
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

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  สมาคมอาเซียน เวลา  7  ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่  4 ขื่อหน่วย  การเตรียมตัวสู่อาเซียน เวลา  1  ชั่วโมง



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

เป้าหมายการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่  10  อาเซียนศึกษา

เวลา  20  ชั่วโมง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

                             ความรู้

- ที่ตั้ง ของกลุ่มประเทศอาเซียน ความเหมือนและความต่าง ด้านภาษา  

วัฒนธรรม  และเชื้อชาติ

- ความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน

- 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  1 อาเซียนศึกษา



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

หน่วยการเรียนรู้ที่  10   อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1  รู้จักอาเซียน

เวลา  2 ชั่วโมง

ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้  จำนวน  2  แผน ดังนี้

แผนการเรียนรู้ที่  1 แผนที่  ที่ตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียนเวลา 1 ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 2ความเหมือนและความต่างของประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน เวลา  1 ชั่วโมง



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

เป้าหมายการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10   อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1  รู้จักอาเซียน

เวลา  2 ชั่วโมง    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

                                  ความรู้

- ความรู้เกี่ยวกับที่ตั้ง ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

- ชื่อประเทศต่าง ๆ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                       - 

ความเหมือนและความต่าง ด้านภาษา  วัฒนธรรม  และเชื้อชาติ

  ของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน

ทำแผนที่กลุ่มประเทศอาเซียน

อ่านภาษาอังกฤษ

อ่านบทความสั้น ๆ ได้

ทักษะ/กระบวนการ/

สมรรถนะสำคัญ

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล                    

2. ทักษะการสรุปข้อมูล            

3. ทักษะการเชื่อมโยง               

4. ทักษะการสรุปความ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

- มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

- กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

หน่วยย่อยที่ 1

เรื่อง รู้จักอาเซียน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง ที่ตั้งของประเทศในกลุ่มอาเซียน  (เวลา  1  ชั่วโมง)

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.3/1

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 

ท 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/8 

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/4

ต 1.1 ตัวชี้วัด  ป.3/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  1.บอกที่ตั้งและชื่อประเทศต่างๆ ของกลุ่มอาเซียนได้

             2.อ่านชื่อประเทศ และเมืองหลวงได้ถูกต้อง

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   1. ระบุประเทศอาเซียนจากแผนที่ได้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูเปิดเพลง The Asean Way ให้นักเรียนฟัง แล้วสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเพลง ดังนี้

                       - นักเรียนเคยได้ยินเพลงนี้หรือไม่  ชื่อเพลงอะไร

                       - เพลงนี้เกี่ยวข้องกับประเทศเราหรือไม่ นักเรียนร่วมกันอภิปราย

                   ครูเปิด วีดีทัศน์ เพลง The Asean Way ให้นักเรียนชม แล้วสนทนากับนักเรียน 

เกี่ยวกับชื่อเพลง และการรวมตัวของประเทศต่างๆ  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

         ครูให้นักเรียนดูภาพแผนที่ประเทศต่างๆ  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ให้นักเรียนศึกษาลักษณะของประเทศ ชื่อเมืองหลวง  

                   ครูให้นักเรียนจับคู่กันให้ได้  10  คู่  แล้วเล่นเกมจิกซอว์ต่อประเทศ 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมกลุ่ม

                   หลังจากเล่นเกมจิกซอว์ต่อประเทศแล้ว นักเรียนร่วมกันอ่านชื่อประเทศ 

และเมืองหลวงของประเทศนั้นๆ

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 1 แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ให้นักเรียนปฏิบัติ และตรวจผลงาน 

โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประเทศในกลุ่มอาเซียนมี10ประเทศ เรียงตามลำดับพยัญชนะ  

มีเมืองชื่ออะไร และตั้งอยู่บริเวณใด  และระบายสีประเทศต่าง ๆ ในแผนที่

4. ชิ้นงาน /ภาระงาน

          - แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - วีดีทัศน์ เพลง The Asean Way

           - เกม Jigsaw  ต่อประเทศ

           - ใบงานที่ 1  แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่องแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา) 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ใบงานที่  1 

กติกา

1. นักเรียนจับคู่กัน ให้ได้  10 คู่ ตามความสมัครใจ 

2. ใช้เวลา 5 นาที

3. กลุ่มไหนเสร็จก่อนชนะ

อุปกรณ์ในการเล่น

1. แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 24x 24 ซม.  10  แผ่น

2. ป้ายชื่อประเทศในกลุ่มอาเซียน  10  ประเทศ

3. ป้ายชื่อเมืองหลวงของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ

วิธีเล่น

1. นักเรียนจับคู่กัน ให้ได้  10 คู่ ตามความสมัครใจ

2. ครูแจกแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 24x 24 ซม. ให้กลุ่มละ 1 แผ่น

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มหยิบบัตรคำประเทศ กลุ่มละ 1 บัตร ติดไว้บนฟิวเจอร์บอร์ด

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาแผนที่ประเทศที่นักเรียนหยิบได้ แล้วไปติดบนฟิวเจอร์บอร์ด

5. นักเรียนหาชื่อเมืองหลวงของประเทศนั้นไปติดไว้ใต้แผนที่ประเทศ

6. สำรวจความถูกต้องและสวยงาม กลุ่มไหนเสร็จก่อนชนะ

7. ครูนำฟิวเจอร์บอร์ดที่เป็นจิกซอร์แผ่นใหญ่มาตั้ง แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำแผนที่ 

ที่ตนหยิบได้ไปต่อกัน เป็นกลุ่มประเทศอาเซียน

เกมจิกซอว์ ต่อประเทศ

ป้ายชื่อประเท

ศ

แผนที่ประเท

ศ

ป้ายชื่อเมืองหลวง

ประเทศในกลุ่มอาเซียน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่ 1 

เรื่อง  แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ชื่อทางการว่า เนการาบรูไน  ดารุสซาลาม  (Negara Brunei Darussalam )  

เมืองหลวง ชื่อ บันดาร์เสรีเบกาวัน 

2. ประเทศกัมพูชา ชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา ( Kingdom of  Cambodia) เมืองหลวงชื่อ พนมเปญ

3. ประเทศอินโดนีเซีย  ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ( Republic  of  Indonesia )  เมืองหลวงชื่อ 

จาการ์ตา  

4. ประเทศลาว  มีชื่อว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( Lao People’s  Democratic republic )            

เมืองหลวงชื่อ เวียงจันทน์  

5. ประเทศมาเลเซีย  ชื่อทางการว่า สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia ) เมืองหลวงชื่อ 

กัวลาลัมเปอร์  

6. ประเทศเมียนมาร์  ชื่อทางการว่า  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ( Republic of the  Union of  Myanmar)  

เมืองหลวงชื่อ นครเนปิดอร์

7. ประเทศฟิลิปปินส์  ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ( Republic of the Phillippines)  เมืองหลวง         

ชื่อ กรุงมะนิลา  

8. ประเทศสิงคโปร์  ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ ( Republic of  Singapore )  เมืองหลวงชื่อ สิงคโปร์ 

9. ประเทศไทย  ชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรไทย  ( Kingdom of Thailand)  เมืองหลวงชื่อ กรุงเทพ ฯ

10. ประเทศเวียดนาม  ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (  Socialist  Republic  of Vietnam)  

เมืองหลวงชื่อ กรุงฮานอย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนลงชื่อประเทศ และเมืองหลวงของประเทศในกลุ่มอาเซียน ให้ครบทั้ง 

             10 ประเทศและระบายสีให้สวยงาม  และใส่หมายเลขกำกับด้วย

ใบงานที่  1 แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง ความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน                         

(เวลา  1  ชั่วโมง)

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.3/1

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 

ท 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/8 

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/4

ต 1.1 ตัวชี้วัด  ป.3/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

                 - อธิบายความเหมือนและความต่างในเรื่องของศาสนา  การปกครอง 

เมืองหลวงของประเทศได้

          ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

      - เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางด้าน ภาษา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ 

ของกลุ่มประเทศอาเซียน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - ยอมรับความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

สอบถามนักเรียนว่า ประเทศในกลุ่มอาเซียนนักเรียนรู้จักประเทศใดมากที่สุด   

ครูนำภาพการแต่งกายของประเทศต่างๆ มาให้นักเรียนศึกษา 

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความเหมือนและความต่างของการแต่งกายของแต่ละประเทศ

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

            -ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 

ความเหมือนและความต่างระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้นักเรียนศึกษา   

ให้นักเรียนจับคู่ 2  คน  ช่วยกันคิด 

กิจกรรมกลุ่ม

                ตัวแทนนักเรียนอภิปราย ความเหมือน  และความต่าง ตามความคิดเห็นของตนเอง                  



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

      ครูอธิบายเพิ่มเติมจากใบความรู้ 

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงานที่  2 เรื่อง เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

นักเรียนบันทึกข้อมูล โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน              

                     

                  -ใบงานที่  2 เรื่อง ความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

         -  ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

         -  ใบความรู้ เรื่อง ความเหมือนและความต่างระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

        -  ภาพการแต่งกายของประเทศต่างๆ

        -  ใบงานที่  2 เรื่อง เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่  2 

เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของปร

ะเทศในกลุ่มอาเซียน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา) 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ประเทศ ศาสนา การปกครอง เมืองหลวง

บรูไน อิสลาม ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ

ย์ทรงเป็นพระประมุข

บันดาร์เสรีเบกาวัน

กัมพูชา พุทธ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ

ย์ทรงเป็นพระประมุข

พนมเปญ

อินโดนีเซีย อิสลาม ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีทร

งเป็นพระประมุข

จาร์กาต้า

ลาว พุทธ สังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์ 

เป็นพรรคการเมืองเดียว

เวียงจันทน์

มาเลเซีย อิสลาม ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ

ย์ทรงเป็นพระประมุข

กัวลาลัมเปอร์

เมียนมาร์ พุทธ สังคมนิยม เผด็จการทหาร เนปิดอร์

ฟิลิปปินส์ พุทธ ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีทร

งเป็นพระประมุข

กรุงมะนิลา

สิงคโปร์ พุทธ ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีทร

งเป็นพระประมุข

ดีและมั่นคง

ไทย พุทธ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ

ย์ทรงเป็นพระประมุข

กรุงเทพ ฯ

เวียดนาม พุทธ สังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์ 

เป็นพรรคการเมืองเดียว

เวียงจันทน์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง 

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

ประเทศ ความเหมือน เมืองหลวง

บรูไน

กัมพูชา

อินโดนีเซีย

ลาว

มาเลเซีย

เมียนมาร์

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

เวียดนาม

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

เกณฑ์การประเมินการตรวจผลงาน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

เกณฑ์การประมาณ
ระดับ 4

(10 คะแนน)

ระดับ 3

(8 คะแนน)

ระดับ 2

(6 คะแนน)

ระดับ 1

(น้อยกว่า 6 

คะแนน)

แผนที่ประเทศในก

ลุ่มอาเซียน

วาดแผนที่

ได้ถูกต้อง 

ลงชื่อประเทศค

รบ 10 ประเทศ 

ลงชื่อเมืองห

ลวงถูกต้อง 

10 ประเทศ 

และระบายสีได้

สวยงาม

วาดแผนที่

ได้ถูกต้อง 

ลงชื่อประเทศค

รบ 10 ประเทศ 

ลงชื่อเมืองหล

วงไม่ถูกต้อง 

และระบายสีได้ส

วยงาม

วาดแผนที่

ได้ถูกต้อง 

ลงชื่อประเทศไม่

ครบ 10 ประเทศ 

ลงชื่อเมืองหล

วงไม่ถูกต้อง 

และระบายสีได้ส

วยงาม

วาดแผนไ

ม่ถูกต้อง 

ลงชื่อประเทศไม่

ครบ 10 ประเทศ 

ลงชื่อเมืองหล

วงไม่ถูกต้อง 

และระบายสีได้ส

วยงาม

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

เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตการทำงาน

                                                  แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน

                                เรื่อง.....................................................................................

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

งานเดี่ยว งานกลุ่ม

พฤติกรรม

เกณฑ์

พฤติกรรม

เกณฑ์

1 2 3 1 2 3

1. ทันเวลา

2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3. มีความรับผิดชอบ

1. 

มีลักษณะการเป็นผู้นำและผู้ตา

มที่ดี

2. ทำงานร่วมกับคนอื่นได้

3. กล้าแสดงความคิดเห็น

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



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ตารางแสดงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สู่

การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่  1  รู้จักอาเซียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3           เวลา 2 ชั่วโมง



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ส 4.2 

เข้าใจพัฒนาการของมนุษ

ยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุ

บันในด้านความสัมพันธ์ 

และการเปลี่ยนแปลงขอ

งเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 

ตระหนักถึงความสำคัญ 

และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัด ป.3/1 

ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้ง

ถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมช

น

- 

ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนซึ่

งขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์แ

ละปัจจัยทางสังคม เช่น 

ความเจริญทางเทคโนโลยี 

การคมนาคม ความปลอดภัย

- 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการข

องชุมชน 

ทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 

และปัจจัยทางสังคม

ส 5.1 

เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภ

าพ 

และความสำคัญของสรรพสิ่งซึ่ง

มีผลต่อกันและกันในระบบของ

ธรรมชาติ 

ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศา

สตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ 

สรุป 

และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่า

งมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ป.3/3 

บอกความสัมพันธ์ของลักษณะก

ายภาพกับลักษณะทางสังคมของ

ชุมชน

-

 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผล

ต่อสภาพสังคมในชุมชน

ท 1.1 

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ 

และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสิน

ใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 

ตัวชี้วัด ป.3/8 

อธิบายความหมายของข้อมูลจา

กแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

- การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ 

แผนที่  และแผนภูมิ



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 1 รู้จักอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

และมีนิสัยรักการอ่าน

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่  10  อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่  1 รู้จักอาเซียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3              เวลา 2 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ศ 1.1 

สร้างสรรค์งานทัศน

ศิลป์ตามจินตนาการ 

และความคิดสร้างสร

รค์วิเคราะห์ วิพากษ์ 

วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 

ถ่ายทอดความรู้สึก 

ความคิดต่องานศิลป

ะอย่างอิสระ ชื่นชม 

และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวั

น

ตัวชี้วัด ป.3/4 

วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว

-

 

การวาดภาพระบายสีสิ่งของ

รอบตัว ด้วยสีเทียน ดินสอสี 

และสีโปสเตอร์

ต.1.1 

เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังแ

ละอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ 

และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเห

ตุผล

ตัวชี้วัด ป.3 /2 อ่านออกเสียงคำ 

สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยค 

และบทพูดเข้าจังหวะ ( chant) 

ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

- คำ กลุ่มคำ 

ประโยคเดี่ยวและบทพูดเข้

าจังหวะและการสะกดคำ  

การอ่านอกเสียง


