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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วย 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
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

เป้าหมายการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่  10  อาเซียนศึกษา

เวลา  20  ชั่วโมง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

                             ความรู้

- มีความรู้เกี่ยวกับที่ตั้ง ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

ความเหมือนและความต่าง ด้านภาษา  วัฒนธรรม  และเชื้อชาติ

- มีความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน

- มีความรู้เกี่ยวกับสมาคมอาเซียน

- มีความรู้ในการเตรียมตัวสู่อาเซียน

     ภาระงาน / ชิ้นงาน

1. 

แผนที่กลุ่มประเทศอาเซีย

น

2. 

แผนที่ประเทศต่างๆในก

ลุ่มอาเซียน

3. 

สมุดภาพประเทศในกลุ่ม

อาเซียน

   ทักษะ / กระบวนการ/

      สมรรถนะสำคัญ

1. มีทักษะพื้นฐาน 

เกี่ยวภาษา เทคโนโลยี

2. 

มีความพร้อมที่จะยอมรับค

วามเปลี่ยนแปลง

3. 

มีทักษะและมีความคิดสร้าง

สรรค์ในการสร้างชิ้นงาน

                                   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

- กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

หน่วยที่  1 

อาเซียนศึกษา
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่  10  อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน

เวลา  10 ชั่วโมง

ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้   จำนวน  10  แผน ดังนี้

แผนการเรียนรู้ที่ 1 ประเทศบรูไนดารุสสซาลามเวลา 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
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

เป้าหมายการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2   ประเทศในกลุ่มอาเซียน

เวลา  10 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

  ความรู้

- มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของกลุ่มประเทศอาเซียน ด้าน ธงชาติ 

สกุลเงิน ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี 

ภาระงาน/ชิ้นงาน

-

 

แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซี

ยน 10 ประเทศ

ทักษะ/กระบวนการ/

สมรรถนะสำคัญ

- มีทักษะพื้นฐาน เกี่ยวภาษา

  เทคโนโลยี

- มีทักษะและมี ความคิด

  สร้างสรรค์ในการสร้าง

  ชิ้นงาน

คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะที่พึงประสงค์

- มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

- กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

หน่วยย่อยที่ 2

เรื่อง ประเทศในกลุ่มอาเซียน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง ประเทศบรูไนดารุสซาลาม   เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.4/1

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.4/3

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.4/5 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศบรูไน  ด้าน ธงชาติ สกุลเงิน 

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - วาดแผนที่ประเทศบรูไน และระบายสีได้

คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

                   ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศบรูไน ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  1 เรื่อง ประเทศบรูไน

กิจกรรมกลุ่ม

                   อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศบรูไน หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศบรูไน ให้นักเรียนปฏิบัติ และตรวจผลงาน 

โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศบรูไน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

4. ภาระงาน/ชิ้นงาน

          - แผนที่ประเทศบรูไน

          - ใบงานที่ 1 เรื่องข้อมูลของประเทศบรูไน

         - 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 เรื่องข้อมูลของประเทศบรูไน

3. ใบงานที่ 2 เรื่องแผนที่ประเทศบรูไน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้

เรื่อง ประเทศบรูไน

ชื่อทางการ  เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) หรือ บรูไน (Brunei)

ที่ตั้ง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ระหว่างละติจูดที่ 4 30 

องศาเหนือ ลองติจูดที่ 114 40 องศาตะวันออก

พื้นที่ 5,770 ตารางกิโลเมตร (พื้นดิน 5,270 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 500 ตารางกิโลเมตร) 

อาณาเขต พรมแดนติดมาเลเซีย 381 กิโลเมตร ความยาวชายฝั่งทะเล 161 กิโลเมตร 

สภาพภูมิประเทศ ที่ราบชายฝั่งค่อยๆ ชันขึ้นเป็นภูเขาทางฝั่งตะวันออก ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาต่ำๆ 

สภาพภูมิอากาศ อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 28 

องศาเซลเซียส 

ทรัพยากรธรรมชาติ ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ไม้ซุง 

ภัยธรรมชาติ พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว  และบางครั้งจะเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรง 

จำนวนประชากร   401,890 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554)

อัตราการเติบโตของประชากร  1.712 % (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)

สัญชาติ บรูไน (Bruneian (s)) 

เชื้อชาติ มาเลย์ 67% จีน 15% ชนเผ่าพื้นเมือง 6% อื่นๆ 12%

ศาสนา  ศาสนาประจำชาติคือ อิสลาม 67% พุทธ 13% คริสต์ 10% อื่นๆ (ความเชื่อของคนพื้นเมือง) 10%ภาษา  

ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย์ ภาษาอื่นๆ ได้แก่ อังกฤษและภาษาจีน

ดอกซิมพอร์(simpor)อัมบูยัด Tawak 
tawak

ดอลลาร์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ใบงานที่  1

คำชี้แจง ตัดภาพที่กำหนดให้ ติดบนใบงานที่  1 เรื่อง ประเทศบรูไน ให้ถูกต้อง
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ธงชาติ ตราสัญลักษณ์

อาหาร ดนตรี

ดอกซิมพอร์ สกุลเงิน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศบรูไน แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง

1. ประเทศบรูไนตั้งอยู่บริเวณใด .................................................................................................

2. เมืองหลวงของบรูไนชื่อว่าอะไร................................................................................................

3. คนบรูไนส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด............................................................................................

4. บรูไนใช้ภาษาใดเป็นภาษากลาง..............................................................................................

5. ภัยธรรมชาติที่น่ากลัวของบรูไนคือ.........................................................................................

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

ใบงานที่ 2 
แผนที่ประเทศบรูไน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง ประเทศกัมพูชา   เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.4/1

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.4/3

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.4/5 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศกัมพูชา คือ ธงชาติ สกุลเงิน 

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - วาดแผนที่ประเทศกัมพูชา และระบายสีได้

คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศกัมพูชา ด้าน ธงชาติ สกุลเงิน 

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - วาดแผนที่ประเทศกัมพูชา และระบายสีได้สวยงาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย 



13

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

             ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ข้อมูลประเทศกัมพูชา ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  3 เรื่อง ประเทศกัมพูชา

กิจกรรมกลุ่ม

                   อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศกัมพูชา หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 4 เรื่อง แผนที่ประเทศกัมพูชา ให้นักเรียนปฏิบัติ และตรวจผลงาน 

โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศกัมพูชา

4. ชิ้นงาน /ภาระงาน

          - ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลประเทศกัมพูชา

          - ใบงานที่ 2 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
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้

เรื่อง ประเทศกัมพูชา

ที่ตั้ง : กัมพูชาตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศไทย            

(จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจำปาสัก) 

ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง 

และเกียงซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย

 พื้นที่ : พื้นที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย      

สภาพภูมิอากาศ : ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 36 องศาเซลเซียส

เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)

เขตการปกครอง : มี 4 กรุง ได้แก่ กรุงพนมเปญ กรุงไพลิน กรุงแกบ กรุงพระสีหนุ และ 20 จังหวัด ได้แก่ 

กระแจะ เกาะกง กันดาล กัมปงจาม กัมปงชนัง กัมปงทม กัมปงสะปือ กัมปอต ตาแก้ว รัตนคีรี พระวิหาร 

พระตะบอง โพธิสัต บันเตียเมียนเจย เปรเวง มณฑลคีรี สตึงเตรง สวายเรียง เสียมราฐ อุดรมีชัย 

ประชากร : 14.1 ล้านคน (ปี 2548)     

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข      

ภาษา : ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย

ศาสนา :  ศาสนาประจำชาติคือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท (แยกเป็น 2 นิกายย่อย คือ 

ธรรมยุตินิกายและมหานิกาย) และศาสนาอื่นๆ อาทิ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ 

หน่วยเงินตรา : เงินเรียล (Riel) อัตราแลกเปลี่ยน 100 เรียล เท่ากับ 1 บาท

ดอกไม้ประจำชาติ : ดอกลำดวน  เครื่องดนตรีประจำชาติ : จะเข้

ชุดประจำชาติ ดอกลำดวน

จะเข้ สกุลเงิน เรียล
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

ใบงานที่ 1 

เรื่องประเทศกัมพูชา

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

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

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

.....................................................................
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศกัมพูชา และระบายสีให้สวยงาม พร้อมตอบคำถาม

1. 

ประเทศกัมพูชามีอาณาเขตติดกับประเทศใดบ้าง......................................................................................

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

2. ดอกไม้ประจำชาติชื่อว่าอะไร...................................................................................................

3. ชาวกัมพูชานับถือศาสนาใด......................................................................................................

4. อาชีพหลักของชาวกัมพูชาคือ...................................................................................................

5. สกุลเงินของกัมพูชาคือ..............................................................................................................

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

ใบงานที่ 2 แผนที่ประเทศกัมพูชา
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.4/1

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.4/3

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.4/5 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศอินโดนีเซีย  ธงชาติ สกุลเงิน              

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - วาดแผนที่ประเทศบรูไน และระบายสีได้

คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

                   ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  5 เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย

กิจกรรมกลุ่ม

                   อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 6 เรื่อง แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย ให้นักเรียนปฏิบัติ และตรวจผลงาน 

โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

4. ชิ้นงาน /ภาระงาน

          - ใบงานที่  1 เรื่อง ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย

         - 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 เรื่อง ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย 

3. ใบงานที่ 2 เรื่องแผนที่ประเทศอินโดนีเซีย
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่  1

เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย

    

เมืองหลวง ได้แก่ จาการ์ตา

ที่ตั้ง : อินโดนีเซียมีพื้นที่ 5,193,250 ตารางกิโลเมตร เป็นแผ่นดิน 2,027,087 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทะเล 

3,166,163 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 

17,508 เกาะ รวมอยู่ในพื้นที่ 4 ส่วน คือ 

ภูมิอากาศ : อากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร มี 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พฤษภาคม-ตุลาคม) และฤดูฝน (พฤศจิกายน-

เมษายน) 

ประชากร : ประมาณ 220 ล้านคน ประกอบด้วยชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่มซึ่งพูดภาษาต่างกันกว่า 583 ภาษา 

ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา

ศาสนา : ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ 

ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก ร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 

นับถือศาสนาพุทธภาษา : ภาษาประจำชาติ ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia 

การศึกษา : ร้อยละ 90 ของประชากรสามารถอ่านออกเขียนได้ มีมหาวิทยาลัยของรัฐ 49 แห่ง 

และของเอกชนกว่า 950 แห่ง

สกุลเงิน : รูเปียห์ (Rupiah) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 9,500 รูเปียห์ (มกราคม 2549)

เขตการปกครอง : อินโดนีเซียแบ่งการปกครองเป็น 30 จังหวัด และเขตการปกครองพิเศษ 3 เขต ได้แก่ 

กรุงจาการ์ตา นครย็อกยาการ์ตา และจังหวัดอาเจห์ 

 ระบบการเมืองการปกครอง  : อินโดนีเซียมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ 

โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข     

อังคะลุง
ชุดประจำชาติ

กล้วยไม้ราตรีกาโด กาโด
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนจับคู่คำกับภาพที่กำหนดให้

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศอินโดนีเซีย

ตราสัญลักษ
ณ์

อังคะลุง

กาโด กาโด

กล้วยไม้ราต
รี

ชุดประจำช
าติ
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศอินโดนีเซีย ระบายสีให้สวยงาม                 

               พร้อม ตอบคำถาม

1. อินโดนีเซีย มีเมืองหลวงชื่ออะไร...............................................................................................

2. อินโดนีเซียมีเกาะประมาณเท่ากี่เกาะ...............................................................................................

3. 

ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไร............................................................................................

...

4. สกุลเงินของอินโดนีเซียคือ

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

5. อินโดนีเซียปกครองประเทศระบบใด..............................................................................................

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

ใบงานที่ 2 แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.4/1

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.4/3

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.4/5 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศลาว  ด้าน ธงชาติ สกุลเงิน 

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - วาดแผนที่ประเทศลาว และระบายสีได้

คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

                   ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศลาว ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  7 เรื่อง ข้อมูลประเทศลาว

กิจกรรมกลุ่ม

                   อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศลาว หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 8 เรื่อง แผนที่ประเทศลาว ให้นักเรียนปฏิบัติ และตรวจผลงาน 

โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศลาว
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

4. ชิ้นงาน / ภาระงาน

          - ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้ประเทศลาว

         - ใบงานที่  2 เรื่อง แผนที่ประเทศลาว

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศลาว

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 7 เรื่อง ประเทศลาว

3. ใบงานที่ 8 เรื่องแผนที่ประเทศลาว
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่ 1

เรื่อง ประเทศลาว

ชื่อประเทศเป็นทางการ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

พื้นที่ 

236,800 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 แขวง (จังหวัด) และ 2 เขตการปกครองพิเศษ                     

(นครหลวงเวียงจันทน์ และเขตพิเศษไซสมบูน) 

เมืองหลวง  (นครเวียงจันทน์) 

ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่ประมาณ 7,000 ตร.กม. เป็นภูเขาและที่ราบสูง ประมาณ 9 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งหมด 

โดยพื้นที่ราบจะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตก ด้านตะวันออกเป็นแนวภูเขายาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ 

จากภูมิประเทศเช่นนี้ทำให้ สปป.ลาว มีแม่น้ำที่เกิดจากแนวภูเขาด้านทิศตะวันออกเป็นจำนวนมาก 

แม่น้ำเหล่านี้จะไหลผ่านป่าเขาลำเนาไพร ลงมาสู่พื้นที่ราบทางทิศตะวันตก และไหลลงแม่น้ำหลัก 

สำคัญที่สุดซึ่งถือเป็นหัวใจหล่อเลี้ยงประเทศ คือ แม่น้ำโขง(ไหลผ่านลาว 1,865 กม.)

ภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ย 29-33 องศา ต่ำสุด 10 องศาปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,715 มม.ต่อปี ความชื้น 70-80 % 

ภาษา ภาษาลาว

ดอกไม้ประจำชาติ  ดอกลีลาวดี หรือดอกลั่นทม

อาหารประจำชาติ  ซุปไก่

หน่วยเงิน กีบ อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เท่ากับ 266 กีบ (26 ต.ค.2548) 

ประชากร (2548) 5,609,997 ล้านคน 

ศาสนา (2548) พุทธร้อยละ 85 บูชาผีสาง/เทวดาและอื่นๆ ร้อยละ15  

ซว่าไก่ ลีลาวดี/ลั่นทม แคน
ชุดประจำชาติ

กีบ
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศลาว

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

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

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

.....................................................................
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศลาว ระบายสี ให้สวยงาม พร้อมตอบคำถาม

1. 

ประเทศลาวมีอาณาเขตติดกับประเทศใดบ้าง............................................................................................

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

2. เมืองหลวงของลาวชื่ออะไร ......................................................................................................

3. สกุลเงินของลาวคือ...................................................................................................................

4. ลาวมีชื่อเต็มว่าอะไร..................................................................................................................

5. คนลาวประกอบอาชีพใดเป็นอาชีพหลัก  .................................................................................

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

ใบงานที่  2 แผนที่ประเทศลาว
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5 เรื่อง ประเทศมาเลเซีย  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.4/1

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.4/3

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.4/5 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย ธงชาติ สกุลเงิน 

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - วาดแผนที่ประเทศบรูไน และระบายสีได้

คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

                   ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศมาเลเซีย ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  9 เรื่อง ข้อมูลประเทศมาเลเซีย

กิจกรรมกลุ่ม

                   อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศมาเลเซีย หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 10 เรื่อง แผนที่ประเทศมาเลเซีย ให้นักเรียนปฏิบัติ และตรวจผลงาน 

โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศมาเลเซีย
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

4. ชิ้นงาน /ภาระงาน

          - ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลประเทศมาเลเซีย

         - 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 ข้อมูลประเทศมาเลเซีย

3. ใบงานที่ 10 เรื่องแผนที่ประเทศมาเลเซีย
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้

เรื่อง ประเทศมาเลเซีย

ชื่อทางการ : มาเลเซีย (Malaysia) 

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น 

          - ส่วนแรก คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ 

เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ และปะลิส 

          - ส่วนที่สอง คือ มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน ประกอบด้วย 

2 รัฐ คือ ซาบาห์ และซาราวัก 

          - นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐอีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) 

เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน 

พื้นที่ : 330,257 ตารางกิโลเมตร 

เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) 

ประชากร : 26.24 ล้านคน (ปี 2549) 

ภูมิอากาศ : ร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส 

ภาษา : มาเลย์ (Bahasa Malaysia เป็นภาษาราชการ) อังกฤษ จีน ทมิฬ 

ศาสนา : อิสลาม 60.4 %    พุทธ  19.2%    คริสต์  11.6%    ฮินดู   6.3%    อื่น ๆ  2.5%

สกุลเงิน : ริงกิตมาเลเซีย (Malaysian Ringgit : MYR) 10 บาท/1 ริงกิต

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy)

 

ดอกชบา นาชิ เลอมัก ปี่ไฉน ริงกิต ชุดประจำชาติ
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนโยงคำกับภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศมาเลเซีย

ตราสัญลั
กษณ์

ชุดประจำ
ชาติ

 ริงกิต

ดอกช
บา
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนวาดประเทศมาเลเซีย ระบายสีให้สวยงาม พร้อมตอบคำถาม

1. ชื่อประเทศมาเลเซียเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร..............................................................

2. ประเทศมาเลเซียมีกี่รัฐ อะไรบ้าง..............................................................................................

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

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

3. ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด......................................................................................

4. มาเลเซียมีเมืองหลวงชื่อ............................................................................................................

5. สกุลเงินของมาเลเซียคือ............................................................................................................

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

ใบงานที่ 2 
แผนที่ประเทศมาเลเซีย
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง ประเทศเมียนมาร์   เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.4/1

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.4/3

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.4/5 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศเมียนมาร์  ธงชาติ สกุลเงิน 

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - วาดแผนที่ประเทศบรูไน และระบายสีได้

คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

           ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

          ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศเมียนมาร์ ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  11 เรื่อง ข้อมูลประเทศเมียนมาร์

กิจกรรมกลุ่ม

         อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศเมียนมาร์ หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

         ครูแจกใบงาน ที่ 12 เรื่อง แผนที่ประเทศเมียนมาร์ ให้นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

          ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศเมียนมาร์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

4. ชิ้นงาน /ภาระงาน

          - ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลประเทศเมียนมาร์

         - ใบงานที่   2 เรื่อง แผนที่ประเทศเมียนมาร์

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศเมียนมาร์

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลประเทศเมียนมาร์

3. ใบงานที่ 2 เรื่องแผนที่ประเทศเมียนมาร์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้

เรื่อง ประเทศเมียนมาร์

ชื่อทางการ : เมียนมาร์

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ 

ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทิเบตและจีน  ทางตะวันออกติดกับลาว 

ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับไทย ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย 

ทางตะวันตกเฉียงใต้และทางใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล 

พื้นที่ : 676,577 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย) 

เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw) (ภาษาพม่า) ที่ได้ย้ายมาจากย่างกุ้งตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2548 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัตปแว (Kyatpyae) ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเปียนมานา (Pyinmana) 

ในเขตมัณฑะเลย์

ประชากร : ประมาณ 56 ล้านคน (พ.ศ.2548) มีเผ่าพันธุ์ 135 เผ่าพันธุ์ ประกอบด้วย เชื้อชาติหลัก ๆ 8 

กลุ่ม คือ พม่า  68% ไทยใหญ่  8% กะเหรี่ยง  7% ยะไข่  4% จีน  3% มอญ  2%อินเดีย 2%

ภูมิอากาศ : 

สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ในบริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงทางตอนกลางและตอนเหนือข

องประเทศจะมีอากาศแห้งและร้อนมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมาก 

ตามชายฝั่งทะเลและบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจะแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดู 

เพราะได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นเสมอ 

ทำให้บริเวณนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นมากกว่าตอนกลางหรือตอนบนของประเทศที่เป็นเขตเงาฝน 

ภาษา : ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ 

ศาสนา : ศาสนาพุทธ 90 % ศาสนาคริสต์ 5 %   ศาสนาอิสลาม 3.8 %   ศาสนาฮินดู  0.05 % 

สกุลเงิน : จ๊าด (Kyat : MMK) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25 จ๊าดต่อ 1 บาท 

ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร

จ๊าดพล่าเพ็ดประดู่
ชุดประจำชาติ
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

ใบงานที่ 1 

เรื่องประเทศเมียนมาร์



41

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศเมียนมาร์ ระบายสีให้สวยงาม พร้อมตอบคำถาม

1. ประเทศเมียนมาร์ มีชื่อเดิมว่า.................................................................................................

2. เนปิดอร์ เป็นชื่อของ.......................................................ย้ายมาจาก.......................................

3. จ๊าด หมายถึง...........................................................................................................................

4. ศาสนาประจำชาติของเมียนมาร์ คือ.......................................................................................

5. ถ้านักเรียนไปประเทศเมียนมาร์ นักเรียนจะใช้ภาษาใดในการสื่อสาร .....................................

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

ใบงานที่  2 แผนที่ประเทศเมียนมาร์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์   เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.4/1

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.4/3

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.4/5 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศฟิลิปปินส์ ธงชาติ สกุลเงิน 

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - วาดแผนที่ประเทศบรูไน และระบายสีได้

คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นไทย

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

          ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

          ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ข้อมูลประเทศฟิลิปปินส์ ให้นักเรียนศึกษา  

นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่  1 เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์

กิจกรรมกลุ่ม

          อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์ หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

         ครูแจกใบงาน ที่ 2  เรื่อง แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์ ให้นักเรียนปฏิบัติ และตรวจผลงาน

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

            ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

4. ชิ้นงาน /ภาระงาน

          - ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลประเทศฟิลิปปินส์

         - ใบงานที่  2 เรื่อง แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลประเทศฟิลิปปินส์

3. ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้ที่ 1

ประเทศฟิลิปปินส์

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

ที่ตั้ง : เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะจำนวนทั้งสิ้น 7,107 เกาะ 

ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก  ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ 

ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 

ประมาณ 1,800 กิโลเมตร 

พื้นที่ : 298,170 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย) 

เมืองหลวง : กรุงมะนิลา (Manila)            

ประชากร : 88.7 ล้านคน (พ.ศ.2550) 

ภูมิอากาศ : มรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ่น และดีเปรสชั่น 

บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ภาษา : มีการใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษา โดยให้ใช้ภาษาฟิลิปิโน (Filipino) และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ 

มีภาษาประจำชาติคือ ภาษาตากาล็อก 

ศาสนา : ร้อยละ 92 ของชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ โดยร้อยละ 83 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก 

และร้อยละ 9 เป็นนิกายโปรเตสแตนต์ มุสลิมร้อยละ 5 พุทธและอื่น ๆ ร้อยละ 3 

สกุลเงิน : เปโซ (Peso : PHP)  อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 0.72 บาท/ 1 เปโซ (ขาย) 0.75 บาท/ 1 เปโซ 

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร (วาระ ๖ ปี) 

อโดโ

บ้
กลอง 

Dabakan

มะลิ
เปโซ
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศฟิลิปปินส์

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

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

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

.....................................................................
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระบายสีให้สวยงาม  พร้อมตอบคำถาม

1.  ประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร.................................................................

2.  ภาษาประจำชาติของฟิลิปปินส์คือ..........................................................................................

3.  ถ้านักเรียนไปประเทศฟิลิปปินส์ นักเรียนต้องใช้เงินสกุลใด....................................................

4.  ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด...................................................................................

5.  ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรใด...............................................

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

ใบงานที่ 2 แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8 เรื่อง ประเทศสิงคโปร์  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.4/1

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.4/3

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.4/5 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์ ธงชาติ สกุลเงิน 

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - วาดแผนที่ประเทศสิงคโปร์ และระบายสีได้

คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นไทย

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

                   ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูล

ลงในใบงานที่  1 เรื่อง ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

กิจกรรมกลุ่ม

                   อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศสิงคโปร์ ให้นักเรียนปฏิบัติ 

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศสิงคโปร์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

4. ชิ้นงาน /ภาระงาน

          - ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

         - 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 ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

3. ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศสิงคโปร์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้

เรื่อง ประเทศสิงคโปร์

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 

ที่ตั้ง : เป็นนครรัฐ ที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ละติจูด 1°17'35" เหนือ ลองจิจูด 

103°51'20" ตะวันออก ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ อยู่ทางใต้ของรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย 

และอยู่ทางเหนือของเกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซีย 

พื้นที่ : ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกล้เคียง 63 เกาะ 

มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 697 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต)

 เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร 

และความกว้างจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร 

เมืองหลวง : สิงคโปร์ 

ประชากร : 4.35 ล้านคน ประกอบด้วยชาวจีน 76.5% ชาวมาเลย์ 13.8% ชาวอินเดีย 8.1% และอื่น ๆ 1.6% 

ภูมิอากาศ : ร้อนชื้น มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส 

ภาษา : ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ (ภาษาประจำชาติ) จีนกลาง (แมนดาริน) 

ทมิฬ และอังกฤษ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง 

ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจำวัน 

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

สกุลเงิน : ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD) อัตราแลกเปลี่ยน (ซื้อ) 23 บาท/ 1 ดอลลาร์

ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข 

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศสิงคโปร์

ลักสา แวนด้า ดอลลาร์ ปิปะ
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

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

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

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

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

.....................................................................
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนวาดประเทศสิงคโปร์ ระบายสี ให้สวยงาม  พร้อมตอบคำถาม

1. ประเทศสิงค์โปมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร.......................................................................

2. ลักษณะของประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างไร..................................................................................

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

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

3. 

ภาษาที่ใช้ในประเทศสิงคโปร์มีกี่ภาษา..............................................................และใช้ภาษาใดเป็นภาษา

ประจำชาติ....................................ใช้ภาษาใดติดต่อราชการ.........................................

4. คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อชาติใด.....................................................................................

5. ลักษณะภูมิอากาศของสิงคโปร์เป็นอย่างไร...............................................................................

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

ใบงานที่ 2 แผนที่ประเทศสิงคโปร์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9 เรื่อง ประเทศไทย  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.4/1

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.4/3

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.4/5 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศไทย ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ 

ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - วาดแผนที่ประเทศไทย และระบายสีได้

คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

           ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

          ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ข้อมูลประเทศไทย ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  1 เรื่อง ข้อมูลประเทศไทย

กิจกรรมกลุ่ม

         อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศไทย หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

          ครูแจกใบงาน ที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศไทย ให้นักเรียนปฏิบัติ 

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศไทย
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

4. ชิ้นงาน /ภาระงาน

          - ใบงานที่ 1 เรื่อง 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 ข้อมูลประเทศไทย

3. ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศไทย
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้

เรื่อง ประเทศไทย

ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย 

ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว 

โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง 

พื้นที่ : 513,115.02 ตารางกิโลเมตร       เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร (Bangkok)   ประชากร : 64.7 ล้านคน 

ภูมิอากาศ : เป็นแบบเขตร้อน อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นฤดูร้อน 

โดยจะมีฝนตกและเมฆมากจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเป็นฤดูฝ

น ส่วนในเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคม 

อากาศแห้งและหนาวเย็นจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฤดูหนาว 

ยกเว้นภาคใต้ที่มีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปีจึงมีแค่สองฤดูคือฤดูร้อนกับฤดูฝน 

ภาษา : ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ สกุลเงิน : บาท (Baht : THB) 

ศาสนา : ประมาณร้อยละ 95 ของประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท 

ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติโดยพฤตินัย แม้ว่ายังจะไม่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ตาม 

ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทางภาคใต้ตอนล่าง 

ศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นประมาณร้อยละ 1 

ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

พระมหากษัตริย์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

ราชพฤกษ์ ต้มยำกุ้ง บาท

ง

ซอ
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนจับคู่ภาพและคำต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์

ดอกไม้ประจำชาติ

อาหารประจำชาติ

สกุลเงินบาท
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศไทย ระบายสีให้สวยงาม  พร้อมตอบคำถาม

1. ประเทศไทยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร...........................................................................

2. อาณาเขตของประเทศไทยติดต่อกับประเทศใดบ้าง..................................................................

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

3. คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด...............................................................................................

4. ประเทศไทยมีระบบการปกครองแบบใด...................................................................................

5. เอกลักษณ์ประจำชาติไทยคืออะไร............................................................................................

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

ใบงานที่ 2 แผนที่ประเทศไทย
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  10 เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด ป.4/1

ส 5.1 ตัวชี้วัด ป.4/3

ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.4/5 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

   - มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศเวียดนาม ธงชาติ สกุลเงิน 

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี 

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

   - วาดแผนที่ประเทศเวียดนาม  และระบายสีได้

คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นไทย

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

                   ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศเวียดนาม ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  1 เรื่อง ข้อมูลประเทศเวียดนาม

กิจกรรมกลุ่ม

                   อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศเวียดนาม หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศเวียดนาม ให้นักเรียนปฏิบัติ 

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศเวียดนาม



61

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

4. ชิ้นงาน /ภาระงาน

          - ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลประเทศเวียดนาม

         - ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศเวียดนาม

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศเวียดนาม

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลประเทศเวียดนาม

3. ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศเวียดนาม
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                         (ผู้บริหารสถานศึกษา)
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ใบความรู้

เรื่อง ประเทศเวียดนาม

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) 

ที่ตั้ง : เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว 

และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออก 

พื้นที่ : 331,689 ตารางกิโลเมตร (0.645 เท่าของประเทศไทย)       เมืองหลวง : กรุงฮานอย (Hanoi)

ประชากร : ประมาณ 86.1 ล้านคน  เป็น เวียด 80% เขมร 10 % ต่าย 1.9% ไท 1.74% เหมื่อง 1.49% 

ฮั้ว(จีน) 1.13% นุง 1.12% ม้ง 1.03% 

ภูมิอากาศ : เป็นแบบมรสุมเขตร้อน 

ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ 

ทำให้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง  

เป็นประเทศที่มีความชื้นประมาณ 84 % ตลอดปี มีปริมาณฝน จาก 120 ถึง 300 เซนติเมตร

(47 ถึง 118 นิ้ว) และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ 5°C (41°F) ถึง 37°C (99°F) 

ภาษา : ภาษาเวียดนาม (Vietnamese) เป็นภาษาราชการ ซึ่งใช้ตัวอักษรโรมัน (quoc ngu) แทนตัวอักษรจีน 

(Chu Nom) ในการเขียนภาษาเวียดนาม 

ศาสนา : ส่วนใหญ่ชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายาน สูงถึงร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร 

ร้อยละ 15 นับถือศาสนาคริสต์  ที่เหลือนับถือลัทธิขงจื้อ มุสลิม 

สกุลเงิน : ด่อง (Dong : VND) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 461 ด่อง/ 1 บาท (มกราคม 2550) 

ระบอบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว 

เปาะเปี๊ยะ ดอกบัว สกุลเงิน ด่อง
ชุดประจำชาติ
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง นักเรียนบอกชื่อภาพต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

ใบงานที่ 1 ประเทศเวียดนาม
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศเวียดนาม ระบายสีให้สวยงาม  พร้อมตอบคำถาม

1. ประเทศเวียดนามมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร...................................................................

2. เวียดนามอยู่ทางทิศใดของประเทศไทย....................................................................................

3. เมืองหลวงของเวียดนามชื่อ......................................................................................................

4. เวียดนามมีระบบการปกครองแบบใด.......................................................................................

5. เวียดนามใช้อักษรใดในการเขียนหนังสือ.................................................................................

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

ใบงานที่ 2 แผนที่ประเทศเวียดนาม



66

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ตารางแสดงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สู่

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่  10  อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่  2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4            เวลา 10 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ส 4.2 

เข้าใจพัฒนาการของมนุษ

ยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุ

บันในด้านความสัมพันธ์ 

และการเปลี่ยนแปลงขอ

งเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 

ตระหนักถึงความสำคัญ 

และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัด ป.4/1 

อธิบายการตั้งหลักแหล่ง

และพัฒนาการของมนุษ

ย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป

พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนปร

ะวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสต

ร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป

ส 5.1 

เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภ

าพ 

และความสำคัญของสรรพสิ่งซึ่ง

มีผลต่อกันและกันในระบบของ

ธรรมชาติ 

ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศา

สตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ 

สรุป 

และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่า

งมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ป.4/3 

ใช้แผนที่อธิบายความสำคัญของ

สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด

- 

แผนที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่

งต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัด

- 

ลักษณะทางกายภาพ(ภูมิลักษณ์

หรือภูมิประเทศและภูมิอากาศ)

ที่มีผลต่อสภาพสังคมของจังหวั

ด

ศ 1.1 

สร้างสรรค์งานทัศน

ศิลป์ตามจินตนาการ 

และความคิดสร้างสร

ตัวชี้วัด ป.4/5 

มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ 

สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี

การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภ

าพระบายสี
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

รค์วิเคราะห์ วิพากษ์ 

วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 

ถ่ายทอดความรู้สึก 

ความคิดต่องานศิลป

ะอย่างอิสระ ชื่นชม 

และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวั

น


