Abstract
โครงงาน Small Book of ASEAN เป็นโครงงาน
จัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้มีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ในลักษณะงาน
กลุ่ม โดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หรือจากเอกสารต่างๆ แล้ว
นาข้อมูลที่ได้มาจัดทาเป็นสมุดเล่มเล็ก แล้วนาเสนอข้อมูลของตนเอง
ต่อไป
จากการให้นักเรียนทาโครงงาน พบว่า
นักเรียนทุกกลุ่ม
สามารถทาสมุดเล่มเล็กในรูปแบบที่เป็นภาษาอังกฤษได้ผลงานที่ดี มีหัวข้อ
ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ชื่อประเทศ ชื่อดอกไม้ประจาชาติ สัตว์
ประจาชาติ อาหารประจาชาติ คาทักทาย และเพลงอาเซียน เป็นต้น
นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถนาเสนอความรู้ใหม่ๆแก่เพื่อนคนอื่นๆที่อยู่
ในชั้นเรียนได้อีกด้วย ทาให้ทุกคนรู้จักกลุ่มประเท ศในแถบอาเซียนมาก
ยิ่งขึ้น
ที่มาและความสาคัญ (Utility of Project)
โครงงาน Small book of ASEAN นี้ เกิดขึ้นจาก
การที่ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศของสมาชิกอาเซียน ที่จะต้อง
ก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ .ศ.2558 จึงจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ภาษาหรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน นักเรียนจึงระดมความคิดกั นทาโครงงานนี้ขึ้น เพื่อ
ศึกษาภาษาและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10
ประเทศ
เป้าหมายของการศึกษา (Expected Outcomes)
1.เพื่อศึกษาภาษาและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ
2.เพื่อฝึกใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ
3.เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการเรียนในบทเรียน และเตรียมก้าวเข้า
สู้ประชาคมอาเซียน
4.เพื่อเผยแพร่ และแสดงผลงานให้ ผู้อื่นได้ชื่นชมและนาไปใช้ประโยชน์

ขอบเขต (Scope of Education Project)
1.นักเรียนชั้นป. 6 โรงเรียนเทศบาล๔(วัดโพธาวาส)
2.ระยะเวลาในการทาโครงงาน 4 สัปดาห์ .
( 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2555 )
3. สถานที่ โรงเรียนเทศบาล๔(วัดโพธาวาส)
เลขที่ 1 ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ผลการดาเนินงาน ( Result)
Countries Greeting Animals
Flowers
Singapore แฮลโลลา Lion
Vanda
Laos

Indian
Elephant
ซาลามั
ต
ดาตั
ง
Brunei
Tiger
มิ
ง
กาลาบา
Myanmar
Tiger
Cambodia ซัวสะเด Kouprey
Vietnam ซินจ่าว
Water
Buffalo
Malaysia ซาลามัต Malayan
ปากี
Tiger
Philippines มาบูไฮ
Carabao
Thailand สวัสดี
Thai
Elephant
Indonesia

สะบายดี

ซา
Komodo
ลามัตเซียง Dragon

Food
Laksa

Dok Champa Chicken
Soup
Simpor
Ambuyat
Paduak
Lahpet
Rumdul
Amok
Lotus
Nem
Bunga Raya

Nasi
Lemak
Jasmine
Adobo
Ratchaphruek (Tom
Yam
Goong)
Orchid
Gado
Gado

Song : The ASEAN Way
Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look in out to the world.
For peace,our goal from the very start

And prosperity to last.
We dare to dream we care to share
Together for ASEAN
we dare to dream we care to share
For it’s the way of ASEAN
สรุปผลการดาเนินงาน ( Concluding)
จากการทาโครงงาน เรื่อง Small book of ASEAN
ทาให้พวกเราทุกคนสามารถศึกษาภาษาและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง
10 ประเทศได้ สามารถใช้
อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประกอบการเรียนในบทเรียน เพื่อเตรียมก้าวเข้าสู้ประชาคมอาเซียน
และยังสามารถเผยแพร่ แสดงผลงานให้ ผู้อื่นได้ชื่นชมและนาไปใช้
ประโยชน์
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน
1.เป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลในระดับสูงต่อไป
2.ได้เรียนรู้วิธีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานแต่ละส่วนต้องอาศัยความ
ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการทางาน
3.มีความอดทนต่อการทางาน เพราะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
4.เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมากขึ้น

ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก

คาขวัญ "One Vision, One Identity, One Community"
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

สัญลักษณ์อาเซียน
“ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้”
หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกัน
เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์
ของอาเซียน เป็นสีที่สาคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
สีน้าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
สานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
ตั้งอยู่ที่ กรุงจากาตาร์
เลขาธิการ : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
(เริ่มดารงตาเเหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2551)
ปฏิญญากรุงเทพ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
กฎบัตรอาเซียน 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ

1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN
Security Community – ASC) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี
2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการ
อานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทาให้ภูมิภาคมี
ความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น

โครงงานภาษาอังกฤษ
เรื่อง

English Project Work
The small book of ASEAN

3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community – ASCC) เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศ
อาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่
ดี และมีความมั่นคงทางสังคม
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