เรียนรู้อาเซียน ๑

คาแนะนาการใช้ชุดการสอน
ชุดการสอน เรียนรู้อาเซียน เล่มนี้ นักเรียนสามารถทาการศึกษาได้ด้วยตนเอง
ให้นักเรียน อ่านคาแนะนา และปฏิบัติกิจกรรมแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ นักเรียน
จะได้รับความรู้อย่างครบถ้วนโดยปฏิบัติ ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าเมื่อศึกษา
ชุดการสอนเล่มนี้จบแต่ละเรื่องแล้ว นักเรียนสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง
๒. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วตรวจคาตอบที่เฉลยไว้ท้ายแบบภาคผนวก
เพื่อให้รู้ว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษามากน้อยเพียงใด
๓. ศึกษาบัตรเนื้อหาอย่างละเอียด
๔. หลังศึกษาบัตรเนื้อหาจบ ปฏิบัติตามบัตรกิจกรรม
๕. ปฏิบัติแบบฝึกหัด
๖. ทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
๗. นักเรียนแต่ละคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเอกสารเฉลย
ก่อนเรียนและ หลังเรียน แบบเฉลยแบบฝึกหัด
๘. นักเรียนสามารถตรวจสอบคาตอบจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัด
และแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยจากภาคผนวกท้ายเล่ม
๙. ทาการบันทึกผลคะแนนจากแบบบันทึกผลคะแนนท้ายชุดการสอน เพื่อ
ตรวจสอบผลการศึกษา
๑๐. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม ศึกษาได้จากหนังสือ เอกสาร
ทั้งหมด สามารถค้นคว้าได้จากบรรณานุกรมที่ให้ไว้
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หน่วยการเรียนรู้/สาระสาคัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้อาเซียน
สาระสาคัญ
อาเซียนกาเนิดขึ้นจากผู้แทนของประเทศริเริ่มก่อตั้ง ๕ ประเทศร่วมลงนามใน
ปฏิญญาอาเซียน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ จนถึงปัจจุบันอาเซียนได้ร่วมมือกัน ทั้งด้านการเมือง
และความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับประเทศและ
กลุ่มประเทศภายนอกภูมิภาค ผ่านกลไกการดาเนินงานและหน่วยงานของอาเซียน โดยใช้
หลักการความร่วมมือบนพื้นฐานของความเสมอภาค หลักฉันทามติ และไม่แทรกแซงซึ่ง
กันและกัน

สาระการเรียนรู้
ความรู้ (Knowledge)
๑. บอกประวัติความเป็นมาของอาเซียนได้
๒. บอกที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนได้
๓. บอกความสัมพันธ์ของอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมได้
ทักษะกระบวนการ (Process)
๑. ทักษะการคิดวิเคราะห์
๒. ทักษะการคิดสร้างสรรค์
๓. กระบวนการสืบค้นข้อมูล
๔. กระบวนการทางานกลุ่ม
คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม (Affective)
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. จิตสาธารณะ
๔. ซื่อสัตย์สุจริต
๕. มุ่งมั่นในการทางาน
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แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ ๑ เรื่อง เรียนรูอ้ าเซียน
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
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. ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นอู่ข้าวอู่น้าของโลก
ข. ประเทศสมาชิกอาเซียนมีอาชีพปลูกข้าวทุกประเทศ
ค. ประเทศจะเข้ามาเป็นสมาชิกทุกประเทศต้องปลูกข้าว
ง. จานวนสมาชิก ๑๐ ประเทศ รวมเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
๓. ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิกอาเซียน
ก. รองรับการมาเที่ยวของกลุ่มประเทศอาเซียน
ข. ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ค. ได้เดินทางผ่านเข้าออกประเทศในกลุ่มอาเซียนได้สะดวกขึ้น
ง. ประชาชนได้ทาการซื้อขายปลอดภาษีกับกลุ่มประเทศอาเซียน
๔. เราเรียนรู้เรื่องอาเซียนเพื่ออะไร
ก. รู้เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน
ข. รู้เข้าใจบอกความสัมพันธ์ของอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมได้
ค. รู้เข้าใจและนาไปเป็นข้อมูลเพื่อทาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านได้
ง. รู้เข้าใจและนาไปเป็นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวประเทศกลุ่มอาเซียน
๕. การลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ มีความสาคัญอย่างไร
ก. ให้อาเซียนเป็นดินแดนสันติภาพ
ข. ให้อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีปลอดภาษี
ค. ให้อาเซียนเป็นแหล่งการค้าทางเกษตรกรรม
ง. ให้มีการแลกเปลี่ยนในด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
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๖. วัตถุประสงค์สาคัญในการรวมกลุ่มของอาเซียน
ก. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ข. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสันติภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยทางการเมือง
ค. เพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของประเทศในกลุ่มตะวันตกและยุโรป
ง. เพื่อพัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาเซียน
๗. ข้อใดคือประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ก. เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน
ข. ทาให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า
ค. มีอานาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น
ง. ทาให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิ์ในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ
๘. ข้อใดคือความจาเป็นในการมีเพลง The ASEAN Way
ก. แสดงสัญลักษณ์ของอาเซียน
ข. แสดงให้เห็นถึงภูมิประเทศอาเซียน
ค. บ่งบอกถึงแนวทางการเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน
ง. ใช้เป็นเพลงประกอบการจัดตั้งกลุ่มประเทศอาเซียน
๙. คาขวัญของอาเซียนคือข้อใด
ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึง่ อัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
ข. หนึ่งประชาคม หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งเศรษฐกิจ
ค. หนึง่ อัตลักษณ์ หนึง่ ประชาคม หนึง่ วิสยั ทัศน์
ง. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาชาติ
๑๐. สาเหตุที่ต้องมีสานักงานใหญ่ของอาเซียนที่ถูกต้องที่สุด คือข้อใด
ก. เป็นที่ทางานของผู้แทนอาเซียนทุกประเทศ
ข. เป็นสถานที่จัดการประชุมของประเทศสมาชิก
ค. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกและที่ทาการของ
สานักเลขาธิการอาเซียน
ง. เป็นศูนย์ประสานงานและทาสัญญาการค้าแสดงสินค้าของประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียน
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บัตรเนื้อหา
เรื่องที่ ๑ ความเป็นมาอาเซียน
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN)

ภาพประกอบ ๑ ธงประจาชาติของประเทศต่าง 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. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๘. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๙. ราชอาณาจักรไทย
๑๐.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ความเป็นมาของอาเซียน
อาเซียนจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ให้สามารถทางาน
ร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้อาเซียนของเรามีความร่วมมือระหว่างกั น
ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม วิ ท ยาศาสตร์ ก ารเกษตร อุ ต สาหกรรม
การคมนาคม รวมทั้งการช่วยเหลือให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดี เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาเซียนของเรา
ปัจจุบันนี้ อาเซียนมีประชากรจานวน ๖๐๐ กว่าล้านคนแล้ว มีพื้นที่กว้าง
ใหญ่ถึง ๔.๕ ล้านตารางกิโลเมตร ผู้คนจานวนมากมายเหล่านี้เมื่อมารวมตัวกันเป็น
ครอบครัวใหญ่ ย่อมทาให้อาเซียนมีแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบที่มี
มูลค่ามหาศาล เป็นที่ต้องการของประเทศต่าง ๆ ทาให้อาเซียนมีความได้เปรียบ และ
สามารถค้ า ขายสิ น ค้ า แข่ ง กั บ ประเทศต่ า ง ๆ ทั้ ง ในทวี ป ยุ โ รปและอเมริ ก า ท าให้
ประชาชนมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น
อาเซี ย นมี อ ายุ ม ากกว่ า ๔๐ ปี แล้ ว ทั้ ง นี้ เ กิ ด ขึ้ น จากความพยายามของ
๕ ประเทศ ได้แก่ ๑) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒) มาเลเซีย ๓) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๔) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๕) ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ เวียดนามได้
เข้าร่วมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ลาวและพม่าเข้าร่วมเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๔๐ และกัมพูชาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒
เอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
ได้ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เพื่อจัดตั้งสมาคมความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาคของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อ"สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" หรือ “อาเซียน” (ASEAN) ซึ่งเป็นตัวย่อของ
Association of South East Asian Nations ชื่อทางการในภาษาอังกฤษของอาเซียน
ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง ๕ ประเทศ
ได้หารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ของการจัดตั้งสมาคมอาเซียนและยกร่างปฏิญญา
กรุงเทพฯ ณ วังสราญรมย์ ที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศไทยในขณะนั้น
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ภาพประกอบ ๒ พิธีลงนามในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพฯ
ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐
ที่มา : http://social-teaching.blogspot.com/๒๐๑๒/๐๖/blog-post_๒๖.html

ปฏิญญากรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์สาคัญ ๗ ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่
๑. ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และความช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในทางเศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ และการบริหาร
๒. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
๓. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และ
ส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๖. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจน
การปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
๗. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือ
แห่งภูมิภาคอื่น ๆ และองค์การระหว่างประเทศ

เรียนรู้อาเซียน ๘

วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียน
วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อทาให้อาเซียนมีตลาด
และฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และ
แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี อาเซียนได้จัดทาแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการดาเนินงาน
ในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ ๔ ด้าน คือ
๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production
base) โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และ
การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น
๒. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้
ความสาคัญกับประเด็นนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 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
แนวทางของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้จานวน ๖ ข้อ ดังนี้
๑. ให้ค วามเคารพแก่เอกราช อ านาจอธิป ไตย ความเท่าเทียม บูร ณภาพแห่ ง
ดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด
๒. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสิทธิที่จะปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก การรุกราน
ดินแดนและการบังคับขู่เข็ญ
๓. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐสมาชิกอื่น ๆ
๔. ยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน หรือแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ
๕. ประณามหรือไม่ยอมรับการคุกคามหรือการใช้กาลัง
๖. ให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้อาเซียน ๙

ที่ทางานอาเซียน
อาเซี ย นได้ จั ด ตั้ ง ส านั ก งานเมื่ อ วั น ที่ ๒๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๑๙ หลั ง จากที่ ไ ด้ มี
การลงนามในข้อตกลงการจัดตั้งสานักงานเลขาธิการอาเซียน ASEAN
Secretariat
ที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔ รัฐบาล
อิ น โดนี เ ซี ย ได้ ม อบอาคารทางตอนใต้ ข องกรุ ง จาการ์ ต า เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ส านั ก งานใหญ่
ของสานักเลขาธิ การอาเซี ยน อาคารดั งกล่า วได้ ใช้ เป็ นสานัก งานใหญ่ถ าวร มาจนถึ ง
ทุก วัน นี้ สานั กเลขาธิก ารอาเซีย น ทาหน้ าที่ ประสานงานและด าเนิน งานต่า ง ๆ ตาม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งรัฐบาลของประเทศสมาชิก โดยมี
เลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary-General) เป็นหัวหน้าสานักงาน ได้รับการแต่งตั้ง
จากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) จากการเสนอชื่อของประเทศที่มีสิทธิใน
การเสนอชื่ อ ผู้ ส มั ค รใช้ ห ลั ก การเวี ย นตามตั ว อั ก ษรภาษาอั ง กฤษของประเทศสมาชิ ก
เลขาธิการอาเซียนจะดารงตาแหน่งได้เพียง ๑ สมัยและไม่สามารถต่ออายุได้ (nonrenewable term) มีระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ๕ ปี ทั้งนี้ ในช่วงปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
นายเล เลือง มินห์ (Le Luong Minh) จากเวียดนามดารงตาแหน่งเลขาธิการอาเซียนต่อ
จาก ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ของไทย ซึ่งดารงตาแหน่งในช่วงปี 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)
กรมอาเซียนมีภารกิจเกี่ยวกับการดาเนินงานและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในฐานะสานัก
เลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อดาเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้สาเร็จและบรรลุผล
ตามมติที่ประชุมสุดยอดและเป้าหมายของการจัดตั้งอาเซียน ตลอดจนกฎบัตรอาเซียน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนเพิ่ ม อ านาจต่ อ รองของประเทศไทยในกรอบความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศ โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ดาเนินงานในฐานะสานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑.๑ เป็นผู้ประสานงานกลางแห่งชาติ
๑.๒ เป็นหน่วยงานระดับชาติซึ่งเก็บรักษาข้อสนเทศในเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับ
อาเซียน
๑.๓ เป็นผู้ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ข้อตัดสินใจของอาเซียน
๑.๔ เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการระดับชาติของการประชุม
อาเซียน
๑.๕ ส่งเสริมอัตลักษณ์และความสานึกเกี่ยวกับอาเซียนในระดับชาติ
๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาคมอาเซียน
๒. ดาเนินงานและส่งเสริมความสั มพันธ์ระหว่ างประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน
๓. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรมอาเซียน จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญที่เราสามารถเรียนรู้รับทราบความ
เคลื่อนไหว การดาเนินงานต่าง 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
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ชื่อธงชาติและตราแผ่นดินของประเทศสมาชิกอาเซียน

ชื่อประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม

ราชอาณาจักรกัมพูชา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

มาเลเซีย

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

เรียนรู้อาเซียน ๑๒

ชื่อประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐสิงคโปร์

ราชอาณาจักรไทย

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

เรียนรู้อาเซียน ๑๓

บัตรกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนเนือ้ หา
คาชี้แจง (ใช้เวลา ๕ นาที)
๑. นักเรียนร่วมกันศึกษาบัตรเนื้อหาบัตรเนื้อหาอย่างละเอียด
๒. ผลัดกันถาม – ตอบ จากเนื้อหาที่ได้ศึกษาไป
กิจกรรมที่ ๒ จับคู่ทายภาพ
คาชี้แจง (ใช้เวลา ๕ นาที)
๑. นักเรียนจับคู่กับเพื่อน ๒ คน ตัดบัตรภาพธงชาติและภาพตราแผ่นดิน
๒. คว่าบัตรทั้งหมดบนโต๊ะ สลับภาพไปมา
๓. เลือกคนละ ๕ ใบ ถือไว้ในมือโดยไม่ให้เพื่อนเห็นภาพ
๔. ให้เพื่อนคู่ของตนเลือกโดยไม่เห็นภาพ และเปิดออกมา เพื่อนที่เลือกต้องทาย
ได้ว่าเป็นภาพของธงชาติหรือตราแผ่นดินของชาติใด ทายถูกได้ ๑ คะแนน
๕. สลับกันเลือกและทายภาพ จนครบทุกภาพ รวมผลคะแนน เพื่อนที่ทายถูก
มากกว่าเป็นผู้ชนะ

ตัง้ ใจศึกษาและปฏิ บตั ิ ตาม
บัตรกิ จกรรมทุกคนนะคะ

เรียนรู้อาเซียน ๑๔

บัตรภาพเกมจับคู่ภาพ

เรียนรู้อาเซียน ๑๕

แบบฝึกหัดที่ ๑
ความเป็นมาอาเซียน
คาชี้แจง ตอบคาถามต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
๑. คาว่า อาเซียน มีชื่อเต็มว่าอย่างไร
๒. อาเซียนจัดตั้งขึ้นเพราะเหตุใด
๓. วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ มีความสาคัญอย่างไรต่อประเทศอาเซียน
๔. ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) สาคัญอย่างไร
๕. วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียนคืออะไร อธิบายพอสังเขป
๖. ปัจจุบันผู้ดารงตาแหน่งเลขาธิการอาเซียนคือใคร เป็นคนประเทศใด
๗. เลขาธิการอาเซียนมีความสาคัญอย่างไร
๘. การดารงตาแหน่งเลขาธิการอาเซียน ต้องทาอะไร อย่างไร
๙. กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่สาคัญอย่างไร
๑๐. นักเรียนได้อะไร จากการเรียนรู้เรื่อง ความเป็นมาขององค์กรอาเซียน

ทาได้

คะแนน

เรียนรู้อาเซียน ๑๖

บัตรเนื้อหา
เรื่องที่ ๒ สัญลักษณ์ ภาษา คาขวัญและเพลงอาเซียน
สัญลักษณ์อาเซียน
สัญลักษณ์อาเซียน ได้แก่ รวงข้าวสีทอง ๑๐ รวง นามามัดรวมกัน ซึ่งแสดงถึง
จานวนของประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
โดยสีที่ป รากฏในสั ญ ลัก ษณ์ข องอาเซีย น เป็ น สี ที่ส าคัญ ของธงชาติ ข องแต่ล ะประเทศ
สมาชิกอาเซียน สีที่ใช้บนธงอาเซียน ได้แก่ สีขาว สีน้าเงิน สีแดง และสีเหลือง ซึ่งล้วน
มาจากสีธงชาติสมาชิก ทั้ง ๑๐ ประเทศ โดยความหมายของแต่ละสีคือ

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ
และความก้าวหน้ า

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญ
รุ่งเรือง

สีน้าเงิน หมายถึง สันติภาพ
และความมั่นคง

สี ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

เรียนรู้อาเซียน ๑๗

ภาษาอังกฤษกับอาเซียน
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการของอาเซียน และเป็นภาษาสากลของโลก ที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลาย ดังนั้น ประเทศไทยจึงกาหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่
นักเรียนทุกคนต้องเรียนเพื่อนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และติดต่อสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้ ฉะนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับการแข่งขันในโลกแห่งอนาคต และพร้อมที่ก้าวสู่เวทีในระดับ
นานาชาติได้อย่างมั่นใจ

คาขวัญของอาเซียน

One Vision, One Identity, One Community
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
วิสัยทัศน์ หมายถึง การมองภาพอนาคตของผู้นาและสมาชิกในองค์กร และ
กาหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้ว
มุ่ง สู่ จุ ด หมายปลายทางที่ ต้ อ งการจุ ด หมายปลายทางที่ ต้ อ งการ จุ ดหมายปลายทาง
ดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้

คาว่า อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัด-ตะ-ลัก) ประกอบด้วยคาว่า อัต (อัด-ตะ)
ซึ่งหมายถึง ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ์ ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว คาว่า อัตลักษณ์
ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า identity (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถึง ผลรวม
ของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทาให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจาได้ เช่น นักร้องกลุ่มนี้
มีอัตลักษณ์ทางด้านเสียงที่เด่นมาก ใครได้ยินก็จาได้ทันที สังคมแต่ละสังคมมีอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของตนเอง โลกาภิวัตน์ทาให้อัตลักษณ์ของสังคมไทยเปลี่ยนไป

เรียนรู้อาเซียน ๑๘

เพลงประจาอาเซียน

อาเซียนมีเพลงประจาอาเซียนที่บ่งบอกถึงความเป็ น
The ASEAN Way เป็นเพลงที่แต่ง โดยคนไทย ได้แก่
นายกิตติคุณ สุดประเสริฐ (ทานองและเรียบเรียง)
นายสาเภา ไตรอุดม (ทานอง)
นางพะยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง)

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.

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

เนื้อเพลง The ASEAN Way ภาษาไทย
พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่ง สัญญาทางใจ วันที่เรามาพบกัน
อาเซียน เป็นหนึ่ง ดังที่ใจเราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น
หล่อหลอมจิตใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจ มั่งคง ก้าวไกล

เรียนรู้อาเซียน ๑๙

บัตรกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนเนือ้ หา
คาชี้แจง (ใช้เวลา ๕ นาที)
๑. นักเรียนร่วมกันศึกษาบัตรเนื้อหาบัตรเนื้อหาอย่างละเอียด
๒. ผลัดกันถาม – ตอบ จากเนื้อหาที่ได้ศึกษาไป
กิจกรรมที่ ๒ ฝึกร้องเพลง
คาชี้แจง (ใช้เวลา ๑๐ นาที)
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ฝึกร้องเพลงตามเนื้อร้องและฝึกร้องตามร่วมกันจาก
การเปิด VCD เพลง The ASEAN Way ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒. คัดเลือกกลุ่มที่สามารถร้องได้ดีที่สุด เพื่อมานาเสนอหน้าชั้น หรือนักเรียนที่
สามารถร้องได้ดีที่สุดออกมานาเสนอหน้าชั้น
๓. ร่วมกันอภิปรายได้ถึง ความหมายของเพลงและข้อคิดที่ได้จาการร้องเพลง
The ASEAN Way

ตัง้ ใจศึกษาและปฏิ บตั ิ ตาม
บัตรกิ จกรรมทุกคนนะครับ

เรียนรู้อาเซียน ๒๐

แบบฝึกหัดที่ ๒
เรื่องที่ ๒ สัญลักษณ์ ภาษา คาขวัญและเพลงอาเซียน
คาชี้แจง ตอบคาถามต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
๑. เหตุใดต้องมีการใช้สัญลักษณ์อาเซียน
๒. ทาไมต้องใช้รวงข้าวสีทองเป็นสัญลักษณ์ของอาเซียน
๓. สีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในสัญลักษณ์อาเซียน คือสีใด
๔. บอกคาขวัญของอาเซียนอย่างถูกต้อง
๕. นักเรียนเข้าใจคาขวัญของอาเซียนว่าอย่างไร
๖. เหตุใดจึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน
๗. ใครเป็นผู้แต่เนื้อร้องเพลงอาเซียน
๘. อธิบายความสาคัญของเนื้อเพลงอาเซียน
๙. นักเรียนได้สิ่งใดจากการร้องเพลงอาเซียน
๑๐. นักเรียนได้อะไร จากการเรียนรู้เรื่อง สัญลักษณ์ ภาษา คาขวัญและเพลงอาเซียน

ทาได้

คะแนน

เรียนรู้อาเซียน ๒๑

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ ๑ เรื่อง เรียนรู้อาเซียน
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑. ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิกอาเซียน
ก. รองรับการมาเที่ยวของกลุ่มประเทศอาเซียน
ข. ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ค. ได้เดินทางผ่านเข้าออกประเทศในกลุ่มอาเซียนได้สะดวกขึ้น
ง. ประชาชนได้ทาการซื้อขายปลอดภาษีกับกลุ่มประเทศอาเซียน
๒. การลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ มีความสาคัญอย่างไร
ก. ให้อาเซียนเป็นดินแดนสันติภาพ
ข. ให้อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีปลอดภาษี
ค. ให้อาเซียนเป็นแหล่งการค้าทางเกษตรกรรม
ง. ให้มีการแลกเปลี่ยนในด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
๓. เราเรียนรู้เรื่องอาเซียนเพื่ออะไร
ก. รู้เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน
ข. รู้เข้าใจบอกความสัมพันธ์ของอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมได้
ค. รู้เข้าใจและนาไปเป็นข้อมูลเพื่อทาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านได้
ง. รู้เข้าใจและนาไปเป็นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวประเทศกลุ่มอาเซียน
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. ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นอู่ข้าวอู่น้าของโลก
ข. ประเทศสมาชิกอาเซียนมีอาชีพปลูกข้าวทุกประเทศ
ค. ประเทศจะเข้ามาเป็นสมาชิกทุกประเทศต้องปลูกข้าว
ง. จานวนสมาชิก ๑๐ ประเทศ รวมเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน

เรียนรู้อาเซียน ๒๒

๖. ข้อใดคือความจาเป็นในการมีเพลง The ASEAN Way
ก. แสดงสัญลักษณ์ของอาเซียน
ข. แสดงให้เห็นถึงภูมิประเทศอาเซียน
ค. บ่งบอกถึงแนวทางการเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน
ง. ใช้เป็นเพลงประกอบการจัดตั้งกลุ่มประเทศอาเซียน
๗. คาขวัญของอาเซียนคือข้อใด
ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึง่ อัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
ข. หนึ่งประชาคม หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งเศรษฐกิจ
ค. หนึง่ อัตลักษณ์ หนึง่ ประชาคม หนึง่ วิสยั ทัศน์
ง. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาชาติ
๘. สาเหตุที่ต้องมีสานักงานใหญ่ของอาเซียนที่ถูกต้องที่สุด คือข้อใด
ก. เป็นที่ทางานของผู้แทนอาเซียนทุกประเทศ
ข. เป็นสถานที่จัดการประชุมของประเทศสมาชิก
ค. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกและที่ทาการของ
สานักเลขาธิการอาเซียน
ง. เป็นศูนย์ประสานงานและทาสัญญาการค้าแสดงสินค้าของประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียน
๙. วัตถุประสงค์สาคัญในการรวมกลุ่มของอาเซียน
ก. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ข. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสันติภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยทางการเมือง
ค. เพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของประเทศในกลุ่มตะวันตกและยุโรป
ง. เพื่อพัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาเซียน
๑๐. ข้อใดคือประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ก. เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน
ข. ทาให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า
ค. มีอานาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น
ง. ทาให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิ์ในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ

เรียนรู้อาเซียน ๒๓
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ภาคผนวก

เรียนรู้อาเซียน ๒๕

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดที่ ๑ เรียนรู้อาเซียน

ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เฉลย
ก. Association of South East Asian Nations
ง. จานวนสมาชิก ๑๐ ประเทศ รวมเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
ข. ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ข. รู้เข้าใจบอกความสัมพันธ์ของอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมได้
ง. ให้มีการแลกเปลี่ยนในด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ก. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ค. มีอานาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น
ค. บ่งบอกถึงแนวทางการเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน
ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึง่ อัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
ค. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกและที่ทาการสานัก
เลขาธิการอาเซียน

เรียนรู้อาเซียน ๒๖

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑
ความเป็นมาอาเซียน
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
๑. คาว่า อาเซียน มีชื่อเต็มว่าอย่างไร
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒. อาเซียนจัดตั้งขึ้นเพราะเหตุใด
อาเซียนจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ให้สามารถทางานและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เรามีความร่วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
๓. วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ มีความสาคัญอย่างไรต่อประเทศอาเซียน
เป็นวันที่ประเทศเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
และไทย ได้ลงนามใน “ปริญญากรุงเทพฯ”
๔. ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) สาคัญอย่างไร
ส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
๕. วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียนคืออะไร อธิบายพอสังเขป
เพื่อทาให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน
เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ได้จัดทาแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๖. ปัจจุบันผู้ดารงตาแหน่งเลขาธิการอาเซียนคือใคร เป็นคนประเทศใด
นายเล เลืองมินห์ เลขาธิการอาเซียน จากประเทศเวียดนาม
๗. เลขาธิการอาเซียนมีความสาคัญอย่างไร
เป็นหัวหน้าสานักงานอาเซียน
๘. การดารงตาแหน่งเลขาธิการอาเซียน ต้องทาอะไร อย่างไร
ทาหน้าที่ประสานงานและดาเนินงานต่าง ๆ ตามโครงการและกิจกรรมของอาเซียน
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างประเทศกลุ่มอื่น
๙. อธิบายวัตถุประสงค์สาคัญของการก่อตั้งอาเซียนตามความเข้าใจ
อยู่ในดุลยพินิจของครู
๑๐. นักเรียนได้อะไร จากการเรียนรู้เรื่อง ความเป็นมาขององค์กรอาเซียน
อยู่ในดุลยพินิจของครู

เรียนรู้อาเซียน ๒๗

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๒
เรื่องที่ ๒ สัญลักษณ์ ภาษา คาขวัญและเพลงอาเซียน
เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ ๑ คะแนน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
๑. เหตุใดต้องมีการใช้สัญลักษณ์อาเซียน
เพื่อเป็นสิ่งแทนมิตรภาพและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
๒. ทาไมต้องใช้รวงข้าวสีทองเป็นสัญลักษณ์ของอาเซียน
เป็นสีที่สาคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
๓. สีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในสัญลักษณ์อาเซียน คือสีใด
สีเหลือง
๔. บอกคาขวัญของอาเซียนอย่างถูกต้อง
One Vision, One Identity, One Community
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
๕. นักเรียนเข้าใจคาขวัญของอาเซียนว่าอย่างไร
อยู่ในดุลยพินิจของครู
๖. เหตุใดจึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการของอาเซียน และเป็นภาษาสากลของโลก ที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย
๗. ใครเป็นผู้แต่เนื้อร้องเพลงอาเซียน
นางพะยอม วลัยพัชรา
๘. อธิบายความสาคัญของเนื้อเพลงอาเซียน
อยู่ในดุลยพินิจของครู
๙. นักเรียนได้สิ่งใดจากการร้องเพลงอาเซียน
อยู่ในดุลยพินิจของครู
๑๐. นักเรียนได้อะไร จากการเรียนรู้เรื่อง สัญลักษณ์ ภาษา คาขวัญและเพลงอาเซียน
อยู่ในดุลยพินิจของครู

เรียนรู้อาเซียน ๒๘

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ ๑ เรียนรู้อาเซียน
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

เฉลย
ข. ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ง. ให้มีการแลกเปลี่ยนในด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ข. รู้เข้าใจบอกความสัมพันธ์ของอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมได้
ก. Association of South East Asian Nations
ง. จานวนสมาชิก ๑๐ ประเทศ รวมเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
ค. บ่งบอกถึงแนวทางการเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน
ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึง่ อัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
ค. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกและที่ทาการสานัก
เลขาธิการอาเซียน
๙ ก. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
๑๐ ค. มีอานาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น

เรียนรู้อาเซียน ๒๙

แบบบันทึกผลการศึกษา
ชุดที่ ๑ เรียนรู้อาเซียน
ก่อนเรียน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
แบบฝึกหัดที่ ๑
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
แบบฝึกหัดที่ ๒
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
หลังเรียน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติกิจกรรม
ความสนใจ ตั้งใจศึกษา
คะแนนเต็ม ๒ คะแนน
ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรม คะแนนเต็ม ๒ คะแนน
การตอบข้อซักถาม
คะแนนเต็ม ๒ คะแนน
ความซื่อสัตย์ ตรงเวลา
คะแนนเต็ม ๒ คะแนน
การนาเสนอผลงาน
คะแนนเต็ม ๒ คะแนน
รวม ๑๐ คะแนน
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
๑๐ อยู่ในระดับ
๘ - ๙ อยู่ในระดับ
๖ - ๗ อยู่ในระดับ
๐ – ๕ อยู่ในระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ทาได้
ทาได้
ทาได้
ทาได้

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ทาได้
ทาได้
ทาได้
ทาได้
ทาได้
ทาได้

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เรียนรู้อย่างเข้าใจ
หมั่นศึกษาและทบทวน
ทาได้ไม่ผ่านเกณฑ์
กลับไปทบทวนใหม่ค่ะ

