
ค ำน ำ 

 
 เนื่องจากหลักสูตรสถานศึกษา  เป็นหลักสูตรแกนกลางท่ีมีลักษณะเป็นกรอบและแนวทางในการจัด
การศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด  โดยน าตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางท้ัง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  จากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นแนวในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ  คณะครูโรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)จึงจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ท้ัง 8  กลุ่มสาระ 
ส าหรับใช้เป็นแนวในการจัดการจัดการเรียนรู้ 
  หลักสูตรอาเซียนศึกษาโรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)   ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
รายวิชาอาเซียนศึกษาขึ้น เพื่อใช้ในสถานศึกษาโดยยึดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และสาระการ
เรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการเป็นกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อสามารถก้าวไกลในระดับสากล 
  โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)  ขอขอบคุณคณะครู  และคณะกรรมการสถานศึกษา  
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอาเซียนศึกษา ให้มีความ
สมบูรณ์ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังว่าหลักสูตรดังกล่าว  จะเป็นประโยชน์ส าหรับครูในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ  มีความคิด เป็นคนดีมีคุณธรรมและ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
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อำเซียนศึกษำ 
 
ควำมน ำ 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดบทบาทการด าเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับ 
ความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคอาเซียนภายใต้กรอบความ
ร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการ
ขับเคล่ือนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ในกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน ความ
ร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  
ซึ่งประกอบด้วย การปรับปรุงในเชิงปริมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับ 
คุณภาพการศึกษา การน าโครงสร้างพื้นฐานส่ิงอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีการส่ือสารเข้ามารองรับ 
ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพและจัดท าแผนการศึกษา (ASEAN, 2552) ต่อมา 
ในท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 15 ได้ให้การรับรองปฏิญญาชะอ า-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนท่ีเอื้ออาทรและแบ่งปัน โดยก าหนดให้สาขาการศึกษาตอบสนอง 
การสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมภายในปี 2558 
 เพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยส านักวิชาการ 
และมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน Spirit of ASEAN ตามโครงการ 
พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เพื่อผลักดันการด าเนินการด้าน
การศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียนและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะท่ี
ส าคัญส าหรับ การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
 การเรียนการสอนอาเซียนศึกษาจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได้ ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบโดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 
 
ท ำไมต้องเรียนอำเซียนศึกษำ 
  
 อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกและ
อนาคตโดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอาเซียนมีเป้าหมายและจุดประสงค์ เร่งรัดการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาวฒันธรรมในภูมิภาค  ส่งเสริมสันติภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและ  หลักนิติธรรมในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง



ประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ  ซึ่งผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับ
รอง “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) โดยเห็นพ้องกันในวิสัยทัศน์ร่วมของอาเซียนท่ีจะเป็น           
วงสมานฉันท์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก การใช้ชีวิตในสภาพที่มีสันติภาพ 
เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง ผูกมัดกันเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา ท่ีมีพลวัตและในประชาคมท่ีมีความเอื้อ
อาทรระหว่างกัน อาเซียนจึงได้เร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 
  ในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ  เพื่อขับเคล่ือนความร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียน  

บรรลุตามเป้าหมายในปี 2558 ก าหนดให้ด าเนินการให้เกิดผลตามกฎบัตรอาเซียน  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
มอบนโยบายขับเคล่ือนด้านการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเสรีร่วมกับกลุ่มประชาคมอาเซียน คือ เผยแพร่
ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้มีทักษะเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของ
นักศึกษาและครูในอาเซียน และยอมรับในคุณสมบัติร่วมกัน ส่งเสริม Education Hub  เตรียมความพร้อม 
เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
 
เรียนรู้อะไรในอำเซียนศึกษำ 
 

 อาเซียนศึกษามุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคท่ีมีความส าคัญต่อ 

ประเทศไทยท้ังในแง่ยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง 
การอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนและสังคมโลกท่ีมีความเช่ือมสัมพันธ์กัน มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย 
เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  เป็นสมาชิกอาเซียนท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ 
ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม มีการท ากิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยได้ก าหนดสาระต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 

  ก ำเนิดอำเซียน  ผู้เรียนได้เรียนรู้สถานการณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน การขยายสมาชิก
อาเซียน  วัตถุประสงค์การจัดต้ังอาเซียน ค าขวัญอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน 

  พัฒนำกำรของอำเซียน ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงพัฒนาการของอาเซียนซึ่งมีมาถึง 4 ทศวรรษ มีการ
พัฒนา 
ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง  ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นการ 
ปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ในสังคมโลก 
   

  วิสัยทัศน์อำเซียน ผู้เรียนได้ศึกษาถึงวิสัยทัศน์ของอาเซียนท่ีแสดงถึงความสมานฉันท์ของ
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกด ารงอยู่ในสันติภาพ 
เสถียรภาพและความมั่งค่ังไพบูลย์ ตลอดจนผูกพันกันเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมพีลวัต และเป็นชุมชน
แห่งสังคมท่ีเอื้ออาทรต่อกัน  



 ควำมสัมพันธ์กับภำยนอกอำเซียน ผู้เรียนได้ศึกษาถึงประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีกระชับความ
ร่วมมือกับภายนอกอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยคู่เจรจา 9 ประเทศ 1 กลุ่มประเทศและ 1 องค์การระหว่าง
ประเทศ โดยความร่วมมือจะครอบคลุมหลายสาขา เช่น การค้า การลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการต่อต้านการก่อการร้าย  

  สู่เป้ำหมำยกำรเป็นประชำคมอำเซียน ผู้เรียนได้ศึกษากรอบเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียน 
ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม มีการพฒันาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กฎบัตร
อาเซียน 

 กำรประชุมสุดยอดเซียน ผู้เรียนได้ศึกษาถึงสรุปสาระส าคัญของการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ผลส าเร็จของการพัฒนาอาเซียนท่ีผู้น าประเทศสมาชิกได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถแก้ปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

  เกร็ดควำมรู้เก่ียวกับอำเซียน  ผู้เรียนได้ศึกษาถึง สัญลักษณ์อาเซียน ส านักงานเลขาธิการอาเซียน 
เลขาธิการอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน เพลงประจ าอาเซียน ธงประจ าชาติของสมาชิก
อาเซียนตามแผ่นดิน สกุลเงิน และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 

  ลักษณะภูมิศำสตร์อำเซียน ผู้เรียนได้ศึกษาถึงลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  
แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียน การใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของส่ิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ 
 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ 
ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  
รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 
หลักกำร 
 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ 
เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ 



ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 
 3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
 5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 
จุดหมำย 
 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ดังนี ้
 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
 3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 
 4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1.  ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ 
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและ 
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจน 
การเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 



 2.  ควำมสำมำรถในกำรคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง 
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3.  ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ 
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4.  ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ 
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานและการอยู่รว่มกัน 
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียง 
พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 5  ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและการใช้เทคโนโลยี 
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  
การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2.  ซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.  มีวินัย 
 4.  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.  อยู่อย่างพอเพียง 
 6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพงึประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบท 
และจุดเน้นของตนเอง 
 



มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1.  ภาษาไทย 
 2.  คณิตศาสตร์ 
 3.  วิทยาศาสตร์ 
 4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6.  ศิลปะ 
 7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8.  ภาษาต่างประเทศ 
 
 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์ เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือน 
พัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร 
และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบ 
การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพ 
การจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ังคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน 
สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา 
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนและเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบ 
คุณภาพผู้เรียน 
 1.  ตัวชี้วัดช้ันปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3) 
 2.  ตัวชี้วัดช่วงช้ัน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) 
ส 1.1 ป.1/1 
  ป.1.1 ตัวชี้วัดช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ข้อท่ี 1 
  1.1 สาระท่ี 1 มาตรฐานข้อท่ี 1 
  ส กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส 2.2 ป.1/2 
  ป.1.1 ตัวชี้วัดช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ข้อท่ี 2 
  1.1 สาระท่ี 2 มาตรฐานข้อท่ี 2 
  ส กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
คุณภำพผู้เรียน 
 

จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  

 ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ท่ีอยู่รอบข้าง  ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่อยู่อาศัย และ
เช่ืองโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการและมีข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ  มีความเป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  
การอยู่ร่วมกันและการท างานกับผู้อื่น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน  และได้ฝึกหัดในการตัดสินใจ 

 ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ ผู้เรียน          
ได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายของ
ครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมขั้นต้นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ได้รับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 



 
จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ท้ังเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ 
สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมท้ังการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความเป็นประเทศไทย 

 ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน ตามหลักค าสอน
ของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

 ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด 
ภาค และประเทศ รวมท้ังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง
มากยิ่งขึ้น 

 ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้รับ
การพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การท าความเข้าใจ  ในภูมิภาค   ซีกโลกตะวันออก
และตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การ
ด าเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมรรถนะส ำคญัของผู้เรียน 
          1. ความสามารถในการส่ือสาร 
          2. ความสามารถในการคิด 
          3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
          4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
          5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
      1. รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์       2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
      3. มีวินยั                                4. ใฝ่เรียนรู้ 
      5. อยูอ่ยา่งพอเพียง               6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
      7. รักความเป็นไทย              8. มีจิตสาธารณะ 

คุณภำพของผู้เรียนระดับกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 

 
ควำมสัมพันธ์ของกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

                                                           วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ 
ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่น 
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ ทักษะ
พื้นฐาน รวมท้ังเจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม ตามศักยภาพ 
 
                                                                      จุดหมาย 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
       ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง 
    ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะ 
    ที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
 
 

 
       
  
  
  
 

    มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
       1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร์        3. วิทยาศาสตร์  
       4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา  
       6. ศิลปะ  7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  8. ภาษาต่างประเทศ 

 
 

 
 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมนกัเรียน 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
     สาธารณประโยชน ์



โครงสร้ำงเวลำเรียน 
 โรงเรียนบ้ำนบุญเรือง(อินทะวงศำนุเครำะห์)    ได้ก ำหนดกรอบเวลำเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลำเรียน  (ช่ัวโมง/ปี) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1. ภาษาไทย 

      
200 200 200 160 160 160 

2. คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
3. วิทยาศาสตร ์ 120 120 120 120 120 120 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (120) (120) (120) (120) (120) (120) 
     -  ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม หน้าท่ีพลเมือง 

   วัฒนธรรมและการด าเนนิชวีิตในสังคม 
       เศรษฐศาสตร์ ภูมศิาสตร ์

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

    -  ประวัตศิาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 
5. สขุศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
6.  ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
7. การงานอาชีพและ  
      เทคโนโลย ี

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

8. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 80 80 80 80 80 80 
รวมเวลำเรียนพื้นฐำน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

รำยวิชำ/กิจกรรมทีจ่ัดเพิ่มเติม       
      

1. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 40 40 40 40 40 40 
2. โลกศึกษา (รายวชิาอาเซียนศึกษา) 40 40 40 40 40 40 
       

รวมเวลำเรียนรำยวิชำ/กจิกรรมทีจ่ดัเพิ่มเติม 80 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
1.  กิจกรรมแนะแนว 

      
30 30 30 30 30 30 

2. กิจกรรมนักเรยีน  (80) (80) (80) (80) (80) (80) 
     -  กิจกรรมลูกเสือ/ยวุกาชาด 40 40 40 40 40 40 
     -  กิจกรรมชมรม/ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลำเรียนกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 
รวมเวลำเรียนตำมโครงสร้ำงหลกัสตูรสถำนศึกษำ 1,200  

 

 

 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำเพิ่มเติม โลกศึกษำ รหัสวิชำ ส 11201                                                               

รำยวิชำอำเซียนศึกษำ        
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1                                                                  40  ชัว่(1 ชั่วโมง/สัปดำห์) 

 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน 
ความหมาย ความส าคัญ หน้าท่ีของอาเซียน วัตถุประสงค์ของอาเซียน วิสัยทัศน์ ค าขวัญและเพลงของอาเซียน 
สัญลักษณ์อาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน ความรู้พื้นฐานของ ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 โดยการบูรณาการ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างาน กระบวนการสืบค้น  โดยใช้ทักษะ 
การสอบถามผู้เกี่ยวข้อง การบอกเล่าเรื่องราว การสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี รวบรวม
ข้อมูล สรุปความ  
 เพื่อให้เกิดค่านิยม ตระหนัก เจตคติท่ีดี ในการเป็นสมาชิกท่ีดี การเข้ามามีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่ง 
ของประชาคมอาเซียน รู้แนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ปรับตัวในการเป็นพลเมือง 
ท่ีดีภายในกฎบัตรอาเซียน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ และพัฒนาไปสู่ความเป็นพลเมืองโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ วิวัฒนาการ ของกลุ่มอาเซียนสู่การพัฒนา 
เป็นประชาคมอาเซียน 
 2. รู้และเข้าใจกลไกของอาเซียน ค าขวัญอาเซียน สัญลักษณ์ และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 3. สามารถเรียงล าดับประเทศท่ีเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนได้ 
 4. อธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
 5. ตระหนักต่อการเปล่ียนแปลงและผลกระทบสามารถปรับตนเองด ารงชีวิตอยู่ในประชาคม 
อาเซียนและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรจัดหน่วยกำรเรียนรู้เพิ่มเติม    
 โลกศึกษำ ส 11201  รำยวิชำอำเซียนศึกษำ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 16 หน่วย   จ ำนวน  40  ช่ัวโมง 

 
 

ล าดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ เวลา(ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ก าเนิดอาเซียน 10 ช่ัวโมง 

1 ความหมายและความส าคัญอาเซียน 1 

2 ก าเนิดอาเซียน 1 

3 ประวัติอาเซียน 1 

4 ธงและสัญลักษณ์อาเซียน 3 

5 ค าขวัญและเพลงอาเซียน 2 

6 ประเทศสมาชิกอาเซียน 2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมาชิกอาเซียน 30 ช่ัวโมง 

1 ประเทศไทย 3 

2 ประเทศลาว 3 

3 ประเทศกัมพูชา 3 

4 ประเทศพม่า 3 

5 ประเทศเวียดนาม 3 

6 ประเทศมาเลเซีย 3 

7 ประเทศอินโดนีเซีย 3 

8 ประเทศสิงคโปร์ 3 

9 ประเทศฟิลิปปินส์ 3 

10 ประเทศบรูไน 3 

 รวมท้ังส้ิน 40 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชาอาเซียนศึกษา  

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1   เวลา 40 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1 

 

ล าดับ 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ก าเนิดอาเซียน 10 20 
1 ความหมาย 

และความ 

ส าคัญอาเซียน 

ข้อ 1 อาเซียนเป็นองค์กรความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ
ระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

-ความหมายอาเซียน 
-ความส าคัญอาเซียน 

1 4 

2 ก าเนิดอาเซียน ข้อ 1 อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดย
ปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันท่ี 
8 สิงหาคม 2510 เพื่อท่ีจะ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 

-ก าเนิดอาเซียน 
-วัตถุประสงค์ 

2 4 

3 ประวัติอาเซียน ข้อ 1 อาเซียนเกิดจากประเทศใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
ความจ าเป็นที่จะกระชับ
เกลียวสัมพันธ์ของความเป็น
ปึกแผ่นและความร่วมมือ
ภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ร่วมมือกันท่ีจะสร้างเสริม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
และสังคมระดับภูมิภาคให้
มั่นคง 

- ประวัติความเป็นมา 
  ของอาเซียน 

1 3 

 
 
 
 
 



ล าดับ 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

4 ธงและ 

สัญลักษณ์ 

อาเซียน 

ข้อ 2 ธงและสัญลักษณ์อาเซียน 
แสดงถึงมิตรภาพทั้ง 10 
ประเทศ และความเป็น 
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

-ธงและสัญลักษณ์ 
 อาเซียน 

2 3 

5 ค าขวัญและ 

เพลงอาเซียน 

ข้อ 2 ค าขวัญอาเซียนและเพลง 
ประจ าอาเซียนสะท้อนความ 
เป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน 

-ค าขวัญอาเซียน 
-เพลงประจ าอาเซียน 

2 3 

6 ประเทศ
สมาชิก 

อาเซียน 

ข้อ 3 สมาชิกอาเซียนประกอบด้วย 
ประเทศในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ 10 ประเทศ 

-ประเทศสมาชิก   
 อาเซียน 

2 3 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมาชิกอาเซียน 30 10 
1 ประเทศไทย ข้อ 4 ข้อ 5 ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

อาเซียน มีข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
เมืองหลวง วัฒนธรรม 
และสกุลเงินเป็นของตนเอง 

-ข้อมูลพื้นฐาน 
ประเทศไทย 

3 5 

2 ประเทศ 

ลาว 

ข้อ 4 ข้อ 5 ประเทศลาวเป็นสมาชิก 
อาเซียน มีข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
เมืองหลวง วัฒนธรรม 
และสกุลเงินเป็นของตนเอง 

-ข้อมูลพื้นฐาน 
ประเทศลาว 

3 5 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 30 

ทดสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 20 

                                                         รวมเวลาและคะแนนภาคเรียนท่ี 1 
20 

ช่ัวโมง 

50 

คะแนน 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชาอาเซียนศึกษา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   เวลา 40 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา   ภาคเรียนท่ี 2 

ล าดับ 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมาชิกอาเซียน 30 30 
3 ประเทศ 

กัมพูชา 

ข้อ 4 ข้อ 5 ประเทศกัมพูชาเป็นสมาชิก
อาเซียน มีข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์เมือง
หลวง วัฒนธรรมและสกุลเงิน
เป็นของตนเอง 

-ข้อมูลพื้นฐาน 
ประเทศกัมพูชา 

3 4 

4 ประเทศ 

พม่า 

ข้อ 4 ข้อ 5 ประเทศพม่าเป็นสมาชิก
อาเซียน มีข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์เมือง
หลวง วัฒนธรรมและสกุลเงิน
เป็นของตนเอง 

-ข้อมูลพื้นฐาน 
ประเทศพม่า 

3 4 

5 ประเทศ 

เวียดนาม 

ข้อ 4 ข้อ 5 ประเทศเวียดนามเป็นสมาชิก 
อาเซียน มีข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
เมืองหลวง วัฒนธรรม 
และสกุลเงินเป็นของตนเอง 

-ข้อมูลพื้นฐาน 
ประเทศเวียดนาม 

3 4 

6 ประเทศ 

มาเลเซีย 

ข้อ 4 ข้อ 5 ประเทศมาเลเซียเป็นสมาชิก
อาเซียน มีข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์เมือง
หลวง วัฒนธรรมและสกุลเงิน
เป็นของตนเอง 

-ข้อมูลพื้นฐาน 
ประเทศมาเลเซีย 

3 4 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

7 ประเทศ 

อินโดนีเซียน 

ข้อ 4 ข้อ 5 ประเทศอินโดนีเซียเป็น
สมาชิกอาเซียน มีข้อมูล
พื้นฐานลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์เมืองหลวง 
วัฒนธรรมและสกุลเงินเป็น
ของตนเอง 

-ข้อมูลพื้นฐาน 
ประเทศอินโดนีเซีย 

3 4 

8 ประเทศ 

สิงคโปร์ 
ข้อ 4 ข้อ 5 ประเทศสิงคโปร์เป็นสมาชิก

อาเซียน มีข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์เมือง
หลวง วัฒนธรรมและสกุลเงิน
เป็นของตนเอง 

-ข้อมูลพื้นฐาน 
ประเทศสิงคโปร์ 

3 4 

9 ประเทศ 

ฟิลิปปินส์ 

ข้อ 4 ข้อ 5 ประเทศฟิลิปปินส์เป็นสมาชิก 
อาเซียน มีข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
เมืองหลวง วัฒนธรรม 
และสกุลเงินเป็นของตนเอง 

-ข้อมูลพื้นฐาน 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

3 3 

10 ประเทศ 

บรูไน 

ข้อ 4 ข้อ 5 ประเทศบรูไนเป็นสมาชิก
อาเซียน มีข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์เมือง
หลวง วัฒนธรรมและสกุลเงิน
เป็นของตนเอง 

-ข้อมูลพื้นฐาน 
ประเทศบรูไน 

3 3 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 30 

ทดสอบปลายภาคเรียนท่ี 2 20 

                                                         รวมเวลาและคะแนนภาคเรียนท่ี 2 
20 

ช่ัวโมง 

50 

คะแนน 

 

 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำเพิ่มเติม โลกศึกษำ รหัสวิชำ ส 12201                                                                 

รำยวิชำอำเซียนศึกษำ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2                                                           40  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดำห์) 
 
 ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เกี่ยวกับการเป็นอาเซียน ศึกษาค้นคว้าหน้าท่ีของอาเซียน 
ประวัติความเป็นมาของอาเซียนวัตถุประสงค์ของอาเซียน รู้จักและบอกช่ือและท่ีต้ังประเทศในอาเซียน  
ช่ือเมืองหลวงของประเทศในอาเซียน ธงชาติประจ าประเทศอาเซียน ภาษาทางการของอาเซียน ลักษณะ 
ทางภูมิศาสตร์ของประเทศอาเซียน สืบค้นค าขวัญของอาเซียน ผลงานของบุคคลท่ีท าประโยชน์ต่ออาเซียน 
ในด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ภาษาท่ีใช้ในอาเซียน การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงใน 
อาเซียนโดยสังเขป รวมท้ังวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีอยู่ในประเทศอาเซียนแต่ละประเทศ เช่น ศิลปะ ดนตรี โ ด ย
การบูรณาการ การท างานโดยกระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างาน กระบวนการสืบเสาะ  โดยใช้ทักษะการ
สอบถามผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การบอกเล่าเรื่องราว การสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี รวบรวม
ข้อมูล สรุปความรู้  
 เพื่อให้เกิดค่านิยม ตระหนัก เจตคติท่ีดี ในการเป็นสมาชิกท่ีดี การเข้ามามีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่ง 
ของประชาคมอาเซียน รู้แนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ปรับตัวในการเป็นพลเมือง 
ท่ีดีภายใต้กฎบัตรอาเซียน เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระท าและธ ารงความเป็นอาเซียนสามารถด ารงชีวิต 
อยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ และพัฒนาไปสู่ความเป็นพลเมืองโลก 
  
 ผลการเรียนรู้ 
 1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ วิวัฒนาการ ของกลุ่มอาเซียนสู่การพัฒนา
ประชาคมอาเซียน 
 2. รู้และเข้าใจกลไกของอาเซียน ค าขวัญอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน สัญลักษณ์ และประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
 3.  แสดงล าดับเหตุการณ์การก่อตั้งอาเซียน โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งอาเซียนและพัฒนาการของอาเซียน 
 4.  บอกและระบุช่ือ ต าแหน่งท่ีต้ัง และเมืองหลวงของประเทศอาเซียนใช้แผนผัง แผนท่ีในการหา
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน ลักษณะท่ีส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของอาเซียน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน 

 
 
 



กำรจัดหน่วยกำรเรียนรู้เพิ่มเติม 
 โลกศึกษำ  ส 12201  รำยวิชำอำเซียนศึกษำ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2  จ ำนวน 11 หน่วย  จ ำนวน  40  ช่ัวโมง 

 
 

ล าดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ เวลา(ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ก าเนิดอาเซียน 10 ช่ัวโมง 

1 ความหมายและความส าคัญอาเซียน 2 

2 จุดก าเนิดอาเซียน 2 

3 ประวัติอาเซียน 2 

4 ธงและสัญลักษณ์อาเซียน 2 

5 ค าขวัญ วิสัยทัศน์อาเซียน 2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมาชิกอาเซียน 20 ช่ัวโมง 

1 พัฒนาการของอาเซียน 3 

2 ข้อมูลพื้นฐานสมาชิกอาเซียน 7 

3 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์สมาชิกอาเซียน 10 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัฒนธรรมอาเซียน 10 ช่ัวโมง 

1 วัฒนธรรมประเพณีของอาเซียน 4 

2 ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม 3 

3 ความเหมือน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม  3 

  40 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชาอาเซียนศึกษา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 40 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา     ภาคเรียนท่ี 1 

ล าดับ 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ก าเนิดอาเซียน 10 20 
1 ความหมาย 

และความ 

ส าคัญอาเซียน 

ข้อ 1 อาเซียนเป็นองค์กรความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ
ระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

-ความหมายอาเซียน 
-ความส าคัญอาเซียน 

2 4 

2 ก าเนิดอาเซียน ข้อ 1 อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดย
ปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันท่ี 
8 สิงหาคม 2510 เพื่อท่ีจะ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 

-ก าเนิดอาเซียน 
-วัตถุประสงค์ 

2 4 

3 ประวัติอาเซียน ข้อ 1 อาเซียนเกิดจากประเทศใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
ความจ าเป็นที่จะกระชับ
เกลียวสัมพันธ์ของความเป็น
ปึกแผ่นและความร่วมมือ
ภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ร่วมมือกันท่ีจะสร้างเสริม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
และสังคมระดับภูมิภาคให้
มั่นคง 

- ประวัติความเป็นมา 
  ของอาเซียน 

2 3 

4 ธงและ 

สัญลักษณ์ 

อาเซียน 

ข้อ 2 ธงและสัญลักษณ์อาเซียน 
แสดงถึงมิตรภาพทั้ง 10 
ประเทศ และความเป็น 
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

-ธงและสัญลักษณ์ 
 อาเซียน 

2 3 

 
 
 



 
ล าดับ 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

5 ค าขวัญ 
วิสัยทัศน์
อาเซียน 

ข้อ 2 ค าขวัญอาเซียนและเพลง 
ประจ าอาเซียนสะท้อนความ 
เป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน 

-ค าขวัญอาเซียน 
-เพลงประจ าอาเซียน 

2 3 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมาชิกอาเซียน 20 10 
1 พัฒนาการ

ของอาเซียน 
ข้อ 3 พัฒนาการของอาเซียนมี

ความร่วมมือ 3 ด้าน คือ 
ด้านการเมืองและความ
มั่นคง ด้านเศรษฐกิจ 
ความร่วมมือเฉพาะด้าน 

- พัฒนาการของอาเซียน 
-การลงนามในความ 
ร่วมมือ 3 ด้าน 

3 3 

2 ข้อมูล
พื้นฐาน
สมาชิก
อาเซียน 

ข้อ 3 สมาชิกอาเซียน มีข้อมูล
พื้นฐานลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์เมืองหลวง 
วัฒนธรรมและสกุลเงิน 
แตกต่างกันและมีลักษณะ 
เฉพาะของประเทศ 

- ข้อมูลพื้นฐานประเทศ 
สมาชิกอาเซียน 

7 7 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 30 

ทดสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 20 

                                                         รวมเวลาและคะแนนภาคเรียนท่ี 1 
20 

ช่ัวโมง 

50 

คะแนน 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชาอาเซียนศึกษา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   เวลา 40 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา      ภาคเรียนท่ี 2 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

 หน่วยการเรียนรู้ที ่2 สมาชิกอาเซียน 30 30 
3 ข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์
สมาชิก
อาเซียน 

ข้อ 4 บอกและระบุชื่อ ต าแหน่งที่ต้ัง 
และเมืองหลวงของประเทศ
อาเซียนใช้แผนผงั แผนที่ใน
การหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใน
อาเซียน 

-ข้อมูลทางภูมิศาสตร ์
สมาชิกอาเซียนทั้ง  
10 ประเทศ 
- แผนผัง แผนที ่
ที่แสดงที่ต้ังของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

10 15 

 หน่วยการเรียนรู้ที ่3 วัฒนธรรมอาเซียน 10  15 
1 วัฒนธรรม

ประเพณีของ
อาเซียน 

ข้อ 5 อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศอาเซียน ลักษณะที่
ส าคัญของขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของ
อาเซียน  

- วัฒนธรรม ประเพณ ี
   ของประเทศสมาชิก 
    อาเซียนแต่ละ 
    ประเทศ 

4 5 

2 ความ 
สัมพันธท์าง 
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 ประชาชนของประเทศสมาชกิ
อาเซียนมกีารการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกัน 

-ความสัมพนัธ์ทาง 
วัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

3 5 

3 ความเหมือน 
ความแตก 
ต่างทาง
วัฒนธรรม  

ข้อ 5 เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความต่างทางวัฒนธรรมของ
ประเทศอาเซียน 

-เปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่าง
ทางวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

3 5 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 30 
ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 20 

                                                         รวมเวลาและคะแนนภาคเรียนที่ 2 
20 

ชั่วโมง 
50 

คะแนน 
 

 

 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำเพิ่มเติม โลกศึกษำ รหัสวิชำ ส 13201                                                                 

รำยวิชำอำเซียนศึกษำ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  3                                                            40  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดำห์) 

 
 ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เกี่ยวกับการเป็นอาเซียน จุดก าเนิดอาเซียน การขยายสมาชิก 
พัฒนาการของอาเซียน วัตถุประสงค์ของอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานและสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงประเทศท่ีเป็นสมาชิก
อาเซียน  วิสัยทัศน์ประเทศอาเซียน สู่เป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับ
ภายนอกอาเซียน ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน กับ
ภายนอกประเทศ จนการท่ังการพัฒนาไปสู่สังคมโลก การสร้างสรรค์วัฒนธรรม ภาษาท่ีใช้ในอาเซียน การสร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในอาเซียน  
 โดยการบูรณาการ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้น  ใช้ส่ือเทคโนโลยี หลักฐานและ
แหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รูปภาพ แผนท่ี แหล่งเรียนรู้ มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ  ฝึกทักษะการส ารวจ การ
สังเกต การสอบถาม การอ่านการฟัง การเล่าเรื่อง การสรุปความ เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวจากแหล่งข้อมูล สามารถน าเสนอเรื่องราวได้ตามล าดับ 
 เพื่อให้เกิดค่านิยม ตระหนัก เจตคติท่ีดี ในการเป็นสมาชิกท่ีดี การเข้ามามีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่ง 
ของประชาคมอาเซียน รู้แนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม  เกิดความรัก ความภูมิใจ   
เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระท า  ธ ารงความเป็นเอกภาพของอาเซียนปรับตัวในการเป็นพลเมืองท่ีดีภายใน
กฎบัตรอาเซียน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ และพัฒนาไปสู่ความเป็นพลเมืองโลก 
 ผลการเรียนรู้ 
 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ถึงประเด็นส าคัญของอาเซียนปัจจุบันได้ 
2. แสดงล าดับเหตุการณ์การก่อต้ังอาเซียน โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
3. อธิบายโครงสร้างองค์กรอาเซียน กลไกการบริหารได้ 
4. ตระหนักถึงความส าคัญของความเป็นเอกภาพอาเซียน เห็นคุณค่า แบบอย่างการกระท า ธ ารง

ความเป็นเอกภาพของอาเซียน 
5. บอกปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาอาเซียนได้ 
6. การสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในอาเซียนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ 
7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับภายนอกอาเซียนได้ 
8. อธิบายการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนได้ 

 
 



กำรจัดหน่วยกำรเรียนรู้เพิ่มเติม 
 โลกศึกษำ ส 13201   รำยวิชำอำเซียนศึกษำ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  จ ำนวน 8 หน่วย   จ ำนวน  40  ช่ัวโมง 

 
 

หน่วยการเรียนรู ้ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ เวลา(ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ก าเนิดอาเซียน 12 ช่ัวโมง 

1  ความหมาย ความส าคัญ ของอาเซียน 3 

2  จุดก าเนิด อาเซียน 5 

3  ประวัติ อาเซียน 4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของอาเซียน 8 ช่ัวโมง 

1  เอกภาพของ อาเซียน 4 

2  พัฒนาการ ของอาเซียน 4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมาชิกอาเซียน 10 ช่ัวโมง 

1  ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สู่เป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียน 10 ช่ัวโมง 

1  อาเซียนกับภายนอกอาเซียน 5 

2  สู่เป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียน 5 

  40 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

โครงสร้างรายวิชาอาเซียนศึกษา 



ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   เวลา 40 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1 

ล าดับ 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ก าเนิดอาเซียน 12 20 
1  ความหมาย 

 ความส าคัญ 

 ของอาเซียน 

ข้อ 1 อาเซียนเป็นองค์กรความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ
ระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีค าขวัญและสัญลักษณ์ 
เป็นของตนเอง 

-  ความหมายความ 
ส าคัญของอาเซียน 
- ค าขวัญของอาเซียน 
- สัญลักษณ์ของ
อาเซียน 

3 6 

2  จุดก าเนิด 

 อาเซียน 

ข้อ 2 อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดย
ปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันท่ี 
8 สิงหาคม 2510 เพื่อท่ีจะ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 

-  ก าเนิดอาเซียน 
-  ประเทศสมาชิกใน
อาเซียน 
-  ภาพรวมความส าเร็จ
ของอาเซียน 

5 7 

3  ประวัติ 
 อาเซียน 

ข้อ 3 อาเซียนเกิดจากประเทศใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
ความจ าเป็นที่จะกระชับ
เกลียวสัมพันธ์ของความเป็น
ปึกแผ่นและความร่วมมือ
ภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ร่วมมือกันท่ีจะสร้างเสริม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
และสังคมระดับภูมิภาคให้
มั่นคง 

-  ประวัติความเป็นมา
ของอาเซียน 
-  โครงสร้างของ
อาเซียน 
-  กลไกของอาเซียน 

4 7 

 

 

 

 

ล าดับ ช่ือหน่วยการ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้ เวลา น้ าหนัก 



ท่ี เรียนรู ้ (ช่ัวโมง) คะแนน 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของอาเซียน 8 10 
4  เอกภาพของ 

 อาเซียน 

ข้อ 4 อาเซียนมีเป้าหมายในการ 
รวมกลุ่มอาเซียนอย่างมั่นคง
มีวัตถุประสงค์ท่ีประเทศ
สมาชิกได้ท าข้อตกลง
ร่วมกันเพื่อความเป็น
เอกภาพของอาเซียน 

-  เป้าหมายของอาเซียน 
- วัตถุประสงค์อาเซียน 
-  ความเป็นเอกภาพ
ของอาเซียน 
 

4 5 

5  พัฒนาการ 

 ของอาเซียน 

ข้อ 5 อาเซียนมีพัฒนาการมาถึง 
4 ทศวรรษ มีการตกลงใน
การท าความร่วมมือ 3 ด้าน 
คือ ความร่วมมือทาง
การเมืองและความมั่นคง 
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  
และความร่วมมือเฉพาะด้าน 

-พัฒนาการของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

4 5 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 30 

ทดสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 20 

                                                         รวมเวลาและคะแนนภาคเรียนท่ี 1 
20 

ช่ัวโมง 

50 

คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาอาเซียนศึกษา 



ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   เวลา 40 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 2 

 

ล าดับ 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมาชิกอาเซียน 10 15 
6  ประเทศ 

สมาชิก
อาเซียน 

ข้อ 6 สมาชิกอาเซียน มีข้อมูล
พื้นฐานลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์เมืองหลวง 
วัฒนธรรมและสกุลเงิน 
แตกต่างกันและมีลักษณะ 
เฉพาะของประเทศ 

-  ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

10 15 

 หน่วยที่ 4  สู่เป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียน 10 15 
7  อาเซียนกับ 

 ภายนอก 

 อาเซียน 

ข้อ 7 ประเทศสมาชิกอาเซียน 
กระชับความร่วมมือกับ 
ภายนอกอาเซียนประกอบ 
ด้วยคู่เจรจา 9 ประเทศ 

-  ความสัมพันธ์
ระหว่างอาเซียนกับ 
ภายนอกอาเซียน  

5 7 

8  สู่เป้าหมาย 

 การเป็น 

 ประชาคม 

 อาเซียน 

ข้อ 8 จากการประชุมสุดยอด 
อาเซียนครั้งท่ี 14-15 ได้ 
มีการพัฒนาจนรับรอง 
ปฏิญญาชะอ า-หัวหินว่า
ด้วยแผนงานส าหรับการ
จัดต้ังประชาคมอาเซียน 

-  ประชาคมการเมือง 
และความมั่นคง 
- ประชาคมเศรษฐกิจ 
- ประชาคมสังคมและ 
วัฒนธรรม 
- กฎบัตรอาเซียน 

5 8 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 30 

ทดสอบปลายภาคเรียนท่ี 2 20 

                                                         รวมเวลาและคะแนนภาคเรียนท่ี 2 
20 

ช่ัวโมง 

50 

คะแนน 

 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำเพิ่มเติม โลกศึกษำ รหัสวิชำ ส 14201                                                                 

รำยวิชำอำเซียนศึกษำ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  4                                                        40  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดำห์) 
 ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เกี่ยวกับการเป็นอาเซียน ศึกษาค้นคว้าหน้าท่ีของอาเซียน 
ประวัติความเป็นมาของอาเซียนวัตถุประสงค์ของอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึง 
ประเทศสมาชิกอาเซียน ส านักงานเลขาธิการอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน การพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน  เป้าหมายหลักของ
ประชาคมอาเซียนในด้านต่าง ๆ  กลไกการบริหารของอาเซียน โครงสร้างองค์กรอาเซียน หน้าท่ีและ
ความส าคัญของส านักงานเลขาธิการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนแนวทาง
การแก้ไขปัญหาความของความขัดแย้งทางสังคม ค่านิยมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน   
 โดยการบูรณาการ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างาน กระบวนการสืบค้น  โดยใช้ทักษะ 
การสอบถามผู้เกี่ยวข้อง การบอกเล่าเรื่องราว การสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี รวบรวม
ข้อมูล สรุปความ ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศึกษาโดยสังเขป  สืบค้นเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในอาเซียน 
โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  ฝึกทักษะการส ารวจ การวิเคราะห์ ตีความ สรุปความ เพื่อให้
เข้าใจพัฒนาการของอาเซียน การเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 เพื่อให้เกิดค่านิยม ตระหนัก เจตคติท่ีดี ในการเป็นสมาชิกท่ีดี การเข้ามามีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่ง 
ของประชาคมอาเซียน เข้าใจการร่วมมือกันประเทศอาเซียน เกิดความรัก ความภูมิใจ  เห็นคุณค่า ความเป็น
ปึกแผ่นของประเทศอาเซียน รู้แนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ปรับตัวในการเป็น
พลเมืองท่ีดีภายในกฎบัตรอาเซียน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ และพัฒนาไปสู่ความเป็นพลเมือง
โลก 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ถึงประเด็นส าคัญของอาเซียนปัจจุบันได้ 
2. แสดงล าดับเหตุการณ์การก่อต้ังอาเซียน โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
3. อธิบายพัฒนาการของอาเซียนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ 
4. ตระหนักถึงความส าคัญของประชาคมอาเซียน 
5. บอกปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาประชมคมอาเซียนได้ 
6. การสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
7. อธิบายโครงสร้างองค์กรของอาเซียนได้ 
8. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของการเป็นสมาชิกอาเซียน สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมในสังคม 
9. บอกปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความหลากหลายในด้านต่าง ๆ 

 



กำรจัดหน่วยกำรเรียนรู้เพิ่มเติม    
 โลกศึกษำ ส 14201  รำยวิชำอำเซียนศึกษำ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่  4  จ ำนวน 8 หน่วย   จ ำนวน  40  ช่ัวโมง 

 
 

หน่วยการเรียนรู ้ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ เวลา(ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ก าเนิดอาเซียน 12 ช่ัวโมง 

1  ความหมาย ความส าคัญของอาเซียน 4 
2  จุดก าเนิดอาเซียน 4 
3  ประวัติอาเซียน 4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 8 ช่ัวโมง 
4  ประชาคมอาเซียน 4 

5  พัฒนาการของอาเซียน 4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมาชิกอาเซียน 10 ช่ัวโมง 
6  ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 องค์กรอาเซียน 10 ช่ัวโมง 
7 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน 5 
8  ความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน 5 
 รวมท้ังส้ิน 40 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงรำยวิชำอำเซียนศึกษำ 



ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4   เวลำ 40 ช่ัวโมง/ปีกำรศึกษำ 

ภำคเรียนที่ 1 

ล าดับ 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ก าเนิดอาเซียน (12)  
1  ความหมาย 

 ความส าคัญ 

 ของอาเซียน 

ข้อ 1 อาเซียนเป็นองค์กรความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ
ระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีค าขวัญและสัญลักษณ์ 
เป็นของตนเอง 

-  ความหมายของ
อาเซียน 
-  ความส าคัญของ
อาเซียน 
-  ค าขวัญของอาเซียน 
-  สัญลักษณ์ของ
อาเซียน 

4 7 

2  จุดก าเนิด 

 อาเซียน 

ข้อ 2 อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดย
ปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันท่ี 
8 สิงหาคม 2510 เพื่อท่ีจะ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 

-  ก าเนิดอาเซียน 
-  ประเทศสมาชิกใน
อาเซียน 
-  ภาพรวมความส าเร็จ
ของอาเซียน 

4 7 

3  ประวัติ 
 อาเซียน 

ข้อ 3 อาเซียนเกิดจากประเทศใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
ความจ าเป็นที่จะกระชับ
เกลียวสัมพันธ์ของความเป็น
ปึกแผ่นและความร่วมมือ
ภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ร่วมมือกันท่ีจะสร้างเสริม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
และสังคมระดับภูมิภาคให้
มั่นคง 

-  ประวัติความเป็นมา
ของประเทศ      
   อาเซียนต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

4 6 

 

 

ล าดับ 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู ้
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้ เวลา น้ าหนัก 



ท่ี (ช่ัวโมง) คะแนน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (8)  
4 ประชมคม 

 อาเซียน 

ข้อ 4 จากการประชุมสุดยอด 
อาเซียนครั้งท่ี 14-15 ได้ 
มีการพัฒนาจนรับรอง 
ปฏิญญาชะอ า-หัวหินว่า
ด้วยแผนงานส าหรับการ
จัดต้ังประชาคมอาเซียน 

-  ประชาคมอาเซียน 
-  เป้าหมายของ
ประชาคมอาเซียน 

4 5 

5  พัฒนาการ 

 ของอาเซียน 

ข้อ 5 อาเซียนมีพัฒนาการมาถึง 
4 ทศวรรษ มีการตกลงใน
การท าความร่วมมือ 3 ด้าน 
คือ ความร่วมมือทาง
การเมืองและความมั่นคง 
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  
และความร่วมมือเฉพาะด้าน 

-  พัฒนาการประชาคม
อาเซียน 
-  ประชาคมความ
มั่นคงอาเซียน 

4 5 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 30 

ทดสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 20 

                                                         รวมเวลาและคะแนนภาคเรียนท่ี 1 
20 

ช่ัวโมง 

50 

คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงรำยวิชำอำเซียนศึกษำ 



ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4   เวลำ 40 ช่ัวโมง/ปีกำรศึกษำ      ภำคเรียนที่ 2 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

หน่วยการเรียนรู้ที ่3 สมาชิกอาเซียน (10)  
6  ประเทศ 

สมาชิกอาเซียน 
ข้อ 6 สมาชิกอาเซียน มีข้อมูล

พื้นฐานลักษณะทางภูมิศาสตร์
เมืองหลวง วัฒนธรรมและ
สกุลเงิน 
แตกต่างกันและมลีักษณะ 
เฉพาะของประเทศ 

-  ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ของประเทศสมาชิก 
อาเซียน 

10 12 

หน่วยการเรียนรู้ที ่4 องค์กรอาเซียน 10  
7 โครงสร้าง 

องค์กรของ 
อาเซียน 

ข้อ 7 กลไกบริหารของอาเซียนเป็น
กลไกบริหารสูงสุด 
ของอาเซียน มีโครงสร้าง 
องค์กรของอาเซียนเพื่อ 
ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
ประสานงานเกี่ยวกับ 
อาเซียนในประเทศนัน้ ๆ 

- กลไกการบริหารของ
อาเซียน 
-โครงสรา้งองค์กร 
ของอาเซียน 
- ส านักงานเลขาธิการ 
อาเซียน 

5 8 

8 ความเปน็ 
ปึกแผ่นของ 
อาเซียน 

ข้อ 8,9 อาเซียนมพีัฒนาการมา 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสิทธ ิ
มนุษยชน ความเป็นธรรม 
ในสังคม และด้านอืน่ ๆ 
น าไปสูค่วามเป็นปึกแผน่ 
ของอาเซียน 

- ความเป็นธรรมใน 
สังคมอาเซียน 
- ปัจจัยที่มผีลต่อการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

5 10 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 30 
ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 20 

                                                         รวมเวลาและคะแนนภาคเรียนที่ 2 
20 

ชั่วโมง 
50 

คะแนน 

 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 



รำยวิชำเพิ่มเติม โลกศึกษำ  รหัสวิชำ ส 15201                                                                
รำยวิชำอำเซียนศึกษำ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่  5                                                           40  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดำห์) 
 

 ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เกี่ยวกับภูมิหลังและสถานะล่าสุด ของการเป็นอาเซียน หน้าท่ี 
ของอาเซียน วัตถุประสงค์ของอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน ความส าเร็จ
ของอาเซียนและประโยชน์ต่อประเทศไทย อาเซียน +  การพัฒนาอาเซียน จนเป็นความสัมพันธ์ของอาเซียน + 
3  เป้าหมายหลักของประชาคมอาเซียน เหตุผลในการก่อตั้งอาเซียน + 3  ความหลากหลายทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ของอาเซียน + 3 การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ยืนสู่อาเซียน + 3  
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ค่านิยมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน    
 โดยการบูรณาการ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างาน กระบวนการสืบค้น  โดยใช้ทักษะ 
การสอบถามผู้เกี่ยวข้อง การบอกเล่าเรื่องราว การสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี รวบรวม
ข้อมูล สรุปความ ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศึกษาโดยสังเขป  สืบค้นเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในอาเซียน 
โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  ฝึกทักษะการส ารวจ การวิเคราะห์ ตีความ สรุปความ เพื่อให้
เข้าใจพัฒนาการของอาเซียน การเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 เพื่อให้เกิดค่านิยม ตระหนัก เจตคติท่ีดี ในการเป็นสมาชิกท่ีดี การเข้ามามีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่ง 
ของประชาคมอาเซียน เข้าใจการร่วมมือกันประเทศอาเซียน เกิดความรัก ความภูมิใจ  เห็นคุณค่า ความเป็น
ปึกแผ่นของประเทศอาเซียน รู้แนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ปรับตัวในการเป็น
พลเมืองท่ีดีภายในกฎบัตรอาเซียน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ และพัฒนาไปสู่ความเป็นพลเมือง
โลก 
 ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ถึงประเด็นส าคัญของอาเซียนปัจจุบันได้ 
2. แสดงล าดับเหตุการณ์การก่อต้ังอาเซียน โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
3. อธิบายพัฒนาการของการก่อตั้งกฎบัตรอาเซียนได้ 
4. ตระหนักถึงความส าคัญของกฎบัตรอาเซียน 
5. สรุปประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีไทยได้รับจากกรอบความร่วมมือของอาเซียน 
6. การสืบค้นข้อมูลการพัฒนาอาเซียน + 3 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
7. บอกปัจจัยท่ีมีผลต่อการก่อต้ังอาเซียน + 3  ความหลากหลายในด้านต่าง ๆ 
8. ตระหนักและเห็นความส าคัญของอาเซียน + 3 ท่ีจะธ ารงรักษาต่อไป 
9. เสนอแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ของประเทศอาเซียน 

 
กำรจัดหน่วยกำรเรียนรู้เพิ่มเติม    



โลกศึกษำ ส 15201  รำยวิชำอำเซียนศึกษำ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  จ ำนวน 10 หน่วย   จ ำนวน  40  ช่ัวโมง 

 
 

หน่วยการเรียนรู ้ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ เวลา(ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ก าเนิดอาเซียน 9 ช่ัวโมง 

1 ความหมาย ความส าคัญ ของอาเซียน 5 

2 ก าเนิดอาเซียน 4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการและกฎบัตรอาเซยีน  7 ช่ัวโมง  

3 พัฒนาการของอาเซียน 4 

4 กฎบัตรอาเซียน 3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประเทศไทยกับอาเซียน  8ช่ัวโมง 

5 ประเทศไทยกับอาเซียน 4 

6   ประโยชน์ต่อประเทศไทย 4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  อาเซียนบวก 3 16 ช่ัวโมง 

7  ภูมิหลังและกลไกอาเซียนบวก 3 4 

8  พัฒนาการของกรอบอาเซียนบวก 3 6 

9  ความสัมพันธ์ของอาเซียนบวก 3 6 

  40 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาอาเซียนศึกษา 



ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   เวลา 40 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา       ภาคเรียนท่ี 1 

 

ล าดับ 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ก าเนิดอาเซียน (9)  

1 ความหมาย 
ความส าคัญ 
ของอาเซียน 

1 อาเซียนเป็นองค์กรความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ
ระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
ค าขวัญและสัญลักษณ์เป็น
ของตนเอง 

- ความหมายความส าคัญ
ของอาเซียน 
-  ค าขวัญของอาเซียน 
-  สัญลักษณ์ของอาเซียน 

5 6 

2 ก าเนิด
อาเซียน 

2 อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดย
ปฏิญญากรุงเทพ เมื่อ
วันท่ี 8 สิงหาคม 2510 
เพื่อท่ีจะร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 

-  ก าเนิดอาเซียน 
-  ประเทศสมาชิกใน
อาเซียน 
-  ภาพรวมความส าเร็จ
ของอาเซียน 

4 6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการและกฎบัตรอาเซยีน (7)  

3 พัฒนาการ
ของอาเซียน 

3 อาเซียนมีพัฒนาการมาถึง 
4 ทศวรรษ มีการตกลงใน
การท าความร่วมมือ 3 
ด้าน คือ ความร่วมมือทาง
การเมืองและความมั่นคง 
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
และความร่วมมือเฉพาะ
ด้าน 

-  พัฒนาการของอาเซียน
จนถึงการก่อตั้งกฎบัตร
อาเซียน 
-  โครงสร้างของกฎบัตร
อาเซียน 

4 6 

 

 

 

 



ล าดับ 

ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

4 กฎบัตร
อาเซียน 

4 กฎบัตรอาเซียนเป็นร่าง
สนธิสัญญาทีท่ าร่วมกัน ระ
หว่าประเทศสมาชิก เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการวาง
กรอบทางกฎหมาย และ
โครงสร้างองคก์ร ของ
สมาคม เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการ         
ด าเนินการ 

-  สาระส าคัญของกฎบัตร
อาเซียน 
-  ความส าคัญของกฎบัตร
ต่ออาเซียน 

3 6 

หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ประเทศไทยกับอาเซียน (8)  
5 ประเทศไทย 

กับอาเซียน 
5 อาเซียนก่อต้ังมาเป็นเวลา  

กว่า 40  ปี ถือได้ว่า 
ประสบความส าเร็จจน    
เป็นที่ยอมรับจากหลาย   
ฝ่าย ในภาพรวมประเทศ 

-  ความส าเรจ็ของ
ประเทศไทยกับอาเซียน 

4 3 

6 ประโยชน์ต่อ
ประเทศไทย 

5 ไทย ได้รับประโยชนเ์ป็น
อย่างมากจากความร่วมมือ 
ด้านต่าง ๆ ของอาเซียน  
อันเป็นผลมาจากกรอบ 
ความร่วมมือด้านการเมือง 
และความม่ันคงของ    
อาเซียน 

- ประโยชน์ต่อประเทศ
ไทย 

4 3 

  
รวมคะแนนระหว่างเรียน 30 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 20 

                                                        รวมเวลาและคะแนนภาคเรียนที่ 1 
20 

ชั่วโมง 
50 

คะแนน 

 

 



โครงสร้างรายวิชาอาเซียนศึกษา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   เวลา 40 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 2 

ล าดับ 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  อาเซียนบวก 3 (16)  

7  ภูมิหลังและ
กลไก
อาเซียนบวก 
3 

6 อาเซียนบวก 3 (จีน เกาหลี    
ญี่ปุ่น) เริ่มต้นขึ้นเมื่อ                
ปี 2540 ในช่วงเกิดวิกฤต    
ทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออก 

อาเซียนบวก 3 4 7 

8 พัฒนาการ
ของกรอบ
อาเซียนบวก 
3 

7 โดยมีการพบหารือระหว่าง
ผู้น าของ   ประเทศสมาชิก
อาเซียนกับ   ประเทศท้ัง 3 
เพื่อวางกรอบ  ในการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ 

พัฒนาการของกรอง 
อาเซียนบวก 3 

6 8 

9 ความสัมพันธ์ 
ของอาเซียน
บวก 3 

8 อาเซียนมีความสัมพันธ์กับ 

จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และท า 

ความตกลงร่วมกัน 

ความสัมพันธ์ของ 
อาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น 
เกาหลี 

6 8 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 30 

ทดสอบปลายภาคเรียนท่ี 2 20 

                                                        รวมเวลาและคะแนนภาคเรียนท่ี 2 
20 

ช่ัวโมง 

50 

คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำเพิ่มเติม โลกศึกษำ รหัสวิชำ ส 16201                                                                  

รำยวิชำอำเซียนศึกษำ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่  6                                                           40  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดำห์) 
 ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เกี่ยวกับภูมิหลังและสถานะล่าสุด ของการเป็นอาเซียน หน้าท่ี 
ของอาเซียน วัตถุประสงค์ของอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือของอาเซียน 
ความส าเร็จของอาเซียน ประโยชน์ต่อประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานของประชาคมอาเซียน 3 เสา ความมั่นคง
ของภูมิภาคอาเซียน กฎบัตรอาเซียนในด้านต่าง ๆ การประชุมสุดยอดอาเซียน ผลบวกอาฟต้าต่อประเทศไทย 
ความขัดแย้งในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ด้านสังคม เขต
การค้าเสรี และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน   
 โดยการบูรณาการ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างาน กระบวนการสืบค้น  โดยใช้ทักษะ 
การสอบถามผู้เกี่ยวข้อง การบอกเล่าเรื่องราว การสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี รวบรวม
ข้อมูล สรุปความ ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศึกษาโดยสังเขป  ฝึกทักษะการส ารวจ การวิเคราะห์ ตีความ 
สรุปความ เพื่อให้เข้าใจพัฒนาแผนการเพื่อน ามาซึ่งประชาคมท้ัง 3 เสา ภายใต้ Roadmap for an ASEAN 
Community 2009-2015 
 เพื่อให้เกิดค่านิยม ตระหนัก เจตคติท่ีดี ในการเป็นสมาชิกท่ีดี การเข้ามามีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่ง 
ของประชาคมอาเซียน เข้าใจการร่วมมือกันประเทศอาเซียน เกิดความรัก ความภูมิใจ  เห็นคุณค่า ความเป็น
ปึกแผ่นของประเทศอาเซียน รู้แนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ปรับตัวในการเป็น
พลเมืองท่ีดีภายในกฎบัตรอาเซียน ตระหนักและเห็นความส าคัญท่ีจะธ ารงรักษา การร่วมมือกันประเทศ
อาเซียนจนเกิดความรัก ความภูมิใจในความเป็นอาเซียน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ และพัฒนา
ไปสู่ความเป็นพลเมืองโลก 
 ผลกำรเรียนรู้ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ถึงประเด็นส าคัญของอาเซียนปัจจุบันได้ 
2. แสดงล าดับเหตุการณ์การก่อต้ังอาเซียน โดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
3. อธิบายพัฒนาการของความร่วมมือของอาเซียนได้ 
4. ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
5. สรุปโครงสร้างพื้นฐานของประชาคมอาเซียน 3 เสา 
6. อธิบายกฎบัตรอาเซียน 
7. วิเคราะห์การประชุมสุดยอดอาเซียนแต่ละครั้ง 
8. เสนอแนวทางการพัฒนา ผลบวกอาฟต้าต่อประเทศไทย 
9. เสนอแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในทุก ๆ ด้านของประเทศอาเซียน 

 
 



กำรจัดหน่วยกำรเรียนรู้เพิ่มเติม    
โลกศึกษำ  ส 16201 รำยวิชำอำเซียนศึกษำ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  จ ำนวน 9 หน่วย   จ ำนวน  40  ช่ัวโมง 

 

ล าดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ เวลา(ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ก าเนิดอาเซียน 10 ช่ัวโมง 

1 ความหมาย ความส าคัญ ของอาเซียน 2 
2 ก าเนิดอาเซียน 6 
3 ความร่วมมือของอาเซียน 2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประชาคมอาเซียน 10 ช่ัวโมง 

4 ประชาคมอาเซียน 4 

5 สู่ประชาคมอาเซียน 6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3กฎบัตร และ การประชุมสุดยอดอาเซียนและอาฟต้า 20 ช่ัวโมง 

6 กฎบัตรอาเซียน 5 

7 การประชุมสุดยอดอาเซียน 10 

8 อาฟต้า 3 

9 ความขัดแย้งในอาเซียน 2 

  40 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้ำงรำยวิชำอำเซียนศึกษำ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6   เวลำ 40 ช่ัวโมง/ปีกำรศึกษำ       ภำคเรียนที่ 1 

 

ล าดับ 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ก าเนิดอาเซียน (10)  

1 ความหมาย 
ความส าคัญ 
ของอาเซียน 

1 อาเซียนเป็นองค์กรความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ
ระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
ค าขวัญและสัญลักษณ์เป็น
ของตนเอง 

-  ความหมายของ
อาเซียน 
-  ความส าคัญของ
อาเซียน 
-  ค าขวัญของอาเซียน 
-  สัญลักษณ์ของอาเซียน 

2 6 

2 ก าเนิด
อาเซียน 

2 อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดย
ปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันท่ี 
8 สิงหาคม 2510 เพื่อท่ีจะ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

-  ก าเนิดอาเซียน 
-  ประเทศสมาชิกใน
อาเซียน 
-  ภาพรวมความส าเร็จ
ของอาเซียน 

6 6 

3 ความ
ร่วมมือ
อาเซียน 

3 อาเซียน มีการตกลงในการ
ท าความร่วมมือ 3 ด้าน คือ 
ความร่วมมือทางการเมือง
และความมั่นคง ความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และ
ความร่วมมือเฉพาะด้าน 

-  ความร่วมมือของ
อาเซียน 
- ประโยชน์ต่อประเทศ
ไทย 

2 6 

 

 

 

 

 

 



 

ล าดับ 

ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประชาคมอาเซียน (10)  

4 ประชาคม 

อาเซียน 

4 ประชาคมอาเซียนคือ  การ
รวมตัวกันของประเทศ 
สมาชิกอาเซียน 10 
ประเทศเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันและอ านาจต่อรอง
ในเวทีระหว่างประเทศ 
และการรับมือกับปัญหา
ใหม่ ๆ ในระดับโลก 

-  ประชาคมอาเซียน 
-  ความส าคัญของ
ประชาคมอาเซียน 

4 6 

5 สู่ประชาคม
อาเซียน 

5 การร่วมมือของประชาคม 
อาเซียนท้ัง 10 ประเทศ    
มีการร่วมมือกันจัดต้ัง                 
3 เสา คือ ประชาคม 
การเมืองและความร่วมมือ
อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและ 
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

-  ประชาคมอาเซียน 3 
เสา 

6 6 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 30 

ทดสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 20 

                                                        รวมเวลาและคะแนนภาคเรียนท่ี 1 
20 

ช่ัวโมง 

50 

คะแนน 

 

   

  

 



โครงสร้างรายวิชา อาเซียนศึกษา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   เวลา 40 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา        ภาคเรียนท่ี 2 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

หน่วยการเรียนรู้ที ่3 กฎบัตรและการประชุมสุดยอดอาเซียนและอาฟต้า (20)  

6 กฎบัตร    
อาเซียน 

6 กฎบัตรอาเซียนคือธรรมนูญ 
ของอาเซียนทีจ่ะท าให้อาเซียน
มีสถานะเป็นนิติบุคคลการวาง
กรอบกฎหมาย ตลอดจน
โครงสร้างองคก์รให้กับอาเซียน 

-  กฎบัตรอาเซียน 5 7 

7 การประชุมสุด
ยอดอาเซียน 

7 อาเซียนจะมีการจัดประชุม สุด
ยอดอาเซียนเพื่อก าหนด 
นโยบาย ส่งเสริมความร่วมมือ
ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริม
ความเปน็    น้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

- ข้อตกลงการประชุม 
  สุดยอดอาเซียน 
  แต่ละครัง้ 

10 9 

8 อาฟต้า 8  อาฟต้าหมายถึงเขตการคา้ เสรี 
เป็นกลไกช่วยขยาย  การค้า
ระหว่างประเทศสมาชิก 

- เขตการคา้เสรี 
(อาฟต้า) 

3 7 

9 ความขัดแย้ง 
ในอาเซียน 

9 แนวทางการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดข้ึน ในประเทศ
สมาชิกอาเซียน  

-  แนวทางแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

2 7 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 30 
ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 20 

                                                        รวมเวลาและคะแนนภาคเรียนที่ 2 
20 

ชั่วโมง 
50 

คะแนน 
 

 

 

 

 

 



กำรวัดและประเมินผลกำรเรยีนรู้ 
 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การ
ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนใหป้ระสบ
ผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพฒันาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู ้
สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็น
ข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจน
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี ้
 1.  กำรประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ผู้สอน
ด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน 
การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน
เพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวช้ีวัดให้มีการสอนซ่อมเสริม 
  การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย  
ท้ังนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 2.  กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียน 
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมท้ังสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียน
ในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ 
เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผล 
การจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 
 



 3.  กำรประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูล
จากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.  กำรประเมินระดับชำติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เข้ารับการประเมิน ผลจาก 
การประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พฒันาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
กลุ่มผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธ
โรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เป็นโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 
 
เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 
 
 1.  กำรตัดสิน กำรให้ระดับและกำรรำยงำนผลกำรเรียน 
 1.1  กำรตัดสินผลกำรเรียน 
 ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน 
เป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมท้ังสอน 
ซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ 
 



 ระดับประถมศึกษา 
 (1)   ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
 (2)   ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 (3)   ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 (4)   ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  1.2  กำรให้ระดับผลกำรเรียน 
 ระดับประถมศึกษา การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ 
ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ 
และระบบท่ีใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน 
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ระดับผล 
การประเมินเป็น ดีเย่ียม ดี และผ่าน 

 1.3  กำรรำยงำนผลกำรเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าใน 
การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครอง 
ทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนท่ีสะท้อน 
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.   เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษา 
เป็น 3  ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.1  เกณฑ์กำรจบระดับประถมศึกษำ 
 (1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ี 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
 (2) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 
 (3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 (4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 (5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 



 
วิธีกำรวัดและประเมินผล 
  
 1.  กำรวัดผล  โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)    จัดการวัดและประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  1.1.  ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
เกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ และเกณฑ์ขั้นต่ า ของการผ่านรายวิชา ก่อนสอนรายวิชานั้น 
  1.2.  ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ จะต้องครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
  1.3.  ประเมินผลก่อนเรียน เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานและความรอบรู้ ในเรื่องท่ีจะเรียนของ
ผู้เรียน 
  1.4.  การวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพื่อศึกษาผลการเรียน จัดสอนซ่อมเสริมและ 
น าคะแนนจากการวัดและประเมินผลไปรวมกับการวัดผลปลายภาค โดยให้วัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ ดังตารางการให้คะแนนการวัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน และการวัดประเมินผล 
ปลายภาคเรียน/ปลายปี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การก าหนดคะแนน 

ระหว่างเรียน ปลายภาคเรียน/ 
ปลายปี 

รวมคะแนน 

1. ภาษาไทย 70 30 100 
2. คณิตศาสตร์ 70 30 100 
3. วิทยาศาสตร์ 70 30 100 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 40 100 
    - ประวัติศาสตร์ 60 40 100 
    - โลกศึกษา (อาเซียนศึกษา) 60 40 100 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 70 30 100 
6. ศิลปะ 80 20 100 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 20 100 
8. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 80 20 100 
 

 
 



  1.4.1  วัดผลและประเมินผลระหว่างเรียนเป็นระยะ ๆ ตามตัวชี้วัด 
  1.4.2  วัดผลปลายภาคเรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดตัวชี้วัด 
  การประเมินตามข้อ 4.1 และ 4.2 ถ้าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ให้วินิจฉัยหาข้อบกพร่องของผู้เรียนแล้วสอนซ่อมเสริมให้สอดคล้องกับลักษณะของการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
  1.4.3  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนเป็นรายภาคเรียน และ
ภาคเรียนสุดท้ายของระดับประถมศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ แนวทาง วิธีการ 
เกณฑ์การประเมินและแนวทางปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนท่ีมีผลการประเมิน ดังนี้ 
   1)  แต่งต้ังคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนของสถานศึกษา 
   2)  ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียน ก าหนดขอบเขตและตัวชี้วัดแต่ละระดับการศึกษา 
   3)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาหลักการประเมินและพิจารณาก าหนดรูปแบบ
วิธีการพัฒนาและประเมิน 
   4)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินให้สอดคล้องกับขอบเขตและตัวชี้วัด 
   5)  ด าเนินการพัฒนา ประเมินและปรับปรงุแก้ไขตามรูปแบบและวิธีการท่ีก าหนด
อย่างต่อเนื่อง 
   6)  สรุปผลการประเมิน ตัดสินผลการประเมิน ในระดับ ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่ า และบันทึกผลการประเมิน 
   7)  รายงานผลการประเมินต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
               เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียน จึงได้ก าหนดความหมายและขอบเขตการประเมินเป็นระดับช้ันประถมศึกษา ให้เป็น 
กรอบในการประเมินเพื่อตัดสินการเล่ือนช้ันและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 
 ควำมหมำย 
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านจาก
หนังสือ ต าราเรียน เอกสาร และส่ือต่าง ๆ เพื่อหาและหรือเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความสุนทรี และ
ประยุกต์ใช้ แล้วน าเนื้อหาสาระท่ีอ่านมาคิดวิเคราะห์น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนท่ีมีส านวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและล าดับ
ขั้นตอนในการน าเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละ
ระดับช้ัน 
 
 



ขอบเขตกำรประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 

ขอบเขตกำรประเมิน 
 

  การอ่านจากส่ือส่ิงพิมพ์ และ/หรือส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีให้ความเพลิดเพลิน ความรู้ ประสบการณ ์
และมีประเด็นให้คิดและเขียนบรรยาย ถ่ายทอดประเด็นท่ีคิดด้วยภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านสาระ
ความรู้ท่ีน าเสนออย่างสนใจ นิยาย เรื่องส้ันนิทาน นิยายปรัมปรา 
 ตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
 1. สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากส่ือท่ีหลากหลาย 
 2. สามารถจับประเด็นส าคัญ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นเรื่องท่ีอ่าน 
 3. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม ไม่เหมาะสม 
 4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่าน โดยมีเหตุผลประกอบ 
 5. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องท่ีอ่านโดยการเขียน 
 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 
ขอบเขตกำรประเมิน 

 
 การอ่านจากส่ือส่ิงพิมพ์ และ/หรือส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ ์
ท่ีเอื้อให้ผู้อ่านน าไปคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอดโดยการเขียนเป็นความ
เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยถ้อยค าภาษาท่ีถูกต้องชัดเจน เช่น อ่านหนังสือพิมพ ์วารสาร หนังสือเรียน บทความ 
สุนทรพจน์ ค าแนะน า ค าเตือน 
 ตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
 1. สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากส่ือประเภทต่าง ๆ 
 2. สามารถจับประเด็นส าคัญ เปรียบเทียบ เช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องท่ีอ่าน 
 3. สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราว เหตุการณ์ของเรื่องท่ีอ่าน 
 4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุน 
 5. สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิดเห็น คุณค่าจากเรื่องท่ีอ่านโดยการเขียน 
 
 
 
 
 



   1.4.4   ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยประเมินตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด คุณลักษณะท่ีจะประเมินเพิ่มเติม 
เป็นการประเมินรายคุณลักษณะ แล้วรวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่าย น ามาพิจารณาสรุปเป็น 
รายภาค รายปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเล่ือนช้ันและจบหลักสูตรต่อไป 
   1.4.5  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
จุดประสงค์และเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกิจกรรม และใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การเล่ือนช้ันเรียนและการจบหลักสูตร 
  1.5  วัดผลปลายภาคเรียน เพื่อตรวจสอบผลการเรียนโดยวัดให้ครอบคลุมมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.  กำรตัดสินผลกำรเรียน ให้น าคะแนนระหว่างภาคเรียนรวมกับคะแนนปลายภาคเรียน  
ตามอัตราส่วนท่ี โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อนิทะวงศานุเคราะห์)   ก าหนด แล้วน ามาเปล่ียนเป็นระดับผลการเรียน 
 3.   ในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ตามข้อ 1.4 ให้แจ้งระดับผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ท่ีผู้เรียนได้เรียนเป็นระดับคุณภาพ ดังแสดงในตาราง 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

4 ได้คะแนนต้ังแต่ 80 ข้ึนไป ผลการเรียนยอดเย่ียม 
3.5 ได้คะแนนต้ังแต่ 75 - 79 ผลการเรียนดีมาก 
3 ได้คะแนนต้ังแต่ 70 - 74 ผลการเรียนดี 

2.5 ได้คะแนนต้ังแต่ 65 - 69 ผลการเรียนค่อนข้างดี 
2 ได้คะแนนต้ังแต่ 60 – 64 ผลการเรียนปานกลาง 

1.5 ได้คะแนนต้ังแต่ 55 – 59 ผลการเรียนพอใช้ 
1 ได้คะแนนต้ังแต่ 50 – 54 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนด 
0 ได้คะแนนต่ ากว่า 50 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 

 
 
 
 
 
 

 
4. กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน  ของโรงเรียนบ้านบุญเรือง(อนิทะวงศานุ 



เคราะห์)     ได้ก าหนดเกณฑ์ตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็น 3 ระดับ คือ ดีเย่ียม ดี และ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ดังแสดงในตาราง 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเย่ียม 3 มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ส่ือความได้คล่องแคล่ว ชัดเจน ถูกต้อง มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
ดี 2 มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ส่ือความได้คล่องแคล่ว ชัดเจน ถูกต้อง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 1 มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ส่ือความได้คล่องแคล่ว ชัดเจน แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
 

5. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีจ านวน 8 ข้อ ซึ่งก าหนดโดยหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ท่ีจะประเมิน เป็น 3 ระดับ คือ ดีเย่ียม ดี และผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ดังแสดงในตาราง  
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเย่ียม 3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม (ได้ดีเย่ียม 5-8 คุณลักษณะ และ 
ไม่มีคุณลักษณะใดต่ ากว่าดี) 

ดี 2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และน าไปใช้เป็นการ
ยอมรับ 
ของสังคม (ได้ดี 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดต่ ากว่าดี) 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 1 ผู้เรียนรับรู้โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนดได้ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ต้ังแต่ 1 คุณลักษณะ 

 
 
 
 
 
 
 

แนวกำรวัดและประเมินผล  รำยวิชำอำเซียนศึกษำ   โรงเรียนบ้ำนบุญเรือง(อินทะวงศำนุเครำะห์)     



 
รายวิชาอาเซียนศึกษา ประเมินผลดังนี้ 
 1.  เกณฑ์การให้คะแนน  แบ่งเป็นภาคเรียนละ 50 คะแนน รวมตลอดปี 100 คะแนน 
 2.  สัดส่วนคะแนน/ภาคเรียน  30 : 20  คะแนน  รวม 50 คะแนน แยกเป็นดังนี ้
  -  ระหว่างเรียน       25  คะแนน 
  -  คุณลักษณะ           5  คะแนน 
  -  ปลายภาคเรียน    20  คะแนน  
 3.  หลักฐาน/ร่องรอย/ภาระงาน 
  3.1  ระหว่างเรียน  25 คะแนน 
   -  ช้ินงาน 
   -  แบบฝึกหัด 
   -  รายงาน 
   -  แฟ้มสะสมงาน 
   -  แบบทดสอบ 
  3.2  คุณลักษณะ  5  คะแนน 
   -  ความสนใจ 
   -  ความรับผิดชอบ 
  3.3  ปลายภาคเรียน 20 คะแนน 
   -  แบบทดสอบ ปรนัย และ หรือ อัตนัย 
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