รายงานการจัดกิจกรรมวันอาเซียน
ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

คานา
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งที่ รับผิดชอบดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับอาเซียน
ศึกษา โดยนาหลักสูตรอาเซียน (Asean Curriculum Sourcebook) จัดกิจกรรมชุมนุมอาเซียนศึกษา
นิทรรศการอาเซียน ตอบปัญหาอาเซียน การแสดงวัฒนธรรมประจาชาติ ทั้ง 10 ประเทศ และกิจกรรม
อื่น ๆ อีกมากมาย และปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงและแสวงหาโอกาสท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรมวันอาเซียน มีการตอบ
ปัญหาอาเซียน กิจกรรมการแสดงประเทศอาเซียน นิทรรศการอาเซียน กิจกรรมอาเซียนทูเดย์ และการ
แต่งกายชุดประจาชาติอาเซียนเพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่อาเซียนจะต้องดาเนินการ และคานึงถึงโลกของการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงจัดให้มีโครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดย
ผู้เรียนเข้าใจและเห็นความสาคัญของการจัดตั้งอาเซียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน และ
ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

คณะผู้จัดทา
นางสาวแจ่มละมัย โจระสา และคณะ

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา................................................................................................................................. ก
สารบัญ................................................................................................................................... ข
บทที่
1 บทนา..................................................................................................................... 1
2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง.................................................................................................. 3
3 วิธีดาเนินการ........................................................................................................... 7
4 ผลการดาเนินงาน.................................................................................................... 11
5 สรุปผลการดาเนินงาน............................................................................................... 14
อ้างอิง..............................................................................................................................

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กาหนดให้การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม
แห่งการเรียนรู้และเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษา
ในปัจจุบันไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้น ทุกคนในสังคมควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และที่สาคัญ
โรงเรี ยนต้องจัดการเรียนรู้ให้ทันกับสังคมโลกาภิวัฒ น์ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมความ
ร่ ว มมือทางการศึกษาระหว่างประเทศในกลุ่ มประชาคมอาเซียนได้เรียนรู้ภ าษาและวัฒ นธรรมอย่า ง
หลากหลาย
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็น
ชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าท้าย ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง
เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิก ในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ในปีนั้นเองจะมีการเปิด
กว้างให้ประชาชนในแต่ละประเทศสามารถเข้าไปทางานในประเทศ อื่น ๆ ในประชาคมอาเซียนได้อย่าง
เสรี เสมือนดังเป็นประเทศเดียวกันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หนึ่งที่รับผิดชอบดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับอาเซียนศึกษา โดย
นาหลักสูตรอาเซียน (Asean Curriculum Sourcebook) จัดกิจกรรมชุมนุมอาเซียนศึกษา นิทรรศการ
อาเซียน ตอบปัญหาอาเซียน การแสดงวัฒนธรรมประจาชาติ ทั้ง 10 ประเทศ และกิจกรรมอื่น ๆ อีก
มากมาย และปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงและแสวงหาโอกาสท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่อาเซียนจะต้องดาเนินการ และคานึงถึงโลกของ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงจัดให้มีโครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โดยผู้เรียนเข้าใจและเห็นความสาคัญของการจัดตั้งอาเซียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน และ
ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

2
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อจัดกิจกรรมวันอาเซียน ให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสาคัญของการจัดตั้งอาเซียน
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับ
นักเรียนเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน
2.3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนศึกษา จานวน 1,515 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนเห็นความสาคัญของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
3.2.2 นักเรียนตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ระยะเวลา
พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
งบประมาณ
5,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวแจ่มละมัย โจระสาและคณะ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรบูรณาการอาเซียนศึกษา โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
ความนา
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ได้จัดทาหลักสูตรบูรณาการอาเซียนศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้มีการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้โรงเรียนส่งเสริม สร้างความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ
สร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของประชาคมอาเซียน ให้มีบ ริบทของการอยู่ร่วมกัน ให้คุณค่าและคงไว้ ซึ่งมรดก
ทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน เพื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและ
วัฒนธรรม โดยคานึงถึงโลกการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรบูรณาการอาเซียนศึกษา โรงเรียนได้จัดทาขึ้นเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เป็น
รูปธรรม และการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยการกาหนดโครงสร้างตัวชี้วัด จากสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 บูรณาการกับหลักสูตรอาเซียน
วิสัยทัศน์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
ภายในปี 2563 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร มุ่งrพฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม มีส่วนร่วม เพื่อก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. พัฒนารูปแบบการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยใฝ่เรียนรู้ เชิดชู คุณธรรม มีความเป็นจิตอาสา
3. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีจิตสานึก
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานด้วยเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. ส่งเสริมความเป็นไทยการอนุรักษ์ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสังคมแห่งการเรียนรู้
7. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4
เป้าประสงค์
ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านคุณธรรม วิชาการตามมาตรฐานสากล
มความเป็นไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรบูรณาการอาเซียนศึกษา โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5
ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่เผชิญได้อย่ างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลั กเหตุผ ล คุณธรรมและข้อมูล สารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
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5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรบูรณาการอาเซียนศึกษา โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

6
ผังมโนทัศน์เป้าหมายหลักสูตร

เป้าหมาย
หลักสูตร
5 กรอบเนื้อหา

โดยผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่
ประชาชน สถานที่ สื่อ แนวคิด

บทที่ 3
วิธีดาเนินงาน
การจัดกิจกรรมวันอาเซียน จัดขึ้นที่โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา
13.00-16.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 80 คน และ นักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 1,511 คน มี
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ม.ต้น ม.ปลาย
2. กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน
3. กิจกรรมการแต่งกายชุดประจาชาติอาเซียน
4. กิจกรรมการแสดงประเทศอาเซียน
5. เสียงตามสาย อาเซียนทูเดย์
วิธีดาเนินการ
1. การวางแผน
1.1 ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
1.2 ประชุมและมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.3 กาหนดกิจกรรมการจัดงานวันอาเซียน
2. ดาเนินการตามโครงการ
2.1 กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ม.ต้น ม.ปลาย
2.2 กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน
2.3 กิจกรรมการแต่งกายชุดประจาชาติอาเซียน
2.4 กิจกรรมการแสดงประเทศอาเซียน
2.5 เสียงตามสาย อาเซียนทูเดย์
3. สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
4. รายงานผล
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กาหนดการจัดกิจรรมวันอาเซียน วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เวลา 13.00 - 13.30 น. ประธานกล่าวเปิดงานวันอาเซียน
เวลา 13.30 - 13.50 น. การแสดงเปิดงานราวงมาตรฐาน
เวลา 13.50 - 14.10 น. ตอบปัญหาอาเซียนชิงรางวัลบนเวที
เวลา 14.10 - 14.40 น. กิจกรรมเต้นบาสะโล๊ฟจากชุมนุมอาเซียน
เวลา 14.40 - 15.00 น. กิจกรรมเต้น Cover dance
เวลา 15.20 - 15.40 น. ตอบปัญหาอาเซียนชิงรางวัลบนเวที
เวลา 15.40 - 16.00 น. สรุปกิจกรรม มอบรางวัล และประธานกล่าว
ปิดงานวันอาเซียน
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แบบประเมินการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ( ASEAN WEEK)
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
คาชี้แจง แบบประเมินมี 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน ตอนที่ 2 เป็นการประเมิน
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน และตอนที่ 3 เป็นการประเมินความพึงพอใจโดยรวม
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
นักเรียน
ครู

(จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 350 คน)

2.โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องบอกระดับคุณภาพกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนตามความเป็นจริง

( 5 หมายถึง ดีเยี่ยม 4 หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ปรับปรุง )
ที่

รายการ
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เป็นกิจกรรมทีให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งที่จะเข้าเป็นสมาชิก
ของประชาคมอาเซียน
นักเรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
หรือในชีวิตประจาวันได้
ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
มีบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
กิจกรรมการแสดงของประเทศอาเซียนมีความ
เหมาะสม
กิจกรรมนิทรรศการอาเซียนมีความเหมาะสม
กิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียนมีความเหมาะสม
มีการบูรณาการ 5 กรอบเนื้อหาหลักสูตรอาเซียน คือ
1) ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 2) การเห็นคุณค่าอัต
ลักษณ์และความหลากหลาย 3) การเชื่อมโยงโลกและ
ท้องถิ่น 4) การส่งเสริมความเสมอภาคและความ
ยุติธรรม และ 5) การทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่
ยั่งยืน

ระดับคุณภาพ
4
3
2

1
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3.โดยรวมแล้ว ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนเพียงใด
พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย

พึงพอใจน้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะอื่น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.29

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา
13.00-16.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตอบแบบสอบถาม และมีวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
การประเมินผล
นักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมอาเซียน ดังนี้
4.1.1 นักเรียน ผลการประเมินกิจกรรมอาเซียนของนักเรียน มีดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
เป็นกิจกรรมทีให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้กับ
นักเรียน
เป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักที่จะเข้าเป็น
สมาชิกของประชาคมอาเซียน
นักเรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
หรือในชีวิตประจาวันได้
ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมนิทรรศการ ป้ายความรู้ มุมอาเซียนมีความ
เหมาะสม
กิจกรรมการแสดงของประเทศอาเซียนมีความ
เหมาะสม
กิจกรรมการแต่งกายชุดประจาชาติอาเซียนมีความ
เหมาะสม
กิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียนมีความเหมาะสม
กิจกรรมอาหารประจาชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
มีความเหมาะสม

ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
70.45 19.64 9.91
73.79 13.11 13.10

1

62.33 25.15 12.52
70.32 17.15 12.12
63.43 18.44 18.13
62.33 25.15 12.51
56.78 29.64 7.41
74.48 15.76 9.76
65.16 24.34 10.50
60.02 27.32 12.66

การประเมินกิจกรรมอาเซียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมอาเซียน
ในระดับ “ดีเยี่ยม”จากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ กิจกรรมกิจกรรมการแต่งกายชุดประจาชาติ อาเซียนมี
ความเหมาะสม (ร้อยละ74.48) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน (ร้อยละ73.79)
และเป็นกิจกรรมทีให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ร้อยละ70.45)
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4.1.2 ครู ผลการประเมินกิจกรรมอาเซียนของครู มีดังนี้
ที่
รายการ
1 เป็นกิจกรรมทีให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน
3 เป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียน
4 นักเรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน หรือ
ในชีวิตประจาวันได้
5 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
6 กิจกรรมนิทรรศการ ป้ายความรู้ มุมอาเซียนมีความ
เหมาะสม
7 กิจกรรมการแสดงของประเทศอาเซียนมีความเหมาะสม
8 กิจกรรมการแต่งกายชุดประจาชาติอาเซียนมีความ
เหมาะสม
9 กิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียนมีความเหมาะสม
10 กิจกรรมอาหารประจาชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีความ
เหมาะสม

5
70.32
70.45
61.28

ระดับคุณภาพ
4
3
17.15 12.12
19.64 9.91
20.35 18.37

54.19

27.11

18.70

52.51
70.22

35.86
16.63

11.63
13.15

70.22
61.28

16.63
20.35

13.15
18.37

54.19
52.51

27.11
35.86

18.70
11.63

2

การประเมินกิจกรรมอาเซียนของครู พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมอาเซียน ในระดับ “ดี
เยี่ยม”จากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ เเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน (ร้อยละ
79.45) เป็นกิจกรรมทีให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ร้อยละ70.32) และกิจกรรมนิทรรศการ ป้าย
ความรู้ มุมอาเซียนมีความเหมาะสมแลกิจกรรมการแสดงของประเทศอาเซียนมีความเหมาะสมะ (ร้อยละ
70.22)

1
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4.1.3 ผู้ปกครอง ผลการประเมินกิจกรรมอาเซียนของผู้ปกครอง มีดังนี้
ที่
รายการ
1 เป็นกิจกรรมทีให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน
3 เป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียน
4 นักเรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน หรือ
ในชีวิตประจาวันได้
5 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
6 กิจกรรมนิทรรศการ ป้ายความรู้ มุมอาเซียนมีความ
เหมาะสม
7 กิจกรรมการแสดงของประเทศอาเซียนมีความเหมาะสม
8 กิจกรรมการแต่งกายชุดประจาชาติอาเซียนมีความ
เหมาะสม
9 กิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียนมีความเหมาะสม
10 กิจกรรมอาหารประจาชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีความ
เหมาะสม

5
61.28
54.19
52.51

ระดับคุณภาพ
4
3
20.35 18.37
27.11 18.70
35.86 11.63

54.19

27.11

18.70

63.43
62.33

18.44
25.15

18.13
12.52

56.78
69.37

29.61
15.75

7.41
14.88

61.96
74.48

20.17
15.76

18.87
9.76

2

การประเมิน กิจ กรรมอาเซีย นของผู้ ปกครอง พบว่า ผู้ ป กครองนัก เรีย น มี ความคิดเห็ นต่ อ
กิจกรรมอาเซียน ในระดับ “ดีเยี่ยม”จากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ กิจกรรมอาหารประจาชาติอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศมีความเหมาะสม (ร้อยละ74.48) เกิจกรรมการแต่งกายชุดประจาชาติ อาเซียนมีความ
เหมาะสม (ร้อยละ 69.37) และความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 63.43)
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บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปผลการศึกษา
กิ จ กรรมวั น อาเซี ย น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด กิ จ กรรมวั น อาเซี ย น ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจและเห็ น
ความส าคั ญของการจั ดตั้ ง อาเซี ย น เพื่อ ให้ นัก เรี ยนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ดกิ จ กรรมวัน อาเซี ย น สร้ า ง
ประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน และเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการเป็น
สมาชิกของประชาคมอาเซียน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. กิจกรรมวันอาเซียน เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2558
มีดังนี้ มีนายพนมเทพ สังขะวรรณ ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เป็นประธาน กล่าวเปิดงานวัน
อาเซียน โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
2. นักเรียนแต่ละห้องจัดนิทรรศการประเทศอาเซียน มีนักเรียน และครูเข้าร่วมกิจกรรม
นั กเรี ย น 1,511 คน และครู บุ ค ลากรทางการศึก ษา 80 คน และผู้ ป กครองนั กเรีย น 37 คนเข้า ร่ว ม
กิจกรรม
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน และมีความเข้าใจถึงการเป็นสมาชิกของ
ประเทศอาเซียน และการตอบแบบสอบถามการจัดกิจกรรมวันอาเซียน การประเมินกิจกรรมอาเซียนของ
นักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมอาเซียน ในระดับ “ดีเยี่ยม”จากมากไปน้อย 3
อันดับ ได้แก่ กิจกรรมกิจกรรมการแต่งกายชุดประจาชาติอาเซียนมีความเหมาะสม (ร้อยละ74.48) เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน (ร้อยละ73.79) และเป็นกิจกรรมทีให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน (ร้อยละ70.45)
ส่วนการประเมินกิจกรรมอาเซียนของครู พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมอาเซียน ในระดับ
“ดีเยี่ยม”จากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ เเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน (ร้อยละ
79.45) เป็นกิจกรรมทีให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ร้อยละ70.32) และกิจกรรมนิทรรศการ ป้าย
ความรู้ มุมอาเซียนมีความเหมาะสมแลกิจกรรมการแสดงของประเทศอาเซี ยนมีความเหมาะสมะ (ร้อยละ
70.22)
และการประเมินกิจกรรมอาเซียนของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมอาเซียน ในระดับ “ดีเยี่ยม”จากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ กิจกรรมอาหารประจาชาติอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศมีความเหมาะสม (ร้อยละ74.48) เกิจกรรมการแต่งกายชุดประจาชาติ อาเซียนมีความ
เหมาะสม (ร้อยละ 69.37) และความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 63.43)
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ข้อเสนอแนะ ในการจัดกิจรรมวันอาเซียน ควรดาเนินกิจกรรมทั้งวัน เพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในงานอย่างเต็มที่ และเกิดการเรียนรู้

ประมวลภาพกิจกรรมวันอาเซียน
ปีการศึกษา 2558

ภาพ : ผู้อานวยการโรงเรียน นายพนมเทพ สังขะวรรณ ประธานในพิธีรับฟัง
คากล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานตามลาดับ

ภาพ : คณะครูเข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดประจาชาตอาเซียน
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ภาพ : นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน

ภาพ : กิจกรรมการแสดงเต้นบาสโล๊ฟ

ภาพ : สัมภาษณ์ความรู้สึกนักเรียนที่ทาการแสดงเต้นบาสะโล๊ฟ
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ภาพ : นักเรียนคนเก่งตอบปัญหาความรู้อาเซียนบนเวที

ภาพ : คณะครูเข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดประจาชาตอาเซียน

ภาพ : การเดินแบบชุดอาเซียนแต่ละระดับชั้น
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ภาพ : การเดินแบบชุดอาเซียนแต่ละระดับชั้น

ภาพ : การแสดง cover dance

ภาพ : การแสดงราวงมาตรฐาน

อ้างอิง
.
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