
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการคละชั้น

สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

หน่วยที่  10  อาเซียนศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนบูรณาการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  อาเซียนศึกษา

เวลา 20 ชั่วโมง

ประกอบด้วยหน่วยย่อย จำนวน 4 หน่วย  ดังนี้

หน่วยย่อยที่  1 ชื่อหน่วย  รู้จักอาเซียน เวลา  2    ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่  2 ชื่อหน่วย  ประเทศในกลุ่มอาเซียนเวลา  10  ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่  3 ชื่อหน่วย  ประชาคมอาเซียนเวลา  7    ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่  4 ขื่อหน่วย  การเตรียมตัวสู่อาเซียน เวลา  1    ชั่วโมง



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

เป้าหมายการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่  10  อาเซียนศึกษา

เวลา  20  ชั่วโมง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

                             ความรู้

- ที่ตั้ง ของกลุ่มประเทศอาเซียน ความเหมือนและความต่าง ด้านภาษา  

วัฒนธรรม  และเชื้อชาติ

- ความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียน

- ความรู้เกี่ยวกับสมาคมประชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- การเตรียมตัวสู่อาเซียน

     ภาระงาน / ชิ้นงาน

1. 

ทำแผนที่กลุ่มประเทศอาเ

ซียน

2. 

ระบายสีแผนที่ประเทศต่า

งๆในกลุ่มอาเซียน

3. 

วาดรูปภาพประเทศในกลุ่

มอาเซียน

4.เชื่อมโยงภาพกับข้อมูล

ของประเทศ

   ทักษะ / กระบวนการ/

      สมรรถนะสำคัญ

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล                    

2. ทักษะการสรุปข้อมูล            

3. ทักษะการเชื่อมโยง               

4. ทักษะการสรุปความ

                                   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

- กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

หน่วยที่  10 

อาเซียนศึกษา



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 รู้จักประเทศในกลุ่มอาเซียน

เวลา  10  ชั่วโมง

ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้  จำนวน  10  แผน ดังนี้

แผนการเรียนรู้ที่ 1 ประเทศบรูไนดารุสซาลามเวลา 1 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศกัมพูชา เวลา  1 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 3 ประเทศอินโดนีเซียเวลา  1 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 4 ประเทศลาว เวลา  1 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 5 ประเทศมาเลเซีย เวลา  1 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 6 ประเทศเมียนมาร์เวลา  1 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 7 ประเทศฟิลิปปินส์เวลา  1 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 8 ประเทศสิงคโปร์ เวลา  1 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 9 ประเทศไทย เวลา  1 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 10 ประเทศเวียดนามเวลา  1 ชั่วโมง



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

เป้าหมายการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่  2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน

เวลา  10  ชั่วโมง    ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

                                           ความรู้

- มีความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ          

เรื่อง ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ             

อาหาร  ดนตรี ฯลฯ

ภาระงาน/ชิ้นงาน

-

 

แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซี

ยน 10 ประเทศ

ทักษะ/กระบวนการ/

สมรรถนะสำคัญ

- ทักษะการสังเกต

คุณธรรม  จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์

- มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

- กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

หน่วยย่อยที่ 2

เรื่อง ประเทศในกลุ่มอาเซียน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่  2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน     เวลา  10  ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  (เวลา  1  ชั่วโมง)

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.1/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป. 1/2 

ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.1/1

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/2

ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/4

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกชื่อประเทศบรูไนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

2. ตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศบรูไนได้    

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - การรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูล

คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

             ครูนำภาพธงชาติบรูไนมาให้นักเรียนดู  และบอกว่านี้คือ ธงชาติของประเทศบรูไน   

เขียนชื่อประเทศบรูไนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  คือ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

( Brunei Darussalam )  

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

           นักเรียนเขียนตาม และจับคู่อ่านให้กันฟัง

กิจกรรมกลุ่ม

ครูอธิบาย ชื่อประเทศบรูไน  ธงชาติบรูไนและความหมาย  รูปภาพคนบรูไนให้นักเรียนทราบ

กิจกรรมเดี่ยว

         นักเรียนเขียนชื่อประเทศบรูไนในแผนที่และระบายสี    



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

          ครูสรุป เรื่อง ประเทศบรูไน  อะไรที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย อะไรที่แตกต่าง

4. ภาระงาน/ชิ้นงาน

          -วาดภาพ แผนที่ประเทศบรูไน

          - ตอบคำถามประเทศบรูไน

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศบรูไน

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่องข้อมูลประเทศบรูไน

3. ใบงานที่ 2 เรื่องแผนที่ประเทศบรูไน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการสอน..................................................................................................................................

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

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

ปัญหา/อุปสรรค...........................................................................................................................

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

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

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................

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

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

(ลงชื่อ)........................................................    

             (...................................................)              

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

(ลงชื่อ)..................................................................... 

              (....................................................)

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา) 

ใบความรู้

เรื่อง ประเทศบรูไนโดยสังเขป

    



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ธงชาติบรูไน

ตราสัญลักษณ์

ดอกซิมพอร์(simpor

)

อัมบูยัด

Tawak tawak

สกุลเงิน

ชุดประจำชาติ



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ประเทศบรูไน  ดารุสซาลาม เป็นสมาชิกอาเซียน  เมื่อวันที่ 7  มกราคม  2527

ข้อมูลทั่วไป   มีชื่อทางการว่า บรูไนดารุสชาลาม  ( Brunei  Darussalam) ตั้งอยุ่บนเกาะบอร์เนียว  

มีน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ  มีความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรและแรงงาน 

มีนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง และส่งเสริม Medical  Tourism  เมืองหลวงคือ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน  

ภาษาราชการ คือ ภาษามาเลย์  รองลงมา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  ศาสนาที่ประชากรนับถือ คือ 

อิสลาม 67 %  พุทธ 13 % คริสต์  10 %  ฮินดู 10 %

ธงชาติป็นธงชาติสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง  ภายในมีแถบสีขาว 

และสีดำวางพาดตามแนวทแยงมุมจากด้านบนไปด้านล่างปลายธง โดยมีสีขาวอยู่บน  สีดำอยู่ล่าง 

กลางธงมีตราแผ่นดินบรูไน ดารุสซาลาม  

สีเหลืองจะใช้เป็นสีประจำสถาบันกษัตริย์และเป็นสีของธงประจำพระองค์  

  

     ดอก Simpor เป็นดอกไม้ขนาดใหญ่กลีบสีเหลืองเป็นดอกไม้ประจำชาติ  

รัฐบาลได้นำมาเป็นภาพบนธนบัตร      ดอก Simpor  พบได้ตามแม่น้ำของประเทศบรูไน คือ แม่น้ำ 

Tem-burong  

อาบูยัต ( Abiyat) 

เป็นอาหารที่มีชื่อสเยงดีที่สุดของบรูไน   

มีลักษณะคล้ายข้าวต้มหรือโจ๊ก เป็นอาหารที่ทานทนข้าว  

มีเครื่องเคียง อย่างน้อย 3  อย่างวางโดยรอบ 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

สกุลเงิน คือ เงินดอลลาร์บรูไน                                                                   

( กระทรวงการต่างประเทศ. 

บันทึกการเดินทางของอาเซียน.กรุงเทพ ฯ 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไท

ย, 2554)

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพธงชาติประเทศบรูไน  ตามรูป

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศบรูไน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ชื่อนักเรียน ………………………………………………………

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง ประเทศกัมพูชา    เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.1/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป. 1/2 

ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.1/1

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/2

ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/4

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

-รู้จักชื่อประเทศกัมพูชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

- ความรู้พื้นฐานประเทศกัมพูชา    

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - การรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูล

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

             ครูนำภาพธงชาติกัมพูชา  รูปแบบประเทศกัมพูชามาให้นักเรียน  และบอกว่านี้คือ 

ธงชาติของประเทศกัมพูชา   

เขียนชื่อประเทศกัมพูชาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ( CAMBODIA) 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

           นักเรียนเขียนตาม และจับคู่อ่านให้กันฟัง

กิจกรรมกลุ่ม

ครูอธิบาย ชื่อประเทศกัมพูชา  ธงชาติกัมพูชาและความหมาย  

รูปภาพคนกัมพูชาให้นักเรียนทราบ กิจกรรมเดี่ยว

         นักเรียนเขียนชื่อประเทศกัมพูชาในแผนที่และระบายสี    

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

          ครูสรุป เรื่อง ประเทศกัมพูชา ว่าอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

อะไรที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย อะไรที่แตกต่าง

4. ภาระงาน/ชิ้นงาน

          - แผนที่ประเทศกัมพูชา

          - ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศกัมพูชา

         - ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศกัมพูชา

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศกัมพูชา

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่องข้อมูลประเทศกัมพูชา

3. ใบงานที่ 2 เรื่องแผนที่ประเทศกัมพูชา



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการสอน..................................................................................................................................

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

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

ปัญหา/อุปสรรค...........................................................................................................................

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

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

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................

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

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

(ลงชื่อ)........................................................    

             (...................................................)              

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

(ลงชื่อ)..................................................................... 

              (....................................................)

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา) 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่ 1

แผนที่ประเทศกัมพูชา



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ชุดประจำชาติ

ดอกลำดวน

ธงชาติ

สกุลเงิน

อาม็อก

ตราสัญลักษณ์

จะเข้



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนลงชื่อประเทศกัมพูชา ชื่อเมืองหลวง และระบายสีแผนที่ประเทศกัมพูชา 

             ให้สวยงาม

    ………………………………………………………ชื่อนักเรียน

ใบงานที่ 2 แผนที่ประเทศกัมพูชา



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.1/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป. 1/2 

ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.1/1

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/2

ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/4

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกชื่อประเทศอินโดนีเซียเป็นภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย

2. ตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย    

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

  1.นำเสนอข้อมูลและนำเสนอข้อมูล

คุณธรรม  จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. ความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

             ครูนำภาพธงชาติอินโดนีเซียมาให้นักเรียนดู  และบอกว่านี้คือ ธงชาติของประเทศอินโดนีเซีย   

เขียนชื่อประเทศบรูไนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  คือ ประเทศอินโดนีเซีย

  ( INDONESIA) 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

            นักเรียนเขียนตาม และจับคู่อ่านให้กันฟัง

กิจกรรมกลุ่ม

ครูอธิบาย ชื่อประเทศอินโดนีเซีย  ธงชาติอินโดนีเซียและความหมาย  รูปภาพให้นักเรียนทราบ

กิจกรรมเดี่ยว



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

             นักเรียนเขียนชื่อประเทศอินโดนีเซีย    

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

             ครูสรุป เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย  อะไรที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย อะไรที่แตกต่าง

4. ชิ้นงาน / ภาระงาน

          - วาดธงชาติประเทศอินโดนีเซีย

          - ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศอินโดนีเซีย         

- ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่องข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย

3. ใบงานที่ 2 เรื่องแผนที่ประเทศอินโดนีเซีย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการสอน..................................................................................................................................

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

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

ปัญหา/อุปสรรค...........................................................................................................................

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

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

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................

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

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

(ลงชื่อ)........................................................    

             (...................................................)              

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

(ลงชื่อ)..................................................................... 

              (....................................................)

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา) 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้

เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย

ชุดประจำชาติ

ธงชาติ

กล้วยไม้ราตรี

สกุลเงิน

กาโด กาโด

อังคะลุง

ตราสัญลักษณ์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ประเทศอินโดนีเซีย

(Republik Indonesia) เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก 

มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว  ประเทศปาปัวนิวกินีบนเกาะนิวกินี  และ 

ประเทศติมอร์ตะวันออกบนเกาะติมอร์ 

เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก 

มีทรัพยากรน้ำมันมาก  เมืองหลวง คือ จาร์กาต้า

มีต้นแบบจากธงประจำอาณาจักรมัชฌาหิต   ในคริสต์ศตวรรษที่ 13

พื้นธงแบ่งเป็น 2 ส่วน  สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและอิสรภาพ  ครึ่งล่าง

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

ตราแผ่นดิน มีชื่อว่า “ ตราพญาครุฑปัญจศีล ”

รูเปียห์  เป็นสกุลเงินของอินโดนีเซีย

กล้วยไม้ราตรี  หรือ Moon  Orchid  

เป็นดอกไม้ประจำชาติของอินโดนีเซีย ที่บานนานที่สุด 

ประมาณ   5-6  เดือน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพธงชาติประเทศอินโดนีเซีย  ตามรูป

………………………………………………………ชื่อนักเรียน

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศอินโดนีเซีย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2   ตัวชี้วัด ป.1/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป. 1/2 

ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.1/1

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/2

ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/4

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ ธงชาติ

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการสรุปข้อมูล

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกชื่อประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  

ธงชาติประเทศลาว

2. ตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศลาว   

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

  1.นำเสนอข้อมูลและนำเสนอข้อมูล

คุณธรรม  จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. ความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

             ครูนำภาพธงชาติลาว  และบอกว่านี้คือ ธงชาติของประเทศลาว   

เขียนชื่อประเทศลาวเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ( LAOS) 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

           นักเรียนเขียนตาม และจับคู่อ่านให้กันฟัง

กิจกรรมกลุ่ม

ครูอธิบาย ชื่อประเทศลาว  ธงชาติลาวและความหมาย  รูปภาพคนลาวให้นักเรียนทราบ

กิจกรรมเดี่ยว

         นักเรียนเขียนชื่อประเทศลาวในแผนที่และระบายสี    

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

          ครูสรุป เรื่อง ประเทศลาว ว่าอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

อะไรที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย อะไรที่แตกต่าง

4. ภาระงาน/ชิ้นงาน

          - วาดภาพธงชาติลาว

          - ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศลาว

         - ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศลาว

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศลาว

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน 1. แบบสังเกตการทำงาน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

2. ตรวจผลงาน 2. ใบงานที่ 1 เรื่องข้อมูลประเทศลาว

3. ใบงานที่ 2 เรื่องแผนที่ประเทศลาว

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการสอน..................................................................................................................................

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

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

ปัญหา/อุปสรรค...........................................................................................................................

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

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

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................

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

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

(ลงชื่อ)........................................................    

             (...................................................)              

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

(ลงชื่อ)..................................................................... 

              (....................................................)

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา) 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้

แผนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แผนที่ประเทศลาว 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนวาดภาพธงชาติประเทศลาวตามแบบ

ใบความรู้

เรื่อง ประเทศลาว

ดอกจำปา หรือ ดอกลั่นทม

เงินกีบสกุลเงิน

ซว่าไก่

แคน ดนตรีประจำชาติ

ตราสัญลักษณ์

ธงชาติลาว



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ธงชาติประเทศ........................

ชื่อ.....................................................................ชั้น....................................

ใบงานที่ 7 เรื่องประเทศลาว



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนลงชื่อประเทศลาว ชื่อเมืองหลวง และระบายสี                              

แผนที่ประเทศลาวให้สวยงาม

          

    

ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน

ใบงานที่ 8 แผนที่ประเทศลาว



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5 เรื่อง ประเทศมาเลเซีย  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.1/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป. 1/2 

ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.1/1

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/2

ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/4

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกชื่อประเทศมาเลเซีย  ภาษาอังกฤษ ( MALAYSIA) 

2. ตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียได้    

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

1. วาดภาพธงชาติมาเลเซียได้  และระบายสีในแผนที่ได้อย่างถูกต้อง

2. จำแนกความคล้ายคลึงและแตกต่างระหว่างไทยและมาเลเซียได้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

             ครูนำภาพธงชาติมาเลเซีย  และบอกว่านี้คือ ธงชาติของประเทศมาเลเซีย   

เขียนชื่อประเทศมาเลเซียเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ( MALAYSIA) 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

           นักเรียนเขียนตาม และจับคู่อ่านให้กันฟัง

กิจกรรมกลุ่ม

ครูอธิบาย ชื่อประเทศมาเลเซีย  ธงชาติมาเลเซียและความหมาย  

กิจกรรมเดี่ยว

             นักเรียนเขียนชื่อประเทศมาเลเซียในแผนที่และระบายสี    



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

             ครูสรุป เรื่อง ประเทศมาเลเซีย ว่าอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้  

อะไรที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย อะไรที่แตกต่าง 

4. ภาระงาน/ชิ้นงาน

          - แผนที่ประเทศลาว

          - ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศมาเลเซีย

         - ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศมาเลเซีย

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศมาเลเซีย

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่องข้อมูลประเทศมาเลเซีย

3. ใบงานที่ 2 เรื่องแผนที่ประเทศมาเลเซีย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการสอน..................................................................................................................................

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

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

ปัญหา/อุปสรรค...........................................................................................................................

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

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

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................

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

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

(ลงชื่อ)........................................................    

             (...................................................)              

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

(ลงชื่อ)..................................................................... 

              (....................................................)

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา) 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้

 แผนที่ประเทศมาเลเซีย

เมืองหลวงชื่อ กัวลาลัมเปอร์ 

ลักษณะการปกครอง ประชาธิปไตย มีกษัตริย์เป็นประมุข 

จำนวนประชากร ประมาณ 22.6 ล้านคน 

เชื้อชาติ พลเมืองส่วนใหญ่มีเชื้อชาติมลายู นอกนั้นเป็นชาวจีน ชาวอินเดีย ชาวเขาเผ่าต่างๆ 

เลือดผสมมลายูกับโปรตุเกส มลายูกับฮอลันดา มลายูกับอังกฤษ 

ศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 

ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ 

มาเลเซียแบ่งการปกครองออกเป็น13 รัฐ และ 3  

ดินแดนสหพันธ์  ประกอบด้วย

รัฐเคดาห์  เมืองหลวง ไทรบุรี

รัฐกลันตัน  เมืองหลวง โกตาบารู

รัฐตรังกานู  เมืองหลวง กัวลาตรังกานู

รัฐเปรัค  เมืองหลวง อีโปห์

รัฐสลังงอ  เมืองหลวง ชาห์อาลัม

รัฐมะละกา  เมืองหลวง  มะละกา

รัฐยะโฮร์ เมืองหลวง ยะโฮร์บารูห์

รัฐปะหัง  เมืองหลวงกวนตัน

รัฐปะลิส  เมืองหลวงกางาร์  

รัฐปีนัง  เมืองหลวง จอร์จทาว์น

มาเลเซียตะวันออก คือ รัฐซาบาห์ เมืองหลวง

โกตากินะมะลู   

รัฐซาราวัก  เมืองหลวงคือ กูจิง



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนวาดภาพธงชาติประเทศลาวตามแบบ

ใบความรู้

เรื่อง ประเทศมาเลเซีย

ชุดประจำชาติ

ธงชาติ

ดอกชบา

สกุลเงิน ริงกิตมาเลเซีย

นาชิ เลอมัก 

ตราสัญลักษณ์

ปี่ไฉน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ธงชาติประเทศ........................

ชื่อ.....................................................................ชั้น....................................

ใบงานที่ 9 เรื่องประเทศมาเลเซีย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6  เรื่อง ประเทศเมียนมาร์  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.1/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป. 1/2 

ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.1/1

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/2

ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/4

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  1. ตอบคำถามประเทศเมียนมาร์  

             2. วาดภาพธงชาติประเทศเมียนมาร์ได้ 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   1. สังเกตและวาดภาพธงชาติประเทศเมียนมาร์ได้

คุณธรรม  จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                   ครูนำภาพธงชาติประเมทศเมียนมาร์ให้นักเรียนดู และบอกว่านี้คือ 

ธงชาติของประเทศเมียนมาร์  

เขียนชื่อประเทศเมียนมาร์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  MYANMAR 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

            นักเรียนเขียนตาม และจับคู่อ่านให้กันฟัง

กิจกรรมกลุ่ม

ครูอธิบาย ชื่อประเทศเมียนมาร์  ธงชาติเมียนมาร์และความหมาย  รูปภาพให้นักเรียนทราบ

กิจกรรมเดี่ยว

             นักเรียนเขียนชื่อประเทศเมียนมาร์    

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

             ครูสรุป เรื่อง ประเทศเมียนมาร์  อะไรที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย อะไรที่แตกต่าง



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

4. ภาระงาน/ชิ้นงาน

          วาดภาพธงชาติชองประเทศเมียนมาร์         

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศเมียนมาร์

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่องข้อมูลประเทศเมียนมาร์

3. ใบงานที่ 2 เรื่องแผนที่ประเทศเมียนมาร์

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการสอน..................................................................................................................................

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

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

ปัญหา/อุปสรรค...........................................................................................................................

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

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

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................

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

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

(ลงชื่อ)........................................................    

             (...................................................)              

(ครูผู้สอน)



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

(ลงชื่อ)..................................................................... 

              (....................................................)

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา) 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่ 1

แผนที่ประเทศพม่า

                                            

ใบความรู้



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ธงชาติเมียนมาร์

  

ประเทศพม่ามีระบบการปกครองแบบเผด็จการทหาร  แบ่งการปกครองเป็น 7 เขต 7 รัฐ 

ดังนี้เขตการปกครอง ประเทศพม่าแบ่งเป็น 7 เขต (divisions) และ 7 รัฐ (states) ได้แก่ 1.เขตอิรวดี 

(Ayeyarwady) 2.เขตพะโค (Bago) 3.เขตมาเกว (Magway) 4.เขตมัณฑะเลย์ (Mandalay) 5.เขตสะกาย 

(Sagaing) 6.เขตตะนาวศรี (Tanintharyi) 7.เขตย่างกุ้ง (Yangon) 

รัฐ   ได้แก่ 1.รัฐรัฐชิน (Chin) 2.รัฐกะฉิ่น (Kachin) 3.รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) 4.รัฐกะยา (Kayah) 

5.รัฐมอญ (Mon) 6.รัฐยะไข่ (Rakhine) 7.รัฐฉาน หรือรัฐไทใหญ่ (Shan)

เมืองหลวง  กรุงเนปิดอว์

ใบงานที่ 11 เรื่องประเทศเมียนมาร์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนวาดภาพธงชาติเมียนมาร์

ธงชาติประเทศ........................

ชื่อ.....................................................................ชั้น....................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.1/1 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป. 1/2 

ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.1/1

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/2

ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/4

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และชื่อประเทศฟิลิปปินส์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

( The  Philippines) 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - ทักษะในการรวบรวมข้อมูล  ทักษะการสังเกต

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

ความรู้

  1. ตอบคำถามประเทศฟิลิปปินส์ได้  

                2. วาดภาพธงชาติประเทศฟิลิปปินส์ได้   

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

1. สังเกตและวาดภาพธงชาติประเทศฟิลิปปินส์ได้  

คุณธรรม  จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

กิจกรรมรวมชั้น

             ครูนำภาพธงชาติฟิลิปปินส์  และบอกว่านี้คือ ธงชาติของประเทศฟิลิปปินส์   

  เขียนชื่อประเทศฟิลิปปินส์ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ( The Philippines) 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

           นักเรียนเขียนตาม และจับคู่อ่านให้กันฟัง

กิจกรรมกลุ่ม

ครูอธิบาย ชื่อประเทศฟิลิปปินส์  ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์  และความหมาย  



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมเดี่ยว

         นักเรียนเขียนชื่อประเทศฟิลิปปินส์  ในแผนที่และระบายสี    

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

          ครูสรุป เรื่อง ประเทศประเทศฟิลิปปินส์  ว่าอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้  

อะไรที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย อะไรที่แตกต่าง

4. ชิ้นงาน / ภาระงาน

          - วาดภาพธงชาติฟิลิปปินส์  

          - ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศฟิลิปปินส์  

         - ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์  

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์  

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 13 เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์

3. ใบงานที่ 14 เรื่อง แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการสอน..................................................................................................................................



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

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

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

ปัญหา/อุปสรรค...........................................................................................................................

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

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

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................

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

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

(ลงชื่อ)........................................................    

             (...................................................)              

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

(ลงชื่อ)..................................................................... 

              (....................................................)

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา) 

ใบความรู้ที่ 1

แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ประมาณ ๗,๑๐๐ เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค 

ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกาะบอร์เนียว 

และอยู่ทางใต้ของเกาะไต้หวัน หมู่เกาะฟิลิปปินส์อยู่ห่างจากผืนแผ่นดินใหญ่ ของทวีปเอเซียประมาณ 

๙๗๐ กิโลเมตร 

            หมู่เกาะต่าง ๆ ของฟิลิปปินส์มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร 

มีเกาะใหญ่ ๑๑ เกาะ ซึ่งมีพื้นที่รวมกันเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ทั้งหมด เกาะต่าง ๆ 

ได้มีการตั้งชื่อแล้วไม่ถึงครึ่งของจำนวนเกาะทั้งหมด มีคนอยู่อาศัยบนเกาะต่าง ๆ เพียงประมาณ ๙๐๐ 

เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือ เกาะลูซอน อยู่ทางเหนือ และเกาะมินดาเนา ที่อยู่ทางใต้

ใบความรู้ที่  2

เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ใบงานที่ 1  ประเทศฟิลิปปินส์

ชุดประจำชาติ

ธงชาติ

มะลิ

สกุลเงิน: เงินเปโซ

อโดโบ้

ตราสัญลักษณ์

กลอง Dabakan



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนวาดภาพธงชาติฟิลิปปินส์

ธงชาติประเทศ........................

ชื่อ.....................................................................ชั้น....................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.1/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป. 1/2 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.1/1

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/2

ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/4

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และชื่อประเทศสิงคโปร์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

( The  Philippines) 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - ทักษะในการรวบรวมข้อมูล  ทักษะการสังเกต

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และชื่อของประเทศสิงคโปร์

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - ทักษะการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

            - ครูนำภาพธงชาติสิงคโปร์ และบอกว่านี้คือ ธงชาติของประเทศสิงคโปร์   

 - เขียนชื่อประเทศสิงคโปร์ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ( The Republic of Singapore) 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

             นักเรียนเขียนตาม และจับคู่อ่านให้กันฟัง

กิจกรรมกลุ่ม

ครูอธิบาย ชื่อประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์และดูภาพธงชาติสิงคโปร์

กิจกรรมเดี่ยว

             นักเรียนเขียนชื่อประเทศสิงคโปร์  และระบายสีธงชาติ    



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

             ครูสรุป เรื่อง ประเทศประเทศสิงคโปร์ ว่าอยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย 

เป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

4. ชิ้นงาน/ภาระงาน          

          - วาดภาพธงชาติประเทศสิงคโปร์  

          - ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศสิงคโปร์

           - ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศสิงคโปร์  

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศสิงคโปร์  

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ประเทศสิงคโปร์

3. ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศสิงคโปร์

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการสอน..................................................................................................................................

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

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



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ปัญหา/อุปสรรค...........................................................................................................................

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

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

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................

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

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

(ลงชื่อ)........................................................    

             (...................................................)              

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

(ลงชื่อ)..................................................................... 

              (....................................................)

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา) 

ใบความรู้ที่ 1

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ( The  Republic of  Singapore)



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

 ประเทศสิงคโปร์  พื้นที่ : ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกล้เคียง 

63 เกาะ มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 682.7 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต) 

เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมี  ความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 

กิโลเมตร และความกว้างจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร

     ประชากร : จำนวน 4.35 ล้านคน (ในพ.ศ. 2548)

     ศาสนา : พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต์ (14.5%) ฮินดู (4%) ไม่นับถือศาสนา (25%)

     เชื้อชาติ : ประกอบด้วยชาวจีน (76.5%) ชาวมาเลย์ (13.8%) ชาวอินเดีย (8.1%) และอื่น ๆ (1.6%)

     ภาษา : มีมาลายูเป็นภาษาประจำชาติ และอังกฤษเป็นภาษาราชการ 

นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาจีนกลาง และทมิฬ

     รูปแบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) 

โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร 

คำชี้แจง นักเรียนวาดภาพธงชาติสิงคโปร์

ใบงานที่ 1   ธงชาติสิงคโปร์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ธงชาติประเทศ........................

ชื่อ.....................................................................ชั้น....................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9 เรื่อง ประเทศไทย  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.1/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป. 1/2 

ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.1/1

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/2



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/4

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   1. วาดภาพแผนที่ และวาดภาพธงชาติของประเทศไทยได้  

   2. เขียนชื่อประเทศเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ( Thailand ) 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   1. สังเกตที่ตั้งของประเทศไทยได้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียน 

 แล้วนำภาพนี้ให้นักเรียนดูแล้วถามว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอะไร

ดูภาพแผนที่ร่วมกัน แล้วถามว่าประเทศไทยอยู่ที่ใดของแผนที่  นักเรียนเขียนชื่อ 

ประเทศไทยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  Kingdom  of  Thailand  

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

             นักเรียนเขียนชื่อประเทศไทย เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วอ่านให้เพื่อนฟัง

กิจกรรมกลุ่ม

             ตัวแทนนักเรียนออกไปอ่านชื่อประเทศไทยเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมเดี่ยว

             นักเรียนวาดภาพธงชาติประเทศไทยและเขียนชื่อประเทศ และระบายสีแผนที่ประเทศไทย

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

ครูสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย 

4. ชิ้นงาน / ภาระงาน

          เขียนประเทศไทยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

         วาดภาพธงชาติไทย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศไทย

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 15 เรื่อง ประเทศไทย

3. ใบงานที่ 16 เรื่อง แผนที่ประเทศไทย

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการสอน..................................................................................................................................

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

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

ปัญหา/อุปสรรค...........................................................................................................................

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

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



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................

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

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

(ลงชื่อ)........................................................    

             (...................................................)              

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

(ลงชื่อ)..................................................................... 

              (....................................................)

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา) 

ใบงานที่  1

ธงชาติไทย

คำชี้แจง นักเรียนวาดภาพธงชาติไทย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ธงชาติประเทศ........................

ชื่อ.....................................................................ชั้น....................................



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนลงชื่อประเทศไทย ชื่อเมืองหลวง และระบายสีแผนที่ประเทศไทย ให้สวยงาม

ใบงานที่ 18 แผนที่ประเทศไทย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

              ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  10 เรื่อง ประเทศเวียดนาม  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.1/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป. 1/2 

ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.1/1

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/2

ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.1/4



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   1. บอกได้ว่าประเทศเวียดนามอยู่ที่ใด

   2. ตอบคำถามประเทศเวียดนาม ด้าน ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  

อาหาร  ดนตรี 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   1.สังเกตแผนที่ของประเทศเวียดนาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

ครูนำภาพนี้ให้นักเรียนดูแล้วถามว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอะไร

ดูภาพแผนที่ร่วมกัน แล้วถามว่าประเทศเวียดนามอยู่ที่ใดของแผนที่  นักเรียนเขียนชื่อ 

ประเทศเวียดนามเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   VIETNAM  

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

          นักเรียนเขียนชื่อประเทศเวียดนาม เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วอ่านให้เพื่อนฟัง

กิจกรรมกลุ่ม

          ตัวแทนนักเรียนออกไปอ่านชื่อประเทศเวียดนามเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมเดี่ยว

          นักเรียนวาดภาพธงชาติประเทศเวียดนามและเขียนชื่อประเทศ และระบายสี

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

ครูสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม 

4. ชิ้นงาน / ภาระงาน

          - ใบงาน เรื่องประเทศเวียดนาม

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศเวียดนาม

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 15 เรื่อง เวียดนาม

3. ใบงานที่ 16 เรื่อง เวียดนาม

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการสอน..................................................................................................................................

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

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

ปัญหา/อุปสรรค...........................................................................................................................

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

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

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม...................................................................................................................

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



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

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

(ลงชื่อ)........................................................    

             (...................................................)              

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

(ลงชื่อ)..................................................................... 

              (....................................................)

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา) 

ใบงานที่ 1

ทายภาพ

บุคคลในภาพคือ ประเทศใด



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ใบงานที่ 2

แผนที่ประเทศเวียดนาม



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ใบงาน

ให้นักเรียนวาดภาพธงชาติประเทศเวียดนาม



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ชื่อ................................................นามสกุล.............................................

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่  2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1     เวลา 10 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ส 4.2 

เข้าใจพัฒนาการของมนุษ

ยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุ

บันในด้านความสัมพันธ์ 

และการเปลี่ยนแปลงขอ

งเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด ป.1/1 

บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

ที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุ

บัน

- เหตุการณ์สำคัญที่เกิ

ดขึ้นในครอบครัว



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ตระหนักถึงความสำคัญ 

และสามารถวิเคราะห์ผลกระท

บที่เกิดขึ้น

ส 5.1 

เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภ

าพ 

และความสำคัญของสรรพสิ่งซึ่ง

มีผลต่อกันและกันในระบบของ

ธรรมชาติ 

ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศ

าสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ 

สรุป 

และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่า

งมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ป.1/2  

ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง 

ระยะ ทิศทางของสิ่งต่าง ๆ  

-ทิศหลัก  ทิศเหนือ  ใต้  ออก  

ตกและที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

ท 1.1 

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ 

และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสิน

ใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 

และมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด ป. 1/2 

บอกความหมายของคำและข้อค

วามที่อ่าน

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่  2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1     เวลา 10 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ศ 1.1 

สร้างสรรค์งานทัศน

ศิลป์ตามจินตนาการ 

ตัวชี้วัด ป.1/4  

การสร้างงานทัศนศิลป์โดยการ

ทดลองโดยการใช้สีด้วยเทคนิค

-

 

การวาดภาพระบา



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

และความคิดสร้างสร

รค์วิเคราะห์ วิพากษ์ 

วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 

ถ่ายทอดความรู้สึก 

ความคิดต่องานศิลป

ะอย่างอิสระ ชื่นชม 

และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวั

น

ง่าย ๆ ยสีด้วยการใช้สีน้ำ  

สีเทียนและสีธรรมชาติที่หาได้จ

ากท้องถิ่น

ต.1.1 

เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังแ

ละอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ 

และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเห

ตุผล

ตัวชี้วัด ป.1 /2 

ระบุอักษรและเสียง  

อ่านออกเสียงและสะกดคำง่าย 

ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

- ตัวอักษร 

 

เสียงตัวอักษรและสระและการอ่

านสะกดคำ

-หลักการอ่านออกเสียง


