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ค าแนะน าการใช้ชุดการสอน 
  

ชุดการสอน เรียนรู้อาเซียน เล่มนี้ นักเรียนสามารถท าการศึกษาได้ด้วยตนเอง         
ให้นักเรียน  อ่านค าแนะน า และปฏิบัติกิจกรรมแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ นักเรียน         
จะได้รับความรู้อย่างครบถ้วนโดยปฏิบัติ ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าเมื่อศึกษา
ชุดการสอนเล่มนี้จบแต่ละเร่ืองแล้ว นักเรียนสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง 
  ๒. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วตรวจค าตอบที่เฉลยไว้ท้ายแบบภาคผนวก 
เพื่อให้รู้ว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษามากน้อยเพียงใด 
  ๓. ศึกษาบัตรเนื้อหาอย่างละเอียด  
  ๔.  หลังศึกษาบัตรเนื้อหาจบ ปฏิบัติตามบัตรกิจกรรม 
  ๕.  ปฏิบัติแบบฝึกหัด  
  ๖.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง 
  ๗. นักเรียนแต่ละคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเอกสารเฉลย 
ก่อนเรียนและ หลังเรียน  แบบเฉลยแบบฝึกหัด  
  ๘. นักเรียนสามารถตรวจสอบค าตอบจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัด 
และแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยจากภาคผนวกท้ายเล่ม  
  ๙.  ท าการบันทึกผลคะแนนจากแบบบันทึกผลคะแนนท้ายชุดการสอน เพื่อ
ตรวจสอบผลการศึกษา 
  ๑๐. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม ศึกษาได้จากหนังสือ เอกสาร 
ท้ังหมด สามารถค้นคว้าได้จากบรรณานุกรมท่ีให้ไว้ 
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หน่วยการเรียนรู้/สาระส าคัญ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้อาเซียน 
สาระส าคัญ 
 อาเซียนก าเนิดขึ้นจากผู้แทนของประเทศริเริ่มก่อตั้ง ๕ ประเทศร่วมลงนามใน
ปฏิญญาอาเซียน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ จนถึงปัจจุบันอาเซียนได้ร่วมมือกัน ท้ังด้านการเมือง
และความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังสร้างความสัมพันธ์กับประเทศและ
กลุ่มประเทศภายนอกภูมิภาค ผ่านกลไกการด าเนินงานและหน่วยงานของอาเซียน โดยใช้
หลักการความร่วมมือบนพื้นฐานของความเสมอภาค หลักฉันทามติ และไม่แทรกแซงซึ่ง
กันและกัน 
 

สาระการเรียนรู ้
 

ความรู้ (Knowledge) 
๑. บอกประวัติความเป็นมาของอาเซียนได้   
๒. บอกท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนได้ 
๓. บอกความสัมพันธ์ของอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมได้ 
 

ทักษะกระบวนการ (Process) 
๑. ทักษะการคิดวิเคราะห์   
๒. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
๓. กระบวนการสืบค้นข้อมูล   
๔. กระบวนการท างานกลุ่ม 
 

คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม (Affective) 
๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. จิตสาธารณะ 
๔. ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. มุ่งมั่นในการท างาน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  ชุดที่ ๑ เรื่อง เรียนรูอ้าเซียน 
 

ค าช้ีแจง  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
 ๑. ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN) 
  ก. Association of South East Asian Nations  
  ข.   Asia South East  of  Association Nations 
  ค. South Asia East  of  Association National 
  ง. Association for South East Asian National 
 ๒. เหตุใดจึงใช้รวงข้าง ๑๐ รวง เป็นสัญลักษณ์ของอาเซียน 
  ก. ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นอู่ข้าวอู่น้ าของโลก    
  ข. ประเทศสมาชิกอาเซียนมีอาชีพปลูกข้าวทุกประเทศ    
  ค. ประเทศจะเข้ามาเป็นสมาชิกทุกประเทศต้องปลูกข้าว 
  ง. จ านวนสมาชิก ๑๐ ประเทศ รวมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 ๓. ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิกอาเซียน   
  ก. รองรับการมาเท่ียวของกลุ่มประเทศอาเซียน   
  ข. ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  
  ค. ได้เดินทางผ่านเข้าออกประเทศในกลุ่มอาเซียนได้สะดวกขึ้น   
  ง. ประชาชนไดท้ าการซื้อขายปลอดภาษีกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๔. เราเรียนรู้เรื่องอาเซียนเพื่ออะไร 
  ก. รู้เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน 
  ข. รู้เข้าใจบอกความสัมพันธ์ของอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมได้ 
  ค. รู้เข้าใจและน าไปเป็นข้อมูลเพื่อท าการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
  ง. รู้เข้าใจและน าไปเป็นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวประเทศกลุ่มอาเซียน 
 ๕. การลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ มีความส าคัญอย่างไร 
  ก. ให้อาเซียนเป็นดินแดนสันติภาพ      
  ข.   ให้อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีปลอดภาษี 
  ค. ให้อาเซียนเป็นแหล่งการค้าทางเกษตรกรรม    
  ง.   ให้มีการแลกเปลี่ยนในด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
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 ๖. วัตถุประสงค์ส าคัญในการรวมกลุ่มของอาเซียน 
  ก. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
  ข. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสันติภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยทางการเมือง 
  ค. เพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของประเทศในกลุ่มตะวันตกและยุโรป 
  ง. เพื่อพัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการท่องเท่ียวอาเซียน 
 ๗. ข้อใดคือประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 
  ก. เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน 
  ข. ท าให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า 
  ค. มีอ านาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น 
  ง. ท าให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิ์ในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ 
 ๘. ข้อใดคือความจ าเป็นในการมีเพลง The ASEAN Way  
  ก. แสดงสัญลักษณ์ของอาเซียน     
  ข.   แสดงให้เห็นถึงภูมิประเทศอาเซียน 
  ค. บ่งบอกถึงแนวทางการเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน    
  ง.   ใช้เป็นเพลงประกอบการจัดตั้งกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๙. ค าขวัญของอาเซียนคือข้อใด 
  ก. หนึ่งวิสัยทัศน์  หน่ึงอัตลักษณ์  หนึ่งประชาคม  
  ข. หนึ่งประชาคม หนึ่งอัตลักษณ์  หนึ่งเศรษฐกิจ 
  ค. หน่ึงอัตลักษณ์  หน่ึงประชาคม  หน่ึงวิสัยทัศน์ 
  ง. หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งอัตลักษณ์  หนึ่งประชาชาติ 
 ๑๐. สาเหตุที่ต้องมีส านักงานใหญ่ของอาเซียนที่ถูกต้องที่สุด คือข้อใด 
  ก. เป็นท่ีท างานของผู้แทนอาเซียนทุกประเทศ     
  ข.   เป็นสถานท่ีจัดการประชุมของประเทศสมาชิก 
  ค. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกและที่ท าการของ

ส านักเลขาธิการอาเซียน     
  ง.   เป็นศูนย์ประสานงานและท าสัญญาการค้าแสดงสินค้าของประเทศ

สมาชิกในกลุ่มอาเซียน  
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บัตรเนื้อหา 

เรื่องที่ ๑  ความเป็นมาอาเซียน 
 

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ ๑ ธงประจ าชาติของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 
ที่มา : http://mketnaree.weebly.com/uploads/๓/๘/๙/๘/๓๘๙๘๐๗๗๓/๔๓๐๐๘๗๙_orig.jpg 

 
อาเซียน มีสมาชิก  ๑๐ ประเทศ ได้แก่   

  ๑.  บรูไดดารุสซาลาม  ๒.  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ๓.  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๔.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ๕.  มาเลเซีย   ๖.  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   
  ๗.  สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์ ๘.  สาธารณรัฐสิงคโปร์   
  ๙.  ราชอาณาจักรไทย  ๑๐.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
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ความเป็นมาของอาเซียน 
 อาเซียนจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท้ัง ๑๐ ประเทศ ให้สามารถท างาน
ร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้อาเซียนของเรามีความร่วมมือระหว่างกั น 
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์การเกษตร อุตสาหกรรม                 
การคมนาคม รวมท้ังการช่วยเหลือให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่
ท่ีดี  เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาเซียนของเรา  
 ปัจจุบันนี้ อาเซียนมีประชากรจ านวน ๖๐๐ กว่าล้านคนแล้ว  มีพื้นท่ีกว้าง
ใหญ่ถึง ๔.๕  ล้านตารางกิโลเมตร ผู้คนจ านวนมากมายเหล่านี้เมื่อมารวมตัวกันเป็น
ครอบครัวใหญ่ ย่อมท าให้อาเซียนมีแหล่งท่องเท่ียว  ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบท่ีมี
มูลค่ามหาศาล เป็นท่ีต้องการของประเทศต่าง ๆ ท าให้อาเซียนมีความได้เปรียบ และ
สามารถค้าขายสินค้าแข่งกับประเทศต่ าง ๆ ท้ังในทวีปยุโรปและอเมริกา ท าให้
ประชาชนมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีมากขึ้น  

อาเซียนมีอายุมากกว่า ๔๐ ปี แล้ว  ท้ังนี้ เกิดขึ้นจากความพยายามของ                 
๕ ประเทศ  ได้แก่  ๑) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ๒) มาเลเซีย ๓) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์            
๔) สาธารณรัฐสิงคโปร์  ๕) ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี  ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ เวียดนามได้
เข้าร่วมเมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ลาวและพม่าเข้าร่วมเมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๔๐ และกัมพูชาเมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒  

เอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร์ และไทย 
ได้ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เพื่อจัดตั้งสมาคมความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาคของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อ"สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" หรือ “อาเซียน” (ASEAN) ซึ่งเป็นตัวย่อของ 
Association of South East Asian Nations ชื่อทางการในภาษาอังกฤษของอาเซียน
ท้ังนี ้ก่อนหน้าท่ีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ รัฐมนตรีต่างประเทศของท้ัง ๕ ประเทศ
ได้หารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ของการจัดตั้งสมาคมอาเซียนและยกร่างปฏิญญา
กรุงเทพฯ ณ วังสราญรมย ์ท่ีตั้งของกระทรวงการต่างประเทศไทยในขณะนั้น  
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ภาพประกอบ ๒ พิธีลงนามในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพฯ 
ที่กรุงเทพฯ เม่ือวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ 

ที่มา : http://social-teaching.blogspot.com/๒๐๑๒/๐๖/blog-post_๒๖.html 
 

 ปฏิญญากรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ ๗ ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่  
 ๑. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ และการบริหาร 
 ๒. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค 
 ๓. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 
 ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๕. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และ
ส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ๖. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจน
การปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 
 ๗. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือ
แห่งภูมิภาคอื่น ๆ และองค์การระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 



เรียนรู้อาเซียน  ๘ 
 

วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียน 
 

วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อท าให้อาเซียนมีตลาด
และฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ  การลงทุน เงินทุน และ
แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี อาเซียนได้จัดท าแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการด าเนินงาน
ในด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ ๔ ด้าน คือ  

๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production 
base) โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และ
การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น  

๒. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน  โดยให้
ความส าคัญกับประเด็นนโยบายท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบาย
การแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี  และการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน)  

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ  

๔. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน 

จากสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการสรุป
แนวทางของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้จ านวน ๖ ข้อ ดังนี้ 

๑.  ให้ความเคารพแก่เอกราช อ านาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่ง
ดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด 

๒. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสิทธิท่ีจะปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก การรุกราน
ดินแดนและการบังคับขู่เข็ญ 

๓.  จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐสมาชิกอื่น ๆ 
๔.  ยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน หรือแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ 
๕.  ประณามหรือไม่ยอมรับการคุกคามหรือการใช้ก าลัง 
๖.  ให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ 



เรียนรู้อาเซียน  ๙ 
 

ที่ท างานอาเซียน 
 
อาเซียนได้จัดตั้งส านักงานเมื่อวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙  หลังจากท่ีได้มี           

การลงนามในข้อตกลงการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการอาเซียน ASEAN  Secretariat            
ท่ีกรุงจาการ์ตา  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต่อมาเมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔ รัฐบาล
อินโดนีเซีย ได้มอบอาคารทางตอนใต้ของกรุงจาการ์ตา เพื่อใช้เป็นส านักงานใหญ่              
ของส านักเลขาธิการอาเซียน  อาคารดังกล่าวได้ใช้เป็นส านักงานใหญ่ถาวร มาจนถึง            
ทุกวันนี้  ส านักเลขาธิการอาเซียน ท าหน้าท่ีประสานงานและด าเนินงานต่าง ๆ ตาม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมท้ังรัฐบาลของประเทศสมาชิก  โดยมี
เลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary-General) เป็นหัวหน้าส านักงาน ได้รับการแต่งตั้ง
จากท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) จากการเสนอชื่อของประเทศท่ีมีสิทธิใน
การเสนอชื่อผู้สมัครใช้หลักการเวียนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิก 
เลขาธิการอาเซียนจะด ารงต าแหน่งได้เพียง ๑ สมัยและไม่สามารถต่ออายุได้ (non-
renewable term) มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ๕ ปี ท้ังนี้ ในช่วงปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐           
นายเล เลือง มินห์ (Le Luong Minh) จากเวียดนามด ารงต าแหน่งเลขาธิการอาเซียนต่อ
จาก ดร. สุรินทร ์พิศสุวรรณ ของไทย ซึ่งด ารงต าแหน่งในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ ๓  ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และนายเล เลืองมินห์  

ที่มา : http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20130428-144508-768802.pdf 

 



เรียนรู้อาเซียน  ๑๐ 
 

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (ASEAN Community) 
 กรมอาเซียนมีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินงานและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในฐานะส านัก
เลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อด าเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้ส าเร็จและบรรลุผล
ตามมติท่ีประชุมสุดยอดและเป้าหมายของการจัดตั้งอาเซียน  ตลอดจนกฎบัตรอาเซียน 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนเพิ่มอ านาจต่อรองของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ด าเนินงานในฐานะส านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
  ๑.๑ เป็นผู้ประสานงานกลางแห่งชาติ  
  ๑.๒ เป็นหน่วยงานระดับชาติซึ่งเก็บรักษาข้อสนเทศในเรื่องท้ังปวงเกี่ยวกับ
อาเซียน 
  ๑.๓ เป็นผู้ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ข้อตัดสินใจของอาเซียน 
  ๑.๔ เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการระดับชาติของการประชุม
อาเซียน  
  ๑.๕ ส่งเสริมอัตลักษณ์และความส านึกเกี่ยวกับอาเซียนในระดับชาติ 
  ๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาคมอาเซียน 
 ๒. ด าเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน 
 ๓. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ี
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 กรมอาเซียน จึงเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีเราสามารถเรียนรู้รับทราบความ
เคลื่อนไหว การด าเนินงานต่าง ๆ โดยสามารถติดต่อได้ดังนี้ 
 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา  กรุงเทพมหานคร 
๑๐๔๐๐ Email : asean01@mfa.go.th  โทรศัพท์ ๐๒ – ๒๐๓ – ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๙๐              
Fax : ๐๒ – ๖๔๓๕๒๒๓ WWW : http://www.mfa.go.th/asean/th 

 

mailto:asean01@mfa.go.th


เรียนรู้อาเซียน  ๑๑ 
 

ชื่อธงชาติและตราแผ่นดินของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 

ชื่อประเทศ 
 

ธงชาต ิ ตราแผ่นดิน 

 
บรูไนดารุสซาลาม 

 

 
 

 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

  

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

  

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

  

 
มาเลเซีย 
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เรียนรู้อาเซียน  ๑๒ 
 

 

ชื่อประเทศ 
 

ธงชาต ิ ตราแผ่นดิน 

 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

 

  

 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 

  

 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 

  

 
ราชอาณาจักรไทย 

 

  

 

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 
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เรียนรู้อาเซียน  ๑๓ 
 

บัตรกิจกรรม 

 
กิจกรรมที่ ๑  ทบทวนเนือ้หา   
ค าช้ีแจง  (ใช้เวลา ๕ นาที) 

๑. นักเรียนร่วมกันศึกษาบัตรเนื้อหาบัตรเนื้อหาอย่างละเอียด   
๒. ผลัดกันถาม – ตอบ จากเนื้อหาท่ีได้ศึกษาไป 

 
กิจกรรมที่ ๒  จับคู่ทายภาพ 
ค าช้ีแจง  (ใช้เวลา ๕ นาที) 

๑. นักเรียนจับคู่กับเพื่อน ๒ คน ตัดบัตรภาพธงชาติและภาพตราแผ่นดิน 
๒. คว่ าบัตรท้ังหมดบนโต๊ะ สลับภาพไปมา   
๓.  เลือกคนละ ๕ ใบ ถือไว้ในมือโดยไม่ให้เพื่อนเห็นภาพ  
๔.  ให้เพื่อนคู่ของตนเลือกโดยไม่เห็นภาพ  และเปิดออกมา  เพื่อนท่ีเลือกต้องทาย

ได้ว่าเป็นภาพของธงชาติหรือตราแผ่นดินของชาติใด ทายถูกได้ ๑ คะแนน  
๕.  สลับกันเลือกและทายภาพ จนครบทุกภาพ รวมผลคะแนน เพื่อนท่ีทายถูก

มากกว่าเป็นผู้ชนะ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัง้ใจศึกษาและปฏิบติัตาม
บตัรกิจกรรมทุกคนนะคะ 



เรียนรู้อาเซียน  ๑๔ 
 

บัตรภาพเกมจับคู่ภาพ 
 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

 
  

   

   

  



เรียนรู้อาเซียน  ๑๕ 
 

แบบฝึกหัดที่ ๑ 
ความเป็นมาอาเซียน  

 

 
ค าช้ีแจง  ตอบค าถามต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)  
 

๑.  ค าว่า อาเซียน มีชื่อเต็มว่าอย่างไร  
            
            
๒.  อาเซียนจัดตั้งขึ้นเพราะเหตุใด 
            
            
๓.  วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ มีความส าคัญอย่างไรต่อประเทศอาเซียน  
            
            
๔.  ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ส าคัญอย่างไร   
            
            
๕.  วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียนคืออะไร อธิบายพอสังเขป    
            
            
๖.  ปัจจุบันผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการอาเซียนคือใคร เป็นคนประเทศใด 
            
๗.  เลขาธิการอาเซียนมีความส าคัญอย่างไร 
            
๘.  การด ารงต าแหน่งเลขาธิการอาเซียน ต้องท าอะไร อย่างไร   
            
๙.  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มีหนา้ที่ส าคัญอย่างไร   
            
            
๑๐. นักเรียนได้อะไร จากการเรียนรู้เรื่อง ความเป็นมาขององค์กรอาเซียน 
            
            
 

        ท าได้  คะแนน 



เรียนรู้อาเซียน  ๑๖ 
 

บัตรเนื้อหา 
เรื่องที่ ๒  สัญลักษณ์ ภาษา ค าขวัญและเพลงอาเซียน  

 
สัญลักษณ์อาเซียน   
 

 สัญลักษณ์อาเซียน ได้แก่ รวงข้าวสีทอง ๑๐ รวง น ามามัดรวมกัน  ซึ่งแสดงถึง
จ านวนของประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
โดยสีท่ีปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีท่ีส าคัญของธงชาติของแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียน   สีท่ีใช้บนธงอาเซียน  ได้แก่ สีขาว สีน้ าเงิน สีแดง และสีเหลือง ซึ่งล้วน
มาจากสีธงชาติสมาชิก ท้ัง ๑๐ ประเทศ โดยความหมายของแต่ละสีคือ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีน้ าเงิน หมายถึง สันตภิาพ
และความมั่นคง 

สีแดง หมายถงึ ความกล้าหาญ
และความก้าวหน้า 

สีเหลอืง หมายถงึ ความเจริญ 
รุ่งเรือง สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ 



เรียนรู้อาเซียน  ๑๗ 
 

 

ภาษาอังกฤษกับอาเซียน   
 

 ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการของอาเซียน และเป็นภาษาสากลของโลก ท่ีใช้กัน
อย่างแพร่หลาย ดังนั้น ประเทศไทยจึงก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ี
นักเรียนทุกคนต้องเรียนเพื่อน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และติดต่อสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้  ฉะนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับการแข่งขันในโลกแห่งอนาคต และพร้อมท่ีก้าวสู่เวทีในระดับ
นานาชาติได้อย่างมั่นใจ         

 
ค าขวัญของอาเซียน 
 

One Vision,  One Identity,  One Community 
หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

วิสัยทัศน์  หมายถึง การมองภาพอนาคตของผู้น าและสมาชิกในองค์กร  และ
ก าหนดจุดหมายปลายทางท่ีเชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้ว
มุ่งสู่จุดหมายปลายทางท่ีต้องการจุดหมายปลายทางท่ีต้องการ จุดหมายปลายทาง
ดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้ 

ค าว่า อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัด-ตะ-ลัก) ประกอบด้วยค าว่า อัต (อัด-ตะ)             
ซึ่งหมายถึง ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ์ ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว ค าว่า อัตลักษณ์ 
ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า identity (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถึง ผลรวม             
ของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งท าให้สิ่งนั้นเป็นท่ีรู้จักหรือจ าได้ เช่น นักร้องกลุ่มนี้
มีอัตลักษณ์ทางด้านเสียงท่ีเด่นมาก ใครได้ยินก็จ าได้ทันที สังคมแต่ละสังคมมีอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของตนเอง โลกาภิวัตน์ท าให้อัตลักษณ์ของสังคมไทยเปลี่ยนไป 



เรียนรู้อาเซียน  ๑๘ 
 

เพลงประจ าอาเซียน 
 
 
 
 

เนื้อเพลง The ASEAN Way 
Raise our flag high, sky high 

Embrace the pride in our heart 
ASEAN we are bonded as one 

Look' in out to the world. 
For peace, our goal from the very start 

And prosperity to last. 
   We dare to dream we care to share. 

Together for ASEAN 
we dare to dream 

we care to share for it's the way of ASEAN. 
 

 
   

เนื้อเพลง The ASEAN Way ภาษาไทย 
 

พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด  ใต้หมู่ธงปลิวไสว 
สัญญาณแห่ง  สัญญาทางใจ  วันท่ีเรามาพบกัน 

อาเซียน  เป็นหนึ่ง  ดังที่ใจเราปรารถนา 
เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น 

หล่อหลอมจิตใจ  ให้เป็นหนึ่งเดียว 
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์ 

ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปัน 
เศรษฐกิจ  มั่งคง  ก้าวไกล 

 
 

อาเซียนมีเพลงประจ าอาเซียนท่ีบ่งบอกถึงความเป็น
The ASEAN Way เป็นเพลงท่ีแต่ง โดยคนไทย ได้แก่ 
นายกิตติคุณ สุดประเสริฐ (ท านองและเรียบเรียง) 
นายส าเภา ไตรอุดม (ท านอง)  
นางพะยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง) 
 

พวกเราสามารถดาวน์โหลด
เพลง The ASEAN Way  ได้
จากเว็ปไซต์ของสมาคม
อาเซียนประเทศไทยท่ี 
www.aseanthailand.org 
 



เรียนรู้อาเซียน  ๑๙ 
 

บัตรกิจกรรม 

 
กิจกรรมที่ ๑  ทบทวนเนือ้หา   
ค าช้ีแจง  (ใช้เวลา ๕ นาที) 

๑. นักเรียนร่วมกันศึกษาบัตรเนื้อหาบัตรเนื้อหาอย่างละเอียด   
๒. ผลัดกันถาม – ตอบ จากเนื้อหาท่ีได้ศึกษาไป 

 
กิจกรรมที่ ๒  ฝึกร้องเพลง 
ค าช้ีแจง  (ใช้เวลา ๑๐ นาที) 

๑.  นักเรียนแต่ละกลุ่ม ฝึกร้องเพลงตามเนื้อร้องและฝึกร้องตามร่วมกันจาก          
การเปิด VCD เพลง The ASEAN Way ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

๒.  คัดเลือกกลุ่มท่ีสามารถร้องได้ดีที่สุด เพื่อมาน าเสนอหน้าชั้น หรือนักเรียนท่ี
สามารถร้องได้ดีที่สุดออกมาน าเสนอหน้าชั้น   

๓.  ร่วมกันอภิปรายได้ถึง ความหมายของเพลงและข้อคิดท่ีได้จาการร้องเพลง 
The ASEAN Way 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัง้ใจศึกษาและปฏิบติัตาม
บตัรกิจกรรมทุกคนนะครบั 



เรียนรู้อาเซียน  ๒๐ 
 

แบบฝึกหัดที่ ๒ 
เรื่องที่ ๒  สัญลักษณ์ ภาษา ค าขวัญและเพลงอาเซียน 

 
 

ค าช้ีแจง  ตอบค าถามต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)  
 

๑.  เหตุใดต้องมีการใช้สัญลักษณ์อาเซียน 
            
            
๒.  ท าไมต้องใช้รวงข้าวสีทองเป็นสัญลกัษณ์ของอาเซียน   
            
            
๓.  สีที่แสดงถงึความเจริญรุ่งเรืองในสัญลักษณ์อาเซียน คือสีใด 
            
๔.  บอกค าขวัญของอาเซียนอย่างถูกต้อง  
            
            
๕.  นักเรียนเข้าใจค าขวัญของอาเซียนว่าอย่างไร  
            
            
๖.  เหตุใดจึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน   
            
๗.  ใครเป็นผู้แต่เนื้อร้องเพลงอาเซียน 
            
๘.  อธิบายความส าคัญของเนื้อเพลงอาเซียน  
            
            
๙.  นักเรียนได้สิ่งใดจากการร้องเพลงอาเซียน  
            
๑๐.  นักเรียนได้อะไร จากการเรียนรู้เร่ือง สัญลักษณ์ ภาษา ค าขวัญและเพลงอาเซียน 
            
             
 

        ท าได้  คะแนน 



เรียนรู้อาเซียน  ๒๑ 
 

 
แบบทดสอบหลังเรียน  ชุดที่ ๑ เร่ือง เรียนรู้อาเซียน 

 
 

ค าช้ีแจง  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
 ๑. ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิกอาเซียน   
  ก. รองรับการมาเท่ียวของกลุ่มประเทศอาเซียน   
  ข. ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  
  ค. ได้เดินทางผ่านเข้าออกประเทศในกลุ่มอาเซียนได้สะดวกขึ้น   
  ง. ประชาชนไดท้ าการซื้อขายปลอดภาษีกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๒. การลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ มีความส าคัญอย่างไร 
  ก. ให้อาเซียนเป็นดินแดนสันติภาพ      
  ข.   ให้อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีปลอดภาษี 
  ค. ให้อาเซียนเป็นแหล่งการค้าทางเกษตรกรรม    
  ง.   ให้มีการแลกเปลี่ยนในด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ  
 ๓. เราเรียนรู้เรื่องอาเซียนเพื่ออะไร 
  ก. รู้เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน 
  ข. รู้เข้าใจบอกความสัมพันธ์ของอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมได้ 
  ค. รู้เข้าใจและน าไปเป็นข้อมูลเพื่อท าการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
  ง. รู้เข้าใจและน าไปเป็นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวประเทศกลุ่มอาเซียน 
 ๔. ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN) 
  ก. Association of South East Asian Nations  
  ข.   Asia South East  of  Association Nations 
  ค. South Asia East  of  Association National 
  ง. Association for South East Asian National 
 ๕. เหตุใดจึงใช้รวงข้าง ๑๐ รวง เป็นสัญลักษณ์ของอาเซียน 
  ก. ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นอู่ข้าวอู่น้ าของโลก    
  ข. ประเทศสมาชิกอาเซียนมีอาชีพปลูกข้าวทุกประเทศ    
  ค. ประเทศจะเข้ามาเป็นสมาชิกทุกประเทศต้องปลูกข้าว 
  ง. จ านวนสมาชิก ๑๐ ประเทศ รวมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 



เรียนรู้อาเซียน  ๒๒ 
 

๖. ข้อใดคือความจ าเป็นในการมีเพลง The ASEAN Way  
  ก. แสดงสัญลักษณ์ของอาเซียน     
  ข.   แสดงให้เห็นถึงภูมิประเทศอาเซียน 
  ค. บ่งบอกถึงแนวทางการเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน    
  ง.   ใช้เป็นเพลงประกอบการจัดตั้งกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๗. ค าขวัญของอาเซียนคือข้อใด 
  ก. หนึ่งวิสัยทัศน์  หน่ึงอัตลักษณ์  หนึ่งประชาคม  
  ข. หนึ่งประชาคม หนึ่งอัตลักษณ์  หนึ่งเศรษฐกิจ 
  ค. หน่ึงอัตลักษณ์  หน่ึงประชาคม  หน่ึงวิสัยทัศน์ 
  ง. หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งอัตลักษณ์  หนึ่งประชาชาติ 
 ๘. สาเหตุที่ต้องมีส านักงานใหญ่ของอาเซียนที่ถูกต้องที่สุด คือข้อใด 
  ก. เป็นท่ีท างานของผู้แทนอาเซียนทุกประเทศ     
  ข.   เป็นสถานท่ีจัดการประชุมของประเทศสมาชิก 
  ค. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกและที่ท าการของ

ส านักเลขาธิการอาเซียน     
  ง.   เป็นศูนย์ประสานงานและท าสัญญาการค้าแสดงสินค้าของประเทศ

สมาชิกในกลุ่มอาเซียน 
 ๙. วัตถุประสงค์ส าคัญในการรวมกลุ่มของอาเซียน 
  ก. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
  ข. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสันติภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยทางการเมือง 
  ค. เพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของประเทศในกลุ่มตะวันตกและยุโรป 
  ง. เพื่อพัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการท่องเท่ียวอาเซียน 
 ๑๐. ข้อใดคือประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 
  ก. เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน 
  ข. ท าให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า 
  ค. มีอ านาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น 
  ง. ท าให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิ์ในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดที่ ๑ เรียนรู้อาเซียน 

 
 

ข้อ เฉลย 
๑ ก.  Association of South East Asian Nations 
๒ ง.  จ านวนสมาชิก ๑๐ ประเทศ รวมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
๓ ข.  ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
๔ ข.  รู้เข้าใจบอกความสัมพันธ์ของอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมได้ 
๕ ง.  ให้มีการแลกเปลี่ยนในด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
๖ ก.  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
๗ ค.  มีอ านาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น 
๘ ค.  บ่งบอกถึงแนวทางการเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน 
๙ ก.  หนึ่งวิสัยทัศน์  หน่ึงอัตลักษณ์  หนึ่งประชาคม 

๑๐ ค.  เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกและที่ท าการส านัก
เลขาธิการอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



เรียนรู้อาเซียน  ๒๖ 
 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑ 
ความเป็นมาอาเซียน  

 

เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน 
๑.  ค าว่า อาเซียน มีชื่อเต็มว่าอย่างไร  
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๒.  อาเซียนจัดตั้งขึ้นเพราะเหตุใด 
อาเซียนจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ให้สามารถท างานและช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เรามีความร่วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
๓.  วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ มีความส าคัญอย่างไรต่อประเทศอาเซียน 
เป็นวันท่ีประเทศเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และไทย ได้ลงนามใน “ปริญญากรุงเทพฯ”  
๔.  ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ส าคัญอย่างไร  
ส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค  
๕.  วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียนคืออะไร อธิบายพอสังเขป    
เพื่อท าให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 
เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ได้จัดท าแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
๖.  ปัจจุบันผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการอาเซียนคือใคร เป็นคนประเทศใด 
นายเล เลืองมินห์ เลขาธิการอาเซียน จากประเทศเวียดนาม 
๗.  เลขาธิการอาเซียนมีความส าคัญอย่างไร 
เป็นหัวหน้าส านักงานอาเซียน  
๘.  การด ารงต าแหน่งเลขาธิการอาเซียน ต้องท าอะไร อย่างไร 
ท าหน้าท่ีประสานงานและด าเนินงานต่าง ๆ ตามโครงการและกิจกรรมของอาเซียน 
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างประเทศกลุ่มอื่น  
๙.  อธิบายวัตถุประสงค์ส าคัญของการก่อตั้งอาเซียนตามความเข้าใจ  
อยู่ในดุลยพินิจของครู 
๑๐.  นักเรียนได้อะไร จากการเรียนรู้เร่ือง ความเป็นมาขององค์กรอาเซียน 
อยู่ในดุลยพินิจของครู 



เรียนรู้อาเซียน  ๒๗ 
 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๒ 
เรื่องที่ ๒  สัญลักษณ์ ภาษา ค าขวัญและเพลงอาเซียน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน 
๑.  เหตุใดต้องมีการใช้สัญลักษณ์อาเซียน 
เพื่อเป็นสิ่งแทนมิตรภาพและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
๒.  ท าไมต้องใช้รวงข้าวสีทองเป็นสัญลกัษณ์ของอาเซียน  
เป็นสีท่ีส าคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน    
๓.  สีที่แสดงถงึความเจริญรุ่งเรืองในสัญลักษณ์อาเซียน คือสีใด 
สีเหลือง 
๔.  บอกค าขวัญของอาเซียนอย่างถูกต้อง  
One Vision,  One Identity,  One Community 
หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม 
๕.  นักเรียนเข้าใจค าขวัญของอาเซียนว่าอย่างไร  
อยู่ในดุลยพินิจของครู 
๖.  เหตุใดจึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน   
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการของอาเซียน และเป็นภาษาสากลของโลก ท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลาย  
๗.  ใครเป็นผู้แต่เนื้อร้องเพลงอาเซียน 
นางพะยอม วลัยพัชรา 
๘.  อธิบายความส าคัญของเนื้อเพลงอาเซียน  
อยู่ในดุลยพินิจของครู 
๙.  นักเรียนได้สิ่งใดจากการร้องเพลงอาเซียน  
อยู่ในดุลยพินิจของครู 
๑๐.  นักเรียนได้อะไร จากการเรียนรู้เร่ือง สัญลักษณ์ ภาษา ค าขวัญและเพลงอาเซียน 
อยู่ในดุลยพินิจของครู 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดที่ ๑ เรียนรู้อาเซียน 

 
ข้อ เฉลย 
๑ ข.  ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
๒ ง.  ให้มีการแลกเปลี่ยนในด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
๓ ข.  รู้เข้าใจบอกความสัมพันธ์ของอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมได้ 
๔ ก.  Association of South East Asian Nations 
๕ ง.  จ านวนสมาชิก ๑๐ ประเทศ รวมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
๖ ค.  บ่งบอกถึงแนวทางการเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน 
๗ ก.  หนึ่งวิสัยทัศน์  หน่ึงอัตลักษณ์  หนึ่งประชาคม 
๘ ค.  เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกและที่ท าการส านัก

เลขาธิการอาเซียน 
๙ ก.  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

๑๐ ค.  มีอ านาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น 
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แบบบันทึกผลการศึกษา 
ชุดที่ ๑ เรียนรู้อาเซียน 

 
ก่อนเรียน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท าได้  คะแนน 
แบบฝึกหัดที่ ๑   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท าได้  คะแนน 
แบบฝึกหัดที่ ๒   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท าได้  คะแนน 
หลังเรียน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท าได้  คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติกิจกรรม 
ความสนใจ ตั้งใจศึกษา  คะแนนเต็ม ๒ คะแนน  ท าได้  คะแนน 
ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรม  คะแนนเต็ม ๒ คะแนน  ท าได้  คะแนน 
การตอบข้อซักถาม  คะแนนเต็ม ๒ คะแนน  ท าได้  คะแนน 
ความซื่อสัตย์ ตรงเวลา  คะแนนเต็ม ๒ คะแนน  ท าได้  คะแนน 
การน าเสนอผลงาน  คะแนนเต็ม ๒ คะแนน  ท าได้  คะแนน 
            รวม  ๑๐ คะแนน ท าได้  คะแนน 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
   

๑๐ อยู่ในระดับ ดีมาก 
๘ -  ๙ อยู่ในระดับ ดี 
๖ -  ๗ อยู่ในระดับ พอใช ้
๐ – ๕ อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
 

 
 

เรียนรู้อย่างเข้าใจ 
หมั่นศึกษาและทบทวน  

ท าได้ไม่ผ่านเกณฑ์  
กลับไปทบทวนใหม่ค่ะ 


