
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน 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  สมาคมอาเซียนเวลา  7  ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่  4 ขื่อหน่วย  การเตรียมตัวสู่อาเซียน เวลา  1  ชั่วโมง



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน 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 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

หน่วยการเรียนรู้ที่  10    อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่  2   ประเทศในกลุ่มอาเซียน

เวลา  10 ชั่วโมง

ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ จำนวน  10  แผน ดังนี้

แผนการเรียนรู้ที่ 1 ประเทศบรูไนดารุสซาลามเวลา 1 ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศกัมพูชา เวลา  1 ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 3 ประเทศ อินโดนีเซียเวลา  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 3 ภาคเรียนที่ 1

เป้าหมายการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10   อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน

เวลา  10 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

                                  ความรู้

- มีความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เรื่อง 

ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี 

ชิ้นงาน/ภาระงาน

-

 

แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซี

ยน 10 ประเทศ

ทักษะ/กระบวนการ/

สมรรถนะสำคัญ

- มีทักษะพื้นฐาน เกี่ยวภาษา

  เทคโนโลยี

- มีทักษะและมี ความคิด

  สร้างสรรค์ในการสร้าง

  ชิ้นงาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

- มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

- กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

หน่วยย่อยที่ 2

เรื่อง ประเทศในกลุ่มอาเซียน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  (เวลา  1  ชั่วโมง)

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.3/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/4 

ต 1.1 ตัวชี้วัด  ป.3/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   1. อธิบายแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศบรูไน คือ ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ 

ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี ได้

    2. ตอบแผนที่  เมืองหลวงได้

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

     ระบุรายละเอียดที่สำคัญของประเทศได้

คุณธรรม  จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษาการตั้งถิ่นฐาน  การปกครอง 

เมืองหลวง นำเสนอชื่อประเทศบรูไนเป็นภาษาอังกฤษ  คือ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  ( Brunei 

Darussalam )  เมืองหลวง ชื่อ บันดาร์เสรีเบกาวัน 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

                 นักเรียนจับคู่และศึกษาใบงานที่ 1 เรื่อง ประเทศบรูไน

กิจกรรมกลุ่ม

นักเรียนอ่านเนื้อหาประเทศบรูไนพร้อมกัน อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศบรูไน 

หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

         ครูแจกใบงาน ที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศบรูไน ให้นักเรียนปฏิบัติ



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศบรูไน

4. ชิ้นงาน / ภาระงาน

          - แผนที่ประเทศบรูไน

          - ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศบรูไน

          - ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศบรูไน

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 3 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่  1  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

    
ธงชาติบรูไน

ตราสัญลักษณ์

ดอกซิมพอร์(simpor)

อัมบูยัด

Tawak tawak

สกุลเงิน

ชุดประจำชาติ



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

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

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

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

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

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

ธงชาติ

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศบรูไนดารุสซาลาม



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่  2 

ข้อมูลประเทศบรูไนดารุสซาลาม

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 %

ธงชาติเป็นธงชาติสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง  ภายในมีแถบสีขาว และสีดำวางพาดตามแนว            

ทแยงมุมจากด้านบนไปด้านล่างปลายธง 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 

สกุลเงิน คือ เงินดอลลาร์บรูไน                                                                   

( กระทรวงการต่างประเทศ. 

บันทึกการเดินทางของอาเซียน.กรุงเทพ ฯ 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไท

ย, 2554)

คำชี้แจง  นักเรียนลงชื่อประเทศบรูไน ชื่อเมืองหลวง และระบายสีแผนที่ประเทศบรูไน ให้สวยงาม

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

ใบงานที่ 2 แผนที่ประเทศบรูไน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง ประเทศกัมพูชา    เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.3/1

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/4 

ต 1.1 ตัวชี้วัด  ป.3/2  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

บอกข้อมูลในแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศกัมพูชา ด้าน ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ 

ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

สังเกตและกรอกข้อมูลทำแผนที่

คุณธรรม  จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

            ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา 

และทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา  

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

            ครูแจ้งให้ทราบว่า  วันนี้จะเรียนประเทศที่เป็นเพื่อนบ้าน  

มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยให้นักเรียนลองทายว่า  จะเรียนเกี่ยวกับประเทศใด

   ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศกัมพูชา ให้นักเรียนอ่านและบันทึกข้อมูลลงใน ใบงานที่  3 

กิจกรรมกลุ่ม

ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวที่ตั้งของประเทศกัมพูชา  ศาสนาสถานที่สำคัญ  แหล่งท่องเที่ยว 

อาจรวมถึงปราสาทเขาพระวิหาร



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 4 เรื่อง แผนที่ประเทศกัมพูชา ให้นักเรียนปฏิบัติ และตรวจผลงาน 

โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศกัมพูชา

4.ชิ้นงาน/ ภาระงาน          

- แผนที่ประเทศกัมพูชา

         - ใบงานที่ 3 เรื่องประเทศกัมพูชา

          - ใบงานที่ 4 เรื่อง แผนที่ประเทศกัมพูชา

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศกัมพูชา

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 3 เรื่อง ข้อมูลประเทศกัมพูชา

3. ใบงานที่ 4 แผนที่ประเทศกัมพูชา

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่ 1

ประเทศกัมพูชา



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ชุดประจำชาติดอกลำดวน

ธงชาติ

สกุลเงินอาม็อก

ตราสัญลักษณ์ จะเข้



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ใบงานที่  2

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

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

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

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

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนลงชื่อประเทศกัมพูชา ชื่อเมืองหลวง และระบายสีแผนที่ประเทศกัมพูชา 

             ให้สวยงาม

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

ใบงานที่ 3 แผนที่ประเทศกัมพูชา



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.3/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/4 

ต 1.1 ตัวชี้วัด  ป.3/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

          บอกข้อมูลในแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศอินโดนีเซีย ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ 

ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

สังเกตและกรอกข้อมูลทำแผนที่

คุณธรรม  จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

- ถามนักเรียน ประเทศไหนที่มีหมู่เกาะมากที่สุด

- นักเรียนอ่านชื่อประเทศอินโดนีเซียเป็นภาษาอังกฤษ “ Indonesia

-    ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

          ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย ให้นักเรียนศึกษาและบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่  5 

เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย

          กิจกรรมกลุ่ม

          ตัวแทนนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย 

กิจกรรมเดี่ยว

         ครูแจกใบงาน ที่ 6 เรื่อง แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย ให้นักเรียนปฏิบัติ และตรวจผลงาน 

โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

          ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย

4. ชิ้นงาน /ภาระงาน

          - 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 5 เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย 

3. ใบงานที่ 6 เรื่องแผนที่ประเทศอินโดนีเซีย

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)

ใบความรู้ที่  1

เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่  2

ข้อมูลพื้นฐานประเทศอินโดนีเซีย

ชุดประจำชาติ

ธงชาติ

กล้วยไม้ราตรี

สกุลเงิน

กาโด กาโด

อังคะลุง

ตราสัญลักษณ์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

อินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย: Indonesia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

(อินโดนีเซีย: 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%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

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

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

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

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

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

ใบงานที่ 1 ประเทศอินโดนีเซีย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนลงชื่อประเทศอินโดนีเซีย ชื่อเมืองหลวง และระบายสีแผนที่

             ประเทศอินโดนีเซียให้สวยงาม

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

ใบงานที่ 2 แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.3/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/4 

ต 1.1 ตัวชี้วัด  ป.3/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

          บอกข้อมูลในแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศลาว ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ 

ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

สังเกตและกรอกข้อมูลทำแผนที่

คุณธรรม  จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

              - ครูสอบถามว่าประเทศใดมีพื้นที่ใกล้ชิดประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีแม่น้ำโขงกั้นกลาง

-  อ่านชื่อประเทศลาวเป็นภาษาอังกฤษ ( Lao People’s  Democratic republic )

-  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

           ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศลาว ให้นักเรียนศึกษาและบันทึกข้อมูลลงใน ใบงานที่  7 เรื่อง 

ประเทศลาว

กิจกรรมกลุ่ม

            ตัวแทนนักเรียนนำเสนอข้อมูลประเทศลาวจากใบงานที่ 7       

กิจกรรมเดี่ยว

           ครูแจกใบงาน ที่ 8 เรื่อง แผนที่ประเทศลาว ให้นักเรียนปฏิบัติ



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศลาว

4. ชิ้นงาน / ภาระงาน

          - ตอบคำถามข้อมูลพื้นฐานประเทศลาว

         - ระบายสีในแผนที่ประเทศลาว

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศลาว

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ประเทศลาว

3. ใบงานที่ 2 เรื่องแผนที่ประเทศลาว



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่ 1

เรื่อง ประเทศลาว

ชุดประจำชาติ

ธงชาติ

ดอกจำปา หรือ ดอกลั่นทม

เงินกีบสกุลเงิน

ซว่าไก่

แคน ดนตรีประจำชาติ
ตราสัญลักษณ์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

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

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

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

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

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศลาว



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนลงชื่อประเทศลาว ชื่อเมืองหลวง และระบายสีแผนที่ประเทศลาว

             ให้สวยงาม

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

ใบงานที่ 2 แผนที่ประเทศลาว



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง ประเทศมาเลเซีย ( Malaysia)     เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.3/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/4 

ต 1.1 ตัวชี้วัด  ป.3/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

          บอกข้อมูลในแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ 

ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

สังเกตและกรอกข้อมูลทำแผนที่

คุณธรรม  จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้

            กิจกรรมรวมชั้น

            -สอบถามนักเรียนว่า  ประเทศใดมีดินแดนติดต่อกับประเทศไทยทางภาคใต้

 - ครูบอกว่า เป็นประเทศมาเลเซีย  ชื่อภาษาอังกฤษ คือ MALAYSIA          

 - ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา และร่วมกันอภิปราย 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

            ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศมาเลเซีย ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  1 เรื่อง ประเทศมาเลเซีย

           กิจกรรมกลุ่ม

            อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศมาเลเซีย หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

           ครูแจกใบงาน ที่ 10 เรื่อง แผนที่ประเทศมาเลเซีย ให้นักเรียนปฏิบัติ และตรวจผลงาน 

โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

           ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ความรู้พื้นฐานประเทศมาเลเซีย

4. ชิ้นงาน / ภาระงาน

          - ตอบคำถามประเทศมาเลเซีย

         - ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศมาเลเซีย

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศมาเลเซีย

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 9 เรื่อง ประเทศมาเลเซีย

3. ใบงานที่ 10 เรื่องแผนที่ประเทศมาเลเซีย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่ 1

เรื่อง ประเทศมาเลเซีย

ชุดประจำ
ชาติ

ธงชา
ติ

ดอกชบา

สกุลเงิน 
ริงกิตมาเลเซียนาชิ เลอมัก 

ตราสัญลัก
ษณ์

ปี่ไฉ
น



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

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

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

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

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

ใบงานที่  1 เรื่องประเทศมาเลเซีย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนลงชื่อประเทศมาเลเซีย ชื่อเมืองหลวง และระบายสีแผนที่ประเทศ

             มาเลเซีย ให้สวยงาม

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

ใบงานที่  2 แผนที่ประเทศมาเลเซีย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6  เรื่อง ประเทศเมียนมาร์  ( Union  of Myanmar )   เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.3/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/4 

ต 1.1 ตัวชี้วัด  ป.3/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

          บอกข้อมูลในแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศเมียนมาร์  ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ 

ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

สังเกตและกรอกข้อมูลทำแผนที่

คุณธรรม  จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

ครูถามนักเรียน  ประเทศใดมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก

           ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

          ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศเมียนมาร์ ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  11 เรื่อง ประเทศเมียนมาร์

          กิจกรรมกลุ่ม

          ตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงานตามใบงานที่ 11  เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

          ครูแจกใบงาน ที่ 12 เรื่อง แผนที่ประเทศเมียนมาร์ ให้นักเรียนปฏิบัติ และตรวจผลงาน 

โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

           ครูสรุปว่าประเทศเมียนม่าร์ เดิมเราเรียกว่า ประเทศพม่า 

เป็นประเทศที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์กับประเทศไทยมายาวนาน  

ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสหภาพเมียนมาร์ เมืองหลวงชื่อเนปิดอร์

4. ชิ้นงาน / ภาระงาน

          - ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศเมียนมาร์

          - ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศเมียนมาร์

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศเมียนมาร์

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 11 เรื่อง ประเทศเมียนมาร์

3. ใบงานที่ 10 เรื่องแผนที่ประเทศเมียนมาร์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่  1

ประเทศเมียนมาร์

เนปิดอ
ว์

มัณฑเลย์
มัณฑเลย์

เนปิดอว์

ร่างกุ้ง



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่  1 

เรื่อง ประเทศเมียนมาร์

ชุดประจำชาติ

ธงชาติ

ดอกประดู่

สกุลเงิน : เงินจ๊าด

พล่าเพ็ด

ตราสัญลักษณ์

พิณพม่า



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศเมียนมาร์

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

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

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

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



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนลงชื่อประเทศเมียนมาร์ ชื่อเมืองหลวง และระบายสีแผนที่ประเทศ 

             เมียนมาร์ ให้สวยงาม

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

ใบงานที่ 2 แผนที่ประเทศเมียนมาร์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7  เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์ ( The Republic of Philippines) เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.3/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/4 

ต 1.1 ตัวชี้วัด  ป.3/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

          บอกข้อมูลในแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศฟิลิปปินส์ ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ 

ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

สังเกตและกรอกข้อมูลทำแผนที่

คุณธรรม  จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศฟิลิปปินส์ ด้าน ธงชาติ สกุลเงิน 

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี สายการบิน

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - ทักษะในการรวบรวมข้อมูล  ทักษะการสังเกต

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

         - ถามนักเรียนว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนใดเป็นหมู่เกาะบ้าง        

                    

- ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา และกล่าวถึงประเทศที่จะนำเสนอในวันนี้ 

คือ ประเทศฟิลิปปินส์  

- ประเทศฟิลิปปินส์ เชื่อภาษาอังกฤษ คือ The Republic of the Philippines

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

  ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์ ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  1 เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์

กิจกรรมกลุ่ม

            ตัวแทนนักเรียนนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์ หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

           ครูแจกใบงาน ที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์ ให้นักเรียนปฏิบัติ และตรวจผลงาน 

โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

            ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์ ว่า 

เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดประเทศไทยมาเป็นเวลานาน เคยเป็นเมืองขึ้นของสเปน  สหรัฐอเมริกา  

ซึ่งปรากฏตราสัญลักษณ์ในธงชาติของฟิลิปปินส์  เปโซเป็นสกุลเงินของฟิลิปปินส์

4. ภาระงาน/ชิ้นงาน

          - ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศฟิลิปปินส์

         - ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 13 เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์

3. ใบงานที่ 14 เรื่อง แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่  1

เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์

ชุดประจำชาติ

ธงชาติ

มะลิ

สกุลเงิน: เงินเปโซ

อโดโบ้

ตราสัญลักษณ์

กลอง Dabakan



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

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

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

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

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

ใบงานที่  2 เรื่องประเทศฟิลิปปินส์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนลงชื่อประเทศฟิลิปปินส์ ชื่อเมืองหลวง และระบายสีแผนที่ประเทศ

             ฟิลิปปินส์ ให้สวยงาม

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

ใบงานที่  2 แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ ( Singapore )     เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.3/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/4 

ต 1.1 ตัวชี้วัด  ป.3/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

          บอกข้อมูลในแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์ ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ 

ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

สังเกตและกรอกข้อมูลทำแผนที่

คุณธรรม  จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

                   ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  1 เรื่อง ประเทศสิงคโปร์

         กิจกรรมกลุ่ม

                   อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่  2 เรื่อง แผนที่ประเทศสิงคโปร์ ให้นักเรียนปฏิบัติ และตรวจผลงาน 

โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศสิงคโปร์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

4. ชิ้นงาน / ภาระงาน

          - 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 15 เรื่อง ประเทศสิงคโปร์

3. ใบงานที่ 16 เรื่อง แผนที่ประเทศสิงคโปร์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่ 1

เรื่อง ประเทศสิงคโปร์

ชุดประจำชาติ

ธงชาติ

แวนด้า

สกุลเงิน

ลักสา

ตราสัญลักษณ์

ปิปะ 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

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

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

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

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

ใบงานที่  1 เรื่องประเทศสิงคโปร์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนลงชื่อประเทศสิงคโปร์ ชื่อเมืองหลวง และระบายสีแผนที่ประเทศ 

             สิงคโปร์ ให้สวยงาม

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

ใบงานที่  2 แผนที่ประเทศสิงคโปร์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9  เรื่อง ประเทศไทย (  Thailand )     เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.3/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/4 

ต 1.1 ตัวชี้วัด  ป.3/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

          บอกข้อมูลในแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศไทย ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ 

ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

สังเกตและกรอกข้อมูลทำแผนที่

คุณธรรม  จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

                   ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศไทย ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  1 เรื่อง ประเทศไทย

          กิจกรรมกลุ่ม

                   อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศไทย หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 2 แผนที่ประเทศไทย ให้นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศไทย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

4. ภาระงาน/ชิ้นงาน

          - ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศไทย

         - ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศไทย

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศไทย

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ประเทศไทย

3. ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศไทย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที 1 

ประเทศไทย

ชุดประจำชาติ

สกุลเงิน

ธงชาติ

ราชพฤกษ์

ต้มยำกุ้ง

ซอสามสาย

ตราสัญลักษณ์



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

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

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

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

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

ใบงานที่ 1 ประเทศไทย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนลงชื่อประเทศไทย ชื่อเมืองหลวง และระบายสีแผนที่ประเทศไทย ให้สวยงาม

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

ใบงานที่ 2  แผนที่ประเทศไทย



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  10  เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

                                            ( The Socialist  Republic of Vietnam)      เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.3/1 

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.3/3 

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/4 

ต 1.1 ตัวชี้วัด  ป.3/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

          บอกข้อมูลในแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศเวียดนาม ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ 

ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

สังเกตและกรอกข้อมูลทำแผนที่

คุณธรรม  จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

                   ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศเวียดนาม ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  19 เรื่อง ประเทศเวียดนาม

          กิจกรรมกลุ่ม

                   อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศเวียดนาม หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 20 เรื่อง แผนที่ประเทศเวียดนาม ให้นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศเวียดนาม



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

4. ชิ้นงาน / ภาระงาน

          - ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศเวียดนาม

         - ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศเวียดนาม

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศเวียดนาม

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 19 -20 เรื่อง ประเทศเวียดนาม

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)

ใบความรู้ที่ 1

ประเทศเวียดนาม



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศเวียดนาม

ชุดประจำช
าติ

สกุลเงิ
น

ดอกบัว

เปาะเปี๊
ยะ

ธงชา
ติ

ตราสัญลัก
ษณ์

Dan 
Nhi



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

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

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

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

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

ใบงานที่ 2  แผนที่ประเทศเวียดนาม



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนลงชื่อประเทศเวียดนาม ชื่อเมืองหลวง และระบายสีแผนที่ประเทศเวียดนาม 

ให้สวยงาม

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



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่  10  อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่  2   ประเทศในกลุ่มอาเซียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3               เวลา 10 ชั่วโมง

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

ศ 1.1 

สร้างสรรค์งานทัศน

ตัวชี้วัด ป.3/4 

วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว

-

 



หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ศิลป์ตามจินตนาการ 

และความคิดสร้างสร

รค์วิเคราะห์ วิพากษ์ 

วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 

ถ่ายทอดความรู้สึก 

ความคิดต่องานศิลป

ะอย่างอิสระ ชื่นชม 

และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวั

น

การวาดภาพระบายสีสิ่งของ

รอบตัว ด้วยสีเทียน ดินสอสี 

และสีโปสเตอร์


