
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

๑. รหัสวิชา    ส ๒๓๒๑๒ 
๒. จ านวนหน่วยการเรียน  ๐.๕  หน่วยกิต 
๓. ชื่อวิชา    อาเซียนศึกษา 

๔. ระดับชั้น    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม 

๖. ปีการศึกษา    ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

๗. ชื่อผู้สอน    นางอาภากร    นาวีระ 

๘. เงื่อนไขรายวิชา   - 

๙. สถานภาพของรายวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 

๑๐. จ านวนคาบ : สัปดาห์  ๑ คาบ : สัปดาห์ 

๑๑. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา วิเคราะห์  ก าเนิดสมาคมอาสา  พัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ข้อมูลของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  โครงสร้างและกลไกการด าเนินงานของอาเซียน  ๓  เสาหลักของประชาคมอาเซียน  
การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน  บทบาททางการเมือง  เศรษฐกิจของอาเซียนในสังคมโลก  
ปัญหาของอาเซียนและความพยายามแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน  มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของสังคมและประเทศชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนและอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนอย่างปกติสุข 

๑๒. ผลการเรียนรู้ 
๑. อธิบายก าเนิดสมาคมอาสาและพัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๒. อธิบายเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่าง ๆ โครงสร้างองค์กรและกลไกในการ

ด าเนินงานของอาเซียนภายใต้กฎบัตรของอาเซียน  ๓  เสาหลัก 

๓. อธิบายการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๔. อธิบายบทบาทของไทยต่ออาเซียน 

๕. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเป็นประชาคมอาเซียน 

๖. อธิบายวิธีการเตรียมความพร้อมของไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



๗. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในด้านต่าง ๆ ปัญหาของอาเซียนและแนวทางแก้ไข 

            ๑๓. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑๓.๑ วธิีสอนแบบบรรยาย 
 ๑๓.๒ วธิีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม 
 ๑๓.๓ วธิีสอนโดยการจัดการเรียนรู้  ตามรูปแบบ  โมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
 ๑๓.๔ วธิีสอนตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ (๔ MAT) 
 ๑๓.๕ วธิีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
 ๑๓.๖ วธิีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียนร่วมกัน 
 ๑๓.๗ วธิีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการสร้างเจตคติ 
          ๑๓.๘ วธิีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคโต๊ะกลม 
          ๑๓.๙ วธิีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน (TGT) 
          ๑๓.๑๐ วธิีสอนแบบ  สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
          ๑๓.๑๑ วธิีสอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ   
 ๑๓.๑๒  การค้นคว้าจากหนังสือ หรือเอกสาร หรือคู่มือจากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุด หรือ 
                     อินเทอร์เน็ต 
 
๑๔. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน
คาบ 

๑ ความส าคัญของ
การเรียนรู้วิชา
อาเซียนศึกษา 

๑. บอกผลการเรียนรู้รายวิชา
อาเซียนศึกษา 
๒. ร้องเพลงประจ าอาเซียน
ได้ 
๓. อภิปรายการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

- ชมPower  Point 
- บรรยาย 

๑ 

๒–๖ อาเซียนของเรา ๑. อธิบายก าเนิดสมาคมอาสา
และพัฒนาการของอาเซียน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  - พัฒนาการของอาเซียน 
  - การก่อตั้งอาเซียน 
  - วัตถุประสงค์ในการ 
ก่อตั้งอาเซียน  

- การท าแบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียน 
- ทบทวนความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
โดยให้นักเรียนศึกษาแผนที่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นที่ตั้งของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ 
ประเทศ  

๔ 



สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน
คาบ 

  ๒. อธิบายเกี่ยวกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนในด้านต่าง ๆ 
โครงสร้างองค์กรและกลไกใน
การด าเนินงานของอาเซียน
ภายใต้กฎบัตรของอาเซียน  ๓  
เสาหลัก 
  - โครงสร้างและกลไกการ
ด าเนินงานของอาเซียน 
  - การประชุมสุดยอด
อาเซียน 

- ให้นักเรียนชมวีดีทัศน์ก าเนิด
สมาคมอาสาและพัฒนาการของ
อาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ :  เทคนิคการเรียน 
ร่วมกันโดยแบ่งกลุ่มนักเรียน 
ศึกษาความรู้ จากหนังสือเรียน  
ในหัวข้อที่ก าหนด ดังนี้ 
  ๑) พัฒนาการของอาเซียน 
  ๒) การก่อตั้งอาเซียน 
  ๓) วัตถุประสงค์ในการ 
ก่อตั้งอาเซียน 

และแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่  
๑.๑ เรื่อง พัฒนาการและการ
ก่อตั้งอาเซียน ตอนที่ ๑                     
โดยแบ่งหน้าที่กัน 
- วิธีสอนตามรูปแบบ  โมเดลซิป
ปา (CIPPA Model)โดยให้
นักเรียนจับคู่กันเป็น ๒ คู่ แล้ว
แบ่งหน้าที่กันศึกษาความรู้ จาก
หนังสือเรียนในหัวข้อต่อไปนี้ 
  คู่ท่ี ๑ ศึกษาความรู้เรื่อง 
โครงสร้างและกลไกการ
ด าเนินงานของอาเซียน 
  คู่ท่ี ๒ ศึกษาความรู้เรื่อง 
การประชุมสุดยอดอาเซียน 
แต่ละคู่น าความรู้ที่ได้จาก 
การศึกษามาเชื่อมโยงกับความรู้ 
เดิมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท า 
ใบงาน ดังนี้ 
 

 



สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน
คาบ 

   คู่ท่ี ๑ ท าใบงานที่ ๑.๒  
เรื่อง โครงสร้างและกลไกการ 
ด าเนินงานของอาเซียน 
  คู่ท่ี ๒ ท าใบงานที่ ๑.๓  
เรื่อง การประชุมสุดยอด 
อาเซียน 
และให้นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกัน 
ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ค าตอบในใบงาน 

 

๗ –๑๐ ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

๑. อธิบายการเตรียมความ
พร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
   - บทบาทของอาเซียนต่อ 
ประเทศสมาชิก 
  - สามเสาหลักกับการ 
จัดตั้งประชาคมอาเซียน 

๑)  ประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียน 

๒)  ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน 
    ๓) ประชาคมสังคมและ 
วัฒนธรรมอาเซียน 
 

-  การท าแบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียน 

-  วิธีสอนตามแนววัฏจักรการ
เรียนรู้ (๔ MAT)โดยให้นักเรียน
ผลัดกันเล่าความประทับใจใน
บทบาทของอาเซียนในด้านต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนักเรียน
รวมกลุ่ม ๖ คน ตามความสมัคร
ใจวาดภาพบทบาทส าคัญของ
อาเซียนในความคิดของข้าพเจ้า 
พร้อมเขียนค าบรรยายประกอบ
พร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
แต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น ๓ คู่ ให้ 
แต่ละคู่แบ่งหน้าที่กันท าใบงาน 
ที่ ๒.๑ เรื่อง บทบาทของ 
อาเซียนต่อประเทศสมาชิก 

-  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
กระบวนการกลุ่มโดยให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน แล้วน าข้อมูล
มาเป็นพ้ืนฐานในการท าใบงานที่  

๔ 



สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน
คาบ 

   ๒.๒ เรื่อง ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน 
-  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
กระบวนการเรียนความรู้ความ
เข้าใจโดยใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
เป้าหมายและการด าเนินงานของ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
บทบาทของไทยในการสร้าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่
ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้ศึกษา
ค้นคว้ามาเป็นพ้ืนฐานในการท า
ใบงานที่ ๒.๓ เรื่อง ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

-  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
กระบวนการสร้างเจตคติโดยให้
นักเรียนดูภาพวัฒนธรรม
ประเพณีและความเป็นอยู่ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน แล้วให้
นักเรียนเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความคล้ายคลึงกัน
แล้วให้ศึกษาความรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการด าเนินงานและ
บทบาทของไทยในการสร้าง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน จากหนังสือเรียน
นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบ
งานที่ ๒.๔ เรื่อง ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน  ตัวแทน
กลุ่มน าเสนอผลงานในใบงานที่ 
๒.๔ หน้าชั้นเรียน แลว้ให้กลุ่มอ่ืน
ผลัดกันแสดงความคิดเห็น 

 



สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน
คาบ 

   เพ่ิมเติมในผลงานของกลุ่มที่
น าเสนอ 

 

๑๑ – ๑๕ การเตรียมพลเมือง
ไทยเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

๑. อธิบายบทบาทของไทยต่อ
อาเซียน 
๒. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ไทย
ได้รับจากการเป็นประชาคม 
อาเซียน 
๓. อธิบายวิธีการเตรียมความ
พร้อมของไทยเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
   - บทบาทของไทยต่อ 
อาเซียน 
  -  ประโยชน์ของไทยจากการ
เป็นประชาคมอาเซียน 
  -  การเตรียมความพร้อม
ของไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

-  การท าแบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียน 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ :  เทคนิคโต๊ะกลม 
โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกัน 
ศึกษาความรู้เรื่อง บทบาทของ 
ไทยต่ออาเซียน จากหนังสือเรียน 
น าความรู้ที่ได้จากการศึกษามา 
ร่วมกันท าใบงานที่ ๓.๑ เรื่อง  
บทบาทของไทย  ต่ออาเซียน 
ทุกคนในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบ 
ความถูกต้องของค าตอบในใบงาน 
ที่ ๓.๑พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ิมเติม 

- วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ :  เทคนิคการจัดทีม
แข่งขัน (TGT) โดยให้นักเรียน 
ดูภาพการขยายตัวทางด้าน 
เศรษฐกิจของไทย นักเรียนแต่ละ 
กลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง  
ประโยชน์ของไทยจากการเป็น 
ประชาคมอาเซียน   จากหนังสือ 
เรียนร่วมกันท าใบงานที่ ๓.๒ 
 เรื่อง ประโยชน์ของไทยจาก 
การเป็นประชาคมอาเซียน  และ 
ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มเตรียม 
ความพร้อมในการแข่งขันตอบ 
ค าถาม 

 

๕ 



สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน
คาบ 

   - วิธีสอนตามรูแบบ  โมเดลซิปปา 
(CIPPA Model)  โดยให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง 
การเตรียมความพร้อมของไทย
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จาก
หนังสือเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันน า
ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเป็น 
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข่าวในใบ
งานที่ ๓.๓ เรื่อง การเตรียมความ
พร้อมของไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ
ผลงานในใบงานที่ ๓.๓ กลุ่มละ ๒ 
ข่าว  แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุป
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมของไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  ในด้านต่างๆ เป็น
แผนผังความคิด  นักเรียนน า
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมของไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนมาเป็นแนวทาง ในการ
ปฏิบัติตนในฐานะประชาชน เพ่ือ
ร่วมมือกับรัฐในการเตรียมความ
พร้อมของประชาชนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

 

๑๖-๒๐ บทบาทของ
อาเซียน 
ในสังคมโลก 
 

๑ . วิ เ ค ร า ะห์ บท บาทขอ ง
อาเซียนในสังคมโลกในด้าน
ต่าง ๆ ปัญหาของอาเซียน
และแนวทางแก้ไขระหว่างกัน 
  -  บทบาทของอาเซียนต่อ 
การเมืองโลก 

-  การท าแบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียน 

-  วิธีสอนแบบ  สืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Method : 5E)  
โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแต่ละ 
กลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง บทบาท 

๔ 



สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน
คาบ 

    -  บทบาทของอาเซียนต่อ 
เศรษฐกิจโลก 
  -   บทบาทของอาเซียนต่อ 
สังคมและวัฒนธรรมโลก 
 

ของอาเซียนต่อการเมืองโลก จาก 
หนังสือเรียน  แต่ละกลุ่มร่วมกัน 
สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ 
บทบาทของอาเซียนต่อการเมือง 
โลก แล้วท าใบงานที่ ๔.๒ เรื่อง  
การวิเคราะห์บทบาทของอาเซียน 

ในสังคมโลก 
- วิธีสอนโดยใช้เทคนิค การคิด
แบบหมวกหกใบ  โดยให้ตัวแทน
นักเรียนสาธิตวิธีการใช้หมวกหก
ใบ ตามสีของหมวก  แบ่งกลุ่ม
นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง 
บทบาทของอาเซียนต่อเศรษฐกิจ
โลก จากหนังสือเรียน โดยฝึกใช้
หมวกคิดตามสถานการณ์ที่
ก าหนด นักเรียนแต่ละคนจะฝึก
คิดให้รอบคอบทุกหมวก  แต่ละ
คนในกลุ่มท าใบงานที่ ๔.๓ เรื่อง 
บทบาทของอาเซียนต่อเศรษฐกิจ
โลก 
-  วิธีสอนตามแนว  วัฏจักรการ 
เรียนรู้ (๔ MAT)โดยให้นักเรียน 
ฟังเพลงอาเซียนร่วมใจ แล้วให้ 
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เนื้อ 
เพลง  นักเรียนรวมกลุ่ม ๖ คน 
ร่วมกันศึกษาบทบาทของ 
อาเซียนต่อสังคมและ 
วัฒนธรรมโลก  จากหนังสือเรยีน 
น าความรู้ที่ได้จากการศึกษามา 
เป็นพื้นฐานในการท าใบงานที่  
๔.๔ เรื่อง บทบาทของอาเซียน 

 



สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน
คาบ 

   ต่อสังคมและวัฒนธรรมโลก  
สอบ กลางภาคและปลายภาค ๒ 

รวม ๒๐ 
 

๑๕. การวัดและประเมินผล (๑๐๐คะแนน) 

๑. อัตราส่วนคะแนนสอบตลอดภาคเรียน  ๗๐ : ๓๐  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน  แยกดังนี้ 
๑.๑  คะแนนเก็บจ านวน  ๗๐  คะแนน 

- สอบกลางภาค      จ านวน  ๓๐  คะแนน 
- ความสนใจเรียนและความประพฤติ    จ านวน   ๕  คะแนน 
- การท าใบงานและแบบฝึกหัด     จ านวน  ๒๐  คะแนน 
- รายงาน/งานกลุ่ม      จ านวน   ๕  คะแนน 
- สอบเก็บคะแนนหลังเรียนประจ าหน่วยการเรียนรู้  จ านวน  ๑๐  คะแนน 

 ๑.๒ คะแนนสอบปลายภาคจ านวน  ๓๐  คะแนน 
๒. นักเรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเพื่อการสื่อสาร 
๓. นักเรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้แก่ 

          ๑)  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ๒)  ซื่อสัตย์สุจริต 
  ๓)  มีวินัย     ๔)  ใฝ่รู้ 

๕) อยู่อย่างพอเพียง    ๗)  มุ่งม่ันในการท างาน 
๘) รักความเป็นไทย    ๙)  มีจิตสาธารณะ 

 

๑๖. แหล่งเรียนรู ้

       ๑๖.๑  หนังสือเรียน 

       ๑๖.๒  ห้องสมุด 

       ๑๖.๓  อินเทอร์เน็ต 

       ๑๖.๔  ปราชญ์ชาวบ้าน   

 

 

 



          

                        ลงชื่อ  ……………………………………………………..  ผู้จัดท า 

                           (นางอาภากร  นาวีระ) 

                                                                                  ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

     

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 

............................................................................................................................. ............................................ 

...................................................................................... .................................................................................... 

            

      (ลงชื่อ) …………………………………………………….. 

       (นางสาวดาวเรือง   ศิริรักษ์) 

     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

............................................................................................................................. ............................................ 

.................................................................................................................................................................... ...... 

            

       (ลงชื่อ) …………………………………………………….. 

        (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 

                      รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

............................................................................................................................. ............................................ 

................................................................................................................................................. ......................... 

            

       (ลงชื่อ) …………………………………………………….. 

          (นายจิณณาวัฒน์   โคมบัว) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


