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วิสัยทัศน์ 

 
          หลักสูตรอาเซียนศึกษาโรงเรียนด่านแม่ค ามัน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทั้ง  ๑๐  ประเทศ  มีความตระหนักในการ
เป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนและอยู่
ร่วมกันได้โดยด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์
ร่วมกัน และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  
 
สมรรถนะหลักของผู้เรียน 
          หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนด่านแม่ค ามัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  
๕  ประการ  ดังนี้ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ 
ภาษา  ถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเอง  เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่าง 
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดอย่างมีระบบ  เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม  แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆไปใช้ในการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน  และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่าง
เหมาะสม  การปรับตัวให้กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การ
ท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนด่านแม่ค ามัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองของท้องถิ่น  
ของประเทศไทย  และพลโลก  ดังนี้ 

๑. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง  เห็นคุณค่าและรู้จักตัวตนของตนเอง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ  รักท้องถิ่น 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  อาเซียนศึกษา๑ 
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑  หน่วยกิต 

 
        ศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียน  ธงอาเซียน  และธงของประเทศสมาชิกอาเซียน  สัญลักษณ์อาเซียน  
ภาษาท่ีใช้ในการทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน  วัฒนธรรมของสมาชิกอาเซียน  เช่น  การทักทาย  
อาหาร 
         โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการน าเสนอข้อมูล 
            เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกชื่อประเทศและพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน 
๒. บอกชื่อธงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๓. บอกความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน 
๔. ใช้ภาษาอาเซียนในการทักทายอย่างง่ายๆ 
๕. มีความรู้ความเข้าใจของวัฒนธรรมอาเซียน   
๖. ใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับอาเซียน 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม  อาเซียนศึกษา ๑ 

รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑  หน่วยกิต 

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย

การเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา(ชั่วโมง) น้ าหนัก

คะแนน 
๑ 
 

เรียนรู้
ประเทศ
สมาชิก
อาเซียน 

บอกชื่อประเทศและ
พ้ืนฐานของ

ประชาคมอาเซียน 

สมาชิกของประชาคม
อาเซียน  ๑๐  ประเทศ 

๑๐ 
 

๒๐ 
 

  สอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๑๐ 
๒ 
 

สนุกกับธง
อาเซียน 

บอกชื่อธงของ
ประเทศสมาชิก

อาเซียน 

ธงประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

๖ ๒๐ 

๓ 
 

รวมใจ
สัญลักษณ์
อาเซียน 

บอกความหมายของ
สัญลักษณ์อาเซียน 

 

ความหมายของสัญลักษณ์
อาเซียน 

 

๔ 
 

๒๐ 
 

  จิตพิสัย  ๑๐ 
  สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๒๐ 
  รวมคะแนนภาคเรียนที่ ๑  ๑๐๐ 

๔ 
 

น่ารัก
ทักทายกับ
อาเซียน 

ใช้ภาษาอาเซียนใน
การทักทายอย่าง

ง่ายๆ 

ภาษาอาเซียนในการ
ทักทาย 

 

๖ 
 

๒๐ 
 

๕ วัฒนธรรม
อาเซียน 
ของเรา 

-มีความรู้ความเข้าใจ
ของวัฒนธรรม

อาเซียน 
-ใช้แหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติมเก่ียวกับ

อาเซียน 

วัฒนธรรมอาเซียน ๑๓ ๕๐ 
 

  จิตพิสัย  ๑๐ 
  สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๒๐ 
  รวมคะแนนปลายปี  ๑๐๐ 
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หน่วยการเรียนรู้ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่   ๑    เรื่อง  เรียนรู้ประเทศสมาชิกอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒   รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                ภาคเรียนที่ ๑      เวลา  ๖  ชั่วโมง 
ผู้สอน...................................................             วันที่............... เดือน..............................พ.ศ................ 

                   
๑. ผลการเรียนรู้ 

บอกชื่อประเทศและข้อมูลพื้นฐานประชาคมอาเซียน 
๒.   สาระส าคัญ 

   รู้ชื่อประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน  ๑๐  ประเทศ 
๓.  สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
-  รู้จักชื่อประเทศสมาชิกและข้อมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน 

ทักษะกระบวนการ 
- น าเสนอชื่อประเทศสมาชิกอาเซียน 

คุณลักษณะ 
- มีความภูมิใจในความเป็นไทยหรือความเป็นอาเซียน 

๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน 

๕. การประเมินรวบยอด 
ชิ้นงานหรือภาระงาน 

-  ใบงาน  คัดชื่อประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
- น าเสนอชื่อประเทศของประชาคมอาเซียน 

๖. การประเมินผล/เกณฑ์การประเมิน 
-  แบบตรวจผลงาน 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 

 
              ๓                 ๒               ๑ 

๑.บอกชื่อประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียน 

บอกชื่อประเทศ

สมาชิกประชาคม

อาเซียน๗+๑๐ 

ประเทศ 

บอกชื่อประเทศ

สมาชิกประชาคม

อาเซียน ๔-๖ประเทศ 

บอกชื่อประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียน๑-๓ประเทศ 
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๒.คัดชื่อประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียน 

๒.คัดชื่อประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียน 

คัดชื่อประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 

คัดชื่อประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 

๓.ร่วมกิจกรรมอย่างมี
ความสุข 

ได้ถูกต้อง๗-๑๐รวม

กิจกรรมอย่างมี

ความสุขมาก 

ประเทศร่วมกิจกรรม
กับอย่างมีความสุข
ปานกลาง 

ประเทศร่วมกิจกรรม
กับอย่างมีความสุข
ปานกลาง 

๔.ความรับผิดชอบใน

การท างาน 

ท างานเสร็จก่อนเวลา
ที่ก าหนด 

ท างานเสร็จทันเวลาที่
ก าหนด 

ท างานไม่ทันเวลาที่
ก าหนด 

 
๗.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

              ๑.  ผู้เรียนดูธง  ๑๐  ประเทศประชาคมอาเซียน 
              ๒. ผู้เรียนและครูร่วมกันสนทนาชื่อประเทศประชาคมอาเซียน 
              ๓. ผู้เรียนและครูร่วมกันสรุปชื่อประเทศในประชาคมอาเซียน 
              ๔. ผู้เรียนอ่านชื่อ๑๐ประเทศในประชาคมอาเซียนจากบัตรค า 
              ๕. ผู้เรียนอ่านชื่อประเทศประชาคมอาเซียนเป็นกลุ่มย่อย 

๖. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนมอบหมายให้ท ากิจกรรม  ใบงาน  คัดชื่อประเทศในประชาคมอาเซียน 
๗. จับสลากน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 
 
๘.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

                     ๑.  ธงประเทศสมาชิกอาเซียน 
                     ๒.  ห้องสมุด 
                     ๓.  มุมอาเซียน 
                     ๔.  ห้องคอมพิวเตอร์ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่   ๒    เรื่อง  สนุกกับธงอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒   รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                ภาคเรียนที่ ๑      เวลา  ๖  ชั่วโมง 
ผู้สอน...................................................             วันที่............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑. ผลการเรียนรู้ 

   บอกชื่อธงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒.   สาระส าคัญ 

   รู้ จัก ชื่อธงของประเทศสมาชิกอาเซียน      
๓. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
    มีความรู้เรื่องธงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ทักษะกระบวนการ 

- อธิบายลักษณะธงสมาชิกอาเซียน 
- น าเสนอผลงาน 
- มีทักษะกระบวนการในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

คุณลักษณะ 
                มีความภูมิใจในความเป็นไทย  ความเป็นอาเซียน 

๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธงประชาคมอาเซียน 

๕. การประเมินรวบยอด 
ชิ้นงานหรือภาระงาน 

-  ใบงาน  วาดภาพธงชาติอาเซียน 
- น าเสนอเกี่ยวกับธงประชาคมอาเซียน 

         การประเมินผล/เกณฑ์การประเมิน 
-  แบบตรวจผลงาน 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑.บอกชื่อธงประเทศ
สมาชิกสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 
 

บอกชื่อธงประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนได้ถูกต้อง 
๗-๑๐ ประเทศ 

บอกชื่อธงประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนได้ถูกต้อง๔-
๖ประเทศ 

บอกชื่อธงประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนได้ถูกต้อง๑-
๓ ประเทศ 

๒.ความรับผิดชอบใน
การท างาน 

ท างานเสร็จก่อน
เวลาที่ก าหนด 

บอกชื่อธงประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนได้ถูกต้อง๔-
๖ ประเทศ 

บอกชื่อธงประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนได้ถูกต้อง๑-
๓ 
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ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๓.ผลงานการวาดภาพ วาดภาพธงประเทศ

อาเซียนได้ถึง ๗ – 
๑๐ประเทศได้
ถูกต้อง 

วาดภาพธงประเทศ
อาเซียนได้ถึง๔-๗
ประเทศได้ถูกต้อง 

วาดภาพธงประเทศ
อาเซียนได้ถึง๑-๓
ประเทศได้ถูกต้อง 

 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

๑.  ผู้เรียนไปศึกษาธงอาเซียน 
๒. ครูสนทนาซักถามธงประชาคมอาเซียน  ๑๐  ประเทศ 
๓. แบ่งกลุ่มให้นักเรียนศึกษา  สัญลักษณ์ของธงแต่ละประเทศที่ตนเองชอบ  กลุ่มละ  

 ๒  ประเทศ 
๔. รับใบงาน  วาดภาพธงประชาคมอาเซียน 
๕. ส่งตัวแทนน าเสนอชิ้นงาน 
๖. ผู้เรียนและครูร่วมกันสรุปสัญลักษณ์ของธงชาติประชาคมอาเซียน 

 

๘.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

                     ๑.  มุมประชาคมอาเซียน 
                     ๒.  ธงชาติประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  ๑๐ ประเทศ 
                     ๓.  ใบงาน 
                     ๔.  สีไม้  ดนิสอ  ยางลบ  ไม้บรรทัด 
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หน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่   ๓    เรื่อง  รวมใจสัญลักษณ์อาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒   รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                ภาคเรียนที่ ๑      เวลา  ๔ ชั่วโมง 
ผู้สอน...................................................             วันที่............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
    ๑. ผลการเรียนรู้ 

   บอกความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน 
     ๒.  สาระส าคัญ 

   เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน      
     ๓. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
   มี ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของอาเซียน 
ทักษะกระบวนการ 

                     -  บอกลักษณะภาพสัญลักษณ์อาเซียน    
       -  มีทักษะกระบวนการในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
คุณลักษณะ 

                     มีความภูมิใจในความเป็นไทย  ความเป็นอาเซียน 
๔. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

      ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์อาเซียน 
๕. การประเมินรวบยอด 

      ชิ้นงานหรือภาระงาน 
-  ใบงาน  วาดภาพธงชาติอาเซียน 
- น าเสนอธงประชาคมอาเซียน 

 
๖. การประเมินผล/เกณฑ์การประเมิน 

- แบบตรวจผลงาน 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์ให้ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑.บอกความสัญลักษณ์
อาเซียน 

บอกความหมาย
สัญลักษณ์อาเซียนได้

ถูกต้อง 

บอกความหมาย
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง

บางส่วน 

บอกความหมาย
สัญลักษณ์ได้ไม่

ถูกต้องเลย 
๒.ผลงานวาดภาพ
สัญลักษณ์อาเซียน 

วาดภาพสัญลักษณ์
อาเซียนได้ถูกต้อง

ทั้งหมด 

วาดภาพสัญลักษณ์
อาเซียนได้ถูกต้อง

บางส่วน 

วาดภาพสัญลักษณ์
อาเซียนได้ไม่ถูกต้อง 
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๗.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
๑. ทบทวนเกี่ยวกับธงชาติประของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
๒. ผู้เรียนชูธงชาติของ๑๐ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน 
๓. ผู้เรียนศึกษาภาพสัญลักษณ์อาเซียน 
๔. ผู้เรียนและครูร่วมสนทนาซักถามและสรุปความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน 
๕. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานวาดภาพสัญลักษณ์อาเซียน 

๘.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

           ๑. มุมอาเซียน 
           ๒. ภาพสัญลักษณ์อาเซียน 
           ๓. ใบงาน 
           ๔. ดินสอ ไม้บรรทัด สีไม้ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่   ๔    เรื่อง  น่ารักทักทายกับอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒   รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                ภาคเรียนที่ ๒      เวลา  ๖  ชั่วโมง 
ผู้สอน...................................................             วันที่............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑. ผลการเรียนรู้ 

    ใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในการทักทายอย่างง่ายๆได้ 
๒. สาระส าคัญ 

   ใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในการทักทายอย่างง่ายๆ 
๓. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
   รู้และเข้าใจภาษาที่ใช้ทักทายกันในประเทศสมาชิกอาเซียน 
ทักษะกระบวนการ 

              พูดทักทายโดยการใช้ภาษาอาเซียนอย่างง่ายๆ 
คุณลักษณะ 
    ใช้ภาษาอาเซียนในการทักทายกันอย่างง่ายๆ 

๔. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
-  การสื่อสาร 
- การใช้เทคโนโลยี 

๕. การประเมินรวบยอด 
            ชิ้นงานหรือภาระงาน 

๑. เขียนประโยคที่ใช้ในการทักทายกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒. พูดทักทายกันโดยใช้ภาษาของสมาชิกอาเซียน 

    ๖. การประเมินผล/เกณฑ์การประเมิน 

แบบตรวจผลงาน 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์ให้ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑.เขียนประโยคที่ใช้ใน
การทักทายกันของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

เขียนประโยคที่ในการ
ทักทายกันของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ได้ ๗-๑๐
ประเทศ 

เขียนประโยคที่ในการ
ทักทายกันของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ได้ ๔-๖
ประเทศ 

เขียนประโยคที่ในการ
ทักทายกันของ
ประเทศสมาชิก

อาเซียนได้ได้ ๑-๓
ประเทศ 

๒.พูดทักทายกันโดยใช้
ภาษาของสมาชิก
อาเซียน 
 

พูดทักทายกันโดยใช้
ภาษาของสมาชิก
อาเซียนได้๗-๑๐
ประเทศ 

พูดทักทายกันโดยใช้
ภาษาของสมาชิก
อาเซียนได้ ๔- ๖ 
ประเทศ 

พูดทักทายกันโดยใช้
ภาษาของสมาชิก
อาเซียนได้ ๑-๓ 
ประเทศ 
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๗.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

๑. ทบทวนประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง  ๑๐ ประเทศ 
๒. ให้นักเรียนดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการทักทายกันของประเทศสมาชิกอาเซียน  
๓. ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงการกล่างค าทักทายในประเทศสมาชิกอาเซียน 
๔. ให้นักเรียนกล่าวค าทักทายแต่ละประเทศในอาเซียน 
๕. ให้นักเรียนเขียนค าทักทายของแต่ละประเทศของสมาชิกอาเซียน 
๖. ให้นักเรียนจับคู่กันมาแสดงการทักทายกันของแต่ละประเทศในสมาชิกอาเซียน 

   ๘.   สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

        ๑. วีดีทัศน์ 
        ๒. บัตรค า 
        ๓ .ใบงาน 
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หน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่   ๕    เรื่อง  วัฒนธรรมอาเซียนของเรา 
รหัสวิชา ส ๑๑๒๐๒   รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                ภาคเรียนที่ ๒      เวลา  ๑๔  ชั่วโมง 
ผู้สอน...................................................             วันที่............... เดือน..............................พ.ศ................ 

 
๑. ผลการเรียนรู้ 

  -  บอกวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 -   ใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาเซียน 

๒.   สาระส าคัญ 
   มีความรู้เข้าใจวัฒนธรรมอาเซียน      

๓. สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 
   มี ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน 
ทักษะกระบวนการ 

            -   สามารถสื่อสารกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  
  -   สามารถบอกการแต่งกายประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
  -   สามารถบอกลักษณะของอาหารประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
  -   สามารถบอกศาสนาประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
  -   สามารถสภาพความเป็นอยู่ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
คุณลักษณะ 

-  ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
- มีความภูมิใจในความเป็นไทย  ความเป็นอาเซียน 

๔. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
                ความสามารถในการสื่อสาร  เกี่ยวกับวัฒนธรรมในการใช้ภาษา  ถ่ายทอดความคิด  ความ 
เข้าใจ  ความรู้สึกของวัฒนธรรมอาเซียน  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

๕. การประเมินรวบยอด 
            ชิ้นงานหรือภาระงาน 

๑.  ใบงานการสื่อสารทักทายอย่างง่ายๆ  เช่น  สวัสดี   
๒. ใบงานการแต่งกาย 
๓. ใบงานเรื่องอาหารของแต่ละประเทศ 
๔. ใบงานเรื่องศาสนาที่นับถือ 
๕. ใบงานเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละประเทศ 
๖. ใบงานเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี 
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    ๖. การประเมินผล/เกณฑ์การประเมิน 

แบบตรวจผลงาน 
ประเด็นการ

ประเมิน 
เกณฑ์ให้ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑.ใบงานที่ ๑  
การสื่อสาร 

เขียนค าทักทายได้ ๗-
๑๐ ประเทศ 

เขียนค าทักทายได้ ๔-๖
ประเทศ 

เขียนค าทักทายได้ ๑-๓ 
ประเทศ 

๒.ใบงานที่ ๒ 
การแต่งกาย 

วาดภาพการแต่งกาย    
ของประเทศสมาชิก 
ประชาคมอาเซียนได้  
๗-๑๐ ประเทศ                              

วาดภาพการแต่งกาย
ของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนได้ 
๔-๖  ประเทศ 

วาดภาพการแต่งกาย
ของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนได้ 
๑-๓ ประเทศ 

๓.ใบงานที่ ๓  
อาหาร 

เขียนชื่ออาหารของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้ ๗-๑๐  ประเทศ 

เขียนชื่ออาหารของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้ ๔-๖  ประเทศ 

เขียนชื่ออาหารของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้ ๑-๓  ประเทศ 

๔.ใบงานที่ ๔  
ศาสนา 

เขียนชื่อศาสนาประจ า
ชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียนได้  ๗-๑๐
ประเทศ 

เขียนชื่อศาสนาประจ า
ชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียนได้  ๔-๖
ประเทศ 

เขียนชื่อศาสนาประจ า
ชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียนได้  ๑-๓ 
ประเทศ 

๕.ใบงานที่ ๕
สภาพความ
เป็นอยู่ 

วาดภาพสภาพความ
เป็นอยู่ของประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนได้  ๓  
ประเทศ 

วาดภาพสภาพความ
เป็นอยู่ของประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนได้  ๒  
ประเทศ 

วาดภาพสภาพความ
เป็นอยู่ของประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียนได้  ๑  
ประเทศ 

๖.
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

เขียนชื่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียน  ๓ ประเทศ 

เขียนชื่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียน  ๒ ประเทศ 

เขียนชื่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศ
สมาชิกประชาคม
อาเซียน  ๑ ประเทศ 

 
๗.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

๑. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
๒. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่  ๑  การสื่อสาร 
๓. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่  ๒  การแต่งกาย 
๔. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่  ๓  อาหาร 
๕. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่  ๔  ศาสนา 
๖. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่  ๕  สภาพความเป็นอยู่ 
๗. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่  ๖  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
๘. ครูสรุปความรู้เกี่ยวกับใบงานที่ ๑-๖ 



๑๔ 
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   ๘.   สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

              ๑. มุมอาเซียนเกี่ยวกับการสื่อสาร/การแต่งกาย/อาหาร/ศาสนา/สภาพความเป็นอยู่/
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
              ๒. ใบงาน 
              ๓. ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด  สีไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
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บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ  (๒๕๕๒).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑. 
                       กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
           เพชรบูรณ์ เขต ๒. (๒๕๕๔)  ชุดความรู้ครูยุคใหม่ : เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีให้ 
           นักเรียน  เล่ม ๔ น าพลเมืองพลเมืองนักเรียนสู่อาเซียน.  เพชรบูรณ์ : ดีดีการพิมพ์. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.(๒๕๕๒).  ก้าวสู่อาเซียน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์                      
            องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.(๒๕๕๔).  แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม    

                     อาเซียน  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.(๒๕๕๒).  
          แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลาง 
          การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตร 
          แห่งประเทศไทย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 
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คณะจัดท าเอกสาร 
 

ที่ปรึกษา  
๑. นายประพฤทธิ์    สุขใย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑                          
๒. นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ผู้อ านวยการงานนิเทศและประเมินผล

การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
๓. นายวุฒิศักดิ์  สังเวียนวงษ์       ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
๔.นายปรีชา  สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
๕. นางอนงค์  รอดแสน             ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 
ผู้จัดท าเอกสาร  
๑. นายสุรินทร์  เนียมแก้ว          ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
๒. นางลัฐิกา  ผาบไชย              ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
๓. นางร าพึง  อ่อนอุระ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
๔. นางมาลัย  คุ้มผล ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
๕. นางระพี  คล้ายจินดา ครูช านาญการ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
๖. นางกรกนก  มณีรัตน์ ครูช านาญการ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
๗. นางจิดาภา  วงค์ยิ้มใย ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
๘. นายชูชาติ  อ่อนอุระ ครูช านาญการ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
๙. นายโกวิทย์ จันทร์แจ่มศรี ครูช านาญการ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
๑๐. นางรัชนีกร  แก้วกูล ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
๑๑. นายจ ารัส  ผาเจริญ ครูช านาญการ  โรงเรียนด่านแม่ค ามัน   
๑๒. นายอ านวย  ค าศรี ครูช านาญการ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
๑๓. นายธวชัชัย  สุโสม ครูช านาญการ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
๑๔. นายนิวัตร์ จอมภา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
๑๕. นายวาด  ปานอินทร์ ครูช านาญการ โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
๑๖. นายด ารง  ทั่งมั่งมี ครูช านาญการพิเศษ ช่วยราชการโรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
๑๗. นายกวี  พุฒโต ครูช านาญการพิเศษ ช่วยราชการโรงเรียนด่านแม่ค ามัน 

  
 

 
 
 

 
 


