
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1/1 

เร่ือง ความเป็นมาของอาเซียน                                                         เวลา  7 ชั่วโมง 

 

 

 

1. สาระส าคัญ 
  ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้นท่ีอยูใ่นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดร่้วมกนัจดัตั้ง
อาเซียนข้ึน 
เพื่อร่วมมือกนัรักษาสันติภาพ ความสงบสุข และพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนให้กา้วหนา้เจริญรุ่งเรือง 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 มฐ. ส 4.2 เข้าใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ  
    เปล่ียแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและความสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 ตัวช้ีวดั ขอ้ 1 สืบคน้การเปล่ียนแปลงวถีิชีวิตประจ าวนัของคนในชุมชนของตนจากอดีตจน
ปัจจุบนั  
   ขอ้ 2 อธิบายผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวถีิชีวติของคนในชุมชน 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม การด าเนินชีวติของอดีตกบัปัจจุบนั 
และผลกระทบ 
 

 * หากจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ ใชรู้ปแบบมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั ส 4.2 ป.2/1, ป.2/2 
    ส 5.1 ป.2/2 
    ท 1.1 ป.2/4 และ ท 2.1 ป.2/2 
    ศ 1.1 ป.2/1 
    ต 1.1 ป.2/2 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 บอกความหมายและความส าคญัของอาเซียนได ้
 3.2 บอกรายช่ือประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ และเรียงล าดบัประเทศได ้
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 ความเป็นมาของอาเซียน 
  - การก่อตั้งอาเซียน 



  - สมาชิกอาเซียน 
 

5. กจิกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 1. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 รู้เร่ืองอาเซียน จ านวน 10 ขอ้  
 2. ครูทบทวนความรู้เดิมเร่ืองเก่ียวกบัอาเซียน จากการเรียนในระดบัชั้นท่ีผา่นมา โดยตั้งค  าถามให้
นกัเรียนช่วยกนัตอบตามล าดบัดงัน้ี 
  - อาเซียนหมายถึงอะไร 
  - ช่ือเตม็อยา่งเป็นทางการของอาเซียนคือช่ือใด 
  - ปีแรกของการก่อตั้ง อาเซียนมีสมาชิกก่ีประเทศ อะไรบา้ง 
  - ปัจจุบนัประเทศสมาชิกของอาเซียนมีประเทศใดบา้ง 
 3. ครูสุ่มตวัอยา่งใหน้กัเรียนออกมาช้ีสถานท่ีตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จากแผนท่ี
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 4. แบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความเหมาะสม ใหแ้ต่ละกลุ่มแข่งขนักนัท ากิจกรรมใบงานท่ี 1 ธงชาติใด 
ประเทศใด กลุ่มใดใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด ถูกตอ้งมากท่ีสุดเป็นผูช้นะ 
 ขั้นสอน 
 การก่อตั้งอาเซียน 
 1. ครูใหต้ั้งประเด็นค าถามใหน้กัเรียนร่วมกนัคิดและหาค าตอบ 
  - ประเทศใดเป็นผูริ้เร่ิมเร่ืองการก่อตั้งอาเซียน 
  - ประเทศผูก่้อตั้งอาเซียน ประกาศความตั้งใจโดยร่วมกนัลงนามในเอกสารใด และท่ีใด 
  - วนัใดก าหนดให้เป็นวนัอาเซียน 
  - วตัถุประสงคใ์นการรวมกลุ่มของอาเซียนคืออะไร 
 2. ใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาเร่ืองการก่อตั้งอาเซียน จากหนงัสือเรียน รายวชิาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ชั้น
ประถมศึกษา 
ปีท่ี 2 หนา้ 3-5 
 3. ให้นกัเรียนช่วยกนัสรุปสาระส าคญัในบทเรียน และอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ ความ
เขา้ใจใหม้ากยิง่ข้ึน 
 สมาชิกอาเซียน 
 1. ครูสนทนากบันกัเรียนเร่ืองภาษาท่ีประเทศสมาชิกก าหนดใหใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลาง 
  2. ให้นกัเรียนอ่านบตัรค ารายช่ือประเทศสมาชิกอาเซียนซ่ึงมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ครูอ่าน
รายช่ือน า นกัเรียนอ่านตาม ครูใหน้กัเรียนระบุตวัอกัษรภาษาองักฤษรายช่ือแต่ละประเทศ 
 3. ครูอธิบายเร่ืองการเรียงล าดบัช่ือประเทศสมาชิกอาเซียน ตามธรรมเนียมปฏิบติัใชห้ลกัสากลคือ การ
ใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษน าหนา้ช่ือประเทศ เรียงตามล าดบัตวัอกัษร 
 4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัร้องเพลง abc จากแผนภูมิ 



 5. ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมใบงานท่ี 2 เรียงล าดบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
 6. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาเร่ืองสมาชิกอาเซียนจากหนงัสือ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 หนา้ 6-8 เพื่อ 
  - ตรวจสอบความถูกตอ้งกิจกรรมใบงานท่ี 2 การเรียงล าดับประเทศสมาชิกอาเซียน แก้ไขให้
ถูกตอ้งแลว้บนัทึกลงในสมุดบนัทึกความรู้ 
  - ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมใบงานท่ี 3 เรียงล าดบัการเขา้ร่วมเป็นอาเซียนของประเทศสมาชิก 
 7. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปเน้ือหาของบทเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเห็นว่า กิจกรรมท่ี
มอบหมายให้นักเรียนท ามีความส าคญัอย่างไร เช่น การเรียงล าดบัช่ือประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อความ
สะดวกในการจดัเรียงล าดบัการประชุม และการพิจารณาการด ารงต าแหน่งต่างๆ ของอาเซียนซ่ึงนกัเรียนจะ
ไดเ้รียนรู้ในระดบัชั้นต่อไป 
 8. ครูแสดงภาพสัญลกัษณ์ของอาเซียน ทบทวนความรู้เดิมจากการเรียนในระดบัชั้นท่ีผา่นมา โดยให้
นกัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
  - สัญลกัษณ์ใดหมายถึงประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 
  - สีใดในสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง 
  - สีน ้าเงินหมายถึงส่ิงใด 
  - ความกลา้หาญและความกา้วหนา้หมายถึงสีใด 
  - สีใดหมายถึงความบริสุทธ์ิ 
 9. ใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาหนา้ 9 จากหนงัสือเรียนราย วชิาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
 10. ครูแสดงภาพธงอาเซียนเปรียบเทียบกบัสัญลกัษณ์ของอาเซียน แบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความเหมาะสม 
ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายวา่ ธงอาเซียนและสัญลกัษณ์อาเซียนมีความเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร เขียน
อธิบายสั้นๆ ดว้ยประโยคง่ายๆ ตามความเขา้ใจ น าเสนอหนา้ชั้นเรียนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั   
 ข้ันสรุป 
 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีไดเ้รียนรู้ในวนัน้ี และใหน้กัเรียนจดบนัทึกความรู้ท่ีไดรั้บลง
ในสมุด 
 

6. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 หนงัสือเรียน รายวชิาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 บริษทั แมค็เอ็ดดูเคชัน่ จ  ากดั 
 6.2 บตัรค าช่ือประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 6.3 แผนภูมิเพลง abc 
 6.4 ภาพสัญลกัษณ์อาเซียน 
 6.5 ภาพธงอาเซียน 
 6.6 แผนท่ีภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 6.7 ใบงาน/แบบบนัทึก 



  - ใบงานท่ี 1 ธงชาติใด ประเทศใด 
  - ใบงานท่ี 2 เรียงล าดบัประเทศสมาชิกอาเซียน  
  - ใบงานท่ี 3 เรียงล าดบัการเขา้ร่วมเป็นอาเซียนของประเทศสมาชิก  
 

7. การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การวดัและการประเมินผลดา้นความรู้ 
  ● แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน แบบเลือกตอบ (3 ตวัเลือก) จ านวน 10 ขอ้ 
 7.2 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะกระบวนการ 
  ● การสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 
 7.3 การประเมินการปฏิบติั 
  ● ตรวจผลงานจากการปฏิบติัตามใบงาน 
   - ใบงานท่ี 1 ธงชาติใด ประเทศใด 
   - ใบงานท่ี 2 เรียงล าดบัประเทศสมาชิกอาเซียน  
   - ใบงานท่ี 3 เรียงล าดบัการเขา้ร่วมเป็นอาเซียนของประเทศสมาชิก 
  ● ภาระงานท่ีเนน้ผลผลิต 
   - สมุดบนัทึกความรู้ 
  ● ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีเนน้ขั้นตอนการปฏิบติัและผลงาน 
   - การน าเสนอผลการอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งสัญลกัษณ์อาเซียนและ
ธงอาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 



9. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 9.1 ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ ดา้นผูเ้รียน 
 ....................................................................................................................................................... 
ดา้นวธีิสอนการวดัผล     
......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ดา้นส่ือการเรียนรู้ 
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

  
 ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน      

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

 เหตุผล   
............................................................................................................................................................ 

   
 แนวทางการปรับปรุงคร้ังต่อไป  
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ................................................................... ผูส้อน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


