้ศึกษาในชั้นเรียน 

5. นักเรียนน าข้อมูลจากการน าเสนอมาเขียนแผนภาพความคิด เร่ือง ความเป็นมาของอาเซียน 
 
8.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. ข่าวเกี่ยวกับการประชุมอาเซียน 
2. หนังสือ เอกสารเกี่ยวกับอาเซียน 
3. เว็บไซต์ 
4. ห้องสมุด 
5. ห้องแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
6. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

9.  การวัดผลและประเมินผล 
 9.1  ผู้ประเมิน 
  9.1.1  ครูประเมิน 
  9.1.2  เพื่อนประเมิน 
  9.1.3  ผู้ปกครองประเมิน 
 9.2  สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมิน 
  9.2.1  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 



  9.2.2  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.2.3  การน าเสนอผลงาน 
  9.2.4  การตรวจผลงาน 
  9.2.5  การตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
 9.3  เครื่องมือวัด 
  9.3.1  แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  9.3.2  แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.3.3  แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
  9.3.4  แบบประเมินการตรวจผลงาน 
  9.3.5  แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.4  เกณฑ์การวัดและประเมิน 
  9.4.1  สังเกตการท างานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.2  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.3  การน าเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.4  การตรวจผลงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
  9.4.5  การตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสานา และ วัฒนธรรม                           รหัส-ชื่อ  ส 15101  

หน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5       แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   2     เร่ือง    กฎบัตรอาเซียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5        ภาคเรียนท่ี   1    ปีการศึกษา  2555                                     เวลา    1    ชั่วโมง      

ผู้สอน นางปนัดดา   สุทธสิริ                                                                                   โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

1.  สาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์ 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้  ส 4. 2 
 เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
3.  ตัวชี้วัดท่ี  2 
 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 
  
4. สาระส าคัญ 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน   เป็นองค์กรภูมิศาสตร์ การเมือง และ
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด  10  
ประเทศ  ได้แก่  ไทย มาเลเซียน  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  กัมพูชา  เวียดนามและ
ประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนา
สังคม  วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู ้
กฎบัตรอาเซียน และความส าคัญของประชาคมอาเซียนที่มีต่อประเทศไทย 

ทักษะ/กระบวนการ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

คุณลักษณะ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 



6.  เนื้อหาสาระ 
 กฎบัตรอาเซียน และความส าคัญของประชาคมอาเซียนที่มีต่อประเทศไทย 
 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   

1. นักเรียนเล่นเกมจับคู่ธงอาเซียน โดยสื่อกระดานแม่เหล็ก ประตูสู่อาเซียน 
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ือง กฎบัตรอาเซียน   
3. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา โดยครูใช้ค าถาม ยกตัวอย่างเช่น 

3.1 กฎบัตรอาเซียนคืออะไร 
3.2 กฎบัตรอาเซียนมีความส าคัญอย่างไร 
3.3 กฎบัตรอาเซียนกล่าวถึงความร่วมมือในด้านใด 

4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดบน
กระดาน นักเรียนจดบันทึกแผนภาพความคิดลงในสมุด 

5. นักเรียนท าใบงาน เร่ือง กฎบัตรอาเซียน 
 
8.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. สื่อกระดานแม่เหล็ก ประตูสู่อาเซียน 
2. ใบความรู้ เร่ือง กฎบัตรอาเซียน 
3. ใบงาน เร่ือง กฎบัตรอาเซียน 
 

9.  การวัดผลและประเมินผล 
 9.1  ผู้ประเมิน 
  9.1.1  ครูประเมิน 
  9.1.2  เพื่อนประเมิน 
  9.1.3  ผู้ปกครองประเมิน 
 9.2  สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมิน 
  9.2.1  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.2.2  การตรวจผลงาน 
 9.3  เครื่องมือวัด 
  9.3.1  แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.3.2  แบบประเมินการตรวจผลงาน 
 
 



 9.4  เกณฑ์การวัดและประเมิน 
  9.4.1  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.2  การตรวจผลงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ เรื่อง กฎบัตรอาเซียน 
 

 
ความหมายและความส าคัญของกฎบัตรอาเซียน 
 

“กฎบัตรอาเซียน” คือ ธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของอาเซียน เป็นความตกลงระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ก าหนดกรอบโครงสร้างองค์กร เป้าหมาย หลักการ และกลไกที่ส าคัญต่างๆ ภายในอาเซียน 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี ้

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการด าเนินการตามเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะ 
ความพยายามที่จะรวมตัวกันเป็น “ประชาคม” ภายใน พ.ศ. 2558 
2. เพื่อสร้างกลไกส่งเสริมให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตามความตกลงต่างๆ ของอาเซียน 
3. เพื่อท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงมากขึ้นโดย

การบังคับใช้กฎบัตรดังกล่าวจะท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีกติกาการด าเนินงานอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 13 เมื่อปี 2550 ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้น าอาเซียนได้ลงนามใน

กฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ตามที่ผู้น าอาเซียนได้ตกลงกันไว้โดย
วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน คือ ท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
และเคารพกฎกติกาในการท างานมากขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็น
องค์กรระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental Organization) 

 
กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยข้อบทต่างๆ 13 บท 55 ข้อ มีประเด็นใหม่ที่แสดงความก้าวหน้าของ

อาเซียน ได้แก่ 
1. การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 
2. การให้อ านาจเลขาธิการอาเซียนสอดส่องและรายงานการท าความตกลงของรัฐสมาชิก 
3. การจัดตั้งกลไกส าหรับการระงับข้อพิพาทต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก 
4. การให้ผู้น าเป็นผู้ตัดสินว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อรัฐ ผู้ละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอาเซียนอย่าง

ร้ายแรง 
5. การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอ่ืนในการตัดสินใจได้หากไม่มีฉันทามติ 
6. การส่งเสริมการปรึกษาหารือกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อ

ผลประโยชน์ร่วม ซึ่งท าให้การตีความหลักการห้ามแทรกแซงกิจการภายในมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 



7. การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้
อย่างทันท่วงที 

8. การเปิดช่องทางให้อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภาคประชาสังคมมากขึ้น 
9. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน 

2 คร้ังต่อปี จัดตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือในแต่ละ 3 เสาหลัก และการมีคณะกรรมการผู้แทน
ถาวรประจ าอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชุมของอาเซียน เป็นต้น 

กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551 กล่าวคือ หลังจากที่ประเทศสมาชิกครบ
ทั้ง 10 ประเทศ ได้ให้สัตยาบัน กฎบัตร และการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 14 ระหว่างวันที่ 28
กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2552 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นการประชุมระดับผู้น าอาเซียนคร้ังแรกหลังจากกฎบัตรมี
ผลบังคับใช้ 

จุดเด่นประการหนึ่งของกฎบัตรอาเซียน คือ การที่ข้อบทต่างๆ ถูกก าหนดขึ้นเพื่อให้อาเซียนเป็น
องค์กรที่ประชาชนเข้าถึงและเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศสมาชิกมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น ในโอกาสที่
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 14 จึงได้ก าหนดค าขวัญของการประชุมว่า “กฎ
บัตรอาเซียนเพื่อประชาชนอาเซียน” (ASEAN Charter for ASEAN Peoples) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่างๆ ที่ประชาชนอาเซียนจะได้รับจากการบังคับใช้กฎบัตรดังกล่าว 
 
 
สาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน 
 
 

กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วยข้อบทต่างๆ 13 บท 55 ข้อ ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน 
เหตุผลในการจัดท ากฎบัตรอาเซียน ตลอดจนเจตนารมณ์ในการสร้างประชาคมอาเซียนอาจสรุปบทบัญญัติที่
ส าคัญของกฎบัตรอาเซียนได้ดังน้ี 

หมวดท่ี 1 เป้าหมายและหลักการ หมวดนี้ระบุเป้าหมายและหลักการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐสมาชิก อาทิ เป้าหมายการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคความกิน
ดีอยู่ดีของประชาชน การลดช่องว่างของการพัฒนา การเคารพสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมประชาธิปไตย การ
ส่งเสริมความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและการสร้างความรู้สึก
ร่วมกันในความเป็นอาเซียน ส่วนหลักการ ได้แก่ การเคารพอ านาจอธิปไตยการไม่แทรกแซงกิจการภายใน 
และการเคารพในความแตกต่างของกันและกัน เป็นต้น 

 
 
 



หมวดท่ี 4 องค์กรของอาเซียน ระบุถึงอ านาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ของอาเซียน อาทิ 
1. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการก าหนดนโยบาย จัดการประชุม ปีละ 2 คร้ัง 
2. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ซึ่งมีรัฐมนตรีต่างประเทศของแต่ละประเทศเป็นสมาชิกมีหน้าที่

ประสานงานระหว่างเสาหลักทั้ง 3 ของการจัดต้ังประชาคมอาเซียน 
3. คณะมนตรีประชาคมอาเซียนมีหน้าที่ประสานงานและติดตามการด าเนินงาน  เพื่อจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียนในแต่ละเสาหลัก 
4. เลขาธิการอาเซียน ซึ่งมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการติดตามรายงานการปฏิบัติงานตามความตกลงของ

ประเทศสมาชิกและสนับสนุนให้มีการติดต่อกันระหว่างองค์กรของอาเซียนกับภาคประชาสังคม 
5. คณะผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการท างานของคณะมนตรีประชาคม

อาเซียน 
6. องค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียนที่ท าหน้าที่ปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประเทศ

สมาชิก 
หมวดท่ี 5 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน เช่น องค์กรรัฐสภาอาเซียน องค์กรภาคธุรกิจ องค์กร

ภาคประชาสังคมที่ได้รับการรับรองโดยอาเซียน กลุ่มนักวิชาการและองค์กรด้านการศึกษา 
หมวดท่ี 7 กระบวนการตัดสินใจ หลักทั่วไป คือ ฉันทามติ แต่มีข้อยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถหา

ฉันทามติได ้ต้องส่งเร่ืองให้ผู้น าตัดสินใจต่อไป 
หมวดท่ี 8 การระงับข้อพิพาท ก าหนดรายละเอียดของกลไกการระงับข้อพิพาทในระดับต่างๆ  อาทิ 

การปรึกษาหารือและเจรจาระหว่างคู่พิพาทเป็นอันดับแรก  การให้ประธานอาเซียนหรือเลขาธิการอาเซียน
เป็นผู้ไกล่เกลี่ย หากคู่พิพาทร้องขอและการให้ที่ประชุมสุดยอดเป็นผู้หาข้อยุติกรณีพิพาท  

หมวดท่ี 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน ให้อาเซียนส่งเสริมความรู้สึกของประชาชนใน
การเป็นเจ้าของอาเซียนร่วมกัน หรือที่เรียกว่าอัตลักษณ์ของอาเซียน และก าหนดรายละเอียดของสัญลักษณ์
ของอาเซียน อาทิ ธงและเพลงอาเซียน 

หมวดท่ี 12 ความสัมพันธ์กับภายนอก ระบุถึงหลักการและกลไกในการด าเนินความสัมพันธ์กับ
ประเทศภายนอกภูมิภาคอาเซียน เช่น ก าหนดให้อาเซียนเป็นผู้ผลักดันหลักในการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคที่
อาเซียนริเร่ิมขึ้น และก าหนดหน้าที่ของผู้ประสานงานกับประเทศคู่เจรจา 

ดังนั้น กฎบัตรอาเซียนจึงเป็นการประมวลบรรทัดฐาน (Norm) และค่านิยม (Value) โดยสรุปได้ 
ดังนี ้

ภาพรวมของประชาคมอาเซียน การรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคงเสถียรภาพ การเพิ่ม
ความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม 

ด้านเศรษฐกิจ สร้างตลาดและฐานการผลิตเดียว ความสามารถในการแข่งขันสูง การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า/บริการ การลงทุนแรงงาน การเคลื่อนย้ายทุนเสรียิ่งขึ้น 



ด้านความมั่นคงของมนุษย์ บรรเทาความยากจนและลดช่องว่างการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ 

ด้านสังคม ส่งเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างสังคมที่ปลอดภัยมั่นคงจากยาเสพติด
เพิ่มพูนความกินดีอยู่ดีของประชาชนอาเซียน ผ่านโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์และ
ยุติธรรม 

ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่นยืนที่คุ้มครองสภาพแวดล้อม  ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนโดยเคารพความหลากหลายและอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม 

ด้านการเมืองความมั่นคง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างประชาธิปไตย
เพิ่มพูนธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม ตอบสนองต่อสิ่งท้าทายความมั่นคง เช่น การก่อการร้าย 

กลไกของอาเซียนให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นองค์กรสูงสุดในการก าหนดนโยบายของอาเซียน 
โดยมีการประชุมสุดยอดปีละ 2 คร้ัง มีคณะมนตรีประสานงานอาเซียนที่มาจากรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นผู้
บริหารงานทั่วไป เลขาธิการอาเซียนเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร  มีคณะผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน
สนับสนุนการท างานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน การบริหารงานประธานอาเซียน ด ารงต าแหน่งวาระ 
1 ปี โดยจะเป็นประธานของกลไกอาเซียนทุกต าแหน่ง  เช่น การประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียนคณะต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน เร่ือง กฎบัตรอาเซียน 
 

 
ชื่อ – สกุล  .................................................................................... เลขที่..................  ชั้น......................... 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนจับคู่ข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน 

 
1. ........... กฎบัตรอาเซียน 

2. ........... วัตถุประสงค์หลักของอาเซียน 

3. ........... ประธานอาเซียน 

4. ........... เลขาธิการอาเซียน 

5. ........... หลักการของกฎบัตรอาเซียน 

6. ........... เป้าหมายของอาเซียน 

7. ........... องค์กรสูงสุดในการก าหนดนโยบายอาเซียน 

8. ........... การจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน 

9. ........... กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้เมื่อ 

10. ........... การประชุมระดับผู้น าอาเซียนคร้ังแรก 

 

 
ก. ธรรมนูญอาเซียน 

ข. รวมตัวเป็นประชาคม ในปี พ.ศ. 2558 

ค. นายกรัฐมนตรีประเทศเวียดนาม 

ง. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ 

จ. เคารพอ านาจอธิปไตย ไม่แทรกแซงกิจการภายใน 

    และเคารพในความแตกต่าง 

ฉ. ส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความสามารถใน 

    การแข่งขันของภูมิภาค ความกินดีอยู่ดีของประชาชน 

ช. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

ซ. ประชุมปีละ 2 คร้ัง 

ฌ. วันที่ 15 ธันวาคม 2551 

ญ. วันที ่28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2552 ที่จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม                           รหัส-ชื่อ  ส 15101  

หน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5      แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   3     เร่ือง   ประเทศสมาชิกอาเซียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5        ภาคเรียนท่ี   1    ปีการศึกษา  2555                                     เวลา    2    ชั่วโมง      

ผู้สอน นางปนัดดา   สุทธสิริ                                                                                   โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

1.  สาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์ 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้  ส 4. 2 
 เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
3.  ตัวชี้วัดท่ี  2 
 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 
 
4. สาระส าคัญ 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน   เป็นองค์กรภูมิศาสตร์ การเมือง และ
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด  10  
ประเทศ  ได้แก่  ไทย มาเลเซียน  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  กัมพูชา  เวียดนามและ
ประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนา
สังคม  วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู ้
ชื่อที่เป็นทางการของอาเซียน จ านวนและรายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
ทักษะ/กระบวนการ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คุณลักษณะ 

มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ 



มุ่งมั่นในการท างาน 
 

6.  เนื้อหาสาระ 
ชื่อที่เป็นทางการของอาเซียน จ านวนและรายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   

1. นักเรียนดแูผนที่ประเทศกลุ่มอาเซียน แล้วร่วมกันสนทนาถึงที่ตั้งและเขตติดต่อของประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 

2. ตัวแทนนักเรียนออกมาชี้ต าแหน่งของประเทศต่างๆ ตามที่ครูก าหนด 
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปจ านวนและรายชื่อประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
4. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าชื่อที่เป็นทางการ

ของอาเซียน จ านวนและรายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน 
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปชื่อที่เป็นทางการของอาเซียน จ านวนและรายชื่อประเทศสมาชิก

อาเซียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
7. นักเรียนท าใบงาน แผนที่ประเทศกลุ่มอาเซียน 

 
8.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. แผนที่ประเทศกลุ่มอาเซียน 
2. ใบงาน แผนที่ประเทศกลุ่มอาเซียน 
3. หนังสือ เอกสารเกี่ยวกับอาเซียน 
4. เว็บไซต์ 
5. ห้องสมุด 
6. ห้องแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 



9.  การวัดผลและประเมินผล 
 9.1  ผู้ประเมิน 
  9.1.1  ครูประเมิน 
  9.1.2  เพื่อนประเมิน 
  9.1.3  ผู้ปกครองประเมิน 
 9.2  สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมิน 
  9.2.1  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  9.2.2  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.2.3  การน าเสนอผลงาน 
  9.2.4  การตรวจผลงาน 
 9.3  เครื่องมือวัด 
  9.3.1  แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  9.3.2  แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.3.3  แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
  9.3.4  แบบประเมินการตรวจผลงาน 
 9.4  เกณฑ์การวัดและประเมิน 
  9.4.1  สังเกตการท างานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.2  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.3  การน าเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.4  การตรวจผลงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน แผนที่ประเทศกลุ่มอาเซียน 
 
 
 
ชื่อ – สกุล  .................................................................................... เลขที่..................  ชั้น......................... 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนชื่อประเทศลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม                           รหัส-ชื่อ  ส 15101  

หน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5   แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี    4    

เร่ือง  ธงอาเซียนและธงประเทศกลุ่มอาเซียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5        ภาคเรียนท่ี   1    ปีการศึกษา  2555                                     เวลา    2    ชั่วโมง      

ผู้สอน นางปนัดดา   สุทธสิริ                                                                                   โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

1.  สาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์ 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้  ส 4. 2 
 เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
3.  ตัวชี้วัดท่ี  2 
 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 
 
4. สาระส าคัญ 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน   เป็นองค์กรภูมิศาสตร์ การเมือง และ
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด  10  
ประเทศ  ได้แก่  ไทย มาเลเซียน  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  กัมพูชา  เวียดนามและ
ประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนา
สังคม  วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู ้
ลักษณะและความหมายของธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและธงอาเซียน  

ทักษะ/กระบวนการ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

คุณลักษณะ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ 



มุ่งมั่นในการท างาน 
 

6.  เนื้อหาสาระ 
ลักษณะและความหมายของธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและธงอาเซียน  

 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   

1. นักเรียนดูธงชาติประเทศต่างๆ ที่ครูน ามาให้ดู ร่วมกันทายว่าธงชาติที่น ามาเป็นธงชาติประเทศ
อะไร 

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 11 กลุ่ม ตามธงอาเซียนและธงประเทศกลุ่มอาเซียน  
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้คว้าลักษณะและความหมายของธงที่ได้รับมอบหมาย 
4. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน 
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าธงประเทศกลุ่มอาเซียนและธงอาเซียน 

 
8.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. ธงอาเซียนและธงประเทศกลุ่มอาเซียน 
2. หนังสือ เอกสารเกี่ยวกับอาเซียน 
3. เว็บไซต์ 
4. ห้องสมุด 
5. ห้องแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
 

9.  การวัดผลและประเมินผล 
 9.1  ผู้ประเมิน 
  9.1.1  ครูประเมิน 
  9.1.2  เพื่อนประเมิน 
  9.1.3  ผู้ปกครองประเมิน 
 9.2  สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมิน 
  9.2.1  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  9.2.2  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.2.3  การน าเสนอผลงาน 
  9.2.4  การตรวจผลงาน 
 
 



 9.3  เครื่องมือวัด 
  9.3.1  แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  9.3.2  แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.3.3  แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
  9.3.4  แบบประเมินการตรวจผลงาน 
 9.4  เกณฑ์การวัดและประเมิน 
  9.4.1  สังเกตการท างานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.2  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.3  การน าเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.4  การตรวจผลงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม                           รหัส-ชื่อ  ส 15101  

หน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5         แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี    5   เร่ือง  เพลงอาเซียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5        ภาคเรียนท่ี   1    ปีการศึกษา  2555                                     เวลา    1    ชั่วโมง      

ผู้สอน นางปนัดดา   สุทธสิริ                                                                                   โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

1.  สาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์ 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้  ส 4. 2 
 เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
3.  ตัวชี้วัดท่ี  2 
 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 
 
4. สาระส าคัญ 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน   เป็นองค์กรภูมิศาสตร์ การเมือง และ
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด  10  
ประเทศ  ได้แก่  ไทย มาเลเซียน  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  กัมพูชา  เวียดนามและ
ประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนา
สังคม  วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู ้
ความหมายของเพลงอาเซียน  

ทักษะ/กระบวนการ 
ทักษะการปฏิบัติ 

คุณลักษณะ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 



6.  เนื้อหาสาระ 
ความหมายของเพลง The ASEAN Way   

 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   

1. นักเรียนฟังเพลง The ASEAN Way  แล้วร่วมกันสนทนา โดยครูใช้ค าถาม เช่น 
1.1  นักเรียนเคยได้ยินเพลงนี้หรือไม่ 
1.2  นักเรียนเคยได้ยินเพลงนี้ที่ไหน 
1.3  นักเรียนคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไร 

2. นักเรียนดูแผนภูมิเพลง The ASEAN Way  และความหมายของเพลง 
3. นักเรียนฝึกร้องเพลงตามแผ่นซีดี 2-3 รอบ 
4. นักเรียนท าใบงาน ค าศัพท์จากบทเพลง 

 
8.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. ซีดีเพลง The ASEAN Way   
2. แผนภูมิเพลง The ASEAN Way  
3. ใบงาน ค าศัพท์จากบทเพลง 
 

9.  การวัดผลและประเมินผล 
 9.1  ผู้ประเมิน 
  9.1.1  ครูประเมิน 
  9.1.2  เพื่อนประเมิน 
 9.2  สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมิน 
  9.2.1  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.2.2  การตรวจผลงาน 
 9.3  เครื่องมือวัด 
  9.3.1  แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.3.2  แบบประเมินการตรวจผลงาน 
 9.4  เกณฑ์การวัดและประเมิน 
  9.4.1  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.2  การตรวจผลงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
 



The ASEAN Way 
 
Raise our flag high, sky high 

Embrace the pride in our heart 
ASEAN we are bonded as one 
Look’in out to the world. 
For peace, our goal from the very start 
And prosperity to last. 

We dare to dream we care to share. 
Together for ASEAN 
we dare to dream 
we care to share for it’s the way of ASEAN. 

 
 
 

ความหมายของเพลง 
 

ชูธงของเราขึ้นสูงสุดฟ้า 
โอบเอาความภาคภูมิไว้ในใจ 
อาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่ง 
มองหมายมุ่งไปยังโลกกว้าง 
เพื่อสันติภาพ คือเป้าหมายแรกสุด 
และความเจริญมั่งคั่ง คือเป้าหมายในท่ีสุดของเรา 

เรากล้าท่ีจะฝัน เราใส่ใจท่ีจะแบ่งปัน 
ร่วมกันเพื่ออาเซียน 
เรากล้าท่ีจะฝัน 
เราใส่ใจท่ีจะแบ่งปัน เพื่อเป็นวิถีแห่งอาเซียน 

 



ใบงาน ค าศัพท์จากบทเพลง 
 
 
ชื่อ – สกุล  .................................................................................... เลขที่..................  ชั้น......................... 

 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนหาค าศัพท์จากบทเพลง 
The ASEAN Way 

Raise our flag high, sky high 
Embrace the pride in our heart 
ASEAN we are bonded as one 
Look’in out to the world. 
For peace, our goal from the very start 
And prosperity to last. 

We dare to dream we care to share. 
Together for ASEAN 
we dare to dream 
we care to share for it’s the way of ASEAN. 

 
ค าศัพท์ ค าอ่านภาษาไทย ความหมาย 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม                           รหัส-ชื่อ  ส 15101  

หน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5              แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   6     เร่ือง     เงินตราอาเซียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5        ภาคเรียนท่ี   1    ปีการศึกษา  2555                                     เวลา    1    ชั่วโมง      

ผู้สอน นางปนัดดา   สุทธสิริ                                                                                   โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

1.  สาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์ 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้  ส 4. 2 
 เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
3.  ตัวชี้วัดท่ี  2 
 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 
 
4. สาระส าคัญ 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน   เป็นองค์กรภูมิศาสตร์ การเมือง และ
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด  10  
ประเทศ  ได้แก่  ไทย มาเลเซียน  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  กัมพูชา  เวียดนามและ
ประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนา
สังคม  วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู ้
สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศกลุ่มอาเซียน 

ทักษะ/กระบวนการ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

คุณลักษณะ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 



6.  เนื้อหาสาระ 
สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศกลุ่มอาเซียน 

 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   

1. ครูทดสอบความรู้เดิมของนักเรียนเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใช้ค าถาม ยกตัวอย่างเช่น  
ขณะนี้นักเรียนมีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ ถ้าต้องการแลกเป็นเงินของประเทศลาว นักเรียนจะมีเงินของ
ประเทศลาวเท่าไหร่ สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่ไหน 

2. นักเรียนดูภาพสกุลเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียน แล้วศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่างๆ 
ในประเทศกลุ่มอาเซียนจากแหล่งเรียนรู้ 

3. นักเรียนท ากิจกรรมตามใบงาน สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
4. ตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลการท ากิจกรรม 
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศกลุ่ม

อาเซียนอีกคร้ัง 
6. นักเรียนน าความรู้จากการสรุปมาเขียนเป็นแผนภาพความคิด 

 
8.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. ภาพสกุลเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2. ใบงาน สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
3. หนังสือ เอกสารเกี่ยวกับอาเซียน 
4. เว็บไซต์ 
5. ห้องสมุด 
6. ห้องแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

 
9.  การวัดผลและประเมินผล 
 9.1  ผู้ประเมิน 
  9.1.1  ครูประเมิน 
  9.1.2  เพื่อนประเมิน 
 9.2  สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมิน 
  9.2.1  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.2.2  การตรวจผลงาน 
 
 



 9.3  เครื่องมือวัด 
  9.3.1  แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.3.2  แบบประเมินการตรวจผลงาน 
 9.4  เกณฑ์การวัดและประเมิน 
  9.4.1  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.2  การตรวจผลงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพสกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

กีบ เป็นสกุลเงินของประเทศลาว

 

เรียล เป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชา 

 
ดอลลาร์บรูไน เป็นสกุลเงินของ 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 

รูเปียห์ เป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย 
 

 

ริงกิต เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย 

 

จั๊ด เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า

 
เปโซ เป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์ 

 

บาท เป็นสกุลเงินของประเทศไทย

 
ดอลลาร์สิงคโปร์  

เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ 

 

ด่อง เป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนาม 
 

 



ใบงาน สกุลเงนิและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
 
 
ชื่อ – สกุล  .................................................................................... เลขที่..................  ชั้น......................... 

 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเทียบเงินบาทให้ถูกต้อง 

 
ที่ ประเทศ สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน 

เทียบเงินบาท 
1 บรูไนดารุสซาลาม   

2 ราชอาณาจักรกัมพูชา   

3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

4 มาเลเซีย   

5 สหภาพพม่า   

6 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   

7 สาธารณรัฐสิงคโปร์   

8 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

9 ราชอาณาจักรไทย   

10 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม                           รหัส-ชื่อ  ส 15101  

หน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5   แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี    7    

เร่ือง  วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5        ภาคเรียนท่ี   1    ปีการศึกษา  2555                                     เวลา    2    ชั่วโมง      

ผู้สอน นางปนัดดา   สุทธสิริ                                                                                   โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

1.  สาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์ 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้  ส 4. 2 
 เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
3.  ตัวชี้วัดท่ี  2 
 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 
 
4. สาระส าคัญ 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน   เป็นองค์กรภูมิศาสตร์ การเมือง และ
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด  10  
ประเทศ  ได้แก่  ไทย มาเลเซียน  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  กัมพูชา  เวียดนามและ
ประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนา
สังคม  วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู ้
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน  

ทักษะ/กระบวนการ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

คุณลักษณะ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ 



มุ่งมั่นในการท างาน 
 

6.  เนื้อหาสาระ 
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน  

 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   

1. นักเรียนดูการ์ตูน ท่องโลกอาเซียน จากวิดีทัศน์ 
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม ตามประเทศกลุ่มอาเซียน โดยการจับฉลาก 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้คว้าวัฒนธรรมทางศาสนา ประเพณี สถานที่ส าคัญ  ศิลปะ             

การแต่งกาย  อาหาร ฯลฯ  ของประเทศที่จับฉลากได้ 
4. แต่ละกลุ่มจัดท าสื่อแผนภูมิภาพเพื่อน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน 
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
6. นักเรียนท าใบงาน วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
8.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. การ์ตูน ท่องโลกอาเซียน 
2. ฉลากแบ่งกลุ่ม 
3. หนังสือ เอกสารเกี่ยวกับอาเซียน 
4. เว็บไซต์ 
5. ห้องสมุด 
6. ห้องแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
7. ใบงาน วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

9.  การวัดผลและประเมินผล 
 9.1  ผู้ประเมิน 
  9.1.1  ครูประเมิน 
  9.1.2  เพื่อนประเมิน 
  9.1.3  ผู้ปกครองประเมิน 
 9.2  สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมิน 
  9.2.1  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  9.2.2  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.2.3  การน าเสนอผลงาน 



  9.2.4  การตรวจผลงาน 
 9.3  เครื่องมือวัด 
  9.3.1  แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  9.3.2  แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.3.3  แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
  9.3.4  แบบประเมินการตรวจผลงาน 
 9.4  เกณฑ์การวัดและประเมิน 
  9.4.1  สังเกตการท างานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.2  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.3  การน าเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.4  การตรวจผลงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน วฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 
ชื่อ – สกุล  .................................................................................... เลขที่..................  ชั้น......................... 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเติมข้อความเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ภาพสัญลักษณ์ ประเทศ ความหมายและความส าคัญ 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  



แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม                           รหัส-ชื่อ  ส 15101  

หน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5    แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   8   เร่ือง      

เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5        ภาคเรียนท่ี   1    ปีการศึกษา  2555                                     เวลา    1    ชั่วโมง      

ผู้สอน นางปนัดดา   สุทธสิริ                                                                                   โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

1.  สาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์ 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้  ส 4. 2 
 เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
3.  ตัวชี้วัดท่ี  2 
 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 
 
4. สาระส าคัญ 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน   เป็นองค์กรภูมิศาสตร์ การเมือง และ
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด  10  
ประเทศ  ได้แก่  ไทย มาเลเซียน  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  กัมพูชา  เวียดนามและ
ประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนา
สังคม  วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู ้
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ทักษะ/กระบวนการ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

คุณลักษณะ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ 



มุ่งมั่นในการท างาน 
6.  เนื้อหาสาระ 

เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   

1. นักเรียนดูภาพสินค้าแล้วตอบค าถามว่าเป็นสินค้าจากประเทศอะไร พร้อมทั้งบอกเหตุผล  
ยกตัวอย่างเช่น  ภาพปลาย่างปลากรอบ  ค าตอบ  เป็นสินค้าจากประเทศกัมพูชา  เพราะมีทะเลสาบน้ าจืด
ขนาดใหญ่อยู่กลางประเทศ 

2. นักเรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
3. ตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน 4-5 คน 
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
5. นักเรียนน าความรู้จากการสรุปมาเขียนเป็นแผนภาพความคิด 

 
8.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. ภาพสินค้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2. ใบความรู ้การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
9.  การวัดผลและประเมินผล 
 9.1  ผู้ประเมิน 
  9.1.1  ครูประเมิน 
  9.1.2  เพื่อนประเมิน 
 9.2  สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมิน 
  9.2.1  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.2.2  การตรวจผลงาน 
 9.3  เครื่องมือวัด 
  9.3.1  แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.3.2  แบบประเมินการตรวจผลงาน 
 9.4  เกณฑ์การวัดและประเมิน 
  9.4.1  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.2  การตรวจผลงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 



ใบความรู้ 

 การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

ชื่อประเทศ ลักษณะการเมืองการปกครอง ผู้น า 
ประเทศเมียนมาร์ การปกครองแบบเผด็จการทหารภายใต้รัฐธรรมนูญ 

1. ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อ พ.ศ.2491 
2. ในปี พ.ศ.2531 ได้เกิดเหตุจลาจลภายในฝ่ายทหารจึง

ปราบปรามประชาชนและยึดอ านาจการปกครองจนถึง
ปัจจุบัน 

3. พ.ศ.2532 เปลี่ยนชื่อจากประเทศเมียนมาร์มาเป็นเมียนมาร์ 
4. พ.ศ.2533 มีการเลือกตั้งและนางอองซานซูจีจากพรรค

การเมือง NLD (National League for Femocracy) ได้รับ
ชัยชนะแต่ไม่สามารถจัดการปกครองได้จึงท าให้เมียนมาร์
มีการปกครองแบบเผด็จการทหาร 

ประธานาธิบดี 
ผู้น าทางปกครอง 
ที่มีอ านาจเด็ดขาด 

ราชอาณาจักรไทย การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
1. ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตยเมื่อ 24 มิถุนายน 
2475 

2. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรเมื่อ 10 
ธันวาคม 2475 

3. ปัจจุบันราชอาณาจักรไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 18) 

นายกรัฐมนตรี 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

การปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ (แบบเบ็ดเสร็จนิยม) 
1. ได้รับเอกราชจากฝร่ังเศสเมื่อ พ.ศ.2496 ต่อมาเกิดความ

วุ่นวายขัดแย้งภายในกลายเป็นสงครามการเมือง 
2. พ.ศ.2518 พรรคคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะ ปกครองแบบ

คอมมิวนิสต์ 
3. หลังปี พ.ศ.2529 สถานการณ์ทางการเมืองการปกครองได้

ผ่อนคลายเปิดประเทศโดยใช้นโยบายจินตนาการใหม่ 

ประธานประเทศ 
นายกรัฐมนตรี 



ชื่อประเทศ ลักษณะการเมืองการปกครอง ผู้น า 
สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

การปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ (แบบเบ็ดเสร็จนิยม) 
1. โฮจิมินห์ประกาศเอกราชจากฝร่ังเศสให้แก่เวียดนามเมื่อ  

2 กันยายน พ.ศ.2488 
2. ในปีเดียวกันนั้นฝร่ังเศสต้องการยึดครองเวียดนามเหนือ 

สงครามเดียนเบียนฟู 
3. พ.ศ.2497 ฝร่ังเศสแพ้สงครามแต่ในการลงนามใน

สนธิสัญญาเจนีวา ท าให้เวียดนามถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ เวียดนามเหนือ ปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ 
เมืองหลวง คือ กรุงฮานอย ผู้น าคือนายโฮจิมินห์  
เวียดนามใต้ มีนายโงดินห์เดียม เป็นผู้น าสถาปนา
สาธารณรัฐเวียดนาม เมืองหลวง คือ กรุงไซ่ง่อน และมี
อเมริกาสนับสนุน 

4. พ.ศ.2518 เวียดนามเหนือรวมกับเวียดนามใต้ได้ส าเร็จ
ภายใต้การปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ 

ประธานาธิบดี 
นายกรัฐมนตรี 

ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

 

การปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ 
(แต่ตามสภาพจริงอ านาจการปกครองอยู่ในระบบเผด็จการ
ภายใต้อ านาจ นายฮุน เซน) 
1. ได้รับเอกราชจากฝร่ังเศสเมื่อ พ.ศ.2496 โดยมี               

เจ้านโรดมสีหนุเป็นประมุข 
2. พ.ศ.2513 เกิดความขัดแย้งน าไปสู่สงครามกลางเมืองท า

ให้ประชาชนต้องด ารงชีวิตอยู่ในภาวะสงครามตลอด 
3. พ.ศ.2518 กองก าลังเขมรแดงน าโดยพอลพต ยึดกรุง

พนมเปญ ได้น านโยบายขับไล่ชาวกัมพูชาออกไปท านา
การเกษตรตามชนบท กวาดล้างผู้ต่อต้าน เป็นเหตุให้ชาว
กัมพูชาเสียชีวิตกว่า 1 ล้านคน ชาวโลกเรียกเหตุการณ์นี้ว่า
สงครามล้างเผ่าพันธุ์ 

พระมหากษัตริย์ 
นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 



ชื่อประเทศ ลักษณะการเมืองการปกครอง ผู้น า 
มาเลเซีย การปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (สหพันธรัฐ

ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ) 
1. ในปี พ.ศ.2506 ได้ประกาศเอกราชโดยรวมทั้งสิงคโปร์  

ซาบาห์ ซาราวัก และบรูไน 
2. หลังจากได้เอกราชได้มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวจีน

กับชาวมาเลย์จนกระทั่งในปี พ.ศ.2508 ลีกวนยู ผู้น าพรรค
ชาวจีนจึงประกาศยกเลิกสิงคโปร์ออกเป็นเอกราช 

3. ต าแหน่งประมุขแห่งรัฐ คือ ยังดีเปอร์ตวนอากง นั้น
คัดเลือกจากรัฐ 9 รัฐ บนคาบสมุทรมาลายู (ยกเว้น ปีนัง 
มะละกา เพราะไม่มีเจ้าครองรัฐและรัฐซาบาห์ รัฐซาราวัก) 
เลือกตั้ง 5 ปี/คร้ัง 

4. การเลือกตั้งของมาเลเซียตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญจะมีทุก 5 ปี/คร้ัง 

พระราชาธิบดี 
 

นายกรัฐมนตรี 

รัฐบรูไนดารุสซาราม การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
1. เน่ืองจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ ามันท าให้

อังกฤษไม่ยอมให้เอกราช แต่ในปี พ.ศ.2521 อังกฤษได้ให้
สิทธิในการปกครองตนเอง 

2. 1 มกราคม พ.ศ.2527 อังกฤษให้เอกราชแก่บรูไน 
3. สุลต่าน เป็นประมุขและเป็นผู้น าในการบริหารด ารง

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม,   
เชื้อพระวงศ์ชั้นสูงด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ส าคัญ 

สุลต่าน 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ การปกครองแบบประชาธิปไตย (ระบบประธานาธิบดี) 
1. ในปี พ.ศ.2508 ลีกวนยูได้เป็นผู้น าในการแยกตัวออกจาก

สหพันธรัฐมาเลเซียประกาศเอกราช เมื่อ 9 สิงหาคม 2508 
2. ประธานาธิบดี เป็นประมุขทางพิธีการ นายกรัฐมนตรีเป็น

ผู้น าฝ่ายบริหาร 
3. สิงคโปร์มีความมั่นคงทางการเมืองมาก เพราะตั้งแต่ตั้ง

ประเทศมานั้นมีรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองพรรคเดียว
และมีเสียงข้างมาก 

ประธานาธิบดี 
นายกรัฐมนตรี 

 



ชื่อประเทศ ลักษณะการเมืองการปกครอง ผู้น า 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การปกครองแบบประชาธิปไตย (ระบบประธานาธิบดี) 

1. ได้รับเอกราชจากเนเธอร์แลนด์เมื่อ 17 สิงหาคม 2488 เป็น
ประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

2. ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุข 

ประธานาธิบดี 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การปกครองแบบประชาธิปไตย (ระบบประธานาธิบดี) 
1. ได้รับเอกราชจากอเมริกาจนเป็นที่ยอมรับเมื่อ 4 กรกฎาคม 

2489 
2. ฟิลิปปินส์เป็นชาติเดียวในเอเชียที่ได้รับอิทธิพลจาก

ตะวันตกมากที่สุด มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมจนเป็น
เอกลักษณ์แบบลาตินอเมริกา 

3. ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกา 

ประธานาธิบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบความรู้ 

 การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

ชื่อประเทศ สินค้าส่งออก สินค้าน าเข้า 
ประเทศเมียนมาร์ ก๊าซธรรมชาติ  ไม้และผลิตภัณฑ์ 

ถั่วต่างๆ  สินค้าประมง  ข้าว 
ผ้าผืน  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ปุ๋ย 

พลาสติก  เคร่ืองจักรกล  อุปกรณ์ขนส่ง 
ราชอาณาจักรไทย เคร่ืองคอมพิวเตอร์  น้ ามันส าเร็จรูป 

อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ 
น้ ามันส าเร็จรูป   ยางพารา 
อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

น้ ามันดิบ   เคมีภัณฑ์  เหล็ก 
เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ 

เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  แผงวงจรไฟฟ้า 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

เคร่ืองนุ่งห่ม  ไม้และผลิตภัณฑ์ 
กาแฟ  กระแสไฟฟ้า  ดีบุก 

เคร่ืองจักร  ยานพาหนะ   
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  สินค้าอุปโภคบริโภค 

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

น้ ามันดิบ  ผลิตภัณฑ์ประมง 
ข้าว  กาแฟ  ยางพารา  ชา 
เสื้อผ้าส าเร็จรูปและรองเท้า 

เคร่ืองจักร  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ปุ๋ย  ผลิตภัณฑ์เหล็ก  ฝ้าย 

เมล็ดธัญพืช  ปูนซีเมนต์  จักรยานยนต์ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา เคร่ืองนุ่งห่ม  ไม้ซุง  ยางพารา 

ข้าว  ปลา  ใบยาสูบ  รองเท้า 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ยาสูบ 

ทองค า  วัสดุก่อสร้าง  เคร่ืองจักร 
ยานพาหนะ  เภสัชภัณฑ์ 

มาเลเซีย เคร่ืองจักรอิเล็กทรอนิกส์   ผลิตภัณฑ์เคมี 
เคร่ืองจักรกล ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลว 

น้ ามันปาล์ม ยางพารา สิ่งทอ 

อิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองจักร  ยานพาหนะ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  เหล็ก  เคมีภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า  พลาสติก   
   

รัฐบรูไนดารุสซาราม น้ ามันดิบ  ก๊าซธรรมชาติ   
ปิโตรเลียมกลั่น  เสื้อผ้า 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ขนส่ง  อาหาร  
เคมีภัณฑ์ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ เคร่ืองจักรกล  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เคมีภัณฑ์  เสื้อผ้า 

เคร่ืองจักรกล  เสื้อผ้า  น้ ามันดิบ 
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า  เคมีภัณฑ์   

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย น้ ามันและก๊าซ  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ไม้อัด  เสื้อผ้าส าเร็จรูป  ยางพารา 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  เคมีภัณฑ์ 
น้ ามันและก๊าซ  อาหาร 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองจักรกล  
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  เหล็ก เคร่ืองจักรกล  
น้ ามันเชื้อเพลิง  ยานพาหนะ  พลาสติก 

 



แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม                           รหัส-ชื่อ  ส 15101  

หน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5            แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี    9   ทักทายในอาเซียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5        ภาคเรียนท่ี   1    ปีการศึกษา  2555                                     เวลา    2    ชั่วโมง      

ผู้สอน นางปนัดดา   สุทธสิริ                                                                                   โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

1.  สาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์ 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้  ส 4. 2 
 เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
3.  ตัวชี้วัดท่ี  2 
 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 
 
4. สาระส าคัญ 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน   เป็นองค์กรภูมิศาสตร์ การเมือง และ
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด  10  
ประเทศ  ได้แก่  ไทย มาเลเซียน  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  กัมพูชา  เวียดนามและ
ประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนา
สังคม  วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู ้
ค าพูดพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารในประเทศกลุ่มอาเซียน  

ทักษะ/กระบวนการ 
ทักษะการสื่อสาร 

คุณลักษณะ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 



6.  เนื้อหาสาระ 
ค าพูดพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารในประเทศกลุ่มอาเซียน  

 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   

1. นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างบุคคลในประเทศกลุ่มอาเซียน แล้วร่วมกันสนทนาถึง
ค าพื้นฐานในการทักทาย 

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 9 กลุ่ม ตามประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน โดยการจับฉลาก 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้คว้าค าพูดพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารในประเทศกลุ่มอาเซียนจาก    

ใบความรู้และแหล่งเรียนรู้ 
4. แต่ละกลุ่มเตรียมการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับค าพูดพื้นฐานของแต่ละประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 
5. นักเรียนตัวแทนกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปค าพูดพื้นฐานของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าพจนานุกรมค าพูดพื้นฐานของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 
8.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. ภาพเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างบุคคลในประเทศกลุ่มอาเซียน 
2. ใบความรู้ ค าพูดพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารในประเทศกลุ่มอาเซียน 
3. เว็บไซต์ 
4. ห้องสมุด 
5. ห้องแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
 

9.  การวัดผลและประเมินผล 
 9.1  ผู้ประเมิน 
  9.1.1  ครูประเมิน 
  9.1.2  เพื่อนประเมิน 
  9.1.3  ผู้ปกครองประเมิน 
 9.2  สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมิน 
  9.2.1  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  9.2.2  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.2.3  การน าเสนอผลงาน 
  9.2.4  การตรวจผลงาน 



 9.3  เครื่องมือวัด 
  9.3.1  แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  9.3.2  แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.3.3  แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
  9.3.4  แบบประเมินการตรวจผลงาน 
 9.4  เกณฑ์การวัดและประเมิน 
  9.4.1  สังเกตการท างานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.2  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.3  การน าเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.4  การตรวจผลงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 

ค าพูดพื้นฐานท่ีใช้ในการสื่อสารในประเทศกลุ่มอาเซียน 

 

 สวัสดี  

 

ชื่อประเทศ ค าอ่านภาษาอังกฤษ ค าอ่านภาษาไทย 
ประเทศเมียนมาร์ - มิงกะลาบา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สะบายด ี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Xin  Chao ซินจ่าว 

ราชอาณาจักรกัมพูชา Sua s’dei ชัว สเดย์ 
มาเลเซีย Salamat Datang ซาลามัต ตาดัง 

รัฐบรูไนดารุสซาราม Salamat Datang ซาลามัต ตาดัง 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ Salamat Datang ซาลามัต ตาดัง 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Salamat siang ซาลามัต เชียง 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Kumusta กูมุสตา 

 

 

ลาก่อน 

 

ชื่อประเทศ ค าอ่านภาษาอังกฤษ ค าอ่านภาษาไทย 
ประเทศเมียนมาร์ - ตาตา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ลาก่อน 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Tam  biet ตาม เบียด 

ราชอาณาจักรกัมพูชา Lia suhn haoy เลีย ซิน เฮย 
มาเลเซีย Salamat jalan ซาลามัต จาลัน 

รัฐบรูไนดารุสซาราม Salamat jalan ซาลามัต จาลัน 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ Salamat jalan ซาลามัต จาลัน 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Salamat jalan ซาลามัต จาลัน 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Paalam ปาอาลัม 

 

 

 



 ขอบคุณ 

 

ชื่อประเทศ ค าอ่านภาษาอังกฤษ ค าอ่านภาษาไทย 
ประเทศเมียนมาร์ - เจซูติน บาแด 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ข่อบใจ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Com on ก่าม เอิน 

ราชอาณาจักรกัมพูชา Aw gohn ออกุน 
มาเลเซีย Terima kasih เทริมา กาสิ 

รัฐบรูไนดารุสซาราม Terima kasih เทริมา กาสิ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ Terima kasih เทริมา กาสิ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Terima kasih เตรีมา กะซิห์ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Salamat ซาลามัต 

 

ขอโทษ 

 

ชื่อประเทศ ค าอ่านภาษาอังกฤษ ค าอ่านภาษาไทย 
ประเทศเมียนมาร์ - ควินโละ บ่าหน่อ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ข๋อโทด 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Xin loi ซินโหลย 

ราชอาณาจักรกัมพูชา Sohm toh ชม โต 
มาเลเซีย Maaf อาอาฟ 

รัฐบรูไนดารุสซาราม Maaf อาอาฟ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ Maaf อาอาฟ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Maaf มาอาฟ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Paumanhin ปะ อุมันฮิน 

 

 

 

 

 

 

 



 อยู่ท่ีไหน 

 

ชื่อประเทศ ค าอ่านภาษาอังกฤษ ค าอ่านภาษาไทย 
ประเทศเมียนมาร์ - - 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - อยู่ไส 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม O dau เอ่อ เด่ว 

ราชอาณาจักรกัมพูชา Neuv ai naa เนอ อาย นา 
มาเลเซีย Di Mana ดี มานา 

รัฐบรูไนดารุสซาราม Di Mana ดี มานา 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ Di Mana ดี มานา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Di Mana ดี มานา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Nasaan ang นา ซาอัน อัง 

 

 

 

 

 

สบายดีไหม 

 

ชื่อประเทศ ค าอ่านภาษาอังกฤษ ค าอ่านภาษาไทย 
ประเทศเมียนมาร์ - - 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สบายดีบ่ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Be co manh khoe khong บ่า ก๊อ หมาญ ฆแคว คง 

ราชอาณาจักรกัมพูชา Sohk sabaay te โชก ชาบาย เต๊ะ 
มาเลเซีย Apa Kha bar อาปา กา บา 

รัฐบรูไนดารุสซาราม Apa Kha bar อาปา กา บา 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ Apa Kha bar อาปา กา บา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Apa Kha bar อาปา กา บา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Kumusta ka กูมุสตา กา 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม                           รหัส-ชื่อ  ส 15101  

หน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5             แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   10   เรียนรู้สู่อาเซียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5        ภาคเรียนท่ี   1    ปีการศึกษา  2555                                     เวลา    1    ชั่วโมง      

ผู้สอน นางปนัดดา   สุทธสิริ                                                                                   โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

1.  สาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์ 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้  ส 4. 2 
 เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
3.  ตัวชี้วัดท่ี  2 
 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป 
 
4. สาระส าคัญ 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน   เป็นองค์กรภูมิศาสตร์ การเมือง และ
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด  10  
ประเทศ  ได้แก่  ไทย มาเลเซียน  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  กัมพูชา  เวียดนามและ
ประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนา
สังคม  วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
 
5.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู ้
เหตุผลที่ต้องเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ทักษะ/กระบวนการ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

คุณลักษณะ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 



6.  เนื้อหาสาระ 
เหตุผลที่ต้องเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   

1. นักเรียนดูแผนที่ประเทศกลุ่มอาเซียน แล้วสนทนาทบทวนเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่

ต้องเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
3. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
5. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่จะเกิดกับนักเรียนเมื่อประเทศไทยเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
6. นักเรียนน าความรู้จากการสรุปและการแสดงความคิดเห็นมาเขียนเป็นแผนภาพความคิด 
7. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ  

 
8.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. แผนที่ประเทศกลุ่มอาเซียน 
2. แบบทดสอบหลังเรียน 

 
9.  การวัดผลและประเมินผล 
 9.1  ผู้ประเมิน 
  9.1.1  ครูประเมิน 
  9.1.2  เพื่อนประเมิน 
 9.2  สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมิน 
  9.2.1  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  9.2.2  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.2.3  การน าเสนอผลงาน 
  9.2.4  การตรวจผลงาน 
  9.2.5  การตรวจแบบทดสอบ 
 9.3  เครื่องมือวัด 
  9.3.1  แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  9.3.2  แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
  9.3.3  แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 



  9.3.4  แบบประเมินการตรวจผลงาน 
  9.3.5  แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.4  เกณฑ์การวัดและประเมิน 
  9.4.1  สังเกตการท างานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.2  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.3  การน าเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 
  9.4.4  การตรวจผลงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
  9.4.5  การตรวจแบบทดสอบ  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5   โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย    ทับค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. ประเทศใดที่มีลักษณะการปกครองเหมือนประเทศไทย 
ก. ลาว 
ข. บรูไน 
ค. มาเลเซีย 
ง. อินโดนีเซีย 

2. ประเทศไทยเป็นประธานประชาคมอาเซียนในช่วง
ระยะเวลาใด 
ก. พ.ศ.2549-2550 
ข. พ.ศ.2551-2552 
ค. พ.ศ.2553-2554 
ง. พ.ศ.2555-2556 

3. เป้าหมายส าคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาในประชาคม
อาเซียน 
ก. ความร่วมมือในการพัฒนาประวัติศาสตร์และสังคม

วัฒนธรรม 
ข. ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ความร่วมมือในการพัฒนาการเมืองและความมั่นคง 
ง. ความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ทรัพยากรมนุษย์ 
4. การก าหนด 3 เสาหลักการศึกษาในการขับเคลื่อนการ

สร้างประชาคมอาเซียนมีอะไรบ้าง 
ก. การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ 
ค. การเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคม 
ง. การเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง 

5. การประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมอาเซียนคร้ังแรกที่ใด 
ก. ไทย 
ข. ฟิลิปปินส์ 
ค. มาเลเซีย 
ง. สิงคโปร์ 

6. ประเทศใดที่ลงนามปฏิญญากรุงเทพล่าสุด 
ก. ลาว 
ข. สิงคโปร์ 
ค. กัมพูชา 
ง. เวียดนาม 

7. อาเซียน + 3 3 หมายถึงประเทศใดบ้าง 
ก. จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี 
ข. ญ่ีปุ่น เกาหลี และอินเดีย 
ค. บรูไน ลังกา และอินเดีย 
ง. อินเดีย นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 

8. ประธานอาเซียนด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 
ก. 1  ปี 
ข. 2  ปี 
ค. 3  ปี 
ง. 4  ปี 

9. ประเทศใดไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎบัตรอาเซียน 
ก. กัมพูชา 
ข. จีน 
ค. สิงคโปร์ 
ง. บรูไน 

 



10. ข้อใดแสดงถึงการเห็นความส าคัญของการมีสิทธิ
มนุษยชนในประเทศ 
ก. การคุ้มครองด้านสิทธิเด็ก 
ข. การมีกฎหมายระหว่างประเทศ 
ค. การแต่งกายตามข้อบังคับของศาสนา 
ง. การปกครองตามระบอบสังคมนิยม 

11. ข้อใดแสดงถึงความสามารถในการท างานและการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน 
ก. ความสามัคคีในการท างาน 
ข. ความเข้มแข็งของผู้ร่วมงาน 
ค. การแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี 
ง. การท างานและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 

12. ค าว่า ASEAN  เกิดจากการรวมตัวกี่ประเทศในเร่ิมแรก 
ก. 3  ประเทศ 
ข. 5  ประเทศ 
ค. 7  ประเทศ 
ง. 10  ประเทศ 

13. ก๊าซธรรมชาติ เป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศใด 
ก. ลาว 
ข. บรูไน 
ค. กัมพูชา 
ง. ฟิลิปปินส์ 

14. สินค้าส่งออกเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทยคืออะไร 
ก. ข้าว 
ข. น้ ามัน 
ค. ข้าวโพด 
ง. ยางพารา 

15. แม่น้ านานาชาติของอาเซียนคือแม่น้ าอะไร 
ก. แม่น้ าชี 
ข. แม่น้ ามูล 
ค. แม่น้ าโขง 
ง. แม่น้ าเจ้าพระยา 

16. ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศกลุ่มอาเซียนที่นับถือ
ศาสนาคริสต์คือประเทศใด 
ก. มาเลเซีย 
ข. สิงคโปร์ 
ค. ฟิลิปปินส์ 
ง. อินโดนีเซีย 

17. ประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อด้านตะวันออกของประเทศ
ไทยคือประเทศใด 
ก. พม่า  ลาว   
ข. ลาว  กัมพูชา 
ค. เวียดนาม  พม่า 
ง. กัมพูชา  เวียดนาม 

18. ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นเมื่อใด 
ก. พ.ศ.2555 
ข. พ.ศ.2556 
ค. พ.ศ.2557 
ง. พ.ศ.2558 

19. ประเทศสิงคโปร์มีรายได้ส่วนใหญ่จากข้อใด 
ก. ค้าขาย 
ข. เพาะปลูก 
ค. เลี้ยงสัตว์ 
ง. อุตสาหกรรม 

20. ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีทางออก
ทะเลคือประเทศใด 
ก. ลาว 
ข. พม่า 
ค. บรูไน 
ง. กัมพูชา 



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้  เปิดประตูสู่อาเซียน 5  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5   โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
 

1. ค 
2. ค 
3. ง 
4. ง 
5. ง 
6. ข 
7. ก 
8. ก 
9. ข 
10. ก 

11. ก 
12. ข 
13. ข 
14. ก 
15. ค 
16. ค 
17. ข 
18. ง 
19. ก 
20. ก 

 


