ก

คานา
การจัดทาชุดการเรียนรู้ รายวิชา อาเซียนศึกษา เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและ
การพัฒนาการเรียนการสอน ในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้เป็นไปตามลา ดับขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้จัดทา ชุด
การเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชุด ดังนี้
1. ชุดการเรียนรู้ที่ 1 กาเนิดอาเซียน
2. ชุดการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้อัตลักษณ์
3. ชุดการเรียนรู้ที่ 3 กฎบัตรอาเซียน
4. ชุดการเรียนรู้ที่ 4 โครงสร้างองค์กรอาเซียน
5. ชุดการเรียนรู้ที่ 5 เนการาบรูไนดารุสซาราม
6. ชุดการเรียนรู้ที่ 6 ราชอาณาจักรกัมพูชา
7. ชุดการเรียนรู้ที่ 7 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
8. ชุดการเรียนรู้ที่ 8 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
9. ชุดการเรียนรู้ที่ 9 สหพันธรัฐมาเลเซีย
10. ชุดการเรียนรู้ที่ 10 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
11. ชุดการเรียนรู้ที่ 11 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
12. ชุดการเรียนรู้ที่ 12 สาธารณรัฐสิงคโปร์
13. ชุดการเรียนรู้ที่ 13 ราชอาณาจักรไทย
14. ชุดการเรียนรู้ที่ 14 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
15. ชุดการเรียนรู้ที่ 15 ประชาคมอาเซียน
ชุดการเรียนรู้ที่ผู้จัดทาสร้างขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ซึ่งใน
แต่ละชุดการเรียนรู้นักเรียนสามารถนาไปศึกษาได้ด้วยตนเอง ทบทวนเนื้อหา หรือสามารถนา ไปศึกษาเพิ่มเติม
กรณีที่นักเรียนเรียนไม่ทันเพื่อน
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กาเนิดอาเซียน ฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์กับการเรียน
การสอนในรายวิชา อาเซียนศึกษา และผู้ศึกษาค้นคว้าพอสมควร ซึ่งจะช่วยให้การจัด กิจกรรมการเรียนรู้บรรลุ
ตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
นางลัดดาวัลย์ จิ่มอาษา
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คาแนะนาในการใช้ชุดการเรียนรู้
คาชี้แจงเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้
1. เอกสารฉบับนี้เป็นชุดการเรียนรู้ รายวิชาอาเซียนศึกษา
รหัสวิชา ส20201 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยมุ่งเน้น เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ชุดการเรียนรู้ รายวิชา
อาเซียนศึกษา ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้ จานวน 15 ชุด ดังนี้
1.1 ชุดการเรียนรู้ที่ 1 กาเนิดอาเซียน
1.2 ชุดการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้อัตลักษณ์
1.3 ชุดการเรียนรู้ที่ 3 กฎบัตรอาเซียน
1.4 ชุดการเรียนรู้ที่ 4 โครงสร้างองค์กรอาเซียน
1.5 ชุดการเรียนรู้ที่ 5 เนการาบรูไนดารุสซาราม
1.6 ชุดการเรียนรู้ที่ 6 ราชอาณาจักรกัมพูชา
1.7 ชุดการเรียนรู้ที่ 7 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1.8 ชุดการเรียนรู้ที่ 8 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.9 ชุดการเรียนรู้ที่ 9 สหพันธรัฐมาเลเซีย
1.10 ชุดการเรียนรู้ที่ 10 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
1.11 ชุดการเรียนรู้ที่ 11 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1.12 ชุดการเรียนรู้ที่ 12 สาธารณรัฐสิงคโปร์
1.13 ชุดการเรียนรู้ที่ 13 ราชอาณาจักรไทย
1.14 ชุดการเรียนรู้ที่ 14 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1.15 ชุดการเรียนรู้ที่ 15 ประชาคมอาเซียน
2. เอกสารนี้เป็นชุดการเรียนรู้ รายวิชอาเซี
า ยนศึกษารหัสวิชา ส20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดการเรียนรู้ที่ 1 กาเนิดอาเซียน เวลา 2 ชั่วโมง
3. นักเรียนสามารถประเมินตนเองด้วยการตรวจคาตอบจากเฉลย
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คาแนะนาสาหรับครู
จุดประสงค์สาคัญประการหนึ่งของการใช้ชุดการเรียนรู้ คือ ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
ดังนั้น บทบาทของครูในการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้จึงควรเปลี่ยนจาก “ผู้สอน” โดยตรงมาเป็น “ผู้ดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียน” แทน
บทบาทครูผู้สอน มีดังนี้
1. แจกชุดการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาทุกคน พร้อมทั้งชี้แจงวิธีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง เช่น
ต้องศึกษาด้วยตนเอง และปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคา ชี้แจงที่ระบุไว้ ในบทเรียนแต่ละตอนอย่าง
เคร่งครัด
2. การจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดการเรียนรู้ที่ 1 ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
3. ส่วนประกอบของชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
3.1 ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
3.2 ผังมโนทัศน์
3.3 แบบทดสอบก่อนเรียน
3.4 ใบความรู้
3.5 ใบกิจกรรม
3.6 แบบทดสอบหลังเรียน
3.7 บรรณานุกรม
3.8 ภาคผนวก
1) เฉลยใบกิจกรรม
2) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
3) เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
4. ครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจบทเรียน ศึกษาซ้าอีกจนกว่าจะเข้าใจ
5. ครูคอยช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยในบทเรียนได้ทุกเวลาเพื่อ
สร้างความมั่นใจและความเข้าใจในบทเรียนให้แก่นักเรียนได้ดียิ่งขึ้น
6. หลังจากนักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู้เล่มนี้จบลงทุกคน ครูอาจช่วยสรุป ซักถาม หรือทบทวนอีกครั้ง
หนึ่งตามความจาเป็น เพื่อช่วยเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น
7. ทดสอบความรู้หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน
8. ใช้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และซ่อมเสริมความรู้ด้วยตัวเอง
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คาแนะนาสาหรับนักเรียน

ชุดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา ชุดการเรียนรู้ที่ 1 กาเนิดอาเซียน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท3ี่
ใช้เป็นสื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เป็นเอกสารที่นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ให้นักเรียนอ่าน
คาแนะนาทาตามคาชี้แจงแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบนักเรียนจะได้ความรู้อย่างครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ในการใช้ชุดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และผังมโนทัศน์ เพื่อให้
ทราบว่าเมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถเรียนรู้อะไรบ้าง
2. ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบความรู้ก่อนเรียน โดยการทาแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่จะศึกษาใบความรู้
และทากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใช้
้ ชุดการเรียนรู้ที่ได้กาหนดไว้
3. ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนศึกษาใบความรู้ เพื่อทาความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา
4. ขั้นตอนที่ 4 ใบกิจกรรม โดยมีวิธีปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล ตามคาชี้แจงในใบกิจกรรม ดังนี้
- การปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมเป็นรายบุคคลโดยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและค้นหาความรู้
ด้วยตนเอง
5. ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบความรู้หลังเรียน เพื่อทดสอบพัฒนาการความรู้เป็นรายบุคคลหลังการศึกษา
ใบความรู้ และทากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ที่ได้กาหนดไว้
6. นักเรียนแต่ละคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่เปิดดูเฉลยก่อน

อ่านคาแนะนาให้เข้าใจก่อนทา
กิจกรรมนะครับ
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ผลการเรียนรู้
มีความรู้ ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของอาเซียนและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

อธิบายความเป็นมาในการก่อตั้งอาเซียนและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียนได้
สรุปพัฒนาการอาเซียนโดยเขียนเป็นเส้นเวลา (Timeline) ได้
เขียนแผนภาพความคิดจากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียนได้
มีมารยาทในการเรียน

สาระการเรียนรู้
1. การก่อตั้งอาเซียน
2. วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน
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ผังมโนทัศน์
ชุดการเรียนรู้ที่ 1 กาเนิดอาเซียน

กาเนิดอาเซียน

การก่อตั้งอาเซียน

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง กาเนิดอาเซียน
คาชี้แจง แบบทดสอบมีจานวน 10 ข้อ ให้นักเรียนตอบคาถาม โดยทาเครื่องหมาย (X) ตัวเลือกที่เห็นว่าถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว ลงในกระดาษคาตอบ เวลา 10 นาที (ข้อละ 1 คะแนน)
1. อาเซียนมีชื่อเต็มว่าอะไร
ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
ค. องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
ง. สมาคมประชาชาติแห่งทวีปเอเชีย
2. คาว่า ASEAN มาจากชื่อเต็มว่าอะไร
ก. Asia South East Association Nations
ข. Association of Southeast Asian Nations
ค. Asia South East Association for National
ง. Association for South East Asian National
3. อาเซียน (ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 8 สิงหาคม พ.ศ. 2500
ข. 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
ค. 8 ตุลาคม พ.ศ. 2500
ง. 8 ตุลาคม พ.ศ. 2510
4. ข้อใดคือกลุ่มประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียน
ก. ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน พม่า
ข. ไทย กัมพูชา มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์
ค. ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ พม่า
ง. ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
5. ข้อใดเป็นการลงนามในการก่อตั้งอาเซียน (ASEAN)
ก. กฎบัตรกรุงเทพ
ข. กฎบัตรอาเซียน
ค. ปฏิญญากรุงเทพฯ
ง. ปฏิญญาเอเชียตะวันออก
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6. สาเหตุสาคัญที่สมาคมอาสาดาเนินการได้ 2 ปี ต้องหยุดชะงักลง เนื่องมาจากอะไร
ก. ความขัดแย้งกรณีบาซาห์
ข. ความขัดแย้งในกรณีบาหลี
ค. ปัญหาการก่อการร้ายภาคใต้ของไทย
ง. ปัญหากบฏมุสลิมภาคใต้ของฟิลิปปินส์
7. ทุกข้อต่อไปนี้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มอาเซียน ยกเว้นข้อใด
ก. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
ข. เพื่อรวมกลุ่มต่อต้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ
ค. เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการอบรมและการวิจัย
ง. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ
8. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนประเทศล่าสุด คือประเทศใด
ก. ราชอาณาจักรกัมพูชา
ข. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ค. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ง. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
9. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)
ก. อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ข. อาเซียนมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเพื่อให้เอเชียตะวั นออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพแสรีภาพ และ
ความเป็นกลาง
ค. อาเซียนประสบความสาเร็จในการขยายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและลดการค้ากับประเทศนอก
ภูมิภาค
ง. อาเซียนประสบความสาเร็จในการยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค
10. วัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์อาเซียนคือข้อใด ?
ก. ให้อาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันในตลาดโลกในทุก ๆ ด้าน
ข. ให้อาเซียนมีความมั่นคงทางการเมือง การปกครองที่มีประสิทธิภาพ
ค. ให้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียและวัตถุอันตรายต่างๆ
ง. ให้เป็นเขตการค้าเสรีในแถบบริเวณภูมิภาคใกล้เคียง
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ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง กาเนิดอาเซียน
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations หรือ ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดย
ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) ขึ้น เมื่อ
เดือนกรกฎาคม พ .ศ. 2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดาเนินการได้เพียง 2 ปี
ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมี
การฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างประเทศขึ้น จึงได้มีการแสวงหาลู่ทางจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นใน
ภูมิภาค
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8 สิงหาคม 2510 หลังจากการลงนาม
ในปฏิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN Concord) หรือเป็นที่รู้จัก
กันในอีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่
อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศ ที่ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ
ประกอบด้วย
นายอาดัม มาลิก
รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย
ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรี
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย
นายนาซิโซ รามอส
รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์
นายเอส ราชารัตนัม
รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์
พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จากประเทศไทย
หลังจากจัดตั้งอาเซียนเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 แล้ว อาเซียนได้เปิดรับสมาชิกใหม่จากประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมเป็นระยะ ตามลาดับได้แก่
บรูไนดารุสซาลาม
เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 8 มกราคม 2527
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 28 กรกฏาคม 2538
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540
สหภาพพม่า
เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฏาคม 2540
ราชอาณาจักรกัมพูชา
เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 30 เมษายน 2542
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศสมาชิกใหม่เหล่านี้ ทาให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ
ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้องกับปฎิญญาอาเชียน ซึ่งระบุว่า อาเซียนพร้อมรับทุก ประเทศที่อยู่
ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่พร้อมที่จะรับเป้าหมาย หลักการและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสมาชิก
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วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน
อาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนามา
ซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อการค้า ระหว่าง
ประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ทาให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือ ด้าน
เศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น วัตถุประสงค์หลักที่กาหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration)
มี 7 ประการ ดังนี้
1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร
4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย
5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคมการสื่อสาร และ
ปรับปรุงมาตรฐานการดารงชีวิต
6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ. กรมอาเซียน. (2552). บันทึกการเดินทางอาเซียน. กรุงเทพมหานคร :
กรมอาเซียน.
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ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง กาเนิดอาเซียน
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในชุดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กาเนิดอาเซียน จากนั้นให้นักเรียนวาดภาพและ
ระบายสีธงชาติลงในช่องว่างที่กาหนดให้สวยงาม พร้อมทั้งเติมชื่อผู้แทนประเทศ 5 ประเทศ ที่
ร่วมก่อตั้งอาเซียนให้ถูกต้อง
1. อาเซียนหรือสมาคม……………………………………………………………………………………………………………………..
2. ASEAN ย่อมาจาก ……………………………………………………………………………………………………………………….
3. ก่อตั้งขึ้นโดย……………………… เมื่อวันที่…………………………………………………………………………………………..
4. สมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ …………………………………………………………………………………………………
4.1 ประเทศ …………………………………..…………
ผู้แทน…………………………………..…………….

4.2 ประเทศ …………………………………..…………
ผู้แทน…………………….………………..…………

4.3 ประเทศ …………………………………..………… 4.4 ประเทศ …………………………………..…………
ผู้แทน…………………….………………..…………
ผู้แทน…………………….………………..…………

4.5 ประเทศ …………………………………..…………
ผู้แทน…………………….………………..…………

11
ตอนที่ 2 คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุปพัฒนาการอาเซียนโดยเขียนเป็นเส้นเวลา (Timeline)
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ตอนที่ 3
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนตามปฏิญญา
กรุงเทพฯ
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง กาเนิดอาเซียน
คาชี้แจง แบบทดสอบมีจานวน 10 ข้อ ให้นักเรียนตอบคาถาม โดยทาเครื่องหมาย (X) ตัวเลือกที่เห็นว่าถูก
ที่สุดเพียง ข้อเดียว ลงในกระดาษคาตอบ เวลา 10 นาที (ข้อละ 1 คะแนน)
1. อาเซียนมีชื่อเต็มว่าอะไร
ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
ค. องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
ง. สมาคมประชาชาติแห่งทวีปเอเชีย
2. คาว่า ASEAN มาจากชื่อเต็มว่าอะไร
ก. Asia South East Association Nations
ข. Association of Southeast Asian National
ค. Asia South East Association for National
ง. Association for Southeast Asian Nations
3. อาเซียน (ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
ข. 8 สิงหาคม พ.ศ. 2511
ค. 8 ตุลาคม พ.ศ. 2512
ง. 8 ตุลาคม พ.ศ. 2513
4. ข้อใดคือกลุ่มประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียน
ก. ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน พม่า
ข. ไทย กัมพูชา มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์
ค. ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ พม่า
ง. ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
5. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนประเทศล่าสุด คือประเทศใด
ก. ราชอาณาจักรกัมพูชา
ข. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ค. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ง. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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6. ข้อใดเป็นการลงนามในการก่อตั้งอาเซียน (ASEAN)
ก. กฎบัตรกรุงเทพ
ข. กฎบัตรอาเซียน
ค. ปฏิญญากรุงเทพฯ
ง. ปฏิญญาเอเชียตะวันออก
7. สาเหตุสาคัญที่สมาคมอาสาดาเนินการได้ 2 ปี ต้องหยุดชะงักลง เนื่องมาจากอะไร
ก. ความขัดแย้งกรณีบาซาห์
ข. ความขัดแย้งในกรณีบาหลี
ค. ปัญหาการก่อการร้ายภาคใต้ของไทย
ง. ปัญหากบฏมุสลิมภาคใต้ของฟิลิปปินส์
8. ทุกข้อต่อไปนี้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มอาเซียน ยกเว้นข้อใด
ก. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
ข. เพื่อรวมกลุ่มต่อต้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ
ค. เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการอบรมและการวิจัย
ง. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ
9. วัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์อาเซียนคือข้อใด
ก. ให้เป็นเขตการค้าเสรีในแถบบริเวณภูมิภาคใกล้เคียง
ข. ให้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียและวัตถุอันตรายต่างๆ
ค. ให้อาเซียนมีความมั่นคงทางการเมือง การปกครองที่มีประสิทธิภาพ
ง. ให้อาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันในตลาดโลกในทุก ๆ ด้าน
10. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)
ก. อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ข. อาเซียนมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเพื่อให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพแสรีภาพ และ
ความเป็นกลาง
ค. อาเซียนประสบความสาเร็จในการขยายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและลดการค้ากับประเทศ
นอกภูมิภาค
ง. อาเซียนประสบความสาเร็จในการยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง กาเนิดอาเซียน
ตอนที่ 1
1.
2.
3.
4.

อาเซียนหรือสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ASEAN ย่อมาจาก Association of South East Asian Nations
ก่อตั้งขึ้นโดย ปฏิญญาอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510
สมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย
4.1 ประเทศ อินโดนีเซีย
ผู้แทน นายอาดัม มาลิก

4.2 ประเทศ มาเลเซีย
ผู้แทน นายตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน

4.3 ประเทศ ฟิลิปปินส์
ผู้แทน นายนาซิโซ รามอส

4.4 ประเทศ สิงคโปร์
ผู้แทน นายเอส ราชารัตนัม

4.5 ประเทศ ไทย
ผู้แทน นายถนัด คอมันตร์

18
ตอนที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุปพัฒนาการอาเซียนโดยเขียนเป็นเส้นเวลา (Timeline)
8 สิงหาคม 2510
ลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ เพื่อก่อตั้งอาเซียน โดยสมาชิก ผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ
ได้แก่ ไทย อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

8 มกราคม 2527
บรูไนดารุสซาลาม
เข้าเป็นสมาชิก

2510

2520

2530

23 กรกฎาคม 2540
ลาวและพม่า เข้าเป็น
สมาชิก

30 เมษายน 2542
กัมพูชาเข้าเป็นสมาชิก
ล่าสุด ปัจจุบันมีสมาชิก
อาเซียนทั้งหมด 10
ประเทศ

2558
จัดตั้งประชาคม
อาเซียน

28 กรกฎาคม 2538
เวียดนาม เข้าเป็น
สมาชิก

2540

2550

2560

มกราคม พ.ศ. 2550
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ที่
เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้นาของ
อาเซียนได้เห็นชอบให้เร่งรัดการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นจากเดิมอีก
5 ปี เป็นภายใน พ.ศ.2558 เพื่อสร้าง
โอกาสเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และอานาจต่อรองกับประเทศหรือกลุ่ม
ประเทศอื่น
7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2546
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่บาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผู้นาของอาเซียนได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน

19
ตอนที่ 3
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพฯ
วัฒนธรรม

เทคโนโลยี

สังคม

วิทยาศาสตร์
การบริหาร

เศรษฐกิจ
ช่วยเหลือกัน
ประชาชนมีความเป็นอยู่ และ
คุณภาพชีวิตที่ดี
สันติภาพและความมั่นคง

ความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
การก่อตั้งอาเซียน

ความร่วมมือ

พัฒนาทางวัฒนธรรม

ช่วยเหลือกัน
เพิ่มประสิทธิภาพ

ประเทศภายนอก

ฝึกอบรม
อุตสาหกรรม

องค์การแห่งภูมิภาค
อื่นๆ

องค์การ
ระหว่างประเทศ

การศึกษา
ขยายการค้า

การขนส่งและการคมนาคม

การวิจัย
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ก
ข
ข
ง
ค
ก
ข
ก
ค
ก

ทาได้ไหมคะ
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ก
ง
ก
ง
ก
ค
ก
ข
ง
ค

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

