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คานา
ชุ ด การสอน ชุ ด นี้ จัดทาขึ้ น เพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นรู ้ รายวิช าอาเซี ยนศึ ก ษา ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๖ ที่ผจู ้ ดั ทาพิจารณาเห็นแล้วว่า เหมาะสมกับปั ญหาของการจัดการ
เรี ยนการสอนในโรงเรี ยน อันเนื่ องมาจาก นักเรี ยนขาดแคลนสื่ อที่ช่วยในการเรี ยนรู ้
และก่ อให้เกิ ดความเข้าใจต่ อการเข้าถึ งซึ่ งการเปิ ดประเทศเพื่อการค้าเสรี อาเซี ยน
(ASEAN) ซึ่ งชุ ดการสอนชุดนี้ สามารถช่วยนักเรี ยนศึกษาเรี ยนรู ้เพิ่มเติม สร้างนิสัย
รักการอ่าน ทันต่อเหตุการณ์ ก่อให้เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่เกิดจากการแสวงหา
ความรู ้และฝึ กปฏิบตั ิเพื่อทบทวนเนื้อหาความรู ้ นาไปสู่ การนาเสนอความรู ้ โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็ น ๑๓ ชุด ดังนี้
ชุดที่ ๑ เรี ยนรู ้อาเซียน
ชุดที่ ๒ ประชาคมอาเซียน
ชุดที่ ๓ กฎบัตรอาเซียน
ชุดที่ ๔ ประเทศบรู ไน
ชุดที่ ๕ ประเทศกัมพูชา
ชุดที่ ๖ ประเทศอินโดนีเซีย
ชุดที่ ๗ ประเทศลาว
ชุดที่ ๘ ประเทศมาเลเซีย
ชุดที่ ๙ ประเทศพม่า
ชุดที่ ๑๐ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ชุดที่ ๑๑ ประเทศสิ งคโปร์
ชุดที่ ๑๒ ประเทศเวียดนาม
ชุดที่ ๑๓ ประเทศไทย
ชุ ด การสอนแบบศู น ย์ก ารเรี ย นชุ ด นี้ จัด ท าขึ้ นโดยเน้น ผู ้เ รี ยนส าคัญ ที่ สุ ด
(Child Center) เน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process) และนาสู่ การนาไปใช้กบั ผูเ้ รี ยน
ผูจ้ ัด ท าหวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่า ชุ ด การสอนที่ จ ัด ท าขึ้ น ชุ ด นี้ น ามาซึ่ งประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน ผูส้ นใจ และนาไปใช้ยงั ประโยชน์ต่อชี วิต ที่เข้าสู่ โลกแห่ ง
การเปิ ดประตู สู่ การค้าเสรี เข้าใจ เท่าทัน และเข้าถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และ
ความเป็ นไปของโลกในยุคปัจจุบนั
ขอขอบพระคุ ณ ผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งทุ ก ท่ า นที่ ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ ในการปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการสอนชุ ดนี้ และนาสู่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ผลบุญ
อันก่อเกิดจากประโยชน์ใดใดในการเผยแพร่ ความรู ้ในชุ ดการสอนนี้ ขอบังเกิดมีแด่ทุก
ท่าน ตลอดจนคุณบิดา คุณมารดา ครู อาจารย์ ครอบครัวและผูม้ ีพระคุณทุกท่าน ตลอดไป
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