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ค าน า 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวชิา วชิาวฒันธรรมอาเซียน  รหสัวิชา
10005106   จดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการสอนและเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยบรรจุรายละเอียดท่ีแสดงถึงการจดัระบบการเรียนการสอน โดย
ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีการก าหนดมาตรฐาน ใชเ้ทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเนน้
สมรรถนะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
                                                                           (นางพรัชนี  กองแกว้) 

                   อาจารยส์าขาวชิาพื้นฐานประยกุต ์
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หลกัสูตรรายวชิา 
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน                                          รหัสวชิา  10005106 
ท-ป-น  1-0-1    จ านวนคาบสอน  1  คาบ : สัปดาห์     ระดับช้ัน  ปวช. 

 
 
จุดประสงค์รายวชิา 
 1.  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
 2.  เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นวฒันธรรมเพื่อการพฒันาชีวติและสังคม 

3.  เพื่อใหต้ระหนกัถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม   
     ประชาคมอาเซียน 

  
สมรรถะรายวชิา 
 1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 2.  น าความรู้ดา้นวฒันธรรมอาเซียนไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ 
 
ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรม ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ความแตกต่างทางวฒันธรรม    
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
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 หน่วยการเรียนรู้ 
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน                                          รหัสวชิา  10005106 
ท-ป-น  1-0-1    จ านวนคาบสอน  1  คาบ : สัปดาห์     ระดับช้ัน  ปวช. 

 
 

หน่วย
ที่ 

ช่ือหน่วย 
จ านวน
คาบ 

แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวฒันธรรม 3   -   

2 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 2      

3 อาเซียนกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม 2   - -  

4 ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 2  -  -  

5 มรดกโลก แหล่งวฒันธรรมของประเทศอาเซียน 2  - -   

6 ความพร้อมของไทยสู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 3  - - -  
7 เร่ืองน่ารู้คู่วฒันธรรมอาเซียน 3  - - -  
 ทดสอบปลายภาคเรียน 1      
 รวม 18      

 
A  =  ค าอธิบายรายวชิา    
B  =  ประสบการณ์ผูส้อน 
C  =  ผูเ้ช่ียวชาญ     
D  =  ผูช้  านาญการ 
E  =  เอกสาร ต ารา   
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 โครงการจัดการเรียนรู้ 
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน                                          รหัสวชิา 10005106 
ท-ป-น  1-0-1    จ านวนคาบสอน  1  คาบ : สัปดาห์     ระดับช้ัน  ปวช. 

 
สัปดาห์ที่ หน่วยที่ ช่ือหน่วยรายการสอน จ านวน

คาบ 
1 - 3 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวฒันธรรม 3 
4 – 5 2 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 2 
6 – 7 3 อาเซียนกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม 2 
8 – 9 4 ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 2 

10 – 11 5 มรดกโลก แหล่งวฒันธรรมของประเทศอาเซียน 2 
12 – 14 6 ความพร้อมของไทยสู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 3 
15 – 17 7 เร่ืองน่ารู้คู่วฒันธรรมอาเซียน 3 

18  ทดสอบปลายภาคเรียน 1 
  รวม 18 
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 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏบัิต ิ
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน                                          รหัสวชิา  10005106 
ท-ป-น  1-0-1    จ านวนคาบสอน  1  คาบ : สัปดาห์     ระดับช้ัน  ปวช. 

 
 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที ่ 1  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวฒันธรรม 
1.1 ความหมายและลกัษณะของวฒันธรรม 
1.2 องคป์ระกอบของวฒันธรรม 
1.3 ประเภทของวฒันธรรม 
1.4 หนา้ท่ีของวฒันธรรม 
1.5 ความส าคญัของวฒันธรรม 
1.6 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวฒันธรรม 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
        ด้านความรู้ 
        มีความรู้เก่ียวกบัความหมายและลกัษณะของ
วฒันธรรม  องคป์ระกอบของวฒันธรรม  ประเภทของ
วฒันธรรม  หนา้ท่ีของวฒันธรรม  ความส าคญัของ
วฒันธรรม  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 

กจิกรรมที ่ 1.1  ความส าคญัของวฒันธรรม 
กจิกรรมที ่ 1.2  ลกัษณะของวฒันธรรม 
กจิกรรมที ่ 1.3  ประเภทของวฒันธรรม 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของวฒันธรรม 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
ด้านทกัษะ 
        อธิบายความส าคญั  ลกัษณะและประเภทของ
วฒันธรรม 
        ประยกุตใ์ชค้วามรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การปฏิบติักิจกรรม 
        ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม/บูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง  
แสดงออกถึงพฤติกรรมดงัน้ี 
1. ความมีวนิยั                                  2. ความรับผดิชอบ   
3. ความซ่ือสัตยสุ์จริต                      4. ความสนใจใฝ่รู้ 
5. ความเช่ือมัน่ในตนเอง                 6. ความกตญัญูกตเวที 
7. ความสามคัคี                                8. ความอดกลั้น 
9. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์           10. การพึ่งตนเอง 
11.การละเวน้ส่ิงเสพติด การพนนั  12. มนุษยสัมพนัธ์ 
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 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏบัิต ิ
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน                                          รหัสวชิา 10005106 
ท-ป-น  1-0-1    จ านวนคาบสอน  1  คาบ : สัปดาห์     ระดับช้ัน  ปวช. 

 
 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที ่ 2  สมาคมแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
2.1 ภูมิศาสตร์อาเซียน 
2.2 ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
        ด้านความรู้ 
        มีความรู้เก่ียวกบัภูมิศาสตร์อาเซียน ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

กจิกรรมที ่ 2.1  ความแตกต่างทางวฒันธรรมของ  
                         อาเซียน 
กจิกรรมที ่ 2.2  ความแตกต่างทางวฒันธรรมของ 
                         อาเซียน 
กจิกรรมที ่ 2.3  ความแตกต่างทางวฒันธรรมของ 
                         อาเซียน 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัสมาคมแห่งเอเชียตะวนัออก-เฉียงใต ้
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
ด้านทกัษะ 
        อธิบายความแตกต่างทางวฒันธรรมของอาเซียน 
        ประยกุตใ์ชค้วามรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบติักิจกรรม 
        ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง  
แสดงออกถึงพฤติกรรมดงัน้ี 
1. ความมีวนิยั                                  2. ความรับผดิชอบ   
3. ความซ่ือสัตยสุ์จริต                      4. ความสนใจใฝ่รู้ 
5. ความเช่ือมัน่ในตนเอง                 6. ความกตญัญูกตเวที 
7. ความสามคัคี                                8. ความอดกลั้น 
9. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์           10. การพึ่งตนเอง 
11.การละเวน้ส่ิงเสพติด การพนนั  12. มนุษยสัมพนัธ์ 
 

 
 
 
 



9 

 

 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏบัิต ิ
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน                                          รหัสวชิา  10005106 
ท-ป-น  1-0-1    จ านวนคาบสอน  1  คาบ : สัปดาห์     ระดับช้ัน  ปวช. 

 
 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที ่ 3  อาเซียนกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม 
3.1 กลุ่มวฒันธรรมลุ่มแม่น ้าโขง (ไทย – ลาว – กมัพูชา 

– พม่า – เวยีดนาม) 
3.2 กลุ่มวฒันธรรมมาเลเซีย – อินโดนีเซีย – บรูไนดา

รุสซาลาม – สิงคโปร์ 
3.3 กลุ่มวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
3.4 วฒันธรรมร่วมในภูมิภาคอาเซียน 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
        ด้านความรู้ 
        มีความรู้เก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมของ
อาเซียน 

กจิกรรมที ่ 3.1  อาเซียนกบัความหลากหลายทาง  
                         วฒันธรรม 
กจิกรรมที ่ 3.2  วฒันธรรมลุ่มน ้าโขง 
กจิกรรมที ่ 3.3  อาเซียนกบัความหลากหลายทาง 
                         วฒันธรรม 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม
ของอาเซียนและวฒันธรรมลุ่มน ้าโขง 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
ด้านทกัษะ 
        บอกความหลากหลายทางวฒันธรรมของอาเซียนและ
ยกตวัอยา่งวฒันธรรมลุ่มน ้าโขง 
        ประยกุตใ์ชค้วามรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การปฏิบติักิจกรรม 
        ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม/บูรณาการ  เศรษฐกิจพอเพียง  
แสดงออกถึงพฤติกรรมดงัน้ี 
1. ความมีวนิยั                                  2. ความรับผดิชอบ   
3. ความซ่ือสัตยสุ์จริต                      4. ความสนใจใฝ่รู้ 
5. ความเช่ือมัน่ในตนเอง                 6. ความกตญัญูกตเวที 
7. ความสามคัคี                                8. ความอดกลั้น 
9. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์           10. การพึ่งตนเอง 
11.การละเวน้ส่ิงเสพติด การพนนั  12. มนุษยสัมพนัธ์ 
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 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏบิัต ิ
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน                                          รหัสวชิา 10005106  
ท-ป-น  1-0-1    จ านวนคาบสอน  1  คาบ : สัปดาห์     ระดับช้ัน  ปวช. 

 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที ่ 4  ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
4.1 ความส าคญัของการเป็นประชาคมสังคมและ

วฒันธรรมอาเซียน 
4.2 ความร่วมมือดา้นสังคมและวฒันธรรมของอาเซียน 
4.3 การเสริมสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน 

 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
        ด้านความรู้ 
        มีความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของการเป็นประชาคม
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน  ความร่วมมือดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของอาเซียนและการเสริมสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน 

กจิกรรมที ่ 4.1  ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
กจิกรรมที ่ 4.2  วธีิการเสริมสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียนและวธีิการเสริมสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
ด้านทกัษะ 
        1. อธิบายความส าคญัของการเป็นประชาคมสังคมและ  
            วฒันธรรมอาเซียน 
        2. ระบุวธีิการเสริมสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน 
        ประยกุตใ์ชค้วามรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การปฏิบติักิจกรรม 
        ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม/บูรณาการ  เศรษฐกิจพอเพียง  
แสดงออกถึงพฤติกรรมดงัน้ี 
1. ความมีวนิยั                                  2. ความรับผดิชอบ   
3. ความซ่ือสัตยสุ์จริต                      4. ความสนใจใฝ่รู้ 
5. ความเช่ือมัน่ในตนเอง                 6. ความกตญัญูกตเวที 
7. ความสามคัคี                                8. ความอดกลั้น 
9. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์           10. การพึ่งตนเอง 
11.การละเวน้ส่ิงเสพติด การพนนั  12. มนุษยสัมพนัธ์ 
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 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏบัิต ิ
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน                                          รหัสวชิา  10005106 
ท-ป-น  1-0-1    จ านวนคาบสอน  1  คาบ : สัปดาห์     ระดับช้ัน  ปวช. 

 
 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที ่ 5  มรดกโลก แหล่งวฒันธรรมของประเทศ 
                   อาเซียน 
5.1 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรมอาเซียน 
5.2 มรดกโลกในอาเซียน 

 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัมรดกโลก แหล่งวฒันธรรมของ
ประเทศอาเซียน 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
        ด้านความรู้ 
        มีความรู้เก่ียวกบัมรดกโลก แหล่งวฒันธรรมของ
ประเทศอาเซียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรม
อาเซียนและมรดกโลกในอาเซียน 

กจิกรรมที ่ 5.1  สัญลกัษณ์มรดกโลก 
กจิกรรมที ่ 5.2  มรดกโลกแหล่งวฒันธรรมของ  
                         ประเทศอาเซียน 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัสัญลกัษณ์มรดกโลกและมรดก
โลกแหล่งวฒันธรรมของประเทศอาเซียน 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
ด้านทกัษะ 
       บอกความหมายของสัญลกัษณ์มรดกโลกและบอก
มรดกโลกแหล่งวฒันธรรมของประเทศอาเซียน 
        ประยกุตใ์ชค้วามรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การปฏิบติักิจกรรม 
        ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง  
แสดงออกถึงพฤติกรรมดงัน้ี 
1. ความมีวนิยั                                  2. ความรับผดิชอบ   
3. ความซ่ือสัตยสุ์จริต                      4. ความสนใจใฝ่รู้ 
5. ความเช่ือมัน่ในตนเอง                 6. ความกตญัญูกตเวที 
7. ความสามคัคี                                8. ความอดกลั้น 
9. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์           10. การพึ่งตนเอง 
11.การละเวน้ส่ิงเสพติด การพนนั  12. มนุษยสัมพนัธ์ 
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 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏบัิต ิ
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน                                          รหัสวชิา  10005106 
ท-ป-น  1-0-1    จ านวนคาบสอน  1  คาบ : สัปดาห์     ระดับช้ัน  ปวช. 

 
 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที ่ 6  ความพร้อมของไทยสู่ประชาคมสังคมและ 
                   วฒันธรรมอาเซียน 
6.1 ความแตกต่างดา้นสังคมและวฒันธรรม 
6.2 ความเขม้แขง็ของวฒันธรรมไทย 
6.3 การเตรียมพร้อมประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมสังคม

และวฒันธรรมอาเซียน 
6.4 การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ 
6.5 ความกา้วหนา้ในการด าเนินการเขา้สู่ประชาคม

สังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
6.6 ผลกระทบในการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ดา้นสังคมและวฒันธรรม 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัความพร้อมของไทยสู่ประชาคม
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
        ด้านความรู้ 
        มีความรู้เก่ียวกบัความแตกต่างดา้นสังคมและ
วฒันธรรม ความเขม้แขง็ของวฒันธรรมไทย  การเตรียม
ความพร้อมประเทศเขา้สู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ ความกา้วหนา้ใน
การด าเนินการและผลกระทบในการเขา้สู่การเป็นประชาคม
อาเซียนดา้นสังคมและวฒันธรรม 

กจิกรรมที ่ 6.1  ความพร้อมของไทยสู่ประชาคมสังคม 
                         และวฒันธรรมอาเซียน 
กจิกรรมที ่ 6.2  ความพร้อมของไทยสู่ประชาคมสังคม 
                         และวฒันธรรมอาเซียน 
กจิกรรมที ่ 6.3  ความพร้อมของไทยสู่ประชาคมสังคม 
                         และวฒันธรรมอาเซียน 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัความพร้อมของไทยสู่ประชาคม
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
ด้านทกัษะ 
       อธิบายความพร้อมของไทยสู่ประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน     
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         ประยกุตใ์ชค้วามรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การปฏิบติักิจกรรม 
        ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม/บูรณาการ  เศรษฐกิจพอเพียง  
แสดงออกถึงพฤติกรรมดงัน้ี 
1. ความมีวนิยั                                  2. ความรับผดิชอบ   
3. ความซ่ือสัตยสุ์จริต                      4. ความสนใจใฝ่รู้ 
5. ความเช่ือมัน่ในตนเอง                 6. ความกตญัญูกตเวที 
7. ความสามคัคี                                8. ความอดกลั้น 
9. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์           10. การพึ่งตนเอง 
11.การละเวน้ส่ิงเสพติด การพนนั  12. มนุษยสัมพนัธ์   
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 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏบัิต ิ
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน                                          รหัสวชิา 10005106  
ท-ป-น  1-0-1    จ านวนคาบสอน  1  คาบ : สัปดาห์     ระดับช้ัน  ปวช. 

 
 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที ่ 7  เร่ืองน่ารู้คู่วฒันธรรมอาเซียน 
7.1 ประชาคมอาเซียนกบัวถีิชีวติของคนไทย 
7.2 การเรียนรู้ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบติัในประเทศ

สมาชิกอาเซียน 
7.3 ภาษาท่ีควรรู้ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
7.4 การเตรียมตนเองของนกัเรียน นกัศึกษารุ่นใหม่ 
7.5 คุณสมบติัของผูท่ี้จะไปท างานต่างประเทศ 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัวถีิชีวติของคนไทย ขอ้ควรปฏิบติั
และไม่ควรปฏิบติัในประเทศสมาชิกอาเซียน 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
        ด้านความรู้ 
        มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองน่ารู้คู่วฒันธรรมอาเซียน 

กจิกรรมที ่ 7.1  ความพร้อมของไทยสู่ประชาคมสังคม 
                         และวฒันธรรมอาเซียน 
กจิกรรมที ่ 7.2  การเตรียมความพร้อมของนกัเรียนต่อ 
                         การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
กจิกรรมที ่ 7.3  ภาษาท่ีควรรู้ของประเทศสมาชิก 
                          อาเซียน 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัความพร้อมของไทยสู่ประชาคม
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของ
นกัเรียนต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และภาษาท่ีควรรู้
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
ด้านทกัษะ 
       บอกความพร้อมของไทยสู่ประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของนกัเรียนต่อ
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและยกตวัอยา่งภาษาท่ีควรรู้ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
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         ประยกุตใ์ชค้วามรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การปฏิบติักิจกรรม 
        ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม/บูรณาการ  เศรษฐกิจพอเพียง  
แสดงออกถึงพฤติกรรมดงัน้ี 
1. ความมีวนิยั                                  2. ความรับผดิชอบ   
3. ความซ่ือสัตยสุ์จริต                      4. ความสนใจใฝ่รู้ 
5. ความเช่ือมัน่ในตนเอง                 6. ความกตญัญูกตเวที 
7. ความสามคัคี                                8. ความอดกลั้น 
9. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์           10. การพึ่งตนเอง 
11.การละเวน้ส่ิงเสพติด การพนนั  12. มนุษยสัมพนัธ์   
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 ตารางวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา 
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน                                          รหัสวชิา  10005106 
ท-ป-น  1-0-1    จ านวนคาบสอน  1  คาบ : สัปดาห์     ระดับช้ัน  ปวช. 

 

พฤติกรรม 
 
 

 
ช่ือหน่วย 

พุทธิพสัิย 

ทกั
ษะ

พสิั
ย 

จิต
พสิั

ย 

รว
ม 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

คว
าม
รู้ ค

วา
มจ

 า 

คว
าม
เข้
าใจ

 

ปร
ะยุ
กต์

  น
 าไ
ปใ
ช้ 

วเิค
รา
ะห์

 

สัง
เค
รา
ะห์

 

1. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวฒันธรรม 4 3 3 1 - 1 3 15 3 
2. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 4 3 - - 1 1 2 11 6 
3. อาเซียนกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม 3 3 3 2 - - 3 14 4 
4. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 3 4 - 2 - 1 3 13 5 
5. มรดกโลก แหล่งวฒันธรรมของประเทศอาเซียน 3 3 3 1 - 1 4 15 3 
6. ความพร้อมของไทยสู่ประชาคมสังคมและ 
   วฒันธรรมอาเซียน 

3 3 3 3 - 2 2 16 2 

7. เร่ืองน่ารู้คู่วฒันธรรมอาเซียน 4 3 3 1 - 3 3 17 1 
รวม 24 22 15 10 1 9 20 100  

ล าดบัความส าคญั 1 2 4 5 7 6 3   
 
หมายเหตุ  จุดประสงคก์ารปฏิบติั (Performance Objectives) ตามหลกัสูตรฐานสมรรถนะจะมีความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral  Objectives) ตามหลกัสูตรเดิม เพียงแต่รูปแบบ
การเขียนต่างกนัแต่จุดหมายปลายทางเหมือนกนั 
  



17 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 หน่วยที ่ - 
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน เวลาเรียนรวม  18  คาบ 
ช่ือหน่วย  ปฐมนิเทศ สอนคร้ังที ่ 1 

ช่ือเร่ือง  ความส าคญัของการเรียนรู้รายวชิาวฒันธรรมอาเซียน จ านวน  1  คาบ 
 
หัวข้อเร่ือง 

1. ค าอธิบายรายวชิาวฒันธรรมอาเซียน 
2. กระบวนการเรียนการสอน 
3. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญนั้ น  ผูส้อนจะต้องแจ้งผลการเรียนท่ี
คาดหวงั  มีความรู้และเขา้ใจวิธีการหรือกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงความรู้  รู้แหล่งขอ้มูลการเรียนรู้และ
เกณฑ์การวดัและประเมินผล  เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ตรียมพร้อมและเขา้ใจถึงกระบวนการจดัการเรียนรู้  
ตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนรู้วิชาวฒันธรรมอาเซียน  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
และความเป็นประชาคมอาเซียน 
 
สมรรถนะ 
 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวชิาวฒันธรรมอาเซียน 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. บอกค าอธิบายรายวชิาวฒันธรรมอาเซียน 
2. อธิบายกระบวนการเรียนการสอนรายวชิาวฒันธรรมอาเซียน 
3. บอกการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
เน้ือหาสาระ 
 รายวิชาวฒันธรรมอาเซียนเป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับวฒันธรรม  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ  ความแตกต่างทางวฒันธรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
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ส่ือการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้เร่ือง  ค  าอธิบายรายวชิา  วฒันธรรมอาเซียน 
2. ใบความรู้เร่ือง  แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ผูส้อนท าความรู้จกักบัผูเ้รียน  โดยใหผู้เ้รียนแนะน าตวัเป็นรายบุคคล 
2. แจกใบความรู้เร่ือง ค าอธิบายรายวิชา วฒันธรรมอาเซียนและใบความรู้ เร่ืองแนวทาง

การจดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อท าความเขา้ใจ 
3. ผู ้สอนแนะน าวิ ธีการเรียน รู้ในรายวิชามีหลายรูปแบบ  เช่น  ฟั งการบรรยาย                      

การมอบหมายใหป้ฏิบติัหรือท าใบงาน การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  เป็นตน้ 
4. แนะน าแหล่งการคน้ควา้  ส่ือการเรียนการสอน เช่น ห้องศูนยอ์าเซียน วีดีทศัน์แนะน า

อาเซียน แหล่งคน้ควา้ในอินเตอร์เน็ต  เป็นตน้ 
5. ผูเ้รียนบนัทึกความรู้ลงสมุด 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. การวดัและประเมินผลก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
2. การวดัและประเมินผลระหวา่งจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
3. สังเกตพฤติกรรมความสนใจขณะร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. การวดัและประเมินผลเม่ือส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
งานทีม่อบหมาย 
 มอบหมายผูเ้รียนคน้ควา้วฒันธรรมไทย 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
 บนัทึกสรุป ค าอธิบายรายวิชาวฒันธรรมอาเซียน กระบวนการเรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
เอกสารอ้างองิ 
 ขจีมาส  มงคลถ่ิน. หนังสือแบบเรียนวฒันธรรมอาเซียน. กรุงเทพฯ : เมืองไทย, 2557. 

ไทยกบัอาเซียน. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : http//www.baanjomyut.com/ 
http//www.mfa.go.th. 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 หน่วยที ่ 1 
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน เวลาเรียนรวม  18  คาบ 
ช่ือหน่วย  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวฒันธรรม สอนคร้ังที ่ 1 – 3 

ช่ือเร่ือง  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวฒันธรรม จ านวน  3  คาบ 
 
หัวข้อเร่ือง 

1.1 ความหมายและลกัษณะของวฒันธรรม 
1.2 องคป์ระกอบของวฒันธรรม 
1.3 ประเภทของวฒันธรรม 
1.4 หนา้ท่ีของวฒันธรรม 
1.5 ความส าคญัของวฒันธรรม 
1.6 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 

 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีการด ารงชีวิตของคนในสังคมและคนท่ีเกิดอยูใ่น
สภาพแวดล้อมใดก็จะคุ้นเคยกบัวฒันธรรมในกลุ่มของตน ในขณะเดียวกนัสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์ ความเช่ือและแนวคิด ก็เป็นปัจจยัท่ีท าใหส้ังคมมีวฒันธรรมต่างกนัหรือเหมือนกนั 
 
สมรรถนะ 
 แสดงความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวฒันธรรม 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. อธิบายความหมายและลกัษณะของวฒันธรรม 
2. ยกตวัอยา่งองคป์ระกอบของวฒันธรรม 
3. ยกตวัอยา่งประเภทของวฒันธรรม 
4. บอกหนา้ท่ีของวฒันธรรม 
5. อธิบายความส าคญัของวฒันธรรม 
6. ยกตวัอยา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 
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เน้ือหาสาระ 
1.1 ความหมายและลกัษณะของวฒันธรรม 
1.2 องคป์ระกอบของวฒันธรรม 
1.3 ประเภทของวฒันธรรม 
1.4 หนา้ท่ีของวฒันธรรม 
1.5 ความส าคญัของวฒันธรรม 
1.6 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 
2. บตัรภาพมารยาทไทย , การทกัทายแบบต่างๆ 
3. หนงัสือแบบเรียนวฒันธรรมอาเซียน 
4. ใบกิจกรรมท่ี 1.1 , 1.2 และ 1.3 
5. วดีีทศัน์มารยาทไทย 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ผูส้อนสนทนาซักถามเก่ียวกับวฒันธรรมไทย  เช่น  การไหว ้การกราบพระสงฆ ์ 

นาฏศิลป์ไทย  จิตรกรรมไทย  เป็นตน้ 
3. ผูส้อนใหผู้เ้รียนออกมาสาธิตการไหว ้ การทกัทายแบบชาวตะวนัตก 
4. ผูส้อนน าบตัรภาพมารยาทไทย  และภาพการทกัทายแบบต่างๆ  มาใหผู้เ้รียนดู 
5. ผูส้อนน าวดีีทศัน์มารยาทไทย  มาใหผู้เ้รียนดู 
6. ใหผู้เ้รียนฝึกซอ้มการไหวท่ี้ถูกตอ้งเหมาะสมกบับุคคลแต่ละวยั และการทกัทายแบบต่าง  ๆ
7. ผูส้อนสนทนาซกัถามเก่ียวกบัความหมาย  ความส าคญัของวฒันธรรม 
8. ผูเ้รียนท าใบกิจกรรมท่ี  1.1 
9. ผูเ้รียนจดสรุปลงในสมุด 
10. ผูส้อนอธิบายลกัษณะและองคป์ระกอบของวฒันธรรม 
11. ผูเ้รียนท าใบกิจกรรมท่ี  1.2  แลว้จดสรุปลงสมุด 
12. ผูเ้รียนยกตวัอยา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 
13. ผูเ้รียนท าใบกิจกรรมท่ี  1.3  แลว้จดสรุปลงสมุด 
14. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
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การวดัผลและประเมินผล 
1. สังเกตความตั้งใจในการเรียน 
2. คะแนนแบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 
3. ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

 
งานทีม่อบหมาย 
 ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
 แบบฝึกหดั 
 
เอกสารอ้างองิ 
 ขจีมาส  มงคลถ่ิน. หนังสือแบบเรียนวฒันธรรมอาเซียน. กรุงเทพฯ : เมืองไทย, 2557. 

ไทยกบัอาเซียน. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : http//www.baanjomyut.com/ 
http//www.mfa.go.th. 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 หน่วยที ่ 2 
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน เวลาเรียนรวม  18  คาบ 
ช่ือหน่วย  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ สอนคร้ังที ่ 4 – 5 

ช่ือเร่ือง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ จ านวน  2  คาบ 
 
หัวข้อเร่ือง 

2.1 ภูมิศาสตร์อาเซียน 
2.2 ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน  ปัจจุบนัมีสมาชิกรวม  10  
ประเทศ  แต่ละประเทศล้วนมีความแตกต่างด้านภูมิศาสตร์  ศาสนา  การเมืองการปกครอง  
ศิลปวฒันธรรม  เป็นตน้  ซ่ึงแสดงถึงอตัลกัษณ์ของแต่ละประเทศไดอ้ยา่งชดัเจน  พร้อมหลอมรวม
เป็นหน่ึงประชาคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
สมรรถนะ 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 
 อธิบายความแตกต่างทางวฒันธรรมของอาเซียนทั้ง  10  ประเทศ  ได ้
 
เน้ือหาสาระ 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  หรืออาเซียน (ASEAN)  เป็นองค์กร
ระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  มีสมาชิกทั้ งหมด  10  ประเทศ  ได้แก่  
กมัพูชา  ไทย  บรูไน  เมียนมาร์  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  ลาว  เวียดนาม สิงคโปร์  และอินโดนีเซีย มี
พื้นท่ีประมาณ  4,435,670  ตารางกิโลเมตร  มีประชากรประมาณ  600  ล้านคน  (พ.ศ. 2555)  
อาเซียนมีภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการ 
 อาเซียนมีจุดเร่ิมตน้จากสมาคมอาสา  ก่อตั้งในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2504  ต่อมาไดมี้การ
พฒันาและมีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพ  เม่ือวนัท่ี  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2510  มีวตัถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจ  การพฒันาสังคม  วฒันธรรม  การธ ารงรักษาสันติภาพ
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และความมั่นคงในภูมิภาคบนพื้นฐานความเหมือนและความแตกต่างทางภูมิศาสตร์  และ
วฒันธรรมของประเทศสมาชิก  ท่ีสามารถหลอมรวมเป็นหน่ึงประชาคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แผนท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
2. วดีีทศัน์วฒันธรรมอาเซียน 
3. แบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 
4. ผูเ้รียนท าใบกิจกรรมท่ี  2.1 – 2.3 
5. แบบเรียนวชิาวฒันธรรมอาเซียน 

 
กจิกรรมการเรียนรู้  (สัปดาห์ที ่ 4 – 5) 

1. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ผูส้อนสนทนาซักถามเก่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้นสมาชิกอาเซียน  ท่ีผูเ้รียนเคยทราบ

ขอ้มูลในดา้นต่างๆ  เช่น  สถานท่ีท่องเท่ียว  อาหารประจ าชาติ  เป็นตน้ 
3. ผูส้อนน าแผนท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าแสดง  แลว้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีผูเ้รียน

สนใจ  เช่น  ลกัษณะภูมิอากาศ  อาหารประจ าชาติ  ศิลปวฒันธรรม  เป็นตน้ 
4. ให้ผูเ้รียนออกมาเล่าประสบการณ์ว่าเคยไปท่องเท่ียวในประเทศใดบา้ง  และมีความ

ประทบัใจส่ิงใดบา้ง  ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
5. ผูส้อนน าวดีีทศัน์วฒันธรรมอาเซียนมาใหผู้เ้รียนดูประกอบ 
6. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนท าใบกิจกรรม  2.1 – 2.3 
7. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนกนัตรวจใบกิจกรรมท่ีผูส้อนเฉลย 
8. ผูส้อนอธิบายเพิ่มเติม 
9. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปบทเรียน 
10. ผูเ้รียนจดสรุปลงสมุด 
11. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  แลว้แลกเปล่ียนกนัตรวจประเมินผล  

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. คะแนนแบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 
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งานทีม่อบหมาย 
 มอบหมายใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ความหลากหลายทางวฒันธรรมของอาเซียน 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
 แบบฝึกหดั , ใบกิจกรรม 
 
เอกสารอ้างองิ 
 ขจีมาส  มงคลถ่ิน. หนังสือแบบเรียนวฒันธรรมอาเซียน. กรุงเทพฯ : เมืองไทย, 2557. 

ไทยกบัอาเซียน. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : http//www.baanjomyut.com/ 
http//www.mfa.go.th. 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 หน่วยที ่ 3 
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน เวลาเรียนรวม  18  คาบ 
ช่ือหน่วย  อาเซียนกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม สอนคร้ังที ่ 6 – 7 

ช่ือเร่ือง  อาเซียนกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม จ านวน  2  คาบ 
 
หัวข้อเร่ือง 

1.1 กลุ่มวฒันธรรมลุ่มแม่น ้าโขง  (ไทย – ลาว – กมัพูชา – พม่า – เวยีดนาม) 
1.2 กลุ่มวฒันธรรมมาเลเซีย – อินโดนีเซีย – บรูไนดารุสซาลาม – สิงคโปร์ 
1.3 กลุ่มวฒันธรรมพิลิปปินส์ 
1.4 วฒันธรรมร่วมในภูมิภาคอาเซียน 

 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน  มีประวติัศาสตร์มายาวนาน
หลายร้อยปี  บรรพบุรุษได้ทิ้งมรดกทางวฒันธรรมเอาไวใ้ห้คนรุ่นหลงัได้เรียนรู้และคงรักษาไว ้      
มีทั้งวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัและมีความคลา้ยคลึงกนั  ซ่ึงจ าแนกได ้ 3  กลุ่ม  คือ  กลุ่มวฒันธรรม
ประเทศในลุ่มแม่น ้ าโขง  กลุ่มวฒันธรรมประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซีย  บรูไนดารุสซาลาม  
สิงคโปร์  และกลุ่มวฒันธรรมประเทศฟิลิปปินส์ 
 
สมรรถนะ 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมของอาเซียน 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. ยกตวัอยา่งวฒันธรรมประเทศลุ่มแม่น ้าโขง 
2. บอกความแตกต่างของวฒันธรรมในกลุ่มประเทศนอกภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
3. อธิบายลกัษณะวฒันธรรมของกลุ่มประเทศฟิลิปปินส์ 
4. บอกสาระส าคญัของวฒันธรรมร่วมในภูมิภาคอาเซียน 
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เน้ือหาสาระ 
 จากค าขวญัของประชาคมอาเซียนท่ีว่า “หน่ึงวิสัยทศัน์  หน่ึงอตัลกัษณ์  หน่ึงประชาคม”  
ส่ือให้เห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนต้องหลอมรวมเป็นชุมชนเดียวกัน  มีอัตลักษณ์เดียวกัน            
มีวิสัยทศัน์ร่วมกนั  เพื่อสร้างสันติสุขแกไ้ขขอ้พิพาท  ส่งเสริมสันติภาพ  มุ่งสร้างความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ  ลดช่องวา่งทางการพฒันา  ภายใต ้ 3  เสาหลกั  จากประวติัศาสตร์การสร้างชาติ  การรวม
ประเทศให้เป็นปึกแผ่น  เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามัน่คงมาจนทุกวนัน้ี  ตอ้งใช้เวลานับร้อยนับพนัปี    
ซ่ึงแต่ละประเทศลว้นมีความแตกต่างกนัของท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์  สภาพภูมิอากาศ  กลุ่มชาติพนัธ์ุ
ต่างๆ ของชนพื้นเมืองดัง่เดิม  รวมทั้งอิทธิพลทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บจากต่างชาติท่ีเขา้มาในยุคการ
ล่าอาณานิคม  เช่น  โปรตุเกส  สเปน  เนเธอร์แลนด์  อินเดียและจีน  เป็นตน้  จึงท าให้อาเซียนจึงมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรมทั้งดา้นภาษา  วรรณกรรม  ศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  ซ่ึงจ าแนกได ้ 
3  กลุ่ม  ดังน้ี  กลุ่มวฒันธรรมลุ่มแม่น ้ าโขง  กลุ่มวฒันธรรมมาเลเซีย – อินโดนีเซีย  และกลุ่ม
วฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. หลกัศิลาจารึก 
2. บตัรค าภาษาลาว , ภาษาเขมร 
3. หุ่นนาฏศิลป์ไทย 
4. บตัรภาพการแต่งกายของประเทศในอาเซียน 
5. แบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 
6. หนงัสือแบบเรียนวฒันธรรมอาเซียน 
7. ใบกิจกรรมท่ี  3.1 – 3.3 

 
กจิกรรมการเรียนรู้  (สัปดาห์ที ่ 6 – 7) 

1. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ผูส้อนสนทนาซกัถามวา่ใครเป็นผูป้ระดิษฐอ์กัษรไทย 
3. ผูส้อนน าศิลาจารึก  มาใหผู้เ้รียนดู  และทดลองฝึกอ่าน 
4. ผูส้อนน าบตัรค าภาษาลาว  และภาษาเขมร  มาให้ดูเพื่อให้ผูเ้รียนเปรียบเทียบลกัษณะ

ของตวัอกัษร 
5. ผูส้อนอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับวฒันธรรมของอาเซียนในด้านต่างๆ  เช่น  ด้านภาษา  

ดา้นการแต่งกาย  ดา้นนาฏศิลป์  เป็นตน้  พร้อมน าหุ่นนาฏศิลป์ไทย  บตัรภาพการแต่ง
กายของประเทศสมาชิกอาเซียน  มาใหผู้เ้รียนดู 

6. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนใหท้ าใบกิจกรรมท่ี  3.1 – 3.3 
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7. ใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนกนัตรวจประเมินผลใบกิจกรรม 
8. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปบทเรียน 
9. ผูเ้รียนจดสรุปลงสมุด 
10. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. คะแนนจากแบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 

 
งานทีม่อบหมาย 
 มอบหมายใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เร่ืองประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
 แบบฝึกหดั, ใบกิจกรรม 
 
เอกสารอ้างองิ 
 ขจีมาส  มงคลถ่ิน. หนังสือแบบเรียนวฒันธรรมอาเซียน. กรุงเทพฯ : เมืองไทย, 2557. 

ไทยกบัอาเซียน. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : http//www.baanjomyut.com/ 
http//www.mfa.go.th. 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 หน่วยที ่ 4 
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน เวลาเรียนรวม  18  คาบ 
ช่ือหน่วย  ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน สอนคร้ังที ่ 8 – 9 

ช่ือเร่ือง  ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน จ านวน  2  คาบ 
 
หัวข้อเร่ือง 
 4.1  ความส าคญัของการเป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 4.2  ความร่วมมือดา้นสังคมและวฒันธรรมของอาเซียน 
 4.3  การเสริมสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน 
 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 ประชาคมอาเซียน  เป็นผลงานความร่วมมือของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ ถึงแมแ้ต่ละประเทศจะมีความแตกต่างท่ีหลากหลาย  และดว้ยความเช่ือมัน่ในความร่วมมือ
ท่ีแต่ละประเทศมุ่งมั่นให้เกิดเป็นสังคมเอ้ืออาทรมีความมั่นคงทางสังคม  มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี                   
มีอตัลกัษณ์และเป็นเพื่อนบา้นท่ีดี 
 
สมรรถนะ 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. อธิบายความส าคญัการเป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
2. บอกความร่วมมือดา้นสังคมและวฒันธรรมในภูมิภาคอาเซียน 
3. ระบุวธีิการเสริมสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน 

 
เน้ือหาสาระ 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  หรืออาเซียน  ก่อตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 
สิงหาคม 2510  มีสมาชิกผูก่้อตั้ง  5  ประเทศ  และต่อมามีสมาชิกเพิ่มรวมเป็น  10  ประเทศ  โดยมี
วตัถุเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ  เสถียรภาพและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและ
วฒันธรรม  ใหเ้กิดข้ึนในภูมิภาคน้ี  โดยผูน้ าอาเซียนเห็นพอ้งกนัท่ีจะจดัตั้งประชาคมอาเซียน  และมี
การรับรองกฎบตัรอาเซียนท่ีประกอบด้วย  3  เสาหลกั  คือ  ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
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ส่ือการเรียนรู้ 
1. ภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บมลพิษ 
2. ภาพข่าวเด็กถูกทารุณกรรม 
3. ภาพป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ 
4. แบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 
5. หนงัสือแบบเรียนวฒันธรรมอาเซียน 
6. ใบกิจกรรมท่ี  4.1 – 4.2 

 
กจิกรรมการเรียนรู้  (สัปดาห์ที ่ 8 – 9) 

1. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ผูส้อนสนทนาซกัถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของไทย  วา่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง 
3. ผูส้อนน าภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บมลพิษ  ใหผู้เ้รียนดูแลว้สนทนาซกัถามถึงผลกระทบ

และวธีิการแกไ้ขปัญหา 
4. ผูส้อนน าภาพข่าวเด็กถูกทารุณกรรมมาผูเ้รียนดูแล้วสนทนาซักถามถึงวิธีการดูแล

ป้องกนัหรือมีวธีิการแกไ้ขไดอ้ยา่งไร 
5. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนท าใบกิจกรรมท่ี  4.1  และ 4.2 
6. ใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนกนัประเมินผลใบกิจกรรม 
7. ผูส้อนอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
8. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปบทเรียน 
9. ผูเ้รียนจดลงสมุด 
10. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  แลว้แลกเปล่ียนกนัประเมินผล  

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. สังเกตจากความสนใจและความตั้งใจเรียน 
2. สังเกตจากการท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. คะแนนจากแบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 

 
งานทีม่อบหมาย 
 มอบหมายใหศึ้กษาคน้ควา้มรดกโลกแหล่งวฒันธรรมของประเทศอาเซียน 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
 แบบฝึกหดั , ใบกิจกรรม 
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เอกสารอ้างองิ 
 ขจีมาส  มงคลถ่ิน. หนังสือแบบเรียนวฒันธรรมอาเซียน. กรุงเทพฯ : เมืองไทย, 2557. 

ไทยกบัอาเซียน. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : http//www.baanjomyut.com/ 
http//www.mfa.go.th. 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 หน่วยที ่ 5 
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน เวลาเรียนรวม  18  คาบ 
ช่ือหน่วย  มรดกโลกแหล่งวฒันธรรมของประเทศอาเซียน สอนคร้ังที ่ 10 – 11 

ช่ือเร่ือง  มรดกโลกแหล่งวฒันธรรมของประเทศอาเซียน จ านวน  2  คาบ 
 
หัวข้อเร่ือง 

5.1 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรมอาเซียน 
5.2 มรดกโลกในอาเซียน   

 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางสังคม  และวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนจะท าให้เขา้ใจ
ในบริบทของแต่ละประเทศ  ท าให้ง่ายต่อการก าหนดเป้าหมายทิศทางการเป็นไปของประชาคม
อาเซียน 
 
สมรรถนะ 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัมรดกโลก  แหล่งวฒันธรรมของประเทศในอาเซียน 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. บอกความส าคญัของการแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมได ้
2. บอกความหมายของสัญลกัษณ์มรดกโลกได ้
3. บอกประเภทของมรดกโลกได ้

 
เน้ือหาสาระ 
 การเกิดข้ึนของประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน  (ASCC)  เป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้วฒันธรรมร่วมกนั  มีการขยายความร่วมมือระหวา่งสมาชิกอาเซียน  การเช่ือมโยงทางสังคม
วฒันธรรม  ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีรวมทั้งการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของอาเซียนร่วมกนั  
เพื่อกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  ในปี  พ.ศ. 2558 
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ส่ือการเรียนรู้ 
1. วดีีทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 
2. แจกนับา้นเชียง 
3. บตัรภาพมหาสถูปบุโรพุทโธ 
4. แบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 
5. หนงัสือแบบเรียนวฒันธรรมอาเซียน 
6. ใบกิจกรรมท่ี  5.1 , 5.2 

 
กจิกรรมการเรียนรู้  (สัปดาห์ที ่ 10 – 11) 

1. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ให้ผูเ้รียน 2 -3  คน  ออกมาเล่าประสบการณ์และความประทบัใจท่ีไดไ้ปท่องเท่ียวใน

สถานท่ีต่างๆ  เช่น  น ้าตก  ทะเล  อุทยานประวติัศาสตร์  เป็นตน้ 
3. ผูส้อนน าวดีีทศัน์อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  มาใหผู้เ้รียนดู  แลว้สนทนา

ซกัถาม 
4. ผูส้อนสนทนาซกัถามถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยวา่อยูใ่น

จงัหวดัใดบา้ง 
5. ผูส้อนน าแจกนับา้นเชียงมาใหดู้แลว้สนทนาซกัถาม 
6. ผูส้อนอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัสัญลกัษณ์มรดกโลก 
7. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนท าใบกิจกรรมท่ี  5.1  และ  5.2 
8. ผูส้อนเฉลยใบกิจกรรม  โดยใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนกนัตรวจประเมิน 
9. ผูส้อนอธิบายเพิ่มเติมแหล่งมรดกโลกในอาเซียน  พร้อมดูภาพมหาสถูปบุโรพุทโธ 
10. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปบทเรียน 
11. ผูเ้รียนจดลงสมุด 
12. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  แลว้แลกเปล่ียนกนัตรวจประเมินผล 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. สังเกตจากความสนใจตั้งใจเรียน 
2. สังเกตจากการท ากิจกรรมกลุ่ม 
3. คะแนนจากแบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 
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งานทีม่อบหมาย 
 ศึกษาคน้ควา้เร่ืองความพร้อมของไทยสู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
 แบบฝึกหดั , ใบกิจกรรม 
 
เอกสารอ้างองิ 
 ขจีมาส  มงคลถ่ิน. หนังสือแบบเรียนวฒันธรรมอาเซียน. กรุงเทพฯ : เมืองไทย, 2557. 

ไทยกบัอาเซียน. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : http//www.baanjomyut.com/ 
http//www.mfa.go.th. 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 หน่วยที ่ 6 
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน เวลาเรียนรวม  18  คาบ 
ช่ือหน่วย  ความพร้อมของไทยสู่ประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน 

สอนคร้ังที ่ 12 – 14 

ช่ือเร่ือง  ความพร้อมของไทยสู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน จ านวน  3  คาบ 
 
หัวข้อเร่ือง 

6.1 ความแตกต่างดา้นสังคมและวฒันธรรม 
6.2 ความเขม้แขง็ของวฒันธรรมไทย 
6.3 การเตรียมพร้อมประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
6.4 การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ 
6.5 ความกา้วหนา้ในการด าเนินการเขา้สู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
6.6 ผลกระทบในการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนดา้นสังคมและวฒันธรรม 

 
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 การกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนถือเป็นการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีส าคญัโดยมีพื้นฐานภูมิ
หลงัท่ีแตกต่างกนัในด้านเช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษา  จึงเป็นความทา้ทายท่ีจะท าให้คนในอาเซียนมี
ความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียว  “เรา  คือ  อาเซียน  เรา  คือ  ประชาคมอาเซียน” 
 
สมรรถนะ 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัความพร้อมของไทยสู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. อธิบายความแตกต่างดา้นสังคมและวฒันธรรมอาเซียนได ้
2. บอกความเขม้แขง็ของวฒันธรรมไทยได ้
3. อธิบายการเตรียมพร้อมประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนได ้
4. บอกวธีิการเตรียมความพร้อมของภาครัฐได ้
5. อธิบายความกา้วหนา้ในการด าเนินการเขา้สู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนได ้
6. บอกผลกระทบการเขา้สู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนได ้
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เน้ือหาสาระ 
 การก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียนถือเป็นการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีส าคญัเพราะอาเซียน
เป็นเวทีท่ีกว้างข้ึน  หรือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเท่าเทียมของคนกว่า  600  ล้านคน                  
คนท่ีอาเซียนตอ้งการจะตอ้งเป็นคนท่ีมีคุณภาพ  มีความเป็นมืออาชีพและโอกาสในการท างานจะ
กวา้งข้ึน  อาเซียนให้ความส าคญักบัการสร้างและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  
เพื่อประชาคมอาเซียนท่ีเขม้แข็งและย ัง่ยืน  ในขณะท่ีคนไทยมีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
สังคมและวฒันธรรมอาเซียนเพียงใด 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. บตัรภาพชาวโรฮิงญา , ชาวกระเหร่ียงคอยาว 
2. บตัรภาพวดั , มสัยดิ , โบสถค์ริสต์ 
3. บตัรภาพตลาดน ้าของไทย 
4. แบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 
5. หนงัสือแบบเรียนวฒันธรรมอาเซียน 
6. ใบกิจกรรมท่ี  6.1 – 6.3 

 
กจิกรรมการเรียนรู้  (สัปดาห์ที ่ 12 – 14) 

1. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ผูส้อนสนทนาซกัถามเก่ียวกบัชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย 
3. ให้ผู ้เรียนออกมาเล่าประสบการณ์เก่ียวกับชนกลุ่มน้อยท่ีเคยพบเห็นจากการไป

ท่องเท่ียวหรือในทอ้งถ่ินของตน 
4. ผูส้อนน าภาพชาวโรฮิงญา  และภาพกระเหร่ียงคอยาว  มาใหดู้แลว้สนทนาซกัถาม 
5. ผูส้อนอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัชนกลุ่มนอ้ยในอาเซียน 
6. ผูส้อนน าภาพวดั , มัสยิด และโบสถ์คริสต์  มาให้ผูเ้รียนดูเพื่อเปรียบเทียบความ

แตกต่างของสถาปัตยกรรมของแต่ละศาสนา 
7. ผูส้อนสนทนาซกัถามแลว้อธิบายเพิ่มเติม 
8. ผูส้อนน าภาพตลาดน ้ าของไทย  เช่น  ตลาดน ้ าอโยธยา  ตลาดน ้ าอัมพวา  เป็นต้น        

มาใหผู้เ้รียนดู 
9. ให้ผูเ้รียน  1 – 2  คน  ออกมาเล่าประสบการณ์จากการไปท่องเท่ียวตลาดน ้ าต่างๆ       

ใหเ้พื่อนๆ ฟัง 
10. ผูส้อนอธิบายเพิ่มเติม 
11. ผูส้อนแบ่งกลุ่มผูเ้รียนท าใบกิจกรรมท่ี  6.1 – 6.3 
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12. ผูเ้รียนแลกเปล่ียนกนัตรวจประเมินใบกิจกรรม 
13. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนัสรุปบทเรียน 
14. ผูเ้รียนจดสรุปบทเรียนลงในสมุด 
15. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  แลว้แลกเปล่ียนกนัตรวจประเมินผล 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. สังเกตจากความสนใจและตั้งใจการเรียน 
2. สังเกตจากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. สังเกตจากการออกมาเล่าประสบการณ์ 
4. คะแนนจากแบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 

 
งานทีม่อบหมาย 
 มอบหมายใหศึ้กษาคน้ควา้  เร่ืองน่ารู้เก่ียวกบัวฒันธรรมอาเซียน 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
 แบบฝึกหดั , ใบกิจกรรม 
 
เอกสารอ้างองิ 
 ขจีมาส  มงคลถ่ิน. หนังสือแบบเรียนวฒันธรรมอาเซียน. กรุงเทพฯ : เมืองไทย, 2557. 

ไทยกบัอาเซียน. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : http//www.baanjomyut.com/ 
http//www.mfa.go.th. 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 หน่วยที ่ 7 
ช่ือวชิา  วฒันธรรมอาเซียน เวลาเรียนรวม  18  คาบ 
ช่ือหน่วย  เร่ืองน่ารู้คู่วฒันธรรมอาเซียน สอนคร้ังที ่ 15 – 17 

ช่ือเร่ือง  เร่ืองน่ารู้คู่วฒันธรรมอาเซียน จ านวน  3  คาบ 
 
หัวข้อเร่ือง 

7.1 ประชาคมอาเซียนกบัวถีิชีวติของคนไทย 
7.2 การเรียนรู้ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบติัในประเทศสมาชิกอาเซียน 
7.3 ภาษาท่ีควรรู้ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
7.4 การเตรียมตนเองของนกัเรียน  นกัศึกษารุ่นใหม่ 
7.5 คุณสมบติัของผูท่ี้จะไปท างานต่างประเทศ 

  
สาระส าคัญ/แนวคิดส าคัญ 
 การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ. 2558  ประเทศสมาชิกลว้นมีการเตรียมความพร้อม
ในทุกๆ ด้านให้แก่ประชาชนของตน  เช่น  ด้านการศึกษา  ด้านสังคมและวฒันธรรม  เป็นต้น           
ชาวไทยทุกคนจึงควรเรียนรู้การปฏิบติัตนต่อเพื่อนบา้นอาเซียนไดอ้ยา่งเหมาะสม  และเตม็เป่ียมไป
ดว้ยมิตรภาพท่ีย ัง่ยนื 
 
สมรรถนะ 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัขอ้ควรและไม่ควรปฏิบติัในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ 

1. บอกผลกระทบของการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อวถีิชีวติของคนไทยได ้
2. บอกขอ้ควรและไม่ควรปฏิบติัในประเทศอาเซียนได ้
3. ยกตวัอยา่งภาษาท่ีใชใ้นประเทศอาเซียนได ้
4. บอกวธีิการเตรียมตวัของนกัเรียน  นกัศึกษารุ่นใหม่ได ้
5. ยกตวัอย่างการเตรียมความพร้อมกบัภาวการณ์แข่งขนัของตลาดแรงงานจากประเทศ

อาเซียนได ้
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เน้ือหาสาระ 
 การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน  ในปี  พ.ศ. 2558  ท าให้ภาครัฐ  ภาคเอกชนและ               
ภาคประชาชน  มีการต่ืนตวัและเตรียมพร้อมเขา้สู่ยุคใหม่ของความร่วมมือท่ีใกล้ชิดกนัมากข้ึน             
ผูท่ี้เขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและสามารถปรับตวัได้ก็จะได้รับประโยชน์กบัความร่วมมือ
ดงักล่าว  ส่วนผูท่ี้ไม่สามารถปรับตวัหรือขาดความตระหนักรับรู้ต่อการเปล่ียนแปลง  ก็อาจเสีย
โอกาสในการแข่งขนั  ส าหรับประเทศไทยจะได้รับผลกระทบทั้งผลดีและผลเสีย  เช่น  สภาพ
เศรษฐกิจจะขยายตวัเพิ่มมากข้ึน  การท่องเท่ียว  การมีโอกาสท างานจะเพิ่มมากข้ึนเพราะมีการเปิด
เสรีการคา้  ส่วนผลเสีย  คือ  อธิปไตยของประเทศอาจลดลง  วฒันธรรมไทยอาจไดรั้บผลกระทบ  
เกิดความขดัแยง้ระหวา่งคนไทยกบัชาวต่างชาติมากข้ึน  เป็นตน้  คนไทยจึงควรเตรียมพร้อมกบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. วดีีทศัน์วฒันธรรมอาเซียน 
2. ภาพมารยาทท่ีควรปฏิบติัในศาสนสถาน 
3. แบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 
4. หนงัสือแบบเรียนวฒันธรรมอาเซียน 
5. ใบกิจกรรมท่ี 7.1 – 7.3 

 
กจิกรรมการเรียนรู้  (สัปดาห์ที ่ 15 – 17) 

1. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ผูส้อนสนทนาซกัถามเก่ียวกบัการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน  จะเกิดผลกระทบต่อ

คนไทยอยา่งไร  โดยใหผู้เ้รียน  2 – 3  คน  ออกมาแสดงความคิดเห็น 
3. ผูส้อนน าวดีีทศัน์วฒันธรรมอาเซียนมาใหดู้ 
4. ใหผู้เ้รียน  3 – 4  คน  ออกมาฝึกพูดภาษาอาเซียน  ท่ีเตรียมมาล่วงหนา้ 
5. ผูส้อนอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาอาเซียน  ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติใน

ประเทศสมาชิกอาเซียน  เช่น  ควรเดินเท้าเปล่าเม่ือเข้าไปในเขตศาสนสถานของ
ประเทศเมียนมาร์  ห รือไม่ควรแตะต้องศีรษะชาวอิสลาม  เป็นต้น   พ ร้อมดู
ภาพประกอบ 

6. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนท าใบกิจกรรมท่ี  7.1 – 7.3 
7. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปบทเรียน 
8. ผูเ้รียนจดบทสรุปลงสมุด 
9. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนและแลกเปล่ียนกนัตรวจประเมินผล 
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การวดัผลและประเมินผล 
1. สังเกตจากความสนใจและตั้งใจเรียน 
2. สังเกตจากการออกมาร่วมกิจกรรมหนา้ชั้น 
3. สังเกตจากการท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. คะแนนจากแบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 

 
งานทีม่อบหมาย 
 ศึกษาคน้ควา้เร่ืองน่ารู้คู่วฒันธรรมอาเซียน 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
 แผนผงัสรุปความรู้  Mind mapping  และน าเสนอหนา้ชั้น 
 
เอกสารอ้างองิ 
 ขจีมาส  มงคลถ่ิน. หนังสือแบบเรียนวฒันธรรมอาเซียน. กรุงเทพฯ : เมืองไทย, 2557. 

ไทยกบัอาเซียน. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : http//www.baanjomyut.com/ 
http//www.mfa.go.th. 
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ช่ือ-สกุล .............................................. ................... รหสัประจ าตวั ...................................... 

ระดบัชั้น...........................สาขาวชิา........................................................กลุ่ม........  

ค าช้ีแจง  นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามท่ีปฏิบติัจริง  แลว้ใหค้ะแนนขอ้ละ 1 คะแนน 

ข้อที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ  ไม่ปฏิบัติ  

1 แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และถูกกาลเทศะ   
2 พูดจาสุภาพ ไม่กล่าวค าหยาบคาย   
3 ใหค้วามเคารพและเช่ือฟังครูอาจารยแ์ละผูอ้าวโุส   
4 กลา้แสดงออกในทางท่ีถูกตอ้ง   
5 ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จภายในก าหนดเวลา   
6 ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น    
7 ปิดน ้า  ปิดไฟหลงัจากใชง้าน   
8 คน้ควา้ความรู้เพื่อพฒันาตนเอง   
9 ซ่ือสัตย ์ และไม่แอบอา้งผลงานผูอ่ื้น   

  10 มีมนุษยสัมพนัธ์   
  11 ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของวทิยาลยั และสังคม   
  12 เขา้ร่วมกิจกรรมชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์   
  13 ไม่สูบบุหร่ี หรือส่ิงเสพติด   
  14 วางแผนการใชจ่้ายและเก็บออม   
  15 ด าเนินชีวติภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 รวม   

 
สรุปผลการปฏิบัติ 
  ดีมาก    (14-15  คะแนน)        ดี    (11-13 
คะแนน)           
   ปรับปรุง  (ต ่ากวา่ 8  คะแนน)     

   
(11-13   พอใช ้(8-10  คะแนน) 
(11-14  

ลงช่ือ.........................................ผูป้ระเมิน
..................../........................./.................... 

 

แบบประเมนิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 


