
 

 

แผนการจัดการเรียนรู 
โดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning: RBL) 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม          ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 
หนวยการเรียนรูท่ี  2  เร่ือง  อาเซียนแลกเปลีย่นสัมพนัธ                 เวลา  6  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5  เร่ือง  ความสัมพันธภายนอกอาเซียน: อาเซียน +6  
                                          (ASEAN Plus Six)                      เวลา 2 ช่ัวโมง 
วัน พฤหัสบดี ท่ี 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557      ภาคเรียนท่ี  2      ปการศึกษา 2556  
ผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน: นายพงษศักดา  นามประมา    โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร 
  
1.  ผลการเรียนรู 

อธิบายและวิเคราะหเก่ียวกับความสัมพันธภายนอกอาเซียน: อาเซียน +6 (ASEAN Plus 
Six) 
  
2.  สาระสําคัญ 
 อาเซียน +6 คือ การรวมกลุมกันของ 16 ประเทศ ท่ีประกอบไปดวยกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ  รวมกับประเทศท่ีอยูนอกอาเซียนอีก 6 ประเทศ คือ จีน  ญี่ปุน  
เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของกลุมในการลงทุน 
การทําการคา ฯลฯ ใหมีศักยภาพสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ  

 
3.  จุดประสงคการเรียนรู 
 เม่ือนักเรียนเรียนเร่ือง  “ความสัมพันธภายนอกอาเซียน: อาเซียน +6 (ASEAN Plus Six)”  
แลวนักเรียนสามารถ 

3.1  อธิบายเก่ียวกับความสัมพันธภายนอกอาเซียน: อาเซียน +6 (ASEAN Plus Six) ได 
3.2  วิเคราะหเก่ียวกับจุดประสงคของความสัมพันธภายนอกอาเซียน: อาเซียน +6 (ASEAN 

Plus Six) ได 
3.3  ตระหนักถึงประโยชนของความสัมพันธภายนอกอาเซียน: อาเซียน + 6 (ASEAN Plus 

Six) 
 
4.  สาระการเรียนรู 
 4.1  ความเปนมาของ ASEAN +6 
 4.2  จุดประสงคของ ASEAN +6 

4.3  ความสัมพันธ ASEAN กับประเทศอินเดีย  
4.4  ความสัมพันธ ASEAN กับประเทศออสเตรเลีย  
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4.5  ความสัมพันธ ASEAN กับประเทศนวิซีแลนด 
 4.6  ประโยชนของ ASEAN +6 

      **รายละเอียดในภาคผนวก 
 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
 ช่ัวโมงท่ี 1 
 5.1  ขั้นเลือกปญหา (สงสัย) 
 1)  ครูใหนักเรียนอานขาว เร่ือง “ออสเตรเลียพรอมยกระดับความสัมพันธกับอาเซียน”  

2)  ครูตั้งประเดน็คําถามเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเลือกปญหา  ดังนี ้
      การท่ีออสเตรเลียยกระดับความสัมพันธกับอาเซียนเกิดผลดีอยางไรบาง (การ

ลงทุนรวมกัน, ใหความรวมมือดานตางๆ รวมกัน)  
       ถาอาเซียนไมติดตอสัมพันธกับประเทศอ่ืนนอกเหลือจากประเทศสมาชิกจะ

เกิดผลอยางไรบาง (ไมมีการคากับประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจทําใหเสีย
โอกาสในการแขงขนักับประเทศอ่ืน ๆ) 

       ประเทศท่ีมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจในภูมิภาคอ่ืนนอกเหนือจาก อาเซียน
บวกสามแลว อาเซียนควรติดตอสัมพันธมีประเทศใดบาง (ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด, อินเดีย) 

  นักเรียนรูจักประเทศท่ีมีความสัมพันธกับอาเซียนท่ีเรียกวาอาเซียนบวกหก
หรือไม อยางไร (รูจัก ซ่ึงเปนความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและดานตาง ๆ เชน การลงทุน กับ
ประเทศจีน, ญีปุ่น, เกาหลีใต, ออสเตรเลีย, นวิซีแลนด และอินเดีย) 
 3)  ครูใหนักเรียนชมคลิปวีดิโอขาว เร่ือง “นายกยิง่ลักษณเยือนประเทศออสเตรเลีย”  

4)  ครูตั้งประเดน็คําถามเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเลือกปญหาตอ ดังนี้   
       ทําไมผูนําประเทศตองมีการติดตอสัมพันธกับประเทศอ่ืน (เพ่ือรวมมือและ
ชวยเหลือกันในดานตาง ๆ) 
       การท่ีไทยมีความสัมพันธกับประเทศออสเตรเลียมีประโยชนอยางไรบาง (เจรจา
ตกลงในความรวมมือกันในดานตาง ๆ) 
       ถาอาเซียนไดขยายความสัมพันธกับประเทศอ่ืนในความรวมมืออาเซียนบวกสาม
เชนเดียวกับท่ีนายกรัฐมนตรีประเทศไทยติดตอสัมพันธกับออสเตรเลีย จะเกิดผลอยางไรบาง (มี
ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และความรวมมือดานอ่ืน ๆ) 
 5)  ครูถามนักเรียนเก่ียวกับเร่ืองดังกลาววานักเรียนสงสัย หรืออยากทราบประเด็นใด
เพ่ิมเติมอีกหรือไม อยางไร 
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5.2  ขั้นวิเคราะหปญหา (ใครรู)   
6)  ครูแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม ๆ ละ 11-12 คน โดยใหนักเรียนจับช้ินสวน

รูปภาพผูนําประเทศอินเดีย, ผูนําประเทศออสเตรเลีย และผูนําประเทศนิวซีแลนด แลวให
นักเรียนแตละคนนาํช้ินสวนรูปภาพไปประกอบกันใหสมบูรณ พรอมท้ังบอกช่ือประเทศนั้นดวย 

7)  ครูใหนักเรียนแตละคนเขากลุมของตนเองตามประเทศท่ีตอภาพนัน้  
 8)  ครูใหนักเรียนชมคลิบวีดิโอขาว เร่ือง “นายกฯ ประชุมอาเซียน อินเดียพรอมเจรจา
การคาเสรี”  

9)  ครูถามนักเรียนตามประเด็นคาํถามเพ่ือใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหและ
อภิปราย ดังนี ้

      การท่ีอาเซียนเจรจาเปดการคาเสรีกับประเทศอินเดียมีประโยชนอยางไรบาง 
(อาเซียนไดรับประโยชนท้ังดานเศรษฐกิจ, การคา, การลงทุน ฯลฯ) 

      ถาไมมีการรวมมืออาเซียนบวกหก จะสงผลดีหรือผลเสียอยางไรบางตออาเซียน 
(สงผลเสีย หรือผลกระทบท้ังดานเศรษฐกิจ, การคา, การลงทุน ฯลฯ) 

      นอกจากประเทศอินเดียแลว การท่ีอาเซียนติดตอสัมพันธกับประเทศอ่ืนใน
อาเซียนบวกหกสงผลอยางไรบาง (เกิดความรวมมือในดานตาง ๆ เชน การคา การลงทุน) 
 10)  ครูใหนักเรียนทุกกลุมกําหนดประเดน็ท่ีกลุมของตนเองสนใจเก่ียวกับความสัมพันธ
ภายนอกอาเซียน: อาเซียน +6  กลุมละ 1 ประเด็น 

11)  ครูถามนักเรียนวา ถานักเรียนตองการทราบเร่ืองราวเก่ียวกับความสัมพันธภายนอก
อาเซียน: อาเซียน +6 นักเรียนจะมีวิธีการหาคําตอบไดดวยวิธีการใด อยางไรบาง 

5.3  ขั้นเลือกระเบียบวิจัย (สูคําตอบ)   
12)  ครูนําเสนอวิธีหาคําตอบท่ีสอดคลองกับประเด็นปญหาท่ีแตละกลุมสงสัย โดยเปด 

Power Point ใหนักเรียนด ูซ่ึงมีวิธีการหาคําตอบ ดังนี ้
           วิธีการทดลอง  เปนการศึกษาโดยการทดลองปฏิบัติจริงตามกฎเกณฑ แลว
สรุปผลจากการทดลองนั้นมาเปนคําตอบ 
           วิธีการเชิงสํารวจ  เปนการศึกษาอยางกวาง ๆ โดยการใชแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ  หรือแบบบนัทึก แลวรวบรวมขอมูลเพ่ือเปนคาํตอบ 
           วิธีการทางประวตัิศาสตร  เปนการศึกษาขอมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร 
เชน สถานท่ีตาง หรือผูท่ีอยูในเหตุการณในสมัยนั้น ๆ แลวสรุปเปนคาํตอบ 
           วิธีเชิงบรรยาย  เปนการศึกษาคนควาขอมูลจากตํารา เอกสาร หนงัสือ รูปภาพ 
หรืองานวิจยัตาง ๆ แลวรวบรวมขอมูลเปนคําตอบ 

13)  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายวาควรใชวิธีการใดจงึจะเหมาะสมกับการหาขอมูล
เพ่ือตอบคําถามท่ีตองการทราบ เพราะเหตุใด  

14)  ครูแนะนาํช่ือเวบ็ไซตท่ีสามารถคนควาหาขอมูล/บทความได  โดยการเปด  



4 
 

 

Power Point ดังนี้  http://www.15thaseansummit-th.org/thai/asean_documentary.php, 
http://www.15thaseansummit-th.org/thai/asean_discovery_cartoon.php, 
http://www.aseansec.org, http://www.dtn.go.th, http://www.thaifta.com, 
http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN, http://www.mfa.go.th/web/1650.php, 
http://www.thaigov.go.th/eng/index.aspx, http://www.mfa.go.th/web/2630.php, 
http://www.tourismthailand.org, http://www.youtube.com  เปนตน 
 5.4  ขั้นรวบรวม และตีความหมายขอมูล (สอบสืบหา)   

15)  นักเรียนแตละกลุมรับใบงาน เร่ือง “อาเซียนบวกหกรวมมือรวมสราง” (ดูใน
ภาคผนวก) แลวครูอธิบายการทําใบงานใหนักเรียนฟงจนเขาใจ พรอมท้ังใหนักเรียนซักถามใน
ประเด็นท่ีสงสัยเก่ียวกับการทําใบงาน 

16)  ครูไดแนะนํานักเรียนในการเขียนประเด็นเคาโครงการคนควาตามใบงานท่ีแตละ
กลุมไดรับ ตามประเดน็แตละหัวขอจนนักเรียนสามารถเขยีนไดทุกกลุม 

17)  นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรู เร่ือง “ความสัมพันธภายนอกอาเซียน: อาเซียน 
+6” จากนัน้ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย และวิเคราะห เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาคนควา
ในการทํางานกลุม 

18)  นักเรียนแตละกลุมตองไปสืบคน/คนควาหาขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธภายนอก
อาเซียน: อาเซียน +6 ของประเทศท่ีกลุมตนเองรับผิดชอบ (ประเทศท่ีเพ่ิมเติมจากอาเซียน +3 
ไดแก ออสเตรเลีย, อินเดีย และนิวซีแลนด) แลวทําการวเิคราะห ดังนี ้
          ประเทศท่ีนักเรียนรับผิดชอบมีความสัมพันธกับอาเซียนในดานใดบาง 
          ประเทศท่ีนักเรียนรับผิดชอบมีความรวมมือกันกับอาเซียนอยางไรบาง 
          ประโยชนท่ีมีตออาเซียนและประเทศท่ีนักเรียนรับผิดชอบมีอะไรบาง 
 19)  ครูนัดหมายใหแตละกลุมเตรียมนําเสนอผลการคนควา โดยการออกมานําเสนอ
หนาช้ันเรียนตามใบงานในช่ัวโมงตอไป โดยตองมีประเดน็ตามใบงานใหครบถวน 

ช่ัวโมงท่ี 2 
5.5  ขั้นสรุปผลการวจิัย (นํามาสรุปผล) 
20)  นักเรียนแตละกลุมนําเสนองานกลุมจากใบงาน เร่ือง “อาเซียนบวกหกรวมมือรวม

สราง” หนาช้ันเรียนทีละกลุมจนครบทุกกลุม  
21)  นักเรียนกลุมอ่ืนตั้งคําถาม กลุมละ 2 คําถาม เพ่ือถามประเดน็ท่ีสงสัยตอกลุมท่ี

นําเสนอ 
22)  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นท่ีสงสัย หรือยังไมชัดเจนเพ่ิมเติม 
23)  ครูแจกแบบฝก เร่ือง “อาเซียนบวกหก” ใหนักเรียนทุกคนทําแลวสง  
24)  ครูกลาวชมเชยนักเรียนทุกกลุมท่ีตั้งใจทํางาน 
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6.  สื่อการเรียนรู 
6.1  บทความขาว เร่ือง “ออสเตรเลียพรอมยกระดับความสัมพันธกับอาเซียน” 
6.2  คลิบวีดิโอขาว เร่ือง “นายกยิ่งลักษณเยือนประเทศออสเตรเลีย” 
6.3  คลิบวีดิโอขาว เร่ือง “ นายกฯ ประชุมอาเซียน อินเดียพรอมเจรจาการคาเสรี” 
6.4  ช้ินสวนรูปภาพผูนําประเทศอินเดีย, ผูนําประเทศออสเตรเลีย และผูนําประเทศ

นิวซีแลนด 
6.5  Power Point ท่ีใชในการเลือกวิธีหาคําตอบ และตัวอยางเวบ็ไซตท่ีใชคนขอมูล 

 6.6  ใบงาน เร่ือง  “อาเซียนบวกหกรวมมือรวมสราง” 
 6.7  ใบความรู เร่ือง “ความสัมพันธภายนอกอาเซียน: อาเซียน +6” 
 6.8  แบบฝก เร่ือง “อาเซียนบวกหก” 
 
7.  การวัดและการประเมินผล 
  

สิ่งท่ีวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใช เกณฑการวัด 
1. ดานความรู   
 การตอบคําถาม 
 อธิบายเก่ียวกับ
ความสัมพันธ
ภายนอกอาเซียน: 
อาเซียน +6 ได 
 

 
 ประเมินในแบบ
สังเกต 
 
 ตรวจใบงาน 
เร่ือง  “อาเซียน
บวกหกรวมมือรวม
สราง” 
 ตรวจแบบฝก 
เร่ือง “อาเซียนบวก
หก 

 
 แบบสังเกต 
 
 
 ใบงาน เร่ือง  
“อาเซียนบวกหก
รวมมือรวมสราง” 
 
 แบบฝก เร่ือง 
“อาเซียนบวกหก 

 
 ตอบคําถามได
ถูกตองตรงตาม
ประเด็น 
 ได 6 คะแนน ขึ้น
ไป 
 
 
ได 6 คะแนน ขึ้นไป 
 

2. ดานทักษะ
กระบวนการ   
 ประเมินจากการ
ทํางานกลุม   
 การตอบคําถาม 
 วิเคราะห
เก่ียวกับจุดประสงค
ของความสัมพันธ

 
 
 ประเมินในแบบ
ประเมินการทํางาน
กลุม 
 ประเมินในแบบ
สังเกต 
 

 
 
 แบบประเมินการ
ทํางานกลุม 
 
 แบบสังเกต 
 
 

 
 
 ได  9 คะแนนขึน้
ไป 
 
 ตอบคําถามได
ถูกตองตรงตาม
ประเด็น 
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สิ่งท่ีวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใช เกณฑการวัด 
ภายนอกอาเซียน: 
อาเซียน +6 ได 

 ตรวจใบงาน 
เร่ือง  “อาเซียน
บวกหกรวมมือรวม
สราง” 
 ตรวจแบบฝก 
เร่ือง “อาเซียนบวก
หก 

 ใบงาน เร่ือง  
“อาเซียนบวกหก
รวมมือรวมสราง” 
 
 แบบฝก เร่ือง 
“อาเซียนบวกหก 

 ได 6 คะแนน ขึ้น
ไป 
 
 
 ได 6 คะแนน ขึ้น
ไป 
 

3.  ดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 
 ประเมินจากการ
รวมกิจกรรมกลุม    
 การตอบคําถาม  
 ตระหนักถึง
ประโยชนของ
ความสัมพันธ
ภายนอกอาเซียน: 
อาเซียน +6 

 
 
 ประเมินในแบบ
ประเมินการทํางาน
กลุม 
 ประเมินในแบบ
สังเกต 
 
 ตรวจใบงาน 
เร่ือง  “อาเซียน
บวกหกรวมมือรวม
สราง” 
 ตรวจแบบฝก 
เร่ือง “อาเซียนบวก
หก 

 
 
 แบบประเมินการ
ทํางานกลุม 
 
 แบบสังเกต 
 
 
 ใบงาน เร่ือง  
“อาเซียนบวกหก
รวมมือรวมสราง” 
 
 แบบฝก เร่ือง 
“อาเซียนบวกหก 

 
 
 ได  9 คะแนนขึน้
ไป 
 
 ตอบคําถามได
ถูกตองตรงตาม
ประเด็น 
 ได 6 คะแนน ขึ้น
ไป 
 
 
ได 6 คะแนน ขึ้นไป 
 

 
8.  บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 8.1  ผลการเรียนรู 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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8.2  ปญหา/อุปสรรค 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 8.3  ขอเสนอแนะ/ แนวทางการแกไข 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
                                                      (ลงช่ือ) _______________________________                                                                                                                                    
                                                                     (นายพงษศักดา  นามประมา) 
                                                        วนัท่ี______เดือน ____________  พ.ศ. 255__ 
 
 
9.  ความเห็น/ขอเสนอแนะของรองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
                                                      (ลงช่ือ) _______________________________                                                                                                                                    
                                                                (______________________________) 
                                                       วนัท่ี______เดือน ____________  พ.ศ. 255__ 
 
10.  ความเห็น/ขอเสนอแนะของผูอํานวยการโรงเรียน 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
                                                      (ลงช่ือ) _______________________________                                                                                    
                                                                (______________________________) 
                                                       วนัท่ี______เดือน ____________  พ.ศ. 255__ 
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ภาคผนวกของแผนการจัดการเรียนรู 
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บทความขาว เร่ือง “ออสเตรเลียพรอมยกระดับความสมัพันธกับอาเซยีน” 
 

ออสเตรเลียพรอมยกระดับความสมัพันธกับ “อาเซียน” 
วันศุกรท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:11 น. 

 
 ออสเตรเ ลียพรอมกระชับความสัมพันธ กับ
อาเซียน เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีแนนแฟนระหวาง
ภูมิภาค วันนี้ (2 พ.ย.) สํานักขาวตางประเทศรายงาน
จากเ มืองซิดนีย  ประเทศออสเตรเ ลียว า  ทางการ
ออสเตรเลียเตรียมยกระดับนโยบายกระชับความสัมพันธ
กับกลุมประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ( อาเซียน )  เพ่ือ
เสริมสรางความสัมพันธท่ีแนนแฟนระหวางภูมิภาค 
 บทสัมภาษณของนายบอบ คาร รมว.กระทรวงการตางประเทศออสเตรเลีย ตีพิมพใน
นิตยสาร “เดอะ ออสเตรเลียน ไฟแนนเชียล รีวิว” ระบุวา รัฐบาลออสเตรเลียเผยแพรราง
นโยบายท่ีมีช่ือวา “ออสเตรเลียในศตวรรษแหงเอเชีย” เม่ือสัปดาหกอน โดยมีสาระสําคัญเพ่ือ
เสริมสราง และกระชับความสัมพันธกับหลายประเทศในเอเชียใหแนนแฟนยิ่งขึ้น โดยมุงเนนดาน
การศึกษา และเศรษฐกิจ 
 อยางไรก็ตาม คารแสดงความเช่ือม่ันวา ปจจุบันไมมีองคกรความรวมมือในระดับภูมิภาค
องคกรใด ท่ีจะชวยยกระดับนโยบายความม่ันคง และเสริมสรางแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจใหแก
ออสเตรเลียไดมากเทาอาเซียนอีกแลว โดยอาเซียนมีความสําคัญตอออสเตรเลียมาก ในฐานะ
ประเทศคูคาอันดับ 2 รองจากจีน 
 นอกจากนี้ คารซ่ึงกําลังจะออกเดินทางเยือนอินโดนีเซีย และมาเลเซียอยางเปนทางการใน
อีกไมก่ีวันขางหนา กลาวดวยวา ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนจะมีสวนชวยคล่ีคลาย
สถานการณความขัดแยงระหวางจีนกับญี่ปุน  2 ชาติมหาอํานาจแหงเอเชีย ท่ีเกิดจากการอาง
กรรมสิทธ์ิทับซอนเหนือพ้ืนท่ีบนหมู เกาะพิพาทในทะเลจีนตะวันออกไดอยางแนนอน 
 รางนโยบาย “ออสเตรเลียในศตวรรษแหงเอเชีย” เปนหนึ่งในรางนโยบายปฏิรูปประเทศ
โดยรัฐบาลออสเตรเลียชุดปจจุบัน ภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีจูเลีย กิลลารด มีจุดประสงค
เพ่ือการพัฒนาออสเตรเลียใหติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญท่ีสุดในโลก
ภายใน 13 ป ซ่ึงจะมุงเนนการพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการศึกษา โดยเตรียมให
นักเรียนชาวออสเตรเลียเลือกเรียนภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุน อินโดนีเซีย หรืออินเดีย อยางนอย 1 
ภาษา 

ท่ีมา: http://www.dailynews.co.th/world/164387 
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คลิปวีดิโอขาว เร่ือง “นายกยิ่งลักษณเยือนประเทศออสเตรเลีย” 
 

 
 
ท่ีมา: http://www.youtube.com คําคน: “นายกยิ่งลักษณเยือนประเทศออสเตรเลีย” 
 

คลิบวีดิโอขาว เร่ือง “ นายกฯ ประชุมอาเซียน อินเดียพรอมเจรจาการคาเสรี” 
 

 
 

ท่ีมา: http://www.youtube.com คําคน: “ นายกฯ ประชุมอาเซียน 
                                                         อินเดียพรอมเจรจาการคาเสรี” 
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ช้ินสวนรูปภาพของผูนําของประเทศอินเดีย, ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด 
 

 
 

นายกรัฐมนตรี มานโมฮนั ซิงห ผูนําอินเดีย 
 

 
 

นายกรัฐมนตรี จเูลีย กิลลารด ผูนําออสเตรเลีย 
 

 
 

นายกรัฐมนตรี จอหน คยี ผูนํานิวซีแลนด 
 

ท่ีมา: http://www.google.co.th คําคน: ผูนาํประเทศอินเดีย, ผูนําประเทศออสเตรเลีย,   
                                                 ผูนาํประเทศนวิซีแลนด 
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Power Point ท่ีใชในการเลือกวิธีหาคําตอบ 

 

 
 
 

Power Point ตัวอยางเว็บไซตท่ีใชคนควาขอมลู 
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ใบงาน เร่ือง  “อาเซียนบวกหกรวมมือรวมสราง” 
 

คําช้ีแจง:  
1.  นักเรียนแบงกลุมออกเปน 3 กลุม ๆ ละ 11-12 คน โดยนักเรียนจับช้ินสวนรูปภาพ

ผูนําประเทศอินเดีย, ผูนาํประเทศออสเตรเลีย และผูนําประเทศนิวซีแลนด แลวใหนักเรียนแตละ
คนนําช้ินสวนรูปภาพไปประกอบกันใหสมบูรณ พรอมท้ังบอกช่ือประเทศนั้นดวย 

2.  นักเรียนแตละคนเขากลุมของตนเองตามประเทศท่ีตอภาพนัน้ แลวเสนอประเด็นท่ี
กลุมสนใจเก่ียวกับประเทศกลุมของตนเองท่ีมีความสัมพันธกับอาเซียนในดานตาง ๆ 

3.  นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรู เร่ือง “ความสัมพันธภายนอกอาเซียน: อาเซียน  
+6” จากนัน้ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย และวิเคราะห เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาคนควา
ในการทํางานกลุม 
 4.  นักเรียนแตละกลุมตองไปสืบคน/คนควาหาขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธภายนอก
อาเซียน: อาเซียน +6 ของประเทศท่ีกลุมตนเองรับผิดชอบ (ประเทศท่ีเพ่ิมเติมจากอาเซียน +3 
ไดแก ออสเตรเลีย, นวิซีแลนด, อินเดีย) แลวทําการวิเคราะห ดังนี ้
          ประเทศท่ีนักเรียนรับผิดชอบมีความสัมพันธกับอาเซียนในดานใดบาง 
          ประเทศท่ีนักเรียนรับผิดชอบมีความรวมมือกันกับอาเซียนอยางไรบาง 
          ประโยชนท่ีมีตออาเซียนและประเทศท่ีนักเรียนรับผิดชอบมีอะไรบาง  
 5.  แตละกลุมเตรียมนําเสนอผลการคนควา โดยบันทึกผลลงในใบงาน เพ่ือนําเสนอหนา
ช้ันเรียนในช่ัวโมงตอไป 
 6.  ตองมีประเดน็ตามใบงานใหครบถวน (ตามประเด็นการคนควา) 
 7.  ใหกลุมท่ีนําเสนอเตรียมตอบคําถามกลุมอ่ืนท่ีฟงกลุมละ 2 คําถาม 

 
ช่ือกลุม________________________________________________  ช้ัน ม.6/___ 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขท่ี ท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขท่ี 
1   7   
2   8   
3   9   
4   10   
5   11   
6   12   
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เคาโครงประเด็นการคนควาหาคําตอบ 
 
 
1. ประเด็นปญหาท่ีสนใจ…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………… 
2. วัตถุประสงค……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
3. คําถามในการคาควา………………………………………………………………………………………………………….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
4. เนื้อหา/ประเด็นท่ีเก่ียวของ…………………………………………………………………………………………….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. วิธีการรวบรวมขอมูล…………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
6. ขอมูลท่ีได/ขอคนพบ 
   ประเทศท่ีนักเรียนรับผดิชอบมีความสัมพันธกับอาเซียนในดานใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ประเทศท่ีนักเรียนรับผดิชอบมีความรวมมือกันกับอาเซียนอยางไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   ประโยชนท่ีมีตออาเซียนและประเทศท่ีนักเรียนรับผิดชอบมีอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. สรุปผล………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. เอกสารอางอิง………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู เร่ือง “ความสัมพันธภายนอกอาเซียน:  

อาเซียน +6 (ASEAN Plus Six)” 
 

                                         
 

1.  ความเปนมาของ ASEAN +6   

 ท่ีมาของแนวคิด "อาเซียน +6" นี้ เร่ิมขึ้นคร้ังแรกในระหวางการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AEM-METI) และ AEM +3 (จีน ญี่ปุน เกาหลี) ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยญี่ปุนเสนอใหกลุม
ผูเช่ียวชาญภาควิชาการ (Track II) ของกลุมประเทศ East Asia Summit (EAS ประกอบดวย
อาเซียน จีน ญี่ปุน เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย) ทําการศึกษาความเปนไปไดใน
การจัดตั้ง Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA) ซ่ึงเปน FTA 
ระหวางประเทศอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด) 
 จากนั้น ในการประชุม East Asia Summit คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2550 
ณ เมืองเชบู ประเทศฟลิปปนส ท่ีประชุมก็มีมติเห็นชอบใหดําเนินการศึกษาเร่ืองดังกลาว โดย
ประเทศญี่ปุนไดจัดประชุมรวมกันระหวางนักวิชาการซ่ึงเปนตัวแทนของแตละประเทศคร้ังแรกใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 เพ่ือศึกษาถึงความเปนไปไดในการจัดทําความตกลงการคาเสรี
ระหวางประเทศอาเซียน +6 (CEPEA)  
 ท้ังนี้ กลุมนักวิชาการไดประชุมรวมกันท้ังหมด 6 คร้ัง ระหวางป พ.ศ. 2550 – 2551 
กอนจะไดผลสรุปวา หากมีการจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศอาเซียน +6 
(CEPEA) จะทําใหเกิดความสะดวกในดานการคาและการลงทุน ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ 
พลังงาน ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือไดขอสรุปดังนี้ กลุมผูเช่ียวชาญจึงมีมติให
ศึกษาความเปนไปไดเก่ียวกับการจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศอาเซียน +6 
(CEPEA) ในระยะท่ี 2 โดยเนนเร่ืองความรวมมือ (Cooperation), การอํานวยความสะดวก 
(Facilitation) และการเปดเสรี (Liberalization) ท่ีจะชวยสรางความสามารถของประเทศสมาชิก 
เพ่ือรองรับการเปดเสรีภายใตอาเซียน +6 (CEPEA)  
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 ท้ังนี้ในการประชุมเม่ือวันท่ี 13-16 สิงหาคม พ.ศ. 2552 กลุมผูเช่ียวชาญก็ไดขอสรุป
วา การจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศอาเซียน +6 (CEPEA) ควรใหความสําคัญ 
เร่ืองความรวมมือเปนอันดับแรก พรอมกับเนนพัฒนาทรัพยากรมนุษยในแตละประเทศ รวมท้ัง
การถายทอดเทคโนโลยี (Transfer of Technology) และสรางความเขมแข็งใหวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) รวมท้ังควรพิจารณาจัดตั้งกองทุนเอเชียตะวันออก เพ่ือชวยรองรับ
โครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้น และสรางพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาตอไป 
 

2.  จุดประสงคของ ASEAN +6 
 อาเซียน +6 จะชวยปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจใหแกประเทศสมาชิก 
ดังนี ้
 1. ขยายอุปสงคภายในภูมิภาค (Domestic Demand within the Region) 
 2. เพ่ิมประสิทธิผลทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเนนความชํานาญในการผลิตสินคาของ
แตละประเทศ (Product Specialization) 
 3. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหมีการเช่ือมโยงกันระหวางประเทศสมาชิก โดยเฉพาะ
เร่ือง Logistics ซ่ึงการพัฒนาเหลานี้จะนําไปสูการลดชองวางของระดับการพัฒนาในแตละ
ประเทศสมาชิก รวมถึงการรวมกลุมทางเศรษฐกิจท่ีแนนเฟนยิ่งขึน้ 
 

3.  ความสัมพันธ ASEAN กับประเทศอินเดีย 

 
 

 อาเซียนกับอินเดียเร่ิมตนความสัมพันธอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2535 ในลักษณะคู
เจรจาเฉพาะดานและไดยกระดับความสัมพันธขึ้นเปนคูเจรจาอยางสมบูรณเม่ือป พ.ศ. 2538 
รวมท้ังยกระดับความสัมพันธไปสูระดับการประชุมสุดยอดในป พ.ศ. 2545 
 อาเซียนและอินเดียไดจัดตั้งกองทุน ASEAN–India เพ่ือใชสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมความรวมมือระหวางกัน นอกจากนั้นอินเดียไดเขารวมเปนภาคีความตกลง หรือ
ภาคยานุวัติTreaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) ในป พ.ศ. 2546  
 อินเดียเปนหนึ่งในสมาชิกของ East Asia Summit (EAS) ตั้งแตป พ.ศ. 2548  ใน
ดานการรวมมือดานความม่ันคง การตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ อินเดียได
รับรองแถลงการณรวมมือกับอาเซียนวาดวยความรวมมือเพ่ือตอตานการกอการรายสากลตั้งแตป  
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พ.ศ. 2546 รวมท้ังไดเขารวมในการประชุมทางดานความม่ันคงช่ือ  ASEAN Regional 
Forum: ARF เม่ือป พ.ศ. 2539 โดยมีบทบาทสําคัญในเร่ืองความรวมมือดานความม่ันคงทาง
ทะเล 
 
4.  ความสัมพันธ ASEAN กับประเทศออสเตรเลยี  

 
 

 “ออสเตรเลีย” เปนประเทศแรกท่ีไดสถาปนาความสัมพันธประเทศคูเจรจากับอาเซียน 
ตั้งแต พ.ศ. 2517 และดาเนินความสัมพันธกันอยางราบร่ืนเร่ือยมา มีการปรับเปล่ียนลาดับ
ความสําคัญของความรวมมือในสาขาตาง ๆ  ไปตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจและความจาเปนอ่ืนๆ 
เ พ่ื อต อบสน องคว ามต อ งก า รของ ท้ั ง ส องฝ า ย  ป จ จุ บั น ค ว าม สัม พัน ธ อ า เ ซี ยน -
ออสเตรเลีย ครอบคลุมท้ังความรวมมือดานการเมืองและความม่ันคงเศรษฐกิจ และสังคมและ
วัฒนธรรม ท้ังนี้เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ออสเตรเลียและอาเซียนไดจัดตั้ง ASEAN-
Australia Joint Cooperation Committee (JCC) เพ่ือใหกลไกการดาเนินความรวมมือเปนระบบ
และรูปธรรมมากขึ้น โดยมีฟลิปปนสเปนประเทศผูประสานงานระหวางกรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ความรวมมือดานการเมืองและความม่ันคง ออสเตรเลียไดภาคยานุวัติ
สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2548 และไดรวมรับรองเอกสารแผนงานโครงการในการปฏิบัติตามปฏิญญารวมอาเซียน-
ออสเตรเลียเพ่ือตอตานการกอการรายสากล  นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังเปนสมาชิก ASEAN 
Regional Forum (ARF) และ ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) Plus โดยสา
หรับ ADMM Plus ออสเตรเลียเปนประธานรวม (co-chair) ใน Experts' Working Group on 
Maritime Security ระหวาง พ.ศ. 2555-2556 ท้ังนี้ ออสเตรเลียใหความสําคัญ กับสถานการณ
ทางการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอันดับตนๆ โดยเฉพาะเร่ือง
การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ การคามนุษย และยาเสพติด เนื่องจากมีผลกระทบตอ
เสถียรภาพและความม่ันคงโดยตรงของออสเตรเลีย ความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรม ใน
ดานการศึกษา ออสเตรเลียและอาเซียนมีความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในเครือขาย ASEAN 
University Network (AUN) และ Universities Australia โดยใน พ.ศ. 2554 มีการแลกเปล่ียน
นักศกึษาภายใต International Student Exchange Program ระหวางอาเซียนและออสเตรเลีย จาก
ออสเตรเลียสูประเทศสมาชิกอาเซียน 239 คน และจากประเทศสมาชิกอาเซียนสูออสเตรเลีย 61 
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คน ดานจัดการภัยพิบัติ ออสเตรเลียประกาศใหการสนับสนุนการดําเนินการ ASEAN Agreement 
on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) และ ASEAN Coordinating  
 
Center for Humanitarian Assistance on Disaster Man agreement (AHA Center) เปนเงิน
จํานวน 2 ลานดอลลารออสเตรเลีย 
 นอกจากนี้ ในกรอบความรวมมือดานการบริหารจัดการภัยพิบัติภายใต EAS ออสเตรเลีย 
มีการเสนอใหมีการขยายขอบเขตความรวมมือภายใต ASEAN Committee on Disaster 
Management (ACDM Plus) ใหครอบคลุมถึงประเทศในกลุม EAS ดวย ซ่ึงไทยในฐานะประธาน
ACDM ไดเสนอใหตั้ง Working Group เพ่ือพิจารณาความเช่ือมโยงระหวาง ASEAN Agreement 
on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) Work Program และ EAS 
Work Plan on Disaster Management โดยมีออสเตรเลียรวมเปนคณะทางานดวย 
ความรวมมือดานเศรษฐกิจ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ไดรวมลงนาม
ความตกลง ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) เม่ือวันท่ี 27 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 14 ณ อําเภอชะอา จังหวัด
เพชรบุรี โดยความตกลง AANZFTA มีผลบังคับใชสาหรับไทยตั้งแตวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 
2553  ออสเตรเลียเปนคูคาอันดับ 7 ของอาเซียน ใน พ.ศ. 2554 การคาสินคาระหวางอาเซียน
กับออสเตรเลียมีมูลคารวม 70,789.20 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมขึ้นรอยละ 23.02 จาก พ.ศ. 
2553 โดยอาเซียนไดดุลการคาออสเตรเลียเปนมูลคา 15,387.62 ลานดอลลารสหรัฐ (อาเซียน
สงสินคาไปยังออสเตรเลียเปนมูลคา 43,088.41 ลานดอลลารสหรัฐ และออสเตรเลียสงสินคาไป
ยังอาเซียนเปนมูลคา 27,700.79 ลานดอลลารสหรัฐ)  อาเซียนและออสเตรเลียมีความรวมมือ
ภายใต AANZFTA Economic Cooperation Support Program (AANZFTA-ECSP) โดยมี
กิจกรรมสําคัญในดานการบริการและการลงทุนทรัพยสินทางปญญา พิธีการศุลกากรตลอดจน
ความปลอดภัยดานอาหาร โดย AANZFTA-ECSP มีเปาหมายเพ่ือลดชองวางการพัฒนาระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 
นอกจากนี้อาเซียนและออสเตรเลียมีความรวมมือภายใต ASEAN-Australia Development 
Cooper action Program (AADCP) ซ่ึงในขณะนี้อยูในระยะท่ี 2 (Phase II) ระหวาง พ.ศ. 
2551-2556  AADCP II ดําเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพ
ของลานักเลขาธิการอาเซียนและโครงการตาง ๆ ภายใต ASEAN Economic Community 
(AEC) Blueprint บทบาทของไทย ในชวงท่ีไทยเปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธ
อาเซียน-ออสเตรเลียระหวาง พ.ศ. 2549-2552 ไทยไดสนับสนุนและผลักดันใหอาเซียนและ
ออสเตรเลียรวมลงนามเอกสารสําคัญ 3 ฉบับ ท่ีชวยเสริมสรางความรวมมือดานการเมืองความ
ม่ันคง เศรษฐกิจ และการพัฒนาใหแนนแฟนยิ่งขึ้น ไดแก  1) Joint Declaration on ASEAN-
Australia Comprehensive Partnership  2) ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area 
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(AANZFTA) และ 3) MOU on ASEAN-Australia Development Cooperation Program 
Phase II 
 
 สถานะลาสุด เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 กัมพูชาไดเปนเจาภาพจัดการประชุม
รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกับออสเตรเลีย (PMC+1 with Australia) โดยมีนาย K. 
Shanmugam รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสิงคโปร ในฐานะประเทศผูประสานงาน
ความสัมพันธอาเซียน-ออสเตรเลีย และ Mr. Bob Carr รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ออสเตรเลียเปนประธานรวมในการประชุม ท่ีประชุมแลกเปล่ียนขอคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธ
และความรวมมืออาเซียน-ออสเตรเลีย ในเร่ืองการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การสรางประชาคม
อาเซียน ความตกลงการคาเสรีอาเซียนออสเตรเลีย-นิวซีแลนด การเช่ือมโยงในอาเซียนดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน และความรวมมือดานความม่ันคงทางอาหารและการจัดการภัยพิบัติ 
 ประเด็นท่ีออสเตรเลียใหความสําคัญ ไดแก สนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียนและการ
เช่ือมโยงในอาเซียนแสดงความสนใจเขารวม FTA++ ภายใต Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) เสนอใหจัดการประชุม Commemorative Summit ฉลอง 40 ป 
ความสัมพันธอาเซียน-ออสเตรเลีย ใน พ.ศ. 2557 สนับสนุน ASEAN Centrality ใน
โครงสรางความสัมพันธในภูมิภาค และสนับสนุนการยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ
ท้ังหมดตอสหภาพเมียนมารประเด็นท่ีไทยผลักดัน ไดแก  1) เสนอใหเรงพิจารณาจัดทา 
ASEAN-Australia Comprehensive Partnership Plan of Action ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2556-
2561)  2) สนับสนุนบทบาทของออสเตรเลีย ดานความเช่ือมโยงในภูมิภาคโดยเฉพาะตอการดา
เนินโครงการเรงรัด 15 โครงการภายใตแผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยงระหวางกันใน
อาเซียน  3)สนับสนุนบทบาทของออสเตรเลียในดานความรวมมือดานการจัดการภัยพิบัติ 
(Disaster Management) ในภูมิภาคโดยใหมีความรวมมือระหวางโครงการภายใตความตกลง
อาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน (AADMER) และขอเสนอ 
EAS Work Plan on Disaster Management 4) ผลักดันใหภาคเอกชนใชประโยชนจาก 
AANZFTA มากขึ้น รวมท้ังเสนอใหมีความรวมมือระหวางอาเซียนออสเตรเลียในการพัฒนา
มาตรฐานสินคาของอาเซียน 
 

5.  ความสัมพันธ ASEAN กับประเทศนิวซีแลนด 
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 ความสัมพันธอาเซียน-นิวซีแลนดเร่ิมตั้งแตป พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) โดย
นิวซีแลนดเปนประเทศคูเจรจาลําดับท่ี 2 ของอาเซียนหลังจากออสเตรเลีย เดิมความสัมพันธ
เปนไปในลักษณะประเทศผูรับกับประเทศผูให โดยมีจุดมุงหมายหลัก คือ ความรวมมือเพ่ือการ
พัฒนา  
 
นิวซีแลนดและอาเซียนมีการหารือและปรับแนวทางความรวมมือในอนาคตเปนระยะๆ เพ่ือให
สนองตอบตอความตองการ การจัดลําดับความสําคัญ ความชํานาญ และผลประโยชนรวมกันของ
ท้ังสองฝาย ซ่ึงในปจจุบัน ความสัมพันธอาเซียน-นิวซีแลนดไดครอบคลุมความรวมมือดาน
การเมืองและความม่ันคง ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ และความรวมมือเพ่ือการพัฒนา 
 อาเซียนและนิวซีแลนดไดลงนามในเอกสารท่ีสําคัญ ไดแก ASEAN-New Zealand 
Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism (พ.ศ. 
2548) นิวซีแลนดไดภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรีและและความรวมมือในภูมิภาคเอเชีย
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต  
เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 และกําลังจะลงนามในความตกลงการคาเสรีอาเซียน-
ออสเตรเลียและนิวซีแลนดในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 14 ท่ีกรุงเทพฯ ใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 
 ปจจุบันสหภาพเมียนมารเปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน-นิวซีแลนด 
(กรกฎาคม พ.ศ. 2549 – กรกฎาคม พ.ศ. 2552) โดยมาเลเซียจะรับหนาท่ีเปนประเทศผู
ประสานงานความสัมพันธฯ ตอไปใน ชวงป พ.ศ. 2552–2555 เนื่องจากนิวซีแลนดมีทาทีท่ี
เขมงวดตอพัฒนาการดานการเมืองภายในสหภาพเมียนมารจึงสงผลใหความสัมพันธอาเซียน-
นิวซีแลนดชะงักงัน โดยนิวซีแลนดไมไดจัดประชุม ASEAN-New Zealand Dialogue คร้ัง
ท่ี 18 ซ่ึงนิวซีแลนดจะตองเปนเจาภาพโดยไดเล่ือนการจัดการประชุมดังกลาวออกไปอยางไม
มีกําหนดตั้งแตป พ.ศ. 2550 
 

6.  ประโยชนของ ASEAN +6 
 จากรายงานการศึกษาของกลุมผูเช่ียวชาญ เม่ือป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 
พบวา การจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศอาเซียน +6 (CEPEA) จะทําให
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศเอเชียตะวันออกเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 2.11% หรือ
หากวัดเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนแลว คาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ จะเพ่ิมขึ้น 3.83% 
และเม่ือดูเฉพาะของประเทศไทยแลวจะพบวา คาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศจะเพ่ิมขึ้นถึง 
4.78% ในขณะท่ีประเทศ +6 มีคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เพ่ิมขึ้น 2.6% 
 
อางอิง :  Association of South East Asian Nations: http://www.aseansec.org/ 
 สมาคมอาเซียน–ประเทศไทย: http://www.aseanthailand.org/index.php 
 กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ: http://www.mfa.go.th/asean/th/ 
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 พัชรา  โพธ์ิกลาง; สุรินทร  พิศสวุรรณ (คํานิยม), (2555). เราคืออาเซียนประชาคมอาเซียน.  
พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอมรินทรคอมมิกส อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง. 
 เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ. (2556). ความสัมพันธออสเตรเลีย-จีน และนัยตอภูมิภาคอาเซียน. จาก 
http://www.bangkokbiznews.com/home/ detail/politics/opinion/kriengsak/20130618/511721/ความสัมพันธ
ออสเตรเลีย - จีน และนัยตอภูมิภาคอาเซีย.html 
 https://www.facebook.com/AsianKnowledgeInstitute/posts/441112959288747 
 

แบบฝก เร่ือง “อาเซียนบวกหก” 
 

คําช้ีแจง: ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคดิ (Mind Mapping) เร่ืองอาเซียนบวกหก  
            ใหสมบูรณ ถูกตอง พรอมท้ังตกแตงใหสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาเซียนบวกหก 
จุดประสงค 

ประโยชน 

ความรวมมือกับออสเตรเลีย 

ความรวมมือกับนวิซีแลนด 

ความรวมมือกับอินเดีย 
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คําช้ีแจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองระดับคะแนนท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 

กลุมท่ี/ช่ือกลุม 

ประเด็นการประเมิน และระดับคะแนน 
รวม

คะแนน ความถูกตอง 
ของเนื้อหา 

ความสวยงาม/
สรางสรรค 

การนําเสนอ 
ผลงาน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 
           
           
           

 
 เกณฑการใหคะแนน: 
      พฤติกรรมหรือผลงานท่ีชัดเจน           อยูในเกณฑระดับ   ดี           ให   3   คะแนน 
      พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเทาท่ัวไป   อยูในเกณฑระดับ   ปานกลาง  ให   2   คะแนน 
      พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเทาท่ัวไป   อยูในเกณฑระดับ   พอใช       ให   1   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล………………………………………………………………… เลขท่ี…… ชั้น ม.6/…… 

แบบประเมินใบงาน เร่ือง  “อาเซียนบวกหกรวมมือรวมสราง” 
วิชา ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/____ 

 ผูประเมิน: ประเมินโดย___________________ (ระบุช่ือกลุม/เลขท่ี) 
  นักเรียน   กลุมเพ่ือนนักเรียน 
  ครู    อ่ืน ๆ ______________________ 

 ระดับคุณภาพ:   ได 9 – 8  คะแนน = ดี             
                           ได 7 – 6 คะแนน = พอใช      
                           ได 5 – 3 คะแนน = ปรังปรุง 

 เกณฑการประเมนิ: กลุมท่ีได 6 คะแนนขึ้นไป ถือวาผานเกณฑการประเมิน 

       ขอเสนอแนะของครูประจํารายวิชา: 
___________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
     

                                                              ลงช่ือ_______________________         
                                                                     (ครูพงษศักดา  นามประมา) 
                                                           วนัท่ี____ เดือน _________ พ.ศ. 255__ 
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เกณฑการ
ประเมิน 

ระดบัคะแนน 
3 2 1 

ความ
ถูกตอง
ของ

เน้ือหา 

 เนื้อหาถูกตองตรงตาม
ประเด็นทกุเร่ือง โดยเขียน
สรุปไดครบทั้ง 5 บท 
 ครอบคลมุเนือ้หา
ทั้งหมดทกุประเด็น 
 สามารถตอบประเด็น
คําถามที่กลุมอื่นสงสัยไดทกุ
คําถาม 

 เนื้อหาถูกตองตรงตาม
ประเด็นบางเร่ือง โดยเขียน
สรุปได 4 บท 
 ครอบคลมุเนือ้หาเกอืบ
ทั้งหมด 
 สามารถตอบประเด็น
คําถามที่กลุมอื่นสงสัยได
บางคําถาม 

 เนือ้หาถูกตองตรงตาม
ประเด็นนอยมาก โดยเขียน
สรุปไดนอยกวา 3 บท 
 ไมครอบคลมุเนือ้หา
ทั้งหมด 
 สามารถตอบประเด็น
คําถามที่กลุมอื่นสงสัยได
เพียง 1 คําถาม หรือตอบ
ไมไดเกอืบทกุคําถาม 

ความ
สวยงาม/
สรางสรรค 

 ออกแบบไดนาสนใจ
มาก  มีความแปลกใหม ใช
ความคิดสรางสรรคไดดมีาก 
 มีความสะอาด 
เรียบรอยดมีาก 
 การเขียนไมสับสน
วุนวาย มกีารเขียนประเด็น
หลกัประเด็นรองอยาง
ชัดเจน 
 มีรูปภาพประกอบที่
สอดคลองกับเนือ้หาทุก
หัวขอดมีาก 

 ออกแบบไดนาสนใจดี 
มีความแปลกใหม  มี
ความคิดสรางสรรคปาน
กลาง 
 มีความสะอาด 
เรียบรอย 
 การเขียนไมสับสน
วุนวาย มกีารเขียนประเด็น
หลกัประเด็นรองบางหัวขอ 
 มีรูปภาพประกอบที่
สอดคลองกับเนือ้หาบาง
หัวขอ 

 ออกแบบไมนาสนใจ  ไม
มีความแปลกใหม มกีารใช
ความคิดสรางสรรคนอยมาก 
 ไมคอยมีความสะอาด 
เรียบรอย 
 การเขียนหัวขอสับสน
วุนวาย ไมมกีารเขียน
ประเด็นหลกัประเดน็รอง 
 มีรูปภาพประกอบนอย
มาก หรือไมมีรูปภาพ
ประกอบเลย 

การ
นําเสนอ
ผลงาน 

 มกีารนําเสนอขอมลูที่
แปลกใหม หลากหลายไดดี
มาก 

 มกีารนําเสนอขอมลูที่
แปลกใหม หลากหลายวิธ ี
 สมาชกิในกลุมสวน

 การนาํเสนอขอมูลไม
คอยแปลกใหม ไม
หลากหลาย 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) แบบประเมินใบงาน เร่ือง   
“อาเซียนบวกหกรวมมือรวมสราง” รายวิชา ส 33202  อาเซียนศึกษา 2  
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 ทกุคนในกลุมมีสวนรวม 
 สามารถดงึดูดความ
สนใจของเพ่ือนในหองได
ตลอดการนําเสนอ 

ใหญมสีวนรวม 
 สามารถดงึดูดความ
สนใจของเพ่ือนในหองสวน
ใหญไดตลอดการนาํเสนอ 

 สมาชกิในกลุมมีสวนรวม
นอยมาก 
 ไมดึงดูดความสนใจของ
เพ่ือนในหองไดตลอดการ
นําเสนอ 
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คําช้ีแจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองระดับคะแนนท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 

ช่ือ-สกุล/
เลขท่ี 

ประเด็นการประเมิน และระดับคะแนน 
รวม ความถูกตองของ

เนื้อหา 
ความสวยงาม/

สรางสรรค ความรับผิดชอบ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 
           
           
           

 

 เกณฑการใหคะแนน: 
      พฤติกรรมหรือผลงานท่ีชัดเจน           อยูในเกณฑระดับ   ดี            ให   3   คะแนน 
      พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเทาท่ัวไป   อยูในเกณฑระดับ   ปานกลาง  ให   2   คะแนน 
      พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเทาท่ัวไป   อยูในเกณฑระดับ  พอใช        ให   1   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลงาน Mind Mapping 
วิชา ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/____ 

 ผูประเมิน: ประเมินโดย___________________ (ระบุช่ือกลุม/เลขท่ี) 
  นักเรียน   กลุมเพ่ือนนักเรียน 
  ครู    อ่ืน ๆ ______________________ 

 ระดับคุณภาพ:  ได 9 – 8 คะแนน = ดี              
                          ได 7 – 6 คะแนน = พอใช      
                          ได 5 – 3 คะแนน = ปรังปรุง 

 เกณฑการประเมนิ: กลุมท่ีได 6 คะแนนขึ้นไป ถือวาผานเกณฑการประเมิน 

      ขอเสนอแนะของครูประจํารายวิชา: _______________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
     

                                                 ลงช่ือ____________________________                  
                                                            (ครูพงษศักดา  นามประมา) 
                                                 วนัท่ี____ เดือน _________ พ.ศ. 255__ 
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เกณฑการ
ประเมิน 

ระดบัคะแนน 
3 2 1 

ความถูกตอง
ของเน้ือหา 

 เนื้อหาถูกตองตรงตาม
ประเด็นทกุเร่ือง  
 ครอบคลมุเนือ้หา
ทั้งหมดทกุประเด็น 
 สามารถตอบประเด็น
คําถามที่กลุมอื่นสงสัยไดทกุ
คําถาม 

 เนื้อหาถูกตองตรง
ตามประเดน็บางเร่ือง 
 ครอบคลมุเนือ้หา
เกอืบทัง้หมด 
 สามารถตอบประเด็น
คําถามที่กลุมอื่นสงสัยได
บางคําถาม 

 เนือ้หาถูกตองตรง
ตามประเดน็นอยมาก  
 ไมครอบคลมุเนือ้หา
ทั้งหมด 
 สามารถตอบประเด็น
คําถามที่กลุมอื่นสงสัยได
เพียง 1 คําถาม หรือตอบ
ไมไดเกอืบทกุคําถาม 

ความ
สวยงาม/
สรางสรรค 

 ออกแบบ Mind Mapping 
ไดนาสนใจมาก  มีความแปลก
ใหม ใชความคิดสรางสรรคได
ดีมาก 
 มีความสะอาด 
เรียบรอยดมีาก 
 การเขียนไมสับสนวุนวาย 
มีการเขียนประเดน็หลัก
ประเด็นรองอยางชัดเจน 
 มีรูปภาพประกอบที่
สอดคลองกับเนือ้หาทุก
หัวขอดมีาก 

 ออกแบบ Mind 
Mapping  ไดนาสนใจดี           
มีความแปลกใหม มีความ 
คิดสรางสรรคปานกลาง 
 มีความสะอาด 
เรียบรอย 
 การเขียนไมสับสน
วุนวาย มกีารเขียน
ประเด็นหลกัประเดน็รอง
บางหัวขอ 
 มีรูปภาพประกอบที่
สอดคลองกับเนือ้หาบาง
หัวขอ 

 ออกแบบ Mind 
Mapping  ไมนาสนใจ  
ไมมีความแปลกใหม มี
การใชความคิด
สรางสรรคนอยมาก 
 ไมคอยมีความ
สะอาด เรียบรอย 
 การเขียนหัวขอสับสน
วุนวาย ไมมกีารเขียน
ประเด็นหลกัประเดน็รอง 
 มีรูปภาพประกอบ
นอยมาก หรือไมมี
รูปภาพประกอบเลย 

ความ
รับผดิชอบใน
การทํางาน 

 มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ดมีาก  
 ทาํงานเปนระเบียบ 
สะอาด  
 ทาํงานเสร็จตรงเวลาที่
กําหนด 

 มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่พอใช  
 สงงานชากวาเวลาที่
กําหนด 1 วัน 

 มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่นอย  
 ทาํงานทีม่อบหมาย
ชามาก สงงานไมตรงเวลา
ที่กาํหนด 2 วัน ข้ึนไป 

 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) แบบประเมินผลงาน Mind Mapping 
รายวิชา ส 33202  อาเซียนศึกษา 2 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 
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แบบประเมินการทํางานกลุม 
 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เร่ือง  ความสัมพันธภายนอกอาเซียน: อาเซียน +6  
             (ASEAN Plus Six)                             เวลา  2  ช่ัวโมง 
วันท่ี______  เดือน_____________  พ.ศ. 255__      ภาคเรียนท่ี   2   ปการศึกษา  2556 
 
คําช้ีแจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนมากท่ีสุด 

 
   ระดับคุณภาพ:  3  คะแนน    ดี,       2  คะแนน  พอใช,    1  คะแนน   ตองปรับปรุง 
 
   การแปลผล:   13  - 15  คะแนน   ดี                     9 – 12  คะแนน   พอใช 
                      5 – 8    คะแนน   ตองปรับปรุง 
 
   เกณฑการประเมิน:  นักเรียนได 9 คะแนนขึน้ไป ถือวาผานเกณฑการประเมิน 
                               
 ขอเสนอแนะของครูประจํารายวิชา: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
                                               ลงช่ือ_________________________  
                                                       (ครูพงษศักดา  นามประมา) 
                                               วนัท่ี___ เดือน ________ พ.ศ. 255___ 
 

รายการที่ 
   ประเมิน 

 
 

กลุมที่/ 
ช่ือกลุม 

ความ
รวมมือ
ภายใน
กลุม 

การรับฟง
ความ
คิดเห็น 

การ
นําเสนอ
ผลงาน 

ถูกตอง  
ตรงประเด็น 

ความ
รับผิดชอบ
สงงานตรง

เวลา 

รว
ม 

สรุ
ปผ

ลก
าร

ปร
ะเม

ิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 ผาน 
ไม

ผาน 
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เกณฑการประเมินแบบการทํางานกลุม 
 

เกณฑการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

ความรวมมือ
ภายในกลุม 

 

ชวยกันทํางานอยาง
ตั้งใจ  สมาชิกทุกคนใน
กลุมมีหนาท่ีทุกคน ๆ รู
หนาท่ีของตนเอง  แบง
งานกันทําอยางรวดเร็ว 

ชวยกันทํางานพอใช  
สมาชิกยังไมมีสวนรวม
ในการทํางานทุกคน  มี
การแบงงานทําในกลุม
ไมท่ัวถึงทุกคน 

ยังไมชวยกันทํางาน
เทาท่ีควร   สมาชิก
กลุมยังไมรูหนาท่ีของ
ตนเอง  ไมมีการแบง
งานกันทํา 

การรับฟง
ความคิดเห็น 
 
 

รวมกันเสนอความเห็น
ระดมสมองดีมาก  ทุก
คนรับฟงความคิดเห็นท่ี
แตกตาง  และรวมกัน
วิเคราะห เพ่ิมเติม
ประเด็นท่ีไมสมบูรณจน
ครบทุกประเด็น 

รวมกันเสนอความเห็น
ระดมสมองไดดี  รับฟง
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง
พอใช  และรวมกัน
วิเคราะห เพ่ิมเติม
ประเด็นท่ีไมสมบูรณ
บางเล็กนอย 

รวมกันเสนอความเห็น 
ระดมสมองไดเล็กนอย  
รับฟงความคิดเห็นท่ี
แตกตางยงันอย และ
ไมมีการรวมกัน
วิเคราะห เพ่ิมเติม
ประเด็นท่ีไมสมบูรณ 

การนําเสนอ
ผลงาน 

รายงานชัดเจน  สบตา
ผูฟง  สาระด ีตรงตาม
ประเด็น มีการสรุปท่ี
ครอบคลุม 

รายงานชัดพอใช  
สบตาผูฟง  ตรง
ประเด็นบางสาระดีแตมี
ซํ้าบาง  สรุปยังไมด ี

ไมสบตาผูฟง  พูดไม
ชัดเจน วกวน สรุป
นอยเกินไป 

ถูกตอง 
ตรงประเด็น 

 

ตอบคําถามไดถูกตอง
ตรงประเดน็คําถาม มี
ความสมเหตุสมผล 
และยกเหตุผลมา
อธิบายไดอยางด ี

ตอบคําถามไดถูกตอง
ตรงประเดน็ และและ
ยกเหตุผลมาอธิบาย
เล็กนอย 

ตอบคําถามไดถูกตอง
ตรงประเดน็เล็กนอย 

ความ
รับผิดชอบ 
สงงานตรง

เวลา 

ทํางานเสร็จกอนเวลา/
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด  
ทํางานเสร็จทุกขอ  ไม
ตองใหคอยย้ําทวงถาม  
หรือกระตุนใหสงงาน 

ทํางานเสร็จตรงตาม
เวลาท่ีกําหนด  ทํางาน
เสร็จทุกขอ  ตองให
คอยย้ําทวงถาม  หรือ
ตองกระตุนใหสงงาน 

ทํางานเสร็จตรงตาม
เวลาท่ีกําหนด  ทํางาน
เสร็จไมครบทุกขอ  
ตองใหคอยย้ําทวงถาม  
หรือตองกระตุนใหสง
งาน 
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แบบทดสอบวัดทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

(Learning Skills for 21st Century Test) 
 
 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   
 
คําช้ีแจง: (โปรดอานกอนทําแบบทดสอบ)  

 1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีท้ังหมด 30 ขอ  เวลาท่ีใชในการทําแบบทดสอบ 60 นาที 
2.  ขอสอบเปนแบบปรนยัเลือกตอบ  ชนิด 4 ตัวเลือก  ไดแก  ก.  ข.  ค.  และ ง.  

ซ่ึงนักเรียนสามารถเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดไดเพียงคาํตอบเดยีวเทานัน้ มีการใหคะแนน คือ 
ตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 คําตอบ ได 0 คะแนน 

3.  นักเรียนตองทําเคร่ืองหมายกากบาท  (X)  ลงในกระดาษคําตอบ ตรงชองท่ีเปน
คําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดท่ีนักเรียนเลือกตอบ   ดังเชนตวัอยาง 
 

         ตวัเลือก 
ขอท่ี 

 

ก 
 

ข 
 

ค 
 

ง 

000.     
 

4.  ถาตองการเปล่ียนคําตอบใหมใหขีดเสนทับเคร่ืองหมายกากบาท (X)  จํานวน 2 เสน
ในชองคําตอบเดิมนั้นกอน  แลวทําเคร่ืองหมายกากบาท  (X)  ใหมลงในชองท่ีตรงกับคําตอบท่ี
เลือกตอบใหม                ดังเชนตวัอยาง 
 

         ตวัเลือก 
ขอท่ี 

 

ก 
 

ข 
 

ค 
 

ง 

000.     
 

5.  หามเปดขอสอบกอนเสียงสัญญาณ หรือกอนไดรับอนญุาตจากกรมการคุมสอบ  
6.  หามขีดเขียนลงในกระดาษคําถามหรือแบบทดสอบ 
7.  หามนําแบบทดสอบและกระดาษคาํตอบ ออกนอกหองสอบ เวนแตไดรับอนุญาต 

จากกรรมการคุมสอบ 
8.  หากมีขอสงสัยหรือเกิดปญหาใด ๆ ก็ตาม ใหถามเฉพาะกรรมการคุมสอบเทานั้น 
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 ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) 
  สรางสรรคผลงานเปนท่ียอมรับ  
1.  ครูใหวินและเพ่ือนทําโครงงานวิชาอาเซียนศึกษาเปนกลุม  ถานักเรียนเปนวนิ นักเรียนจะมีวิธี
เลือกหัวขอในการทําโครงงานอยางไร  
 ก. เลือกทําโครงงานท่ีเพ่ือนเสนอ จะไดไมตองคิดเอง 
 ข. เลือกทําโครงงานท่ีนาสนใจ และมีความแปลกใหม 
 ค. เลือกหัวขอท่ีมีขอมูลอยูแลว จะไดไมตองสืบคนขอมูลอีก 
 ง. เลือกหัวขอโครงงานท่ีทําเสร็จไดงาย ไมตองใชวิธีการท่ีซับซอน 

2.  ในวิชาภาษาไทยครูใหนักเรียนเขยีนเรียงความ เร่ือง อาชีพในฝนของฉันเม่ือเขาสูประชาคม
อาเซียน นักเรียนมีวิธีการเขียนเรียงความอยางไร 
 ก. คนตวัอยางเรียงความจากอินเตอรเน็ท แลวลอกตามนัน้ 
 ข. ดูเรียงความของเพ่ือนเปนตวัอยาง แลวเขียนตามแบบเพ่ือน 
 ค. นําเสนอเนื้อหาเปนลําดับขั้นตอน ตามประเด็นท่ีครูกําหนดให 
 ง. นําเสนอเนื้อหาเปนลําดับขั้นตอน โดยออกแบบการนําเสนอใหนาสนใจ 

3.  ธีร ซ้ือแผน CD มาเพ่ือบันทึกงานสงครู ปรากฏวาแผนเสียบนัทึกขอมูลไมได ถานักเรียน
เปนธีร นักเรียนจะทําอยางไร 
 ก. ท้ิง และไปซ้ือแผนใหมมาบักทึกขอมูล 
 ข. ท้ิงแผน CD นั้น แลวขอเล่ือนวนัสงงานครูแทน 
 ค. เก็บไวกอน เผื่อจะนําไปใชทําอะไรไดบาง แลวซ้ือแผนใหม 
 ง. นําไปประดิษฐส่ิงของอ่ืน ๆ แลวขอยืมแผน CD เพ่ือนแทน 

 แสดงพฤติกรรมเปนท่ียอมรับ 
4.  ศรัณยไปชมนิทรรศการงานอาเซียนศึกษาซ่ึงมีผูเขาชมจํานวนมาก ทางผูจดังานจึงกําหนดให
คนท่ีเขาชมเดนิตามลูกศร แตผูเขาชมบางคนก็เดินยอนลูกศรเพ่ือจะไดเขาชมกอน ถานักเรียน
เปนศรันยจะทําอยางไร 
 ก. ยอนศรบาง เพราะคนอ่ืนก็เดนิเหมือนกัน 
 ข. เดนิตามลูกศร เพ่ือไมใหถูกตําหนิและคอยทําตามคนอ่ืน 
 ค. เดนิตามลูกศร เพ่ือความเปนระเบียบในการเขาชมนิทรรศการ 
 ง. เดนิยอนศร เพ่ือจะไดเขาชมนิทรรศการเร็วขึน้ เพราะส่ิงท่ีสนใจกําลังนาํเสนออยู 
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5.  ในช่ัวโมงวิชาอาเซียนศึกษา ครูมอบหมายให ภแูละเพ่ือน ๆ เขียนแผนผงัความคิดเก่ียวกับ
เสาหลักของอาเซียนสง แตภูเตรียมอุปกรณมาไมครบ ถาเปนนักเรียนจะทําอยางไร 
 ก. ทําแผนผงัสงครู โดยใชอุปกรณเทาท่ีตนเองเตรียมมา 
 ข. ขอยืมอุปกรณท่ีขาดจากเพ่ือนและใหเพ่ือนยืมอุปกรณของตน 
 ค. ขออนญุาตครูสงงานวนัหลัง และบอกเหตผุลวาอุปกรณไมครบ 
 ง. ไปซ้ืออุปกรณท่ีขาดใหครบกอน แลวคอยมาทําแผนผังความคิดสงครู 

6.  ในวนัเปดเทอมใหมของภาคเรียน โรงเรียนของพีชไดประชุมนักเรียนท้ังหมด เก่ียวกับเร่ือง
วินัยของนักเรียนในโรงเรียน ถานักเรียนเปนพีชจะทําอยางไร  
 ก. ไมสนเร่ืองท่ีประชุม แลวนัง่หลับ 
 ข. ไมสนใจ แลวนําไอโฟนขึน้มานั่งเลน 
 ค. รูสึกเบื่อ แตก็ตั้งใจฟงเพราะเปนเร่ืองสําคญั 
 ง. รูสึกเบื่อ นั่งคุยกับเพ่ือน จนกวาจะประชุมเสร็จ 
 
 การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
  การจําแนก/เลือกขอมูล  
7.  สมายดมีนองชายอยู 1 คน เรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 วันหนึ่งมีคนโทรมาหาแมท่ีบาน 
บอกวาจับนองชายเรียกคาไถ และมีเสียงเด็กผูชายเรียกขอความชวยเหลือดังออกมาจากโทรศัพท 
ถานักเรียนเปนสมายดจะทําอยางไร  
 ก. โทรแจงตํารวจเพ่ือขอความชวยเหลือทันที 
 ข. คิดวาเปนเร่ืองโกหก เพราะเห็นเปนขาวบอย ๆ จึงไมทําอะไร 
 ค. คิดวานองชายคงแกลงตนเองเลน เพราะนองชายเคยแกลงเร่ืองอ่ืน ๆ ดวย 
 ง. โทรหานองเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงกอน แลวจึงเลาเหตุการณใหผูปกครองฟง 

8.  สิงโตไดรับขอความแจงวาเปนผูโชคดีไดรับรางวัลเปนทองคํามูลคา 10,000 บาท แตตองไป
โอนเงนิเพ่ือเสียภาษีกอน 1,000 บาท ตามหมายเลขบญัชีท่ีสงมา ถานักเรียนเปนสิงโตนักเรียนจะ
ทําอยางไร 
 ก. ไมสนใจ เพราะเห็นออกขาวบอย ๆ วาเปนเร่ืองหลอกลวง 
 ข. ไปโอนเงนิให เพราะวาคุมคากับทองคํามูลคา 10,000 บาท 
 ค. ลบขอความท้ิงทันทีไมสนใจ เพราะเปนเร่ืองท่ีเปนไปไมไดเลย 
 ง. ตรวจสอบกอนวาตนเองไดสงชิงโชคอะไรหรือไม แลวคอยตัดสินใจจากหลาย ๆ ขอมูล 
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9.  สไปรไปซ้ือปากกาในหางสรรพสินคา เห็นปากกายี่หอหนึ่งมีลวดลายนารักมาก ติดราคาไวแทง
ละ 18 บาท และท่ีเปนแบบแพ็คคู ๆ ละ 38 บาท ถานักเรียนเปนสไปรท่ีตองการปากกา 2 แทง 
นักเรียนจะทําอยางไร 
 ก. ซ้ือแบบท่ีเปนแพ็คคู เพราะตองการ 2 แทง 
 ข. ซ้ือแบบแยก 2 แทง เพราะแบบคูลวดลายไมถูกใจ 
 ค. ซ้ือแบบท่ีเปนแพ็คคู เพราะซ้ือคูตองถูกกวาอยูแลว 
 ง. ซ้ือแบบแยก 2 แทง เพราะเปรียบเทียบแลวราคาถูกกวา 

  การต้ังสมมติฐาน และการสรุปอางอิง 
10.  มีนักพยากรณภัยพิบัตคินหนึ่งทํานายไววา “ในป 255... เขื่อนจงัหวัดตากจะแตก จะมีผูคน
ลมตายจากการเกิดแผนดนิไหว ซ่ึงกอนหนานีน้ักพยากรณคนนี้ไดออกมาบอกวาตนเองไดทํานาย
เหตุการณภยัพิบัติท่ีเกิดขึน้จริงถูกตองมาแลว 2 คร้ัง” นกัเรียนจะเช่ือหรือไมกับขอความขางตน 
 ก. เช่ือทันที เพราะเคยทํานายถูกตองมาแลวตั้ง 2 คร้ัง 
 ข. เช่ือ เพราะเปนคําทํานายเหตุการณท่ีสอดคลองกับคําทํานายของหลาย ๆ คน 
 ค. ไมเช่ือ เพราะไมมีทางเปนไปได เขื่อนมีความแข็งแรงทนตอแรงส่ันสะเทือนของ
แผนดนิไหวได 
 ง. ยังไมเช่ือทันที ตองศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมดานความแขง็แรงของเขื่อน และสถิติการเกิด
แผนดนิไหวกอน 

11.  หยกเปนหญิงสาวท่ีรูปรางอวน วันหนึ่งหยกเห็นโฆษณาผลิตภัณฑลดน้ําหนักยี่หอหนึ่ง ระบุ
วา 1 เดือน ลดน้ําหนักไดถึง 5-8 กิโลกรัม และเห็นรูปตัวอยางคนท่ีใชแลวไดผลมาประกอบการ
โฆษณา ถานักเรียนเปนหยกจะทําอยางไร  
 ก. ซ้ือมาใชทันที เพราะมีรูปคนท่ีใชแลวไดผลจริง 
 ข. ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมกอนวามาจากไหน เช่ือถือไดหรือไม 
 ค. ซ้ือมาใช เพราะตนเองก็กําลังตองการลดน้าํหนักอยูพอด ี
 ง. ซ้ือหลาย ๆ ยี่หอมาใช เพ่ือเปรียบเทียบวายี่หอใดใชไดผลดีมากท่ีสุด 

12.  วันหนึ่งมาริโอไปตลาดคนเดยีว แลวมีผูหญิงคนหนึ่งบอกวาตนเองเก็บสรอยคอทองคําเสนนี้
ได ขณะเดียวกันก็มีผูชายอีกคนหนึ่งบอกวา เปนสรอยทองคําแท น้าํหนัก 1 บาท ใหนําไปขาย แต
ผูหญิงคนนัน้จะขายใหมาริโอแค 2,000 บาท เพราะตนเองตองรีบกลับบานท่ีตางจงัหวัดและไมมี
เงินคารถดวย ถานักเรียนเปนมาริโอจะทําอยางไร 
 ก. รีบซ้ือทันที เพราะทองคําหนัก 1 บาท มีราคาหลายหม่ืนบาท 
 ข. ใหเงินตามท่ีผูหญิงคนนั้นขอ เพราะสงสารท่ีไมมีคารถกลับบาน 
 ค. เอาเงิน 2,000 บาทใหผูหญิงคนนัน้ทันที เพราะเดี๋ยวผูชายคนนัน้จะซ้ือไปกอน 
 ง. ตรวจสอบกอนวาเปนทองคําแทหรือไม และผูชายคนนัน้อาจจะรวมมือกันมาหลอก  
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 การแกปญหา (Problem Solving) 
  การวิเคราะห ระบุปญหา 
13.  ในคาบเรียนวิชาสังคมศึกษา ขณะท่ีครูกําลังอธิบายบทเรียนอยูนัน้ ชินจนิั่งอยูหลังหองเรียน
หันไปคุยกับเพ่ือนท่ีนั่งขาง ๆ แตเพ่ือนไมคุยดวย เขาจึงแอบเอาหนังสือการตนูมาอาน ไมไดฟง
ครูอธิบาย เม่ือครูใหทําแบบฝกหัด เขาก็ทําไมไดและถูกทําโทษ โดยการใหทําแบบฝกหัดมากกวา
เพ่ือน ๆ จํานวน 10 ขอ  ปญหาของชินจิคืออะไร 

ก. ชินจิแอบนําหนงัสือการตูนขึ้นมาอาน 
ข. ชินจทํิาแบบฝกหัดไมได เพราะไมตั้งใจเรียน 
ค. ครูใหนักเรียนออกไปทําแบบฝกหัดบนกระดาน 
ง. ครูอธิบายเสียงเบาชินจจิึงไมไดยนิและไมเขาใจเร่ืองท่ีเรียน 

14.  จีจีเ้ปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไมชอบเรียนวิชาสังคมศึกษามาก ๆ เพราะเธอคิดวา
เปนเร่ืองท่ียาก และตองใชความจาํมาก เม่ือถึงเวลาเรียนจีจี้มักจะแกลงไมสบายและไปนอนท่ีหอง
พยาบาล แลวขอลอกงานจากเพ่ือนสงทีหลัง สัปดาหตอมาไดมีการสอบเก็บคะแนน 10 คะแนน  
จีจี้คดิจะขอลอกเพ่ือน แตครูนั่งคุมหองสอบ เธอจงึไมสามารถลอกขอสอบเพ่ือนได เธอทําคะแนน
ไดเพียง 3 คะแนนเทานัน้ ปญหาของจีจี้คืออะไร 

ก. จีจีไ้มเขาใจบทเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ข. จจีี้ไดคะแนนในการสอบเก็บคะแนนนอย 
ค. จีจีว้ิตกกังวลและแกลงไมสบายในวิชาสังคมศึกษา 
ง. วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาท่ียาก และตองใชความจํามาก  

15.  คาบเรียนสุดทายของชวงเชาเปนวิชาอาเซียนศึกษา ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดลงในสมุด 
แตญาญาลืมเอาสมุดมาจงึนําหนังสือนิยายรักขึ้นมาแอบอาน เม่ือหมดคาบเรียนญาญาไมมี
แบบฝกหัดสง จึงถูกทําโทษโดยการใหทําแบบฝกหัดลงในกระดาษเปลาใหเสร็จกอนจึงจะใหไป
พักกลางวันได ปญหาของญาญาคืออะไร 

ก. ญาญาลืมเอาสมุดวิชาสังคมศึกษามา 
ข. ญาญาไมทําแบบฝกหัดตามท่ีครูมอบหมาย 
ค. ญาญาอยากอานนิยายรักในคาบเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ง. ญาญาถูกทําโทษใหทํางานเสร็จกอนจึงจําไปพักได  
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 การแกปญหาอยางเปนระบบ 
16.  ในช่ัวโมงเรียนวิชาอาเซียนศกึษา ขณะท่ีครูกําลังอธิบายบทเรียนอยูนัน้ เวียรนัง่อยูหลัง
หองเรียนหันไปคุยกับเพ่ือนขาง ๆ แตเพ่ือนไมคุยดวย เขาจึงแอบเอาหนังสือการตนูมาอาน  
ไมไดฟงครูอธิบาย เม่ือครูใหทําแบบฝกหัด เขาก็ทําไมไดและถูกทําโทษ โดยการใหทําแบบฝกหัด
มากกวาเพ่ือน ๆ จํานวน 10 ขอ ถานักเรียนเปนเวียรควรแกไขปญหาอยางไร 

ก. ยายท่ีนั่งมานั่งหนาหองเรียน 
ข. ขอใหครูอธิบายใหมอีกคร้ัง 
ค. ใหเพ่ือนชวยทําแบบฝกหัดใหดูกอน 
ง. สนใจฟงครูอธิบายดวยความตั้งใจ 

17.  เตาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และเปนนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน ในชวงท่ี
โรงเรียนสงนักกีฬาเขาแขงขนัฟุตบอลนักเรียนประจําจังหวัด เตาตองขาดเรียนหลายคร้ังแตทาง
โรงเรียนไดอนญุาตเปนกรณีพิเศษ เม่ือกลับมาเรียนตามปกติครูแทบทุกวิชาบอกกับเขาวามีงาน
หลายอยางท่ีคางยังไมไดสงท่ีเขาตองทํางานสงยอนหลัง แตเตาก็ทํางานสงไมหมด ถานักเรียนเปน
เตาควรแกไขอยางไร 
  ก. เตาควรขอผดัผอนจากครูเปนกรณีพิเศษ 

ข. เตาควรใชเวลาวางทบทวนบทเรียนและทํางานใหครบ 
ค. เตาควรลาออกจากการเปนนักบาสเกตบอลของโรงเรียน 
ง. เตาควรสอบถามเร่ืองการเรียนชวงท่ีขาดเรียนไปกับเพ่ือน 

18.  วันนี้มารชมีการบานวิชาสังคมศึกษา 10 ขอ และมีกําหนดสงคาบแรกในตอนเชา เม่ือมารช 
กลับถึงบานเวลา 16.00 น. แมบอกใหมารชเตรียมตัวอาบน้ํา รับประทานอาหารใหเรียบรอย 
เพราะแมจะพาไปงานศพของลุง และใหมารชไปกับแมดวย และกลับมาบานตอนดึก มารชไมได
ทําการบาน วนัรุงขึน้ในคาบเรียนวิชาสังคมศึกษามารชไมมีการบานสง จึงถูกทําโทษ ถานักเรียน
เปนมารชควรแกปญหาอยางไร 

ก. รีบทําการบานใหเสร็จกอนไปงานศพกับแม 
       ข. บอกแมวาไปดวยไมได เพราะมีการบานเยอะมาก 
       ค. รีบมาโรงเรียนแตเชาเพ่ือขอลอกการบานจากเพ่ือน 
       ง. ควรหยุดเรียนในวนัรุงขึน้แลวทําการบานใหเสร็จสงวันตอไป 
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 การสื่อสาร (Communication) 
  การแสดงใหรูถึงความปรารถนา รูจักปฏิเสธ ตอรอง ขอรอง  
                และขอความชวยเหลือ   
19.  วันนี้หองเรียนของยอรชมีการนําเสนอโครงงานวิชาอาเซียนศึกษา ซ่ึงยอรชเปนหัวหนากลุม
และตัวแทนกลุมท่ีมอบหมายใหนําเสนอเกิดไมสบายอยางกะทันหัน แตในกลุมมีสมาชิกอีกคนท่ี
สามารถนําเสนอแทนได ยอรชจึงอยากขอรองใหเพ่ือนคนนั้นชวยออกไปนําเสนอแทน ถานักเรียน
เปนยอรชจะทําอยางไร 
 ก. โทรไปตอวาเพ่ือนคนท่ีไดรับมอบหมายใหนําเสนอวา ไมมีความรับผิดชอบ 
 ข. ออกไปนําเสนอเอง โดยอานเนื้อหาจากโครงงานเลยก็ได ไมตองขอรองใคร 
 ค. ขอเล่ือนการนําเสนอกับครูไปเปนสัปดาหหนาแทน เพราะเพ่ือนไมสบายหนัก 
 ง. พูดขอรองเพ่ือนวา ชวยไปนําเสนอแทนหนอย เพ่ือคะแนนของกลุมเรา ยังไงก็กลุม
เดียวกันควรชวยเหลือกัน 

20.  มาเดียรมีเพ่ือนในหองเดียวกันมาจีบ แตวามาเดียรไมไดรูสึกชอบเพ่ือนชายคนนัน้เลย ถา
นักเรียนเปนมาเดยีรนักเรียนจะทําอยางไร 
 ก. บอกวาไมชอบ และอยามายุงกับตนเองอีก 
 ข. บอกวาตอนนี้ยังเปนนักเรียนอยู เราควรเปนเพ่ือนกันแบบนี้ดีแลว 
 ค. บอกวาไมอยากมีแฟน เธอไปจีบคนอ่ืนดีกวา เดี๋ยวโดนเพ่ือน ๆ ลอ 
 ง. บอกวาเธอไมใชผูชายท่ีฉนัชอบ เพราะเธอหนาตาไมดพีอ เรียนหนังสือก็แย 

21.  วันนี้ครูนัดนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สงงานการจัดปายนิเทศอาเซียนนารู และตองมาสง
ดวยตวัเองเทานั้น แตวาขาวฟางไมสบาย ไมสามารถมาเรียนไดจึงอยากขอเล่ือนวนัสงงาน ถา
นักเรียนเปนขาวฟางจะทําอยางไร 
 ก. นอนพักอยูท่ีบานกอน ถาหายแลวคอยมาคยุกับครูทีหลัง 
 ข. ฝากเพ่ือนมาบอกครูวาไมสบาย จึงไมไดสงงาน 
 ค. เขยีนจดหมายมาลาครูวาไมสบายจึงไมไดมาสงงาน 
 ง. โทรศัพทมาลากับครู แลวบอกวา หนูทํางานเสร็จแลว แตไมสบายจงึขออนุญาตสงงาน
ทีหลัง  
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22.  หลังเลิกเรียนครูบอกใหสมายดท่ีเปนประธานคณะกรรมการนักเรียนใหบอกเพ่ือน ๆ มา
ชวยกันเตรียมงานการจัดคายอาเซียนท่ีจะจดัขึน้ในสัปดาหหนา แตตอนเย็นคุณแมจะมารับสมายด
ไปงานศพญาติผูใหญ ถานักเรียนเปนสมายดจะทําอยางไร 
 ก. บอกแมวาไมวาง ไมสามารถไปได เพราะติดงานท่ีโรงเรียน 
 ข. บอกครูวาตนเองไมวาง แตไปจะบอกเพ่ือน ๆ ใหมาทํางาน 
 ค. บอกกับครูวาคุณแมจะมารับไปงานศพญาติผูใหญ จงึไมสามารถชวยงานได แตจะไป
นัดใหเพ่ือนมาทํางาน และขอมาทํางานชวยในวนัหลัง 
 ง. บอกครูวาตนเองไมวาง เพราะตองไปงานศพญาติผูใหญ แตมีเพ่ือนอีกหลายคนท่ีคอย
ชวยงาน และตนเองก็ทํางานมากกวาคนอ่ืนมาตลอด 
 
 การรวมมือทํางาน (Collaboration)        
  การเขาใจขั้นตอนของการรวมมือทํางาน  
23.  ช่ัวโมงวิชาอาเซียนศกึษา ครูไดแบงกลุมใหนักเรียนชวยกันศึกษาคนควาในงานท่ีมอบให 
แลวสรุปองคความรูทําเปนแผนผังความคดิ (Mind Mapping) แลวออกมานําเสนอหนาช้ันเรียน
ทุกกลุม ถาหากเปนกลุมนักเรียนควรทําอยางไร 
 ก. สมาชิกกลุมแตละคนตางคนตางคนหาขอมูลแลวนําขอมูลท่ีไดมารวมกัน 
 ข. เลือกประธานกลุมและมีการแบงหนาท่ีท่ีชัดเจน และแบงหัวขอในการคนควาขอมูล
แลวมาสรุปรวมกัน 
 ค. สมาชิกทุกคนในกลุมคนควาหาขอมูลทุกประเด็นแลวคอยมาเลือกขอมูลรวมกันใน
กลุมทีหลังวาขอมูลใครท่ีสมบูรณท่ีสุด 
 ง. แบงใหสมาชิกกลุมสวนหนึ่งไปคนควาขอมูล แลวสมาชิกสวนท่ีเหลือนั่งรอทําแผนผัง
ความคิด และออกไปนําเสนอ 

24.  ในงานกอสรางอาคารหลังหนึ่ง วิศวกรหลายทานไดทํางานตามหนาท่ีในทีมงานของตนเอง 
แตเม่ือทํางานไประยะหนึง่ก็พบปญหาการเดินสายไฟในตวัอาคาร ถานักเรียนเปนวศิวกรคนหนึ่ง
ในทีมงานควรทําอยางไร  
 ก. เสนอใหร้ือทอนําสายไฟท่ีฝงอยูในคอนกรีตออกกอน เพ่ือวางระบบใหม 
 ข. คอยปรึกษาและใหคําแนะนําในการเดนิสายไฟใหม และทําตามแปลนงาน 
 ค. ไมขออกความคิดเห็นใด ๆ เพราะคิดวาตนเองทําตามขั้นตอนดแีลว 
 ง. ร้ือระบบสายไฟใหมท้ังหมด ไมตองมาแกไขเพราะเสียเวลา  
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 รูจักการอยูรวมกันกับผูอ่ืน 
25.  ในการเดนิทางไกลของลูกเสือ ปรากฏวาลูกเสือหมูหนึ่งเดินหลงทางเขาไปในปาลึก ซ่ึงเปน
เวลาใกลค่ํา และยังหาทางกลับไมได ถานักเรียนเปนคนหนึ่งในหมูลูกเสือท่ีหลงทางในปา นักเรียน
จะทําตัวอยางไรตอเพ่ือนในหมูเดียวกัน 
 ก. บอกเพ่ือน ๆ วาถาเช่ือตนเองตั้งแตแรกคงไมหลลงปาแบบนี ้
 ข. พยายามตอวาเพ่ือนและขอแยกทางจากหมูเพ่ือหาทางกลับเองคนเดยีว 
 ค. ตั้งสต ิและคอยชวยเหลือเพ่ือน ๆ ในการกอกองไฟสงสัญญาณขอความชวยเหลือ 
 ง. พยายามนิง่เฉย เม่ือเพ่ือน ๆ ตอวาซ่ึงกันและกัน และหาทางออกกับเพ่ือนคนท่ีสนิท 

26.  วันนี้เปนวันสอบเขามหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ปรากฏวามีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุม
หนึ่ง ไดเดินทางมาดวยกันเพ่ือไปสอบ บังเอิญรถท่ีโดยสารมาเกิดยางแตกระหวางเดินทาง และ
ใกลถึงเวลาสอบเขาไปเต็มที หากนักเรียนเปนหนึ่งในกลุมนักเรียนท่ีเดนิทางไปสอบจะทําอยางไร 
 ก. ตอวาคนขบัรถโดยสารท่ีไมมีการตรวจสภาพรถโดยสารของตนเอง 
 ข. ตอวาเพ่ือนท่ีไมยอมเช่ือตนเองตั้งแตแรกท่ีบอกใหขับรถมาสอบกันเอง 
 ค. นิ่งเฉย และคอยดวูาเพ่ือน ๆ จะทําอยางไรตอไป เพียงแตบอกวาเดีย๋วไมทันสอบ 
 ง. บอกเพ่ือน ๆ วาอยาตกใจ ตอนนี้ใหชวยกันเข็นรถไปจอดขางทางกอน แลวหารถคนั
อ่ืนนั่งไปสอบแทน 

 ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนในการเปนสมาชิกรวมทีม 
27.  ทับทิมสามารถผานการสอบสัมภาษณเขาทํางานในบริษัทผลิตสินคาชนดิหนึ่ง ซ่ึงทับทิมได
เขารวมในทีมงานฝายผลิตและพัฒนาสินคา ถานักเรียนเปนทับทิมจะทําอยางไร เพ่ือแสดงออกวา
ตนเองกระตือรือรนตอการทํางานรวมในทีม  
 ก. ศึกษาหาขอมูลในการผลิตสินคาของทางบริษัทจากเพ่ือน ๆ ในทีมเดียวกันทันที 
 ข. ส่ังใหบริษัทผลิตสินคาชนดิใหมท่ีตนเองคิดขึ้นโดยทันที เพ่ือเจาะลูกคากลุมวัยรุน 
 ค. รอคําส่ังจากหัวหนาฝายและเพ่ือน ๆ คนอ่ืน ในทีมวาจะใหตนเองคอยทําอะไรบาง 
 ง. พยายามเสนอสินคาท่ีประสบความสําเร็จในตลาดตางประเทศตอคณะกรรมการทันที 

28.  ในรายวิชาการงานอาชีพ ครูไดแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุม ๆ เพ่ือชวยกันเล้ียงไก เพ่ือใช
เปนอาหารกลางวนั ถานักเรียนเปนหนึ่งในสมาชิกของกลุม นักเรียนจะมีแนวทางอยางไรเพ่ือให
กลุมของตนเองสามารถพัฒนาการเล้ียงไกไดตามความตองการของกลุม 
 ก. ปลอยไกหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ เพราะท่ีบานก็เคยเล้ียงแบบนี ้
 ข. ศึกษาวิธีการเล้ียงไกและใหอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 
 ค. นําเศษอาหารท่ีเหลือจากโรงอาหารมาใหไกกินคร้ังละมาก ๆ จะไดโตเร็ว 
 ง. สรางโรงเรือนไวเล้ียงไกแบบงาย ๆ เพ่ือประหยัดตนทุนและงายตอการจับ 
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 ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของการเปนหัวหนาหรือผูนําทีม 

29.  ในฐานะท่ีนักเรียนไดเปนหัวหนาฝายขายในบริษัทแหงหนึ่ง ซ่ึงในปนี้สามารถทํายอดขายและ
สรางกําไรใหกับบริษัทไดอยางมากมาย นักเรียนจะทําอยางไรกับทีมงานของนักเรียนเพ่ือใหทุกคน
ในฝายขายของบริษัทแหงนี้รูสึกภูมิใจ และเกิดกําลังใจในการทํางานใหกับบริษัทตอไป 
 ก. พูดในท่ีประชุมวา ถาหากใครท่ีสามารถทํายอดขายและกําไรไดมากในปหนาจะเพ่ิม
คาตอบแทนให 
 ข. บอกกับทุกคนในท่ีประชุมใหทราบถึงความสําเร็จ แลวกลาวขอบคณุทุกคนท่ีได
ชวยเหลือกันในการทํางาน และทางบริษัทจะมอบโบนัสใหทุกคนเปนการตอบแทน 
 ค. กลาวขอบคุณทุกคนในท่ีประชุมท่ีชวยกันทํางานดวยดมีาตลอด และขอรองใหทุกคน
ตั้งใจทํางานรวมกันแบบนี้ในปตอ ๆ ไปดวย 
 ง. แจงในท่ีประชุมวา จะมีการจดังานเล้ียงใหกับคนท่ีตั้งใจทํางานเพ่ือบริษัท และสราง
ยอดขายไดสูงท่ีสุด พรอมท้ังกลาวขอบคุณคนท่ีทํางานด ี

30.  ในการทําโครงงานวิชาประวตัิศาสตรสงครู ซ่ึงครูไดมอบหมายประเด็นใหนักเรียนศึกษา
เก่ียวกับเร่ือง ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาอาเซียน ซ่ึงเจนนี่ไดรับเลือกใหเปนหัวหนากลุม เม่ือนาํ
ขอมูลจากเพ่ือน ๆ มาศึกษาพบวายังมีขอมูลนอยเกินไป ถานักเรียนเปนเจนนีจ่ะทําอยางไร  
 ก. บอกกับทุกคนวาขอมูลไมเพียงพอ และส่ังใหทุกคนไปหาขอมูลมาเพ่ิมอีก 
 ข. ใหเพ่ือนคนท่ีหาขอมูลมานอยเกินไป กลับไปหาขอมูลมาเพ่ิมเติมอีกใหมากขึ้น 
 ค. หาขอมูลเพ่ิมเติมคนเดียว แลวนําขอมูลท่ีคนไดเพ่ิมเตมิไปคุยกับเพ่ือน ๆ ในวันถัดไป 
 ง. บอกกับเพ่ือน ๆ วายังขาดขอมูลประเด็นใดบาง แลวชวยกันคนควาขอมูลเพ่ิมเติมให
ครบถวน 
 

**************************************** 
 

 ขอบใจนักเรียนทุกคนท่ีตัง้ใจทําขอสอบ 
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แบบทดสอบวัดทกัษะการเปนพลเมืองอาเซียน  
(ASEAN Citizenship Skills Test) 

 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   

 
 
คําช้ีแจง: (โปรดอานกอนทําแบบทดสอบ)  

 1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีท้ังหมด 30 ขอ  เวลาท่ีใชในการทําแบบทดสอบ 60 นาที 
2.  ขอสอบเปนแบบปรนยัเลือกตอบ  ชนิด 4 ตัวเลือก  ไดแก  ก.  ข.  ค.  และ ง.  

ซ่ึงนักเรียนสามารถเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดไดเพียงคาํตอบเดยีวเทานัน้ มีการใหคะแนน คือ 
ตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 คําตอบ ได 0 คะแนน 

3.  นักเรียนตองทําเคร่ืองหมายกากบาท  (X)  ลงในกระดาษคําตอบ ตรงชองท่ีเปน
คําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดท่ีนักเรียนเลือกตอบ   ดังเชนตวัอยาง 
 

         ตวัเลือก 
ขอท่ี 

 

ก 
 

ข 
 

ค 
 

ง 

000.     
 

4.  ถาตองการเปล่ียนคําตอบใหมใหขีดเสนทับเคร่ืองหมายกากบาท (X)  จํานวน 2 เสน
ในชองคําตอบเดิมนั้นกอน  แลวทําเคร่ืองหมายกากบาท  (X)  ใหมลงในชองท่ีตรงกับคําตอบท่ี
เลือกตอบใหม              ดังเชนตัวอยาง 
 

         ตวัเลือก 
ขอท่ี 

 

ก 
 

ข 
 

ค 
 

ง 

000.     
 

5.  หามเปดขอสอบกอนเสียงสัญญาณ หรือกอนไดรับอนญุาตจากกรมการคุมสอบ  
6.  หามขีดเขียนลงในกระดาษคําถามหรือแบบทดสอบ 
7.  หามนําแบบทดสอบและกระดาษคาํตอบ ออกนอกหองสอบ เวนแตไดรับอนุญาต 

จากกรรมการคุมสอบ 
8.  หากมีขอสงสัยหรือเกิดปญหาใด ๆ ก็ตาม ใหถามเฉพาะกรรมการคุมสอบเทานั้น 
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 เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  ความสนใจ ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
1.  รินดาเปนนักเรียนไทยท่ีไดรับทุนแลกเปล่ียนใหเดนิทางไปศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศ
ฟลิปปนส พอรินดามาเรียนไดไมก่ีวันก็พบวาเพ่ือนสวนใหญในมหาวิทยาลัยมักจะไปเขาโบสถ
คริสต สวดมนตทุกวนัอาทิตย ถานักเรียนเปนรินดาควรปฏิบัติตนอยางไร  
 ก. ไมสนใจ เพราะตนเองนับถือศาสนาพุทธ ก็ควรเฉย ๆ  ไว 
 ข. ยอมรับในความหลากหลาย และลองทํากิจกรรมท่ีดีดีรวมกับเพ่ือน ๆ ดูบาง 
 ค. หากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีตนเองช่ืนชอบทําระหวางท่ีเพ่ือน ๆ ไมอยู เพ่ือจะไดไมเหงา 
 ง. ขอเดินทางกลับมาศึกษาตอท่ีเดิม เพราะยังปรับตวัไมได แลวคอยเดนิทางกลับไปใหม 

2.  ระหวางเดินทางไปเยีย่มญาติท่ีตางจงัหวัด บีบี้เห็นชาวบานในหมูบานหนึ่งกําลังแหแมวใสกรง
ตอนกลางวันท่ีแดดรอน ๆ แลวหามไปเร่ือยๆ พรอมท้ังสาดน้ําใส บีบี้รูสึกสงสารแมวตวันัน้มาก 
ถานักเรียนเปนบีบีจ้ะทําอยางไร  
 ก. รีบลงจากรถไปถามสาเหตุทันทีวาทําไมถึงทําแบบนี้  
 ข. เขาใจวาเปนความเช่ือของคนในชุมชนท่ีสืบทอดตอกันมาชานานแลว 
 ค. ลงไปตอวา เพราะตัวเองเปนคนรักแมว ทนไมไดท่ีมีการทรมานสัตวแบบนี ้
 ง. ไมสนใจเพราะตนเองไมชอบแมวอยูแลว และกําลังรีบเดินทางไปเยี่ยมญาตดิวย 

3.  อารมเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานครท่ีชอบออกคายอาสากับ 
เพ่ือน ๆ แตเคยออกคายแตในกรุงเทพมหานครเทานัน้ วนัหนึ่งอารมและเพ่ือน ๆ ไดมีโอกาสไป
ออกคายท่ีจังหวดัหนึ่งในภาคใต ค่ําวนันัน้เองมีเพ่ือน ๆ ท่ีอยูตางมหาวิทยาลัยมาชวนอารมไปดู
หนังตะลุง ถานักเรียนเปนอารมจะทําอยางไร  
 ก. ปฏิเสธไป เพราะตนเองมีนัดเลนเกมคอมพิวเตอรกับเพ่ือนท่ีหอง 
 ข. แกลงปวดทอง แลวบอกเพ่ือนวาขอนอนพักท่ีหอง คงไปดูดวยไมไหว 
 ค. บอกเพ่ือนไปตามตรงวาตนเองฟงไมรูเร่ืองเลยไมคอยชอบดูเทาไหรนัก 
 ง. ไปชมกับเพ่ือนท่ีมาชวนเพราะไมเคยดูมากอนและพาเพ่ือนคนอ่ืนไปดูดวย 

4.  ภัทรและเพ่ือน ๆ จองทัวรเพ่ือไปเท่ียวท่ีประเทศสหภาพเมียนมาร แตภัทรมาอานเจอ
บทความในหนงัสือพิมพทีหลังวา ตองไดถอดรองเทาเดนิทุกวัดหรือแทบจะทุกสถานท่ีท่ีสําคัญใน
ประเทศท่ีตนเองและเพ่ือน ๆ จะไปเท่ียวในคร้ังนี ้ถานักเรียนเปนภัทรจะทําอยางไร  
 ก. บอกยกเลิกทัวรและขอรองใหเพ่ือน ๆ เปล่ียนไปเท่ียวท่ีประเทศอ่ืน 
 ข. บอกเพ่ือนวาตนเองตดิธุระดวนท่ีสําคัญมากจึงขอยกเลิกท่ีจะไปเท่ียวดวย 
 ค. บอกเพ่ือน ๆ วาตนเองไมสบายปวยเปนโรคภูมิแพอากาศจึงเดินทางไปดวยไมได 
 ง. เปนเร่ืองปกตเิพราะเปนส่ิงท่ีควรแสดงออกในความศรัทธาและความเคารพในสถานท่ี 

 



42 
 

 

5.  คุณพอของนวิสไดยายไปทํางานท่ีประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงนิวสตองติดตามคุณพอและยายไป
เรียนตอท่ีนั่นดวย กอนเดนิทางนิวสไดศึกษาขอมูลหลายดานกอนไปเรียน นิวสพบวาชาว
อินโดนเีซียเห็นวาไมควรใชมือซายในการรับ-สงส่ิงของหรือรับประทานอาหารเพราะถือวาไม
สุภาพ แตนิวสเปนคนถนัดใชมือซายมากกวามือขวา ถานกัเรียนเปนนิวสจะทําอยางไร  
 ก. เรียนตอท่ีโรงเรียนเดิม เพราะตนเองชอบใชมือซายมากกวา 
 ข. ยกเลิกการไปเรียนตอท่ีนัน่ แลวเปล่ียนไปเรียนยังประเทศอ่ืน 
 ค. เขาใจในวัฒนธรรม คอยระมัดระวังใหมาก แลวฝกใชมือขวาในการกินหรือรับสงของ 
 ง. ขอคณุพอเรียนตอท่ีเดิมเพราะมีเพ่ือนท่ีสนิทกันหลายคน ไมอยากปรับตัวใหมบอย ๆ  

 เห็นประโยชนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
6.  พลอยเปนนักวิชาการเกษตรไดรับผิดชอบเปนวิทยากรใหความรูแกเกษตรอยูบอยคร้ัง และ
พลอยไดอานหนังสือเก่ียวกับบทความเร่ืองขาวเพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม ซ่ึงพลอยอานเจอขอความ
หนึ่งวา การบริโภคขาวถือเปนอาหารหลักท่ีสําคัญของทุกชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน และถือ
เปนวัฒนธรรมรวมกันในอาเซียนดวย ถานักเรียนเปนพลอยจะทําอยางไร 
 ก. อานบทความอ่ืนท่ีนาสนใจมากกวานี ้เพราะเปนเร่ืองไมแปลกใหม 
 ข. เปนเร่ืองเดิมท่ีตนเองรูอยูแลว และคิดวาคนอ่ืนก็คงจะรูเหมือนกัน 
 ค. หาหนังสือเลมอ่ืนมาอานเพ่ิมเติมอีก เพราะภาพประกอบไมคอยชัดเจน 
 ง. นําไปถายทอดใหเกษตรกรรูถึงประโยชนของขาวท่ีเปนวัฒนธรรมรวมกันในอาเซียน 

7.  ตอนเยน็วนัศุกรหลังจากเลิกเรียนแลวเม่ือโบวกลับมาถึงบานคณุแมบอกวาพรุงนี้เชาใหโบวตืน่
แตเชาเพ่ือใสบาตร เพราะพรุงนี้เปนวนัมาฆบูชา และเยน็นี้ใหโบวเตรียมของใสบาตรชวยแมดวย 
ถานักเรียนเปนโบวจะทําอยางไร  
 ก. บอกแมวาตองไปทํางานกลุมสงครูท่ีบานเพ่ือน 
 ข. ตืน่แตเชามาใสบาตร เพราะจะไดทําบญุกับแมในวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ค. บอกแมวาไมอยากตื่นแตเชาเลยเพราะเปนวันเสารท้ังทีอยากนอนตื่นสาย ๆ บาง 
 ง. ชวยแมเตรียมของใสบาตร แตขออนุญาตแมตืน่สายในวันพรุงนี้เพราะเปนวันเสาร 

8.  ในชวงวนัหยุดขวัญซ่ึงกําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดออกไปท่ีนาเพ่ือชวยงานทางบาน 
เพราะวันนี้ชาวบานไดมาชวยกันลงแขกเก่ียวขาวในนาขาวท่ีเปนของครอบครัวของขวัญ ถา
นักเรียนเปนขวัญจะทําอยางไร  
 ก. ชวยงานเต็มท่ีเพราะทุกคนมาชวยกันไมไดวาจางและสรางความสามัคคีในชุมชนดวย 
 ข. บอกแมวาวันนี้ขอทําการบานอยูท่ีบานเพราะการบานเยอะมากจึงไมขอออกไปท่ีนาขาว 
 ค. เปนเร่ืองปกตเิพราะกอนนีค้ณุแมของตนก็ไปชวยคนอ่ืนๆ ดงันัน้คนอ่ืนก็ตองมาชวยเชนกัน 
 ง. ออกไปท่ีนาชวยงานทางบานเพราะอยูบานก็ไมมีอะไรทํา และยังไมเคยเห็นการลงแขก
เก่ียวขาวดวย 
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9.  ฟฟาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และชอบสนทนาการเรียนตอมหาวิทยาลัยผาน
โปรแกรมสนทนาทางอินเตอรเนต็กับเพ่ือน ๆ อยูเสมอ วนัหนึ่งฟฟาเห็นวาเพ่ือนพิมพขอความ
ตอบกลับมาดวยภาษาวยัรุนท่ีสะกดไมถูกตองหลายคํา เชน จยั จุงเบย ม่ัย กอ ฯลฯ ถานักเรียน
เปนฟฟาจะทําอยางไร  
 ก. เปนเร่ืองปรกติของวัยรุนเพราะตนเองก็พิมพบอย ๆ 
 ข. พิมพตอบกลับไปหาเพ่ือนดวยขอความเหมือนกัน เพราะกลัวเพ่ือนจะบอกวาเชย 
 ค. แนะนําเพ่ือนใหใชภาษาไทยท่ีเปนเอกลักษณของชาติใหถูกตองเพ่ือชวยกันอนุรักษ 
 ง. เปนภาษาท่ีนยิมในวัยรุนท่ัวไปเลยไมนาผิดอะไร เพราะเห็นคนอ่ืน ๆ ก็พิมพกันเยอะ 

10.  แกวตาและหยกนั่งชมการถายทอดสดการประกวดนางงามท่ีแตละประเทศตองใสชุดประจาํ
ชาติของตนเองมาโชว ซ่ึงหยกไดหัวเราะชุดการแตงกายของนางงามคนหนึ่งท่ีมีสีสันฉูดฉาดและ
เคร่ืองประดับรุงรังเยอะเต็มตัวไปหมด ถานักเรียนเปนแกวตาจะอธิบายใหหยกเขาใจอยางไร  
 ก. อธิบายวาไมควรหัวเราะเพราะการแตงกายสะทอนถึงวฒันธรรม เอกลักษณของชาต ิ
 ข. หัวเราะตามหยกเพราะเห็นวามันตลกเหมือนท่ีหยกพูดจริง ๆ ชุดแบบนีไ้มนาจะใส 
 ค. บอกหยกวาหัวเราะทําไม ยังมีชุดแตงกายนางงามคนอ่ืนนาหัวเราะกวานี้อีกตั้งเยอะ 
 ง. บอกหยกวานางงามคนนี้ในปท่ีแลวก็ใสชุดลักษณะแบบนี้ ตนเองเห็นจนชินตาแลว 
 
 มีภาวะผูนํา  
  การช้ีแนะ สั่งการ ตัดสิน กระจายอํานาจ  
11.  ในการแบงทีมชวยกันสรางจรวดขวดน้าํ เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากการ
ลงมือทําจริง ครูจึงแบงนักเรียนออกเปน 2 ทีม ปรากฏวาหลังจากท่ีลงมือทําไปไดระยะเวลาหนึ่ง
ท้ัง 2 ทีมยังไมสามารถยิงจรวดขวดน้าํใหไปไกลไดเทาท่ีตัง้เปาหมายเอาไว ถานักเรียนเปนหัวหนา
ทีมควรทําอยางไร  
 ก. ขอใหครูชวยบอกวิธีการท่ีทําใหจรวดขวดน้ําทีมของตนเองยิงไดไกลขึน้ 
 ข. รอใหครูบอกวิธีการท่ีถูกตองท่ีสามารถทําใหจรวดขวดน้ําพุงไปไดไกล ๆ 
 ค. แบงหนาท่ีใหสมาชิกในกลุมไปศึกษาหาขอมูลและใหคนอ่ืนชวยกันทดลองยิง 
 ง. ไปลอกวิธีการของอีกทีมหนึ่งมาปรับปรุงเพ่ือใหจรวดทีมของตนเองยิงไดไกลกวา 

12.  ในช่ัวโมงเรียนวิชาอาเซียนศึกษาไดมีการจัดทีมใหนกัเรียนทําหนังส้ันเก่ียวกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ในป ค.ศ. 2015 เม่ือถึงวันสงงานปรากฏวาทีมของนักเรียนท่ีมีนักเรียนเปน
หัวหนาทีมไมสามารถสงหนังส้ันได เพราะยังตัดตอไมเสร็จ นักเรียนจะทําอยางไร  
 ก. ตอวาเพ่ือนคนท่ีรับผิดชอบตัดตอหนังส้ันท่ีไมทําใหเสร็จ 
 ข. ไปขอใหครูหักคะแนนสงงานชาเฉพาะคนท่ีรับผดิชอบตัดตอหนังส้ันเทานัน้ 
 ค. ขออนญุาตครูสงงานทีหลัง เพราะกลุมของตนเองไมมีใครเกงคอมพิวเตอร 
 ง. อธิบายเหตผุลใหครูฟง และขอรองใหเพ่ือนท่ีเกงดานการตัดตอหนงัส้ันมาชวยทํา 
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13.  ในงานกอสรางอาคารหลังหนึ่งซ่ึงเปนตึกสูง 5 ช้ัน ท่ีทางบริษัทไดรับเหมามา บริษัทรับเหมา
กอสรางตึกหลังนี้ไดเรียกทีมวิศวกรผูควบคุมงานกอสรางมาประชุมรวมกัน ถานักเรียนเปนหัวหนา
ทีมวิศวกรจะทําอยางไร  
 ก. แบงงานใหทุกคนทํางานตามหนาท่ีของตนเองและคอยส่ังงานเทานั้น  
 ข. อาศัยประสบการณจากการทํางานของตนเองและคอยส่ังงานคนอ่ืนตลอดเวลา 
 ค. แนะนําการกอสรางใหเปนอาคารอนุรักษพลังงานและขอความรวมมือจากทุกคน 
 ง. ใหทุกคนทํางานตามความถนัดของตนเองไปเลย เพราะทุกคนในทีมเกงกันทุกคน 

14.  งานลอยกระทงปนี้ทางโรงเรียนไดสงขบวนแหกระทงเขารวมประกวด ครูศิลปะจึงไดเรียก
ประชุมนักเรียนท่ีมีความสามารถทางศิลปะเพ่ือมาชวยงาน และไดมอบหมายใหอารมเปนหัวหนา
ทีมในการทํากระทงท่ีจะใชแหในขบวนคร้ังนี ้ถานักเรียนเปนอารมนักเรียนจะทําอยางไร  
 ก. บอกเพ่ือนวาเราควรจางใหรานท่ีรับจางทําจะดีกวาเพราะทําสวย 
 ข. แบงงานใหเพ่ือนเปนฝาย ๆ ในการเตรียมอุปกรณ และนัดวันเร่ิมทํางาน 
 ค. ใหเพ่ือนบอกแมหรือญาติท่ีมีฝมือในการทํากระทงใหมาชวยทําจะไดเสร็จเร็วขึน้ 
 ง. เตรียมของเองคนเดียวกอนแลวขาดอุปกรณอะไรคอยบอกเพ่ือนหามาเพ่ิมเติมทีหลัง 

15.  งานวันเยาวชนแหงชาติปนี้ทางโรงเรียนไดจดัใหนักเรียนสงผลงานเขารวมประกวดโตวาทีใน
หัวขอเร่ือง “เยาวชนไทยกาวไกลสูอาเซียน” โดยนักเรียนจะตองเขาประกวดเปนทีม ซ่ึงภูมิใจได
รับผิดชอบเปนหัวหนาทีมในการนําทีมเขาประกวด ถานักเรียนเปนภูมิใจจะทําอยางไร  
 ก. รอฟงครูเรียกซอมและคอยรับคําส่ังจากครูมาบอกเพ่ือน 
 ข. บอกเพ่ือนใหไปเตรียมหัวขอท่ีจะพูดมาแลวนาํมารวมกัน 
 ค. วางแผนพรอมแบงหนาท่ีใหเพ่ือนเปนผูเสนอหรือผูคาน คนท่ี 1 คนท่ี 2 
 ง. ใหเพ่ือนในทีมไปหาขอมูลในญตัติมาอานเพ่ิมเติมใหมาก ๆ เพราะตนเองไมวาง 

 ประสานประโยชน และชวยเหลือใหทีมหรือกลุมสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตาม                
                วัตถุประสงคท่ีต้ังเอาไวอยางประสบผลสําเร็จ 
16.  ธเนศทํางานในตําแหนงหัวหนาแผนกท่ีบริษัทแหงหนึ่ง ซ่ึงทางบริษัทไดใหแตละแผนก
สรุปผลงานของแผนกตนเองสงใหผูบริหารทราบในสัปดาหหนาเพ่ือใชในการวางแผนการตลาด
ของบริษัทในปถัดไป ถาหากนักเรียนเปนธเนศแผนกนักเรียนจะทําอยางไรเพ่ือใหทีมงานในแผนก
ของตนเองบรรลุตามจดุประสงค  
 ก. ส่ังใหลูกนองคนอ่ืนทําแลวนาํมาสงตนเอง 
 ข. ส่ังใหเลขาสวนตัวของตนเองทําท้ังหมด แลวคอยตรวจสอบ 
 ค. ส่ังใหทุกคนทํารวมกันจนดึกเพ่ืองานจะไดออกมาสมบรูณท่ีสุด 
 ง. ประชุมแผนกแลวขอใหทุกคนสรุปงานของตนเองมาหลอมรวมเปนของแผนก 
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17.  หนวยงานดานการศึกษาแหงหนึ่งไดเชิญทีมวิทยากรมาบรรยายในหัวขอ “ภาวะผูนํากับการ
ทํางานในอาเซียน” เพ่ือเปนการอบรมพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาตาง ๆ ในสังกัด ถานักเรียนเปน
หัวหนาวิทยากรจะทําอยางไร เพ่ือใหทีมวิทยากรประสบผลสําเร็จในการบรรยาย 
 ก. แบงงานใหแตละคนแลวตางคนตางรับผดิชอบหัวขอของตนเองมาบรรยาย 
 ข. ใหหนวยงานท่ีเชิญมาประสานไปยังวิทยากรแตละคนเองวาจะใหบรรยายอะไร 
 ค. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเชิญแลววางแผนรวมกันในทีมวิทยากรเพ่ือแบงหัวขอ
บรรยาย 
 ง. บอกใหคณะวิทยากรคนอ่ืน ๆ ประสานไปท่ีหนวยงานท่ีเชิญเองวาจะไดบรรยายหัวขอ
อะไร 
18.  นัทเปนหัวหนาทีมออกแบบเส้ือผาเคร่ืองแตงการเพ่ือใชในการแสดงละครของกองถายละคร
เร่ืองหนึ่ง แตในทีมนักออกแบบดวยกันเกิดการทะเลาะกันเพราะความคิดท่ีจะออกแบบเส้ือ
นักแสดงนําไมตรงกัน ถานักเรียนเปนนัทนักเรียนจะทําอยางไรใหการออกแบบนี้สําเร็จ  
 ก. เอางานสวนนี้มาทําเองแลวใหท้ัง 2 คน ไปทํางานสวนอ่ืนแทน 
 ข. ไล 2 คนนี้ออกจากทีมงานออกแบบไปเลย แลวหาคนอ่ืนมาทําแทน 
 ค. มอบหมายงานนี้ใหนักออกแบบคนอ่ืนทําและใหงานท้ัง 2 คนทําคนละสวนกัน 
 ง. เรียกท้ัง 2 คนมาคยุเพ่ือหาขอสรุป แลวขอรองใหรวมมือกันเพราะเปนทีมเดียวกัน 

19.  บริษัทแหงหนึ่งตองการผลิตสินคาใหทันตามกําหนดเวลาท่ีลูกคาส่ัง จึงจําเปนตองทํางาน
ตลอด 24 ช่ัวโมง เปนเวลา 5 วันในชวงวนัหยุด ซ่ึงอมรไดเปนหัวหนาฝายผลิตตองควบคุมดูแล
ดวยตนเอง แตในฝายมีพนักงานหลายคนท่ีรูสึกไมอยากทํางานลวงเวลาหลายวันตอกันในชวง
วันหยุด ถานักเรียนเปนอมรจะทําอยางไรใหการผลิตเสร็จทันกําหนด  
 ก. ตั้งกฎขึน้มาวาถาใครไมทําจะถูกทางบริษัทไลออก 
 ข. หักเงินเดือนคนท่ีไมทํางานลวงเวลาใหกับทางบริษัท 
 ค. ขอรองใหพนักงานทํางานเพราะแค 5 วันเอง และไดเงนิคาลวงเวลาดวย 
 ง. จางพนักงานคนอ่ืนมาทําแทน แลวเสนอผูบริหารไลพนกังานท่ีไมทํางานวนัหยุดออก 

20.  โปปเปนหัวหนาทีมวิศวกรในการสรางถนนสายหนึ่ง ซ่ึงตองตัดผานท่ีนาของชาวบานหลาย
คน ซ่ึงชาวบานรูสึกไมคอยพอใจเพราะตองเสียท่ีนาและขาวพรอมเก่ียวแลว ถานักเรียนเปนโปป
จะทําอยางไรเพ่ือใหการสรางถนนเสร็จตามเปาหมายและชาวบานพอใจดวย  
 ก. ดําเนินการสรางถนนตามกําหนดเพราะชาวบานตองเสียสละ 
 ข. ไมสนใจเสียงคดัคานเพราะตนเองปฏิบตัิตามระเบียบท่ีกําหนด 
 ค. พูดคุยกับชาวบานเพ่ือหาขอตกลงรวมกันและใหชาวบานเก่ียวขาวเสร็จกอน 
 ง. สงใหลูกนองหลาย ๆ คนไปเจรจาวาถาชาวบานไมยอมถือเปนการทําผดิกฎหมาย 
 



46 
 

 

 เห็นปญหาสงัคมและลงมือทําเพื่อนาํไปสูการเปลี่ยนแปลง  
  เสนอปญหาสังคมและแสดงความคิดเห็น   
21.  เชอรร่ีเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงมีแฟนเรียนอยูหองเดียวกัน แตพอถึงภาคเรียนท่ี 2 
เชอรร่ีตองออกเรียนกลางคันเนื่องจากตั้งครรภกอนวัยอันควร ทําใหเรียนไมจบเหมือนเพ่ือน ๆ 
ในระดับช้ันเรียนเดียวกัน ปญหาของเชอรร่ีคืออะไรและเปนปญหาสังคมหรือไม  
 ก. การรักแฟนมากเกินไป ไมเปนปญหาสังคมเพราะเปนเร่ืองของความรัก 
 ข. ไมรูจักบทบาทหนาท่ีของตนเองและไมรูจักปองกันซ่ึงเปนปญหาสังคมดวย 
 ค. การหลงคําพูดของแฟนมากเกินไปจนลืมตัว แตก็เปนเร่ืองปกติของวยัรุนท่ัวไป 
 ง. เปนการพิสูจนรักแทท่ีแสดงออกตอแฟนและก็เห็นขาวบอย ๆ จึงไมเปนเร่ืองแปลก 

22.  พราวแสงอาศัยอยูกับยายเพราะคุณพอกับคุณแมแยกทางกันตั้งแตเด็ก และเม่ือทางโรงเรียน
จัดงานวนัแมแลวตองพาแมไปโรงเรียนดวยแตพราวแสงมีแตยายจงึมักจะถูกเพ่ือนลอเสมอ เวลา
เรียนวิชาภาษาไทยครูใหเขียนเรียงความเก่ียวกับครอบครัวของฉนั พราวแสงมักจะนั่งรองไห 
ปญหาของพราวแสงคืออะไร  
 ก. พราวแสงไมอยากใหยายไปโรงเรียนในวนัแม 
 ข. พราวแสงไมชอบเขียนเรียงความวิชาภาษาไทย 
 ค. พราวแสงถูกเพ่ือนลอเพราะไมมีแมเหมือนคนอ่ืน 
 ง. ครอบครัวแตกแยกจึงขาดความอบอุนแตควรปรึกษาปญหากับยาย 

23.  กราฟเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และนองเรียนอยูช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ตอนกลางคนื
กราฟและนองมักจะไมไดนอนเพราะเวลาท่ีพอเมาเหลากลับมาท่ีบานมักจะมาทะเลาะกับแม แลว
ลงมือตบตีแม บางคร้ังก็มาตบตีกราฟกับนองดวย ปญหาครอบครัวของกราฟคืออะไร  
 ก. พอชอบกินเหลาจงึทะเลาะกับแมตลอด 
 ข. กราฟกับนองไมไดนอนในเวลากลางคนืบอยคร้ัง 
 ค. การใชความรุนแรงกับเด็กและสตรีซ่ึงถือเปนความรุนแรงในครอบครัว 
 ง. กราฟและนองถูกครูดุบอยคร้ังเพราะแอบหลับในหองเรียนเวลาครูสอน 

24.  กวยเจงเรียนอยูโรงเรียนแหงหนึง่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงโรงเรียนตั้งอยูในบริเวณท่ีมีการ
ชุมนมุทางการเมืองบอยคร้ัง และโรงเรียนมักจะหยุดเรียนบอยคร้ังทําใหกวยเจงและเพ่ือน ๆ 
เรียนไมทันท้ังยังตองไปเรียนซอมเสริมยังโรงเรียนอ่ืน ๆ และยังเส่ียงตออันตรายจากการชุมนุม
อีกดวย ปญหาของกวยเจงและเพ่ือน ๆ คืออะไร 
 ก. ความวุนวายทางการเมืองสงผลกระทบตอสังคมมากมาย 
 ข. กวยเจงและเพ่ือนเดนิทางไปเรียนลําบากจึงหยดุเรียนบอยคร้ัง 
 ค. กวยเจงและเพ่ือนไมไดไปเรียนหนังสือจงึไมไดทํากิจกรรมรวมกัน 
 ง. กวยเจงและเพ่ือนมีเวลาวางมากไป และไมรูวาจะทําอะไรจึงเสียเวลาเปลา 
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25.  แทนไทนเรียนอยูช้ันประถมศึกษาและมีเพ่ือนท่ีเรียนอยูระดับมัธยมศึกษาชวนไปเลนเกม
หลังเลิกเรียนทุกวนั ตอมาแทนไทนมักจะขาดเรียนบอยคร้ังเพ่ือไปเลนเกมท่ีรานเกมท้ังวัน และ
แทนไทนมักจะมีพฤติกรรมท่ีกาวราวตอพอ-แม เพ่ือนและครูท่ีโรงเรียน ปญหาของแทนไทนคือ
อะไร 
 ก. แทนไทนชอบเลนเกมมากกวาเรียนหนังสือ 
 ข. ขาดการคิดวเิคราะหแยกแยะวาอะไรคือหนาท่ีของตนเอง 
 ค. แทนไทนแสดงพฤติกรรมกาวราวมากเกินไปกับเพ่ือนและครู 
 ง. แทนไทนไมมีเงนิไปเลนเกมท่ีรานเกมจึงไมมีรุนพ่ีชวนไปเลนเกมดวย 

 สามารถเสนอทางเลือกในการแกปญหา  
26.  ฟาใสเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงมีแฟนเรียนอยูหองเดียวกัน แตพอถึงภาคเรียนท่ี 2 
ฟาใสตองออกเรียนกลางคันเนื่องจากตั้งครรภกอนวัยอันควร ทําใหเรียนไมจบเหมือนเพ่ือน ๆ 
ในระดับช้ันเรียนเดียวกัน ถานักเรียนเปนฟาใสควรแกปญหาอยางไร  
 ก. ปรึกษาพอแมเพ่ือแกปญหา และควรตั้งใจเรียน 
 ข. ลาออกจากโรเรียนเพ่ือจะไดเล้ียงลูกไดอยางเต็มท่ี 
 ค. ทําเร่ืองลาคลอดกับทางโรงเรียนกอนแลวคอยกลับมาเรียน 
 ง. แตงงานกับแฟนคนนัน้ใหถูกตองตามกฎหมายกอนแลวคอยกลับมาเรียน 

27.  ประเทศหนึ่งมีการพัฒนาประเทศท่ีชามากท้ังท่ีประชาชนเสียภาษีมากมาย แตนักการเมือง
กลับรํ่ารวย ซ่ึงมีการจัดอันดับการคอรัปช่ันอยูในอันดับตน ๆ ของทวีป และประชาชนไมรับทราบ
ขอมูลเหลานี้ ถานักเรียนเปนผูนําของประเทศนีจ้ะมีแนวทางแกปญหาอยางไร  
 ก. แกปญหาเฉพาะหนวยงานท่ีมีเร่ืองรองเรียน 
 ข. ใหเฉพาะหนวยงานท่ีเก่ียวของแกไขปญหานี้เทานัน้ 
 ค. ไมตองแกไขอะไรเพราะเปนมาทุกสมัยแลวไมไดเดือดรอนอะไร 
 ง. กําหนดเปนนโยบายเรงดวนท่ีตองแกไขและบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 

28.  โดนัทเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และนองเรียนอยูช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ตอนกลางคนื
โดนัทและนองมักจะไมไดนอนเพราะเวลาท่ีพอเมาเหลากลับมาท่ีบานมักจะมาทะเลาะกับแม แลว
ลงมือตบตีแม บางคร้ังก็ตบตีโดนัทกับนองดวย ถานักเรียนเปนโดนัทควรแกปญหาอยางไร  
 ก. พานองหนีออกจากบานไปอาศัยอยูท่ีบานเพ่ือน 
 ข. ใชกําลังตอสูกับพอเวลาท่ีพอตบตีแมและตวัเองกับนอง 
 ค. ปรึกษาญาตผิูใหญหาแนวทางแกปญหาเพราะสงสารแมกับนอง 
 ง. บอกใหแมเตรียมอาวุธไวปองกันตัวเองเวลาท่ีพอทํารายรางกาย 
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29.  ฉลามเรียนอยูโรงเรียนแหงหนึง่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงโรงเรียนตัง้อยูในบริเวณท่ีมีการ
ชุมนุมทางการเมืองบอยคร้ัง และโรงเรียนมักจะหยุดเรียนบอยคร้ังทําใหฉลามและเพ่ือน ๆ เรียน
ไมทันท้ังยังตองไปเรียนซอมเสริมยังโรงเรียนอ่ืน ๆ และยงัเส่ียงตออันตรายจากการชุมนุมอีกดวย 
ถานักเรียนเปนฉลามจะแกปญหาอยางไร  
 ก. ยายโรงเรียนไปเรียนท่ีอ่ืนในตางจังหวดั 
 ข. ออกไปตอตานประทวงกลุมผูชุมนุมท่ีสรางความรําคาญ 
 ค. ออกไปรวมชุมนุมกับกลุมท่ีเห็นดวยเพราะโรงเรียนหยดุ 
 ง. ใชเวลาท่ีหยุดเรียนทบทวนเนื้อหา และอานหนังสือเพ่ิมเติม 

30.  รุจนเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงตองอานหนังสือหนักมากเพ่ือสอบเขามหาวิทยาลัยและ
ตองการศึกษาตอในคณะท่ีพอ-แมคาดหวัง ในมหาวิทยาลัยช่ือดังดวย จงึมีเพ่ือนแนะนําใหรุจนใช
สารเสพติดเพ่ือจะทําใหไมงวง ท้ังยังสามารถอานหนังสือไดท้ังคืน ถานักเรียนเปนรุจนจะมี
แนวทางจัดการปญหานี้อยางไร  
 ก. ใชสารเสพติดเฉพาะเวลาท่ีอานหนังสือเทานั้น 
 ข. อานหนังสืออยางเต็มท่ีโดยกินกาแฟแทนการใชสารเสพติด 
 ค. วางแผนการอานหนังสือโดยทําตารางอานหนังสือตัง้แตเนิน่ ๆ 
 ง. สรางแรงกดดันใหตวัเองมาก ๆ เพ่ือจะไดไมงวงในเวลาอานหนังสือ 

 
**************************************** 

 ขอบใจนักเรียนทุกคนท่ีตัง้ใจทําขอสอบ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(Learning Achievement Test) 

 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   

 
 
คําช้ีแจง: (โปรดอานกอนทําแบบทดสอบ)  

 1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีท้ังหมด 30 ขอ  เวลาท่ีใชในการทําแบบทดสอบ 60 นาที 
2.  ขอสอบเปนแบบปรนยัเลือกตอบ  ชนิด 4 ตัวเลือก  ไดแก  ก.  ข.  ค.  และ ง.  

ซ่ึงนักเรียนสามารถเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดไดเพียงคาํตอบเดยีวเทานัน้ มีการใหคะแนน คือ 
ตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 คําตอบ ได 0 คะแนน 

3.  นักเรียนตองทําเคร่ืองหมายกากบาท  (X)  ลงในกระดาษคําตอบ ตรงชองท่ีเปน
คําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดท่ีนักเรียนเลือกตอบ   ดังเชนตวัอยาง 
 

         ตวัเลือก 
ขอท่ี 

 

ก 
 

ข 
 

ค 
 

ง 

000.     
 

4.  ถาตองการเปล่ียนคําตอบใหมใหขีดเสนทับเคร่ืองหมายกากบาท (X)  จํานวน 2 เสน
ในชองคําตอบเดิมนั้นกอน  แลวทําเคร่ืองหมายกากบาท  (X)  ใหมลงในชองท่ีตรงกับคําตอบท่ี
เลือกตอบใหม                ดังเชนตวัอยาง 
 

         ตวัเลือก 
ขอท่ี 

 

ก 
 

ข 
 

ค 
 

ง 

000.     
 

5.  หามเปดขอสอบกอนเสียงสัญญาณ หรือกอนไดรับอนญุาตจากกรมการคุมสอบ  
6.  หามขีดเขียนลงในกระดาษคําถามหรือแบบทดสอบ 
7.  หามนําแบบทดสอบและกระดาษคาํตอบ ออกนอกหองสอบ เวนแตไดรับอนุญาต 

จากกรรมการคุมสอบ 
8.  หากมีขอสงสัยหรือเกิดปญหาใด ๆ ก็ตาม ใหถามเฉพาะกรรมการคุมสอบเทานั้น 
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 สามเสาหลักพิทักษอาเซียน   
  อธิบายและวิเคราะหเก่ียวกับเสาหลักประชาคมอาเซียนในดานประชาคม 
               การเมืองและความมั่นคง 
1.  การชวยเสริมสรางสันติภาพและเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคในอาเซียนเก่ียวกับ 
เสาหลักดานใด  
 ก. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    
 ข. ประชาคมการเมืองและสังคมอาเซียน 
 ค. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน   
 ง. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

2.  วตัถุประสงคของสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนวิเคลียรแหงเอเชียตะวนัออกเฉยีงใตตรงกับขอใด  
 ก. การยกเลิกการคุกคามและการใชกองกําลัง  
 ข. การไมแทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกันและกัน  
 ค. ใหอาเซียนปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก 
 ง. ใหภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร  

3.  การสรางเครือขายและความสัมพันธระหวางฝายทหารดานการปองกันยาเสพติด อยูในกรอบ
ความรวมมือใดของเสาหลักดานการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (APSC) 
 ก. การสรางความไวเนื้อเช่ือใจกัน    
 ข. กรอบความรวมมือทางทหาร (ADMM) 
 ค. เสรีภาพ และความเปนกลาง (ZOPFAN)   
 ง. การแกไขความขัดแยง (Conflict Resolution) 

4.  อุปสรรคสําคัญของเสาหลักดานการเมืองและความม่ันคงอาเซียน คือขอใด  
 ก. การลดภาษีสินคาหลายชนิดใหนอยลง 
 ข. การเคล่ือนยายแรงงานท่ีมีฝมือภายในอาเซียน 
 ค. การลงทุนจากตางชาตภิายในประชาคมอาเซียน 
 ง. ขอตกลงในเร่ืองการไมกาวกายการเมืองภายในประเทศสมาชิก 

 อธิบายและวิเคราะหเก่ียวกับเสาหลักประชาคมอาเซียนในดานประชาคมเศรษฐกิจ         
          อาเซียน  
5.  อาฟตา (AFTA) มีความเก่ียวของกับอาเซียนอยางไร  
 ก. เปนเขตการคาเสรีอาเซียน    
 ข. เปนเขตการคาสินคาท่ีนําเขาจากเอเชีย 
 ค. เปนเขตปองกันการคามนุษยในอาเซียน   
 ง. เปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในอาเซียน  
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6.  ขอใดเปนจุดประสงคของอาฟตา (AFTA)  
 ก. ขยายความรวมมือใหครอบคลุมทุก ๆ ดาน  
 ข. สงเสริมใหการคาในอาเซียนขยายตัวมากขึ้น 
 ค. สงเสริมการเจรจาแกไขความขดัแยงอยางสันต ิ  
 ง. รณรงคการเสริมสรางเสรีภาพและความเปนกลาง     

7.  ถานักเรียนเปนผูท่ีมีหนาท่ีในการวางแผนเก่ียวกับแผนงานในเชิงบูรณาการในดานเศรษฐกิจ
ตาง ๆ ขององคกรเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน นักเรียนจะเลือกศึกษาขอมูลจากขอใด  
 ก. AEC Blueprint   
 ข. APSC Blueprint       
 ค. ASCC Blueprint       
 ง. ASEAN Blueprint 

8.  การคาระหวางอาเซียนกับประเทศไทยนบัตั้งแตมีการจัดตัง้อาฟตา (AFTA) มีแนวโนมเปน
อยางไร  
 ก. คอยๆ ขยายตวัอยางชา ๆ    
 ข. การขยายตัวลดลงไมมาก 
 ค. มีอัตราคงท่ีเร่ือย ๆ ตลอดมา    
 ง. ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นอยางเร่ือย ๆ 

        อธิบายและวิเคราะหเก่ียวกับเสาหลักประชาคมอาเซียนในดานประชาคมสงัคม 
            และวัฒนธรรมอาเซยีน 
9.  ขอใดไมใชวตัถุประสงคหลักของเสาหลักดานสังคมละวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)  
 ก. แกไขผลกระทบตอสังคม         
 ข. การรวมมือทางการทหาร 
     ค. สงเสริมความยั่งยนืของส่ิงแวดลอม        
 ง. การสรางประชาคมแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร 

10.  ถานักเรียนเปนนักวจิัยเก่ียวกับวัฒนธรรมในอาเซียนท่ีตองการวิจัยเก่ียวกับวฒันธรรม
รวมกันของผูคนในภูมิภาคอาเซียนและลุมน้ําโขงท่ีมีมานานหลายรอยป จะเลือกวจิัยในประเดน็ใด  
 ก. ขาวและการทอผา     
 ข. การแตงกายและภาษา 
 ค. ความเช่ือและวรรณคด ี     
 ง. ประเพณีสงกรานตและลอยกระทง 
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11.  การแกไขขจัดความยากจน เปนแผนงานการจดัตั้งเสาหลักดานสังคมละวัฒนธรรมอาเซียน
ในเร่ืองใด  
      ก. การพัฒนาการศึกษา           
 ข. ความยัง่ยืนดานส่ิงแวดลอม 
     ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย         
 ง. การคุมครองและสวัสดิการสังคม 

12.  เพราะเหตุใดฟลิปปนสจึงนับถือศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําชาตเิพียงประเทศเดยีวใน
อาเซียน 
      ก. ผูคนอพยพมาจากท่ีอ่ืน          
 ข. ผูนาํประเทศเคยบังคบัใหนับถือ 
      ค. เคยเปนอาณานิคมของสเปนมากอน        
 ง. ประชาชนไปศึกษาตางประเทศจํานวนมาก  
 
 อาเซียนแลกเปลีย่นสัมพันธ 
  อธิบายและวิเคราะหเก่ียวกับความสัมพันธภายนอกอาเซียน: อาเซียน +3 
13.  อะไรคือจดุประสงคหลักของการรวมกลุมกันของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Tree)  
 ก. การขจัดความขดัแยงในอาเซียน    
 ข. การยายฐานการผลิตมาสูอาเซียน 
 ค. การรวมมือฟนฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค   
 ง. การปลอยเงินกูใหประเทศสมาชิกอาเซียน 

14.  การรวมกลุมระหวางอาเซียนกับ จนี ญี่ปุน และเกาหลีใต หรืออาเซียนบวกสามจะนาํไปสูการ
จัดตัง้หนวยงานใดตามมาในอนาคต  
 ก. ประชาคมเอเชียแหงชาติ     
 ข. ประชาคมสหประชาชาติ  
 ค. สหภาพเอเชียตะวนัออก    
 ง. ประชาคมเอเชียตะวนัออก 

15.  จีนเปนประเทศคูเจรจาแรกของอาเซียนท่ีภาคยานุวตัิสนธิสัญญามิตรภาพ “ภาคยานุวัต”ิ 
หมายความวาอยางไร  
 ก. การลงนามรวมกันในสนธิสัญญา    
 ข. การประชุมรวมกันระหวางสองประเทศ 
 ค. การรวมมือกันในการจดัตั้งประชาคมอาเซียน  
 ง. การใหความยินยอมท่ีจะผูกพันตามสนธิสัญญา 
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16.  การท่ีอาเซียนรวมมือตกลงกันกับญี่ปุนสงผลใหอาเซียนไดรับประโยชนในดานพลังงาน
อยางไร ท่ีมีสวนชวยแกวิกฤติพลังงานในอาเซียนได  
 ก. การถายทอดเทคโนโลยดีานพลังงานทดแทน 
 ข. การสงน้ํามันมาใหประเทศไทยเปนประเทศหลัก 
 ค. การขายน้ํามันใหประเทศสมาชิกอาเซียนในราคาถูก 
 ง. การสงเสริมการผลิตรถยนตท่ีวิ่งไดโดยไมตองใชน้ํามัน 

 อธิบายและวิเคราะหเก่ียวกับความสัมพันธภายนอกอาเซียน: อาเซียน +6  
17.  ขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศอาเซียนบวกหก (ASEAN Plus Six) ในระยะท่ี 2 เนน
เร่ืองใดท่ีชวยสรางความสามารถของประเทศสมาชิก 
 ก. การปองกันประเทศและการเปดเสรี   
 ข. ความรวมมือและอาวุธทางการทหาร 
 ค. การอํานวยความสะดวกและการเปดเสรี   
 ง. การคาการลงทุนระหวางประเทศและการทหาร 

18.  เดิมความสัมพันธระหวางอาเซียนกับนิวซีแลนดเปนไปในลักษณะประเทศผูใหกับประเทศ
ผูรับ หมายความวาอยางไร  
 ก. อาเซียนชวยในการพัฒนาตอประเทศนวิซีแลนด 
 ข. อาเซียนไดรับความรวมมือในการพัฒนาจากนวิซีแลนด 
 ค. อาเซียนชวยลงทุนในประเทศนิวซีแลนดจนเศรษฐกิจดขีั้น 
 ง. อาเซียนใหเงินทุนชวยเหลือนิวซีแลนดในการพัฒนาดานตาง ๆ 

19.  การท่ีอาเซียนบวกหกจะชวยปรังปรุงและพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจแกประเทศสมาชิก
จะตองพัฒนาส่ิงใดท่ีมีความสําคญักอนส่ิงอ่ืน  
 ก. การขยายอุปสงคในภูมิภาค 
 ข. เนนความชํานาญในการผลิตสินคา 
 ค. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหเช่ือมโยงกัน 
 ง. พัฒนาความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศสมาชิก 

20.  เพราะเหตุใดออสเตรเลียจึงใหความสําคญัตอสถานการณทางการเมืองและความม่ันคงใน
อาเซียนโดยเฉพาะเร่ืองการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ  
 ก. มีชาวออสเตรเลียอาศยัในอาเซียนจํานวนมาก 
 ข. สงผลกระทบตอเสถียรภาพและความม่ันคงโดยตรง 
 ค. มีการขนยายอาวุธสงครามผานทางประเทศออสเตรเลีย 
 ง. สงผลกระทบตอการคาขายและการทองเท่ียวของออสเตรเลีย 
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21.  ถาอาเซียนไมมีการรวมกลุมตามกรอบความรวมมือของอาเซียนบวกหกแลว จะสงผลกระทบ
อยางไรตออาเซียนบาง  
 ก. ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของอาเซียนลดลง 
 ข. ออสเตรเลีย อินเดียและจีนไมมีการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ค. ไมสามารถเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดได 
 ง. การผลิตสินคาในแตละประเทศมีปริมาณลดลงเพราะไมไดสงออกไปขายในอาเซียน 

 อธิบายและวิเคราะหเก่ียวกับความสัมพันธระหวางอาเซียนกับสหภาพยโุรป  
               และสหประชาชาติ 
22.  ขอใดไมใชขอตกลงท่ีอาเซียนขอใหสหภาพยุโรป (EU) พิจารณามีบทบาทท่ีสรางสรรคยิ่งขึ้น
ในเร่ืองของการเช่ือมโยง  
 ก. ดานโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีจําเปน 
 ข. ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 ค. การปองกันการคาสัตวปาและพรรณพืชท่ีใกลสูญพันธุ 
 ง. ดานสถาบนัและประชาชนในการลดชองวางเพ่ือการพัฒนา 

23.  ขอใดคือความรวมมือท่ีไดจากการหารือรวมกันระหวางรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกับ
เลขาธิการสหประชาชาติ  
 ก. การใหทุนการศึกษาแกประเทศยากจนในอาเซียน 
 ข. การลงทุนชวยเหลือประเทศดอยพัฒนาในอาเซียน 
 ค. การแกปญหาภัยแลงและน้ําทวมในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ง. การแลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับประเด็นในภูมิภาคและระหวางประเทศ 

24.  การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ คร้ังท่ี 2 อาเซียนไดรับสถานะผูสังเกตการณใน
องคการสหประชาชาติ สะทอนถึงความไววางใจตออาเซียนและบทบาทของอาเซียนท่ีมีตอ
ประชาคมโลกอยางไร 
 ก. เห็นความสําคัญของการเปนสังคมเดียวกันจึงจาํเปนจะตองพัฒนาใหทุกประเทศ
เติบโตไปพรอมกัน 
 ข. การเรงรัดพัฒนาใหทุกประเทศในอาเซียนเปนประเทศท่ีพัฒนาเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลก 
 ค. สงเสริมการพัฒนาดานสาธารณูปโภคท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานของการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจภายในอาเซียนและประชาคมโลก 
 ง. บทบาทเชิงสรางสรรคของอาเซียนรองรับกับความพยายามในประชาคมโลกท่ีจะ
รวมมือกันสรางความสงบสุขและการพัฒนาท่ีเทาเทียม 
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25.  บทเรียนจากปญหาดานเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปท่ีอาเซียนเรียนรู 
อาเซียนตองปรับตวัอยางไรเพ่ือไมใหประสบปญหาเหมือนสหภาพยุโรป  
 ก. การสงเสริมใหชาวตางชาติเขามาลงทุนในอาเซียน 
 ข. ออกกฎหมายหรือขอตกลงรวมกันในการคาและการลงทุน 
 ค. ใหประเทศสมาชิกในอาเซียนเปนเจาของบริษัทมากกวาใหตางชาต ิ
 ง. ใชจายประหยัดไมฟุมเฟอยและไมใชนโยบายประชานิยมมากเกินไป 

26.  ความรวมมือดานสังคมและวฒันธรรมระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรปขอใดท่ีสําคญัท่ีสุด
และถือไดวามีผลกระทบตอคณุภาพชีวิตของประชากรโลกดวย  
 ก. การลดและขจัดอุปสรรคทางการคา   
 ข. การตั้งจดุคอยตรวจจับสินคาหนภีาษี 
 ค. การปฏิรูปสถาบันการเงนิระหวางประเทศ   
 ง. การปองกันการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
 
 ความสําคัญภายหนาอาเซยีน   
  อธิบายและวิเคราะหเก่ียวกับปญหาและสิ่งท่ีทาทายของประชาคมอาเซยีน  
27.  ปญหาใหญของการรวมกลุมอาเซียนท่ีไมมีการกําหนดมาตรการรวมกันในการวางแผนการ
ผลิตจึงมีสินคาเกษตรหรือแรธาตุท่ีคลายกัน เกิดขึน้จากสาเหตุใด  
 ก. สภาพภูมิศาสตรท่ีคลายคลึงกัน    
 ข. มีโรงงานท่ีเหมือนกันหลายแหง 
 ค. เปนอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน   
 ง. ความแตกตางทางดานเทคโนโลย ี

28.  ขอใดคือตัวอยางของความขดัแยงระหวางประเทศท่ีสําคัญในอาเซียนและเปนอุปสรรคของ
การรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียนอีกดวย 
 ก. ปญหาพรมแดนระหวางประเทศไทย-กัมพูชา 
 ข. การลักลอบคายาเสพตดิบริเวณสามเหล่ียมทองคํา 
 ค. การกําหนดพรมแดนทางทะเลของประเทศอินโดนีเซีย 
 ง. ปญหาความไมสงบของสามจงัหวัดชายแดนภาคใตของไทย 

29.  ถาตองการขจัดปญหาและอุปสรรคของการรวมกลุมอาเซียนใหลดลงหรือหมดไปและสราง
อาเซียนใหเปนสังคมแหงความสันติสุขอยางแทจริงตองทําอยางไรจึงจะประสบผลสําเร็จ  
 ก. สงอาหารไปชวยเหลือประเทศท่ีขาดแคลน 
 ข. ใหแหลงพักพิงแกผูอพยพและผูล้ีภัยสงคราม 
 ค. การใหเงินทุนชวยเหลือแกประเทศท่ีดอยพัฒนา 
 ง. เรงพัฒนาท้ังสามเสาหลักใหคืบหนาเทาเทียมกัน 
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30.  ถึงแมวากฎบตัรอาเซียนจะกําหนดไวชัดเจนถึงหลักประชาธิปไตยและใหประเทศสมาชิกยึด
ม่ันในรัฐบาลท่ีมาจากวิถีทางของรัฐธรรมนญู แตยังมีปญหาดานความเปนประชาธิปไตยใน
อาเซียน เพราะเหตผุลในขอใด  
 ก. ขาดการประชาสัมพันธขอมูลของกฎบัตรอาเซียน 
 ข. การไมยึดม่ันในกฎบตัรอาเซียนของประเทศสมาชิก 
 ค. ความไมสนใจท่ีจะบงัคับใชกฎบตัรอาเซียนอยางจริงจัง 
 ง. การปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนมีหลายรูปแบบ 
 

**************************************** 
 
 ขอบใจนักเรียนทุกคนท่ีตัง้ใจทําขอสอบ 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมของนกัเรียน 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี...... เร่ือง.................................................................................. 
 

การรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
(การทํากิจกรรมตามข้ันตอนการจัดการ

เรียนรูตามแผนฯ เชน สนใจชม 
คลิปวีดิโอ รวมวิเคราะห แสดงความ

คิดเห็น การตอภาพ เปนตน) 

การรวมกิจกลุม 
(การแบงกลุมเอง และการ

แบงกลุมตามวิธีการท่ีผูสอนระบุ
ไวอยางตั้งใจ การแบงหนาท่ี

รับผิดชอบการ ใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม เปนตน) 

การตอบคําถาม 
(การตอบคําถามจากการชม 
คลิปวีดิโอ การตอบคําถาม
ตามประเด็นท่ีครูถาม การ
ตอบคําถามในการทํางาน 

เปนตน) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
  

     (ลงช่ือ) ……………………………………………………  ผูสังเกต 
   (……………………………………………….) 
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แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี …... เร่ือง................................................................................. 
 

พฤติกรรมการสอน 
(การจัดกระบวนการเรียนรูตาม
ข้ันตอนแตละข้ันตอนตามแผนฯ 

การกระตุนการเรียนรู การใช
จิตวิทยา การสรางบรรยากาศใน

การเรียนรู เปนตน) 

สิ่งท่ีเปนจุดเดน 
(การจัดการเรียนรูตามข้ันตอน 

RBL การสรางนิสัยในการเรียนรู 
การสงเสริมใหนักเรียนสืบคน
ขอมูล ใชกระบวนการ/ทักษะ

ตาง ๆ เปนตน) 

สิ่งท่ีตองปรับปรุง 
(การจัดการเรียนรูตามข้ันตอน 
RBL  การเตรียม/ใชสื่อการ

เรียนรู การใชคําถาม การอธิบาย
ข้ันตอนการทํางาน/ใบงาน เปน

ตน) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
  

     (ลงช่ือ) …………………………………………………… ผูสังเกต 
    (…………………………………………………….) 
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แบบสัมภาษณสะทอนผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

การสัมภาษณ คร้ังท่ี ........ วันท่ี ........ เดือน ........................ พ.ศ. .......... เวลา ............ น.  
สะทอนผลหลังการจัดการเรียนรูแผนท่ี ........-......... วงจรท่ี .........  รายวิชาเพ่ิมเติม ส 33202 
 
จุดมุงหมายในการสัมภาษณ............................................................................................ 

1. การจัดกิจกรรมการสอนช่ัวโมงนีภ้าพรวมเปนอยางไรบาง (การจัดกระบวนการเรียนรูแตละ
ขั้นตอน ส่ือ ภาระงาน/ช้ินงาน) ....................................................................................... 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

2.  นักเรียนชอบกิจกรรมการสอนใดมากท่ีสุด เพราะอะไร (การเลือกปญหา การชมคลิบวีดิโอ 
การวิเคราะหประเดน็ตาง ๆ จากบทความ) ....................................................................... 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

3.  นักเรียนคดิวาการเรียนการสอนใดบาง ท่ีนักเรียนรูสึกชอบนอยท่ีสุด เพราะอะไร (ขั้นตอนการ
สรุปผลออกมาเปนการเขียนรายงานวิจัยเปนแบบ 5 บท เพราะยังไมเคยทํามากอน) ................. 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

4.  การจดักิจกรรมการสอนช่ัวโมงนี้นักเรียนอยากใหปรับปรุงขั้นตอนหรือกิจกรรมใดบาง  
(การอธิบายพรอมพาเขียนเคาโครงการเขียนสรุปผลแบบรายงานวจิัย 5 บทใหมากขึ้น) ............. 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
 
 -2- 
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5. การจัดกิจกรรมการสอนช่ัวโมงตอไปนักเรียนอยากใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไรบาง 
(การชมคลิปวีดิโอใหมากกวานี้ พรอมท้ังมีการวิเคราะหประเด็นคําถามดวย) ........................... 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

6.  การจัดกิจกรรมการสอนช่ัวโมงตอไปนักเรียนอยากใหมีการวัดและประเมินผลอยางไรบาง 
(การตรวจงานใหคะแนนมาก ๆ มีการทดสอบแตละเร่ืองตามใบความรู การประเมินจากการ 
ปฏิบัติและภาระงาน/ช้ินงาน) ........................................................................................ 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม: .................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 

      (ลงช่ือ) …………………………………………………… ผูสัมภาษณ 
  (……………………………………………………) 

 …………/…………………/……………… 
 




