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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา

เวลา  20  ชั่วโมง

ประกอบด้วยหน่วยย่อย จำนวน 4 หน่วย  ดังนี้

หน่วยย่อยที่  1 รู้จักอาเซียน เวลา  2  ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่  2 ประเทศในกลุ่มอาเซียนเวลา  10  ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่  3 สมาคมอาเซียน เวลา  7  ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่  4 การเตรียมตัวสู่อาเซียน เวลา  1  ชั่วโมง
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

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 อินโดนีเซีย เวลา  1 ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 4 ประเทศลาว เวลา  1 ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 5 ประเทศมาเลเซีย เวลา  1 ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 6 ประเทศเมียนมาร์ เวลา  1 ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 7 ประเทศฟิลิปปินส์ เวลา  1 ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 8 ประเทศสิงคโปร์ เวลา  1 ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 9 ประเทศไทย เวลา  1 ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 10 ประเทศเวียดนาม เวลา  1 ชั่วโมง
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

เป้าหมายการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วย อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน

เวลา  10 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                                            ความรู้

- มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ด้าน ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  

ดนตรีด้านศาสนา ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน

-

 

แผนที่ประเทศในกลุ่มอา

เซียน 10 ประเทศ

ทักษะ/กระบวนการ/

สมรรถนะสำคัญ

1. ใช้แผนที่ 

ซึ่งเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในกา

รศึกษา 

2. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์          

( Historical Methodology) 

ในการศึกษาเรื่องราวในอดีต

3. ศึกษาด้วยตนเอง ( Self -  

directed Learning)  จากสื่อ 

เทคโนโลยี           จากแหล่งเรียนรู้ 

ในการค้นคว้าหาความรู้

  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

- มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

- กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

- ผู้เรียนมีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อการเตรียมเป็นประชาคมอาเซียน

- ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ทั้งในและนอกห้องเรียน

หน่วยย่อยที่ 2

เรื่อง 

ประเทศในกลุ่มอาเซียน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง ประเทศบรูไนดารุสซาลาม    เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด  ป.6/1        ตัวชี้วัด ป.6/2 

         ส 5.1    ตัวชี้วัด ป.6/1

   ท 1.1 ตัวชี้วัด ป. 6/6

 ท 2.1 ตัวชี้วัด  ป.6/3 

          ศ 1.1    ตัวชี้วัด ป.6/7 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

     1. อธิบายข้อมูลต่างๆ ของประเทศบรูไน  ด้าน ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ 

ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี  ศาสนา และความสัมพันธ์กับประเทศไทย

     2. บอกรายละเอียดของแผนที่ประเทศบรูไน และระบายสีให้สวยงาม

         ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

  1. นักเรียนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ( Historical Methodology) 

ในการศึกษาเรื่องราวในอดีต

  2. นักเรียนมีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง ( Self -  directed Learning)  จากสื่อ 

เทคโนโลยี จากแหล่งเรียนรู้ ในการค้นคว้าหาความรู้

  3. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด 

และความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณธรรม  จริยธรรม /คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 1. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

           2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

           3. กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

           4. ผู้เรียนมีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อการเตรียมเป็นประชาคมอาเซียน

           5. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ทั้งในและนอกห้องเรียน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา เป็นการทบทวนความรู้เดิม 

นักเรียนร่วมกันอภิปราย ทดสอบก่อนเรียน

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น 

                   ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศบรูไน ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  1 เรื่อง ประเทศบรูไน

กิจกรรมกลุ่ม

                   อาสาสมัครนำเสนอข้อมูล เรื่อง ประเทศบรูไน หน้าชั้นเรียน เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย 

เสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง

           กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศบรูไน ให้นักเรียนปฏิบัติ และตรวจผลงาน 

โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศบรูไน

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 6 ภาคเรียนที่ 2

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                           (ผู้บริหารสถานศึกษา)
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

ใบความรู้ที่ 1

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

             ชื่อทางการ เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara 

Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุข)

1. ที่ตั้ง อาณาเขต

       บรูไน (Brunei) หรือ รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam)

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ทิศตะวันออก ตะวันตกและทิศใต้  ติดเขตซาราวัก 

ประเทศมาเลเซีย โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้

2.  ขนาดพื้นที่

          บรูไนมีขนาดพื้นที่  5,765 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 4 เขต คือ Brunei-Muara, Belait,  

Temburong  และ Tutong

3.  ลักษณะทางภูมิประเทศ 

     บรูไนอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ดิน แดนของบรูไนถูกแบ่งเป็น 2 

ส่วน โดยมีพื้นที่ของรัฐซาราวักของมาเลเซียกั้นไว้เป็นภาคตะวันออก และตะวันตก 

แม้จะเป็นดินแดนเล็กๆแต่ก็ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย เนื่องจากมีทรัพยากรน้ำมันอยู่มาก 

ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยที่ราบชายฝั่งทะเล   และที่ราบ 

หุบเขาซึ่งเป็นดินตะกอนที่แม่น้ำพัดมาทับถม บริเวณที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเข้าไปภายในเกาะ 

ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา ดินแดนทางภาคตะวันออกมีลักษณะขรุขระและสูงกว่าตะวันตก
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

4.  ภูมิอากาศ   

         ในประเทศบรูไนเป็นภูมิอากาศเขตร้อน มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง และ ฝนตกเกือบตลอดปี 

อุณหภูมิประมาณ 24 -32 องศาเซลเซียส พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เขตร้อน 

อุดมด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

5.  เมืองหลวง

          บันดาร์เสรีเบกาวัน (ภาษาอังกฤษ : Bandar Seri Begawan)

 เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของประเทศบรูไนอยู่ในเขตการปกครองบรูไน-

เมารา มีประชากรประมาณ 60,000 คน เดิมชื่อว่า เมืองบรูไน 

ภายหลังเมื่อบรูไนพ้นจากการคุ้มครองของอังกฤษแล้ว จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นบันดาร์เสรีเบกาวัน

6.  ประชากร 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

          จำนวนประชากร 300,000 คน ความหนาแน่นของประชากร 52 คนต่อตารางกิโลเมตร 

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลย์คือร้อยละ 68.8 ชาวจีนร้อยละ 18.3 ชนเผ่าต่างๆร้อยละ 5.0 

ชาวอินเดียและอื่นๆร้อยละ 7.9

          ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสดใส 

โดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า 

ผู้หญิงมุสลิมจะสวมผ้าคลุมศีรษะในที่สาธารณะ และในสถานที่ราชการ

          ผู้ชายมุสลิม แต่งกายเป็นทางการทั้งในสถานที่ราชการ และที่สาธารณะ คือจะสวมเสื้อแขนยาว 

ตัวเสื้อยาวถึงเข่านุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง 

7. การเมืองการปกครอง

สุลต่านแห่งบรูไน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

บรูไน  ปกครองระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์   กำหนดให้สุลต่านทรงเป็นอธิปัตย์ 

คือเป็นทั้งประมุข นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิด และจะต้องเป็นมุสลิมนิกายสุหนี่  

โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัลโบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (His Majesty 

Sultan HajiHassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah)ทรงเป็นสมเด็จพระราชาฯ 

องค์ที่ 29 เป็นองค์พระประมุขของประเทศตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2510 ซึ่งในปีนี้ (2551) 

เป็นวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 62 ปี ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ

       นโยบายหลักของบรูไน ได้แก่การสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในชาติ 

และดำรงความเป็นอิสระของประเทศ กองทัพของบรูไน (Royal Brunei Armed Forces หรือ 

RBAF) มีกำลังพลเพียง 7,000 นาย และกำลังสำรอง 700 นาย โดยแบ่งเป็นกองทัพบก 4,900 นาย 

กองทัพเรือ สุลต่านมีกองทหารกูรข่าของพระองค์เอง เรียกว่า Gurkha Reserve Unit (GRU) จำนวน 

2,500 นาย และกองทหารกูรข่าของอังกฤษ (British Gurkha) รวมกำลังพล 1,000 คน ประจำอยู่ที่ 

เมืองเซรีอาเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย ให้แก่บ่อน้ำมัน และกิจการผลิตน้ำมันของ Brunei Shell 

Petroleum โดยรัฐบาลบรูไนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

เขตการปกครอง แบ่งเป็น 4 เขต (districts - daerah) คือ

1. บรูไนและมูอารา   2.  เบเลต   3. ตูตง      4.  เตมบูรง 

8. ภาษา

          บรูไนใช้ภาษามาเลย์ (Bahasa Melayu)

 เป็นภาษาราชการ  ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารแพร่หลาย 

9. ศาสนา

           ชาวบรูไนนับศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ 67% รองลงมาเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน 13% 

ศาสนาคริสต์ 10% ศาสนาฮินดู ความเชื่อพื้นเมืองและอื่นๆ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

                                       มัสยิดโดมทองของบรูไน

10.  เศรษฐกิจ

         บรูไน เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสามในภูมิภาคอาเซียน 

รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย และเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ LNG อันดับสี่ของโลก

 จึงมีรายได้หลักจากการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ 

90 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดโดยส่งออกไปยังญี่ปุ่น อออสเตรเลีย จีนอินเดีย 

สิงคโปร์ ไทย และเกาหลีใต้ ในขณะเดียวกัน บรูไนฯ นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค 

อาหาร และเครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องมือ  เครื่องใช้ไฟฟ้าจากสิงคโปร์ อังกฤษ 

มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา

         นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ำมัน บรูไนฯ ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ อีก เช่น อุตสาหกรรมฮาลาล 

โดยรัฐบาลได้เปิดตัวโครงการ Brunei Premium Halal Brand 

ขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนออสเตรเลีย 

เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและอาหารฮาลาลบรูไนฯ สู่ตลาดสากล นอกจากนี้ 

ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

โดยมีจุดขายอยู่ที่การเป็นประเทศที่มีความสงบและปลอดภัย และมีนโยบายจะพัฒนาประเทศให้เป็นศู

นย์กลางทางการค้าและท่องเที่ยว (Service Hub for Trade and Tourism – SHUTT 2003 

Vision) และการรักษาพยาบาล

         ปัจจุบันบรูไน สามารถสร้างโรงงานผลิตเมทานอล ขึ้นที่เขตอุตสาหกรรม Sungai Liang 

นอกจากนี้รัฐบาล 

พยายามส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติและการลงทุนภายในประเทศ ในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้น

ฐาน 

บรูไนกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาน้ำมันเป็นหลักไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความ

หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีบทบาทมากขึ้น มีมาตรกา

รเปิดเสรีด้านการค้าและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนจากต่างประเทศ  อย่างไรก็ดี 

การพัฒนายังเป็นไปย่างล่าช้า เนื่องจากอุปสรรคหลายประการ อาทิ กฎระเบียบที่เคร่งครัดต่าง 

ๆการห้ามชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการ การขาดช่างฝีมือ ประกอบกับคนบรูไน 

ไม่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบใหม่และระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนจ

ากต่างชาติ

11.  สกุลเงิน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

เงินตรา ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar) ประมาณ 1.84 

ดอลลาร์บรูไน/ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24.8 บาท/1 ดอลลาร์บรูไน 

(เงินดอลลาร์บรูไนมีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์สิงคโปร์และสามารถใช้แทนกันได้)

12.  ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

     ไทยและบรูไนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างกันเมื่อ 1 มกราคม 2526 ทั้งสองฝ่าย 

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และดำเนินด้วยดีมาโดยตลอด มีการแลกเปลี่ยนการเยือน 

ระดับราชวงศ์และผู้นำระดับสูงอยู่เสมอ ทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติที่ดีต่อกัน 

ไม่เคยมีความบาดหมางทางประวัติศาสตร์ และมักเป็นพันธมิตรในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในกรอบอาเซียน 

และกรอบสหประชาชาติ 

ที่มา : http://www.pakxe.com/nuke/kings/brunei_page.htm

http://www.pakxe.com/nuke/kings/brunei_page.htm
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

คำชี้แจง   นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. ขนาด ที่ตั้ง 

และอาณาเขตของบรูไน............................................................................................................................

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

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

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

2. 

ลักษณะภูมิประเทศ...................................................................................................................................

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

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

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

3. 

ลักษณะภูมิอากาศ......................................................................................................................................

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

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

ใบงานที่ 1 เรื่อง ประเทศบรูไน



14

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

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

4. 

การปกครอง..............................................................................................................................................

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

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

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

5. 

ศาสนาและวัฒนธรรม...............................................................................................................................

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

6. 

เศรษฐกิจ...................................................................................................................................................

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

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

7. 

ความสัมพันธ์กับไทย................................................................................................................................

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

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

ชื่อ- สกุล.......................................................ชั้น........................โรงเรียน................................................

คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศบรูไน ลงรายละเอียด และระบายสีให้สวยงาม

ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศบรูไน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

ชื่อ- สกุล..................................................ชั้น........................โรงเรียน................................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง ประเทศกัมพูชา            เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด  ป.6/1        ตัวชี้วัด ป.6/2 

         ส 5.1    ตัวชี้วัด ป.6/1

   ท 1.1 ตัวชี้วัด ป. 6/6

 ท 2.1 ตัวชี้วัด  ป.6/3 

          ศ 1.1    ตัวชี้วัด ป.6/7 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

     1. อธิบายข้อมูลต่างๆ ของประเทศกัมพูชา  ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี  ศาสนา และความสัมพันธ์กับประเทศไทย

    2. บอกรายละเอียดของแผนที่ประเทศกัมพูชา และระบายสีให้สวยงาม

         ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

  1. วาดแผนที่ประเทศเวียดนาม และระบายสีได้สวยงาม

  2. นักเรียนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ( Historical Methodology) ในการศึกษาเรื่องราว       

ในอดีต

  3. นักเรียนมีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง ( Self -  directed Learning)  จากสื่อ 

เทคโนโลยี จากแหล่งเรียนรู้ ในการค้นคว้าหาความรู

คุณธรรม   จริยธรรม /คุณลักษณะที่พึงประสงค์

  1. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

            2.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

  3. ผู้เรียนมีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อการเตรียมเป็นประชาคมอาเซียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา 

เป็นการทบทวนที่ตั้งของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ถามนักเรียนว่า ประเทศใดมีพื้นที่ติดกับประเทศด้านทิศตะวันออก

ผู้นำประเทศกัมพูชาที่นักเรียนรู้จัก ( สมเด็จฮุนเซน)

ให้นักเรียนเล่าประเทศกัมพูชาที่นักเรียนรู้จัก

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น 

          ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศกัมพูชา ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลง

ใบงานที่  1 เรื่อง ประเทศกัมพูชา

กิจกรรมกลุ่ม

                     นักเรียนนำผลงานเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง และตรวจสอบคำตอบ

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 4 เรื่อง แผนที่ประเทศกัมพูชา ให้นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศกัมพูชา



17

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

4. ชิ้นงาน /ภาระงาน

          - แผนที่ประเทศกัมพูชา

          - ใบงานที่    1 เรื่องข้อมูลของประเทศกัมพูชา

         - ใบงานที่   2 เรื่อง แผนที่ประเทศกัมพูชา

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศกัมพูชา

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่องข้อมูลของประเทศกัมพูชา

3. ใบงานที่ 2 เรื่องแผนที่ประเทศกัมพูชา

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                           (ผู้บริหารสถานศึกษา)

        

รัฐบาลกัมพูชาจึงให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒน

าเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อมุ่งขจัดความยากจน 

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทให้ดีขึ้น 

ปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชาอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ

ใบความรู้

เรื่อง ประเทศกัมพูชา
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

1. 

ที่ตั้งอาณาเขต                     

กัมพูชามีพรมแดนติดต่อกับ 3 ประเทศ ดังนี้              

ทิศเหนือ ติดกับประเทศไทย 

(จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวงอัตตะปือ และ จำปาสัก)              

ทิศใต้ ติดอ่าวไทย              ทิศตะวันออก ติดกับเวียดนาม(จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก 

ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอานด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง)              ทิศตะวันตก ติดกับประเทศไทย 

(จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด)  เขตแดนไทย-กัมพูชา              

กัมพูชามีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทย ยาวประมาณ 803 กิโลเมตร ประกอบด้วย              

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์              ทิศตะวันตก  

ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด  

2. พื้นที่

               กัมพูชามีขนาด กว้าง 500 กิโลเมตร ยาว 450 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด181,035 

ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย 

3.    ลักษณะภูมิประเทศ

             กัมพูชามีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประกอบด้วย 

ที่ราบรอบทะเลสาบเขมรและที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง มีทิวเขาล้อมรอบทางเหนือ คือ เทือกเขาพนมดงรัก 

เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาอันนัม โดยมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายชามหรืออ่าง คือ 

ตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบ และลุ่มแม่น้ำโขงอันกว้างขวาง มีภูเขาล้อมรอบอยู่ 3 ด้าน ได้แก่

                ด้านตะวันออก มีแนวเทือกเขาอันนัมที่เป็นพรมแดนกับประเทศเวียดนาม

                ด้านเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ มีแนวเทือกเขาพนมดงรักที่เป็นพรมแดนกับประเทศไทย

                ด้านใต้และตะวันตกเฉียงใต้ มีแนวเทือกเขาบรรทัดที่เป็นแนวพรมแดนกับประเทศไทย 

โดยมีพื้นที่เฉพาะด้านตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

                แม่น้ำและทะเลสาบที่สำคัญ ได้แก่

                แม่น้ำโขง ไหลจากลาวเข้าสู่ภาคเหนือของกัมพูชาแล้วไหลผ่านเข้าเขตเวียดนาม 

มีความยาวในเขตกัมพูชารวม 500 กิโลเมตร

                แม่น้ำทะเลสาบ เชื่อมระหว่างแม่น้ำโขงกับทะเลสาบ ความยาว 130 กิโลเมตร

                แม่น้ำบาสัก (Bassac) เชื่อมต่อกับแม่น้ำทะเลสาบที่หน้าพระราชวังกรุงพนมเปญ ความยาว 

80กิโลเมตร

                ทะเลสาบ (Tonle Sap) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 3,000 ตารางกิโลเมตร

 4.   ลักษณะภูมิอากาศ

            กัมพูชามีอากาศมรสุมเขตร้อนเป็นแบบร้อนชื้นแถบมรสุม โดยฤดูฝน เริ่มจากเดือนพฤษภาคม-

พฤศจิกายน  และฤดูแล้งระหว่างเดือนธันวาคม – เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 36 

องศาเซลเซียส โดยที่เดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงที่สุด เดือนมกราคมมีอุณหภูมิต่ำที่สุด 

และเดือนตุลาคมมีฝนตกชุกที่สุด

5.  เมืองหลวงและเมืองสำคัญ

            - เมืองหลวง ได้แก่ กรุงพนมเปญ 

เป็นศูนย์กลางแหล่งอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมหลักของประเทศ 

            - เมืองสำคัญได้แก่ กรุงพระสีหนุวิลล์ หรือกรุงกัมปงโสม (เป็นท่าเรือน้ำลึกนานาชาติ) 

จังหวัดเสียมราฐ (เสียมเรียบ) จังหวัด พระตะบอง จังหวัดเกาะกง และจังหวัดกัมปงจาม

6.  ประชากร

      ประชากร 14.7 ล้านคน (ปี 2551) ประกอบด้วย

           - ชาวเขมร คิดเป็นร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมด

           - ชาวญวน คิดเป็นร้อยละ 4 ของประชากรทั้งหมด

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

           - ชาวจีน คิดเป็นร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด

           - อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด เช่น ชาวไทย (ไทยเกาะกง) ชาวลาว ชาวจาม 

ชาวจะราย ชาวระแดว์ ชาวเสตียง ชาวเมฺรญ และชาวเปือร์ เป็นต้น

 7.  การเมืองการปกครอง

       

กัมพูชามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  นับจากการเลือกตั้

งทั่วไปภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2536 การเมืองของกัมพูชามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

      การแบ่งเขตการปกครอง

         กัมพูชา แบ่งเขตการปกครองเป็น 20 จังหวัด (Provinces) ได้แก่ พระตะบอง 

บันเตียเมียนจัย อุดรเมียนจัย พระวิหาร สตึงไตรย์ รัตนคีรี มณฑลคีรี กระแจะ กัมปงจาม 

สวายเรียง ไปรเวง กันดาล ตาแก้ว กัมปอต เกาะกง โพธิสัต เสียมเรียบ กัมปงทม กัมปงสะปือ 

และกัมปงชะนัง (แต่ละจังหวัดจะแบ่งเขตปกครองภายในออกเป็นอำเภอ (Srok) กับตำบล (Khum)

) กับเขตปกครองพิเศษเรียกว่า กรุง (Municipalities) อีก 4 กรุง ได้แก่ แกบ ไพลิน  พนมเปญ 

และ  สีหนุวิลล์

8.  ภาษา

         ภาษาเขมรเป็นภาษาทางการ ส่วนภาษาที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาจีน

9.  ศาสนา

http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/


22

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา
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           รัฐธรรมนูญกัมพูชาบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ 

เพราะมีผู้นับถือพระพุทธศาสนา 95% ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาคริสต์ 1.7% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

0.3%

10. เศรษฐกิจ

      อยู่ในภาคบริการเป็นหลัก หรือคิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมา ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 

30 และ ภาคการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 29 (ข้อมูลปี 2550)

     11. สกุลเงิน 

        เรียล (Riel)  อัตราการแลกเปลี่ยน 125 เรียล (Riel) เท่ากับ 1 บาท (ธันวาคม 2552

       12.  ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ไทย - 

กัมพูชานับได้ว่ามีพัฒนาการที่ก้าวหน้าและดำเนินไปบนพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจกัน โดยมีกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เป็นพลังขับเคลื่อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้แก่ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS) กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region - GMS) กรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย - กัมพูชา (ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546) ที่เมืองเสียมราฐและจังหวัดอุบลราชธานี (ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชาให้กลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์

คำชี้แจง    นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศกัมพูชา

1. ขนาด ที่ตั้ง 

และอาณาเขตของกัมพูชา..............................................................................................................................

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

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

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

2. 

ลักษณะภูมิประเทศ.......................................................................................................................................

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

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

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

3. 

ลักษณะภูมิอากาศ..........................................................................................................................................

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

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

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

4. 

การปกครอง..................................................................................................................................................

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

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

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

5. 

ศาสนาและวัฒนธรรม...................................................................................................................................

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

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

6. 

เศรษฐกิจ.......................................................................................................................................................

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

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

7. 

ความสัมพันธ์กับไทย....................................................................................................................................

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

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

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

http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/-
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศกัมพูชา ลงรายละเอียด และระบายสีให้สวยงาม 

ใบงานที่ 2 แผนที่ประเทศกัมพูชา
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

ชื่อ-สกุล.............................................................ชั้น.................โรงเรียน..................................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย       เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด  ป.6/1        ตัวชี้วัด ป.6/2 

         ส 5.1    ตัวชี้วัด ป.6/1

   ท 1.1 ตัวชี้วัด ป. 6/6

 ท 2.1 ตัวชี้วัด  ป.6/3 

          ศ 1.1    ตัวชี้วัด ป.6/7 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

  1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศอินโดนีเซีย ธงชาติ สกุลเงิน 

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี ศาสนาและความสัมพันธ์กับประเทศไทย

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

  1. วาดแผนที่ประเทศเวียดนาม และระบายสีได้สวยงาม

  2. นักเรียนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ( Historical Methodology) ในการศึกษาเรื่องราว    

ในอดีต

  3. นักเรียนมีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง ( Self -  directed Learning)                   

จากสื่อ เทคโนโลยี จากแหล่งเรียนรู้ ในการค้นคว้าหาความรู้

 4. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด และความสามารถ               

ในการแก้ปัญหา 

คุณธรรม /จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

            2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

           3. กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

             4. ผู้เรียนมีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อการเตรียมเป็นประชาคมอาเซียน

           5. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ทั้งในและนอกห้องเรียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา 

เป็นการทบทวนที่ตั้งของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ถามนักเรียนว่า ประเทศใดที่มีพื้นที่เป็นหมู่เกาะ

ประเทศใดประสบภัยธรรมชาติ เป็นข่าวมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว สึนามิ

ให้นักเรียนเล่าประเทศอินโดนีเซียที่นักเรียนรู้จัก

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น 

          ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศอินโดนีเซียให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลง
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

ใบงานที่  1 เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย

กิจกรรมกลุ่ม

                     นักเรียนนำผลงานเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง และตรวจสอบคำตอบ

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 4 เรื่อง แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย ให้นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย

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 เรื่อง แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                           (ผู้บริหารสถานศึกษา)

ใบความรู้ที่ 1

เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย



28

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (Indonesia)

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 

1.  ที่ตั้ง : อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย 

และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย 

ทำให้อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง 

ผ่านช่องแคบที่สำคัญต่างๆ เช่น ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และช่องแคบล็อมบอก 

ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเ

ชียตะวันออก 

2.  พื้นที่ : 1,890,754 ตารางกิโลเมตร

3.  ลักษณะภูมิประเทศ

 เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย กว่า 17,508เกาะ 

รวมอยู่ในพื้นที่ 4 ส่วน คือ 

         - หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ประกอบด้วย เกาะชวา สุมาตรา บอร์เนียว และสุลาเวสี 

         - หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา มีเกาะบาหลี 

ลอมบอก ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร์ 

         - หมู่เกาะมาลุกุ หรือ หมู่เกาะเครื่องเทศ ตั้งอยู่ระหว่างสุลาเวสี กับอิเรียนจายาบนเกาะ นิวกีนี 

       

  - อีเรียนจายา อยู่ทางทิศตะวันตกของปาปัวนิวกินี 

4. ลักษณะภูมิอากาศ 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

     มีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พฤษภาคม-ตุลาคม) และ ฤดูฝน 

(พฤศจิกายน-เมษายน

5.    เมืองหลวง     จาการ์ตา (Jakarta)

6.  ประชากร 

 ประมาณ 220 ล้านคน ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม ซึ่งพูดภาษาต่างกันกว่า 583 

ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา

    7.   การเมืองการปกครอง 

ปกครองแบบประชาธิปไตย ที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร 

ประธานาธิบดี คือ ดร.ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono)  (ตุลาคม 2547) 

8.   ภาษา : ภาษาราชการและภาษาประจำชาติ ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia 

9.   ศาสนา 

               

ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 

นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์  ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก ร้อยละ 1.8 

นับถือศาสนาฮินดู  และร้อยละ 1.3  นับถือ ศาสนาพุทธ
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

10.  เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของอินโดนีเซีย เป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

อุตสาหกรรมน้ำมันเป็นแหล่งสำคัญที่สุดในการทำรายได้ให้อินโดนีเซีย 

นับแต่ยุคหลังได้รับเอกราชตลอดมา  

ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียได้นำรายได้มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะด้านการขนส่งและการคมนาคมสร้างฐานอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูง 

มุ่งหวังสร้างความแข็งแกร่งให้กับการอุตสาหกรรมของประเทศ ดังนั้น 

เมื่อเกิดวิกฤตน้ำมันในตลาดโลกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2527 

ซึ่งราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของอินโดนีเซีย 

รัฐบาลจึงหันมาส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต เพื่อลดการพึ่งพา 

รายได้จากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ แร่โลหะที่มีค่า 

สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งพัฒนาภาคเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต 

ทำให้อินโดนีเซียมีข้าวเพียงพอสำหรับเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องนำเข้าอีกต่อไป 

ยกเว้นบางปีที่ผลผลิตข้าวไม่ดี ขณะเดียวกันรายได้จากการ ส่งออกสินค้าอื่น 

ๆ ที่ไม่ใช่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติก็เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะสินค้า 

อุตสาหกรรมได้กลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญในปัจจุบัน โดยคิดเป็นร้อยละ 75 ของสินค้าออก ทั้งหมด
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

11.   สกุลเงิน 

 รูเปียห์ (Rupiah : IDR) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 2.87 บาท / 1,000 รูเปียห์ (ขาย) 3.32 บาท / 

1,000 รูเปียห์ (มกราคม 2552) 

12.   ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

           ประเทศไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีต่อกันมาโดยตลอด 

และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

อินโดนิเซียเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนเหมือนประเทศไทย 

และมีสำนักงานใหญ่ขององค์การอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา

คำชี้แจง นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. ขนาด ที่ตั้ง 

และอาณาเขตของอินโดนีเซีย........................................................................................................................

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

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

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

2. 

ลักษณะภูมิประเทศ.......................................................................................................................................

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

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

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

3. 

ลักษณะภูมิอากาศ..........................................................................................................................................

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

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

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

4. 

การปกครอง..................................................................................................................................................

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

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

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

5. 

ศาสนาและวัฒนธรรม...................................................................................................................................

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

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

6. 

เศรษฐกิจ.......................................................................................................................................................

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

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

7. 

ความสัมพันธ์กับไทย....................................................................................................................................

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

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

                                                          

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

ใบงานที่ 1 ประเทศอินโดนีเซีย
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศอินโดนีเซีย ลงรายละเอียดของแผนที่ และระบายสีให้สวยงาม 

ใบงานที่ 2 แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

 

ชื่อ-สกุล.............................................................ชั้น.......................โรงเรียน.............................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด  ป.6/1        ตัวชี้วัด ป.6/2 

         ส 5.1    ตัวชี้วัด ป.6/1

   ท 1.1 ตัวชี้วัด ป. 6/6

 ท 2.1 ตัวชี้วัด  ป.6/3 

          ศ 1.1    ตัวชี้วัด ป.6/7 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ 

ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ 

ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี ศาสนาและความสัมพันธ์กับประเทศไทย

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

  1. วาดแผนที่ประเทศประชาธิปไตยประชาชนลาว  และระบายสีได้สวยงาม
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

  2. นักเรียนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ( Historical Methodology) 

ในการศึกษาเรื่องราวในอดีต

  3. นักเรียนมีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง ( Self -  directed Learning)  จากสื่อ 

เทคโนโลยี จากแหล่งเรียนรู้ ในการค้นคว้าหาความรู้

 4. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด 

และความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณธรรม /จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์

  1. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

            2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

           3. กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

 4. ผู้เรียนมีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อการเตรียมเป็นประชาคมอาเซียน

           5. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ทั้งในและนอกห้องเรียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา 

เป็นการทบทวนที่ตั้งของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ถามนักเรียนว่า ประเทศใดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไทย

ให้นักเรียนเล่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวที่นักเรียนรู้จัก

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น 

          ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้นักเรียนศึกษา

และบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่  1 เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กิจกรรมกลุ่ม

                     นักเรียนนำผลงานเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง และตรวจสอบคำตอบ

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 4 เรื่อง แผนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ให้นักเรียนปฏิบัติ
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4. ชิ้นงาน /ภาระงาน

          - ใบงานที่ 1 เรื่องข้อประเทศลาว

         - ใบงานที่  2 เรื่อง แผนที่ประเทศลาว

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

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                           (ผู้บริหารสถานศึกษา) 

ชื่อเป็นทางการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ใบความรู้ที่ 1

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา
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คำว่า ลาว ในภาษาอังกฤษ

       ในภาษาอังกฤษ คำว่าลาว ที่หมายถึงประเทศสะกดว่า "Laos" และ 

ลาวที่หมายถึงคนลาว และภาษาลาวใช้ "Lao" ในบางครั้งจะเห็นมีการใช้คำว่า "Laotian" 

แทนเนื่องจากป้องกันการสับสนกับเชื้อชาติลาว ที่สะกด "Lao ethnic group"

1.   ที่ตั้ง อาณาเขต

      ทิศใต้และทิศตะวันตก   จด  ประเทศไทย ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก (1,754 กิโลเมตร)

      ทิศใต้ จด ประเทศกัมพูชา (541 กิโลเมตร)   

      ทิศตะวันออก ประเทศเวียดนาม (2,130 กิโลเมตร)

      ทิศตะวันตก จดประเทศพม่า (235 กิโลเมตร

2.    พื้นที่

      ความยาวพื้นที่ประเทศลาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ยาวประมาณ 1,700 กว่ากิโลเมตร 

ส่วนที่กว้างที่สุดกว้าง500   กิโลเมตร และที่แคบที่สุด 140 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมด 236,800 

ตารางกิโลเมตร

3. ลักษณะภูมิประเทศ

     แบ่งได้เป็น 3 เขต คือ

1.   เขตภูเขาสูง เป็นพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 1,500 เมตรขึ้นไป 

พื้นที่นี้อยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ

2.   เขตที่ราบสูง คือพื้นที่ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,000 เมตร 

ปรากฏตั้งแต่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชา 

เขตที่ราบสูงนี้มีที่ราบสูงขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ทราบสูงเมืองพวน (แขวงเชียงขวาง), 

ที่ราบสูงนากาย (แขวงคำม่วน) และที่ราบสูงบริเวณ (ภาคใต้)

3.   เขตที่ราบลุ่ม เป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำต่างๆ เป็นพื้นที่ 

ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในเขตพื้นที่ทั้ง 3 เขต นับเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของประเทศ 

แนวที่ราบลุ่มเหล่านี้เริ่มปรากฏตั้งแต่บริเวณตอนใต้ของแม่น้ำงึม 

เรียกว่า ที่ราบลุ่มเวียงจันทน์ ผ่านที่ราบลุ่มสะหวันนะเขต 

ซึ่งอยู่ตอนใต้เซบั้งไฟและเซบั้งเหียง และที่ราบจำปาสักทางภาคใต้ของลาว 

ซึ่งปรากฏตามแนวแม่น้ำโขงเรื่อยไปจนจดชายแดนประเทศกัมพูชา

          ประเทศลาวมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย 

โดยแม่น้ำซึ่งเป็นสายหัวใจหลักของประเทศคือแม่น้ำโขง ซึ่งไหลผ่านประเทศลาวเป็นระยะทาง 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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1,835 กิโลเมตร แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสำคัญทั้งในด้านเกษตรกรรม 

การประมง การผลิตพลังงานไฟฟ้า การคมนาคมจากลาวเหนือไปจนถึงลาวใต้ 

และการใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศลาวกับประเทศเพื่อนบ้าน

4. ลักษณะภูมิอากาศ

ลาวอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน มีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุ เขตภูเขาภาคเหนือ 

และ เขตเทือกเขา อากาศมีลักษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 15-30 องศาเซลเซียส 

และความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนมีประมาณ 10 องศาเซลเซียส 

ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม) มีร้อยละ 75 - 90 

ส่วนในฤดูแล้ง (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเมษายน) ปริมาณน้ำฝนมีเพียงร้อยละ 10 - 25  

เขตเทือกเขาทางใต้ได้รับน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 300 เซนติเมตร ขณะที่บริเวณแขวงเซียงขวาง  

แขวงหลวงพะบาง แขวงไซยะบุลี ได้รับเพียงแค่ 100 - 150 เซนติเมตร ส่วนแขวงเวียงจัน 

และสะหวันนะเขด ในช่วง 150 - 200 เซนติเมตร เช่นเดียวกับแขวงพงสาลี แขวงหลวงน้ำทา 

และแขวงบ่อแก้ว

5. เมืองหลวง

   นครหลวงเวียงจันทน์  เป็นเขตที่ตั้งของกรุงเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศลาว 

ลักษณะการปกครองคล้ายกับกรุงเทพมหานคร อยู่ทางตอนกลางของประเทศลาว 

มีเมืองเอกคือจันทะบูลี 

มีเขตติดต่อเป็นชายแดนกับประเทศไทยระหว่างเวียงจันทน์กับหนองคายของประเทศไทย 

ทางสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 แขวงนครหลวงเวียงจันทน์เป็นแขวงที่เจริญที่สุดใน 18 

แขวงของประเทศลาว 
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6. ประชากร

          ประเทศลาวมีประชากรรวม 6,068,117 คน ประกอบด้วยชนชาติต่างๆ หลากหลายเชื้อชาติ 

ซึ่งในภาษาลาวจะเรียกรวมกันว่า "ประชาชนบรรดาเผ่า" สามารถจำแนกได้เป็น 68 ชนเผ่าโดยประมาณ 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ใหญ่ตามถิ่นที่อยู่อาศัย ดังนี้

  1. ลาวลุ่ม หมายถึงชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบ ส่วนใหญ่ได้แก่คนเชื้อชาติลาว 

ภูไท ไทดำ ไทลื้อ ฯลฯ ใช้ภาษาลาวหรือภาษาตระกูลภาษาไทเป็นภาษาหลัก 

ประชาชนกลุ่มนี้มีอยู่ร้อยละ 68 ของจำนวนประชากรทั้งหมดและอาศัยกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

ถือว่าเป็นกลุ่มชาวลาวที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศ

 2. ลาวเทิง หมายถึงชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูง เช่น ชาวบรู มะกอง งวน ตะโอย ตาเลียง 

ละเม็ด ละเวน กะตัง ฯลฯ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ เช่น แขวงจำปาสัก แขวงเซกอง 

แขวงอัตตะปือ คิดเป็นร้อยละ 22 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

     3.ลาวสูง หมายถึงชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาสูง เช่น ชาวม้ง เย้า มูเซอ ผู้น้อย 

และชาวเขาเผ่าต่างๆ ส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือของลาว เช่น แขวงหลวงพระบาง 

แขวงเชียงขวาง และตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือ ชาวลาวกลุ่มนี้คิดเป็นจำนวนร้อยละ 9 

ของจำนวนประชากรทั้งหมด
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ลาวลุ่ม

              

           

นอกจากนี้ยังมีชาวลาวเชื้อสายเวียดนาม ชาวลาวเชื้อสายจีน รวมทั้งชาวต่างชาติอื่นๆ 

ในลาวคิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมดด้วย

7.  การเมือง/ การปกครอง
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 

(ทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) 

โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรชี้นำประเทศ 

ซึ่งพรรคนี้เริ่มมีอำนาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 

2518 ประธานประเทศ (ประธานาธิบดี) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนปัจจุบัน 

ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี คือ พลโทจูมมะลี ไซยะสอน 

(ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอีกตำแหน่งหนึ่ง) 

ส่วนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือนายทองสิง ทำมะวง

         ลาวแบ่งเป็น 16 แขวง ในหนึ่งแขวงจะมีหลาย เมือง ซึ่งจะมีหนึ่งเมืองเป็นเมืองหลวงเรียกว่า 

เมืองเอก และ 1 เขตปกครองพิเศษเรียกว่า นครหลวง 

8.  ภาษา

         ประเทศลาวใช้ภาษาลาวเป็นภาษาทางราชการ ทั้งในส่วนของภาษาพูดและระบบการเขียน 

ส่วนในกลุ่มชาวลาวเทิงและชาวลาวสูงยังคงมีการใช้ภาษาประจำเผ่าของตนควบคู่กับภาษาลาว 

ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นที่มีการใช้ได้แก่ภาษาฝรั่งเศสซึ่งมีการใช้มาตั้งแต่สมัยอาณานิคม 

ปัจจุบันยังคงใช้ในวงราชการและการติดต่อค้าขายบ้าง 

อีกภาษาหนึ่งที่สำคัญคือภาษาอังกฤษซึ่งใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศและการค้า 

ซึ่งนับวันการศึกษาภาษาอังกฤษก็ยิ่งจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับอัตราการรู้หนังสือของลาวนั้น ประชากรเพศชายรู้หนังสือร้อยละ 67 หญิงร้อยละ 43 

เมื่อคิดเฉลี่ยรวมทั้งสองเพศแล้วปรากฏว่าประเทศลาวมีอัตราประชากรที่รู้หนังสือ ร้อยละ 56
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9.  ศาสนา

           ชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ (ร้อยละ 60 

ของชาวลาวทั้งหมด) ควบคู่ไปกับลัทธินับถือผีบรรพบุรุษของชนชาติส่วนน้อยในแถบภูเขาสูง 

ส่วนชาวลาวที่นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามมีจำนวนที่ค่อนข้างน้อยมาก 

โดยศาสนาคริสต์ส่วนมากจะมีผู้นับถือเป็นกลุ่มชาวเวียดนามอพยพและชาวลาวเชื้อสายเวียดนาม 

ส่วนศาสนาอิสลามพบว่ามีการนับถือในหมู่ชนชาติส่วนน้อยจีนฮ่อที่อาศัยตามชายแดด้านติดกับประเท

ศพม่า และมีชุมชนมุสลิมที่มีเชื้อสายเอเชียใต้ และจามในเวียงจันทน์

10.  เศรษฐกิจ

         ประเทศ ลาว  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.2 

ต่อปี ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐ  เมื่อปี 2529 เป็น 491 

ดอลลาร์สหรัฐในปี 2548 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี 

โดยอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเป็นสาขาหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

         ทรัพยากรสำคัญของลาว ได้แก่ ไม้ ดีบุก  ยิบซั่ม ตะกั่ว  หินเกลือ  เหล็ก  ถ่านหินลิกไนต์  สังกะสี  

ทองคำ อัญมณี  หินอ่อน  น้ำมัน  และแหล่งน้ำผลิตไฟฟ้า

       11.  สกุลเงิน

          กีบ  เป็นหน่วยเงินของประเทศลาว (มีอักษรย่อ LAK) หนึ่งกีบมี 100 อัด  ในปี 

พ.ศ. 2522 เกิดการปฏิรูปค่าเงินขึ้น โดยเปลี่ยน 100 กีบแบบเก่าให้เท่ากับ 1 กีบในปัจจุบัน 

อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 คือ 1 ยูโร เท่ากับ 13,636 กีบ และ 1 

ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 10,500 กีบ ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เป็นผู้รับผิดชอบพิมพ์เงินตราออกใช้
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12.  

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

      ในระยะแรก ที่ลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์  

ต่อมาได้มีการตกลงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ร่วมกันอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว เช่น 

การจัดสัมมนาด้านธุรกิจและสื่อมวลชน การนำคณะสันถวไมตรีทางเศรษฐกิจไปเยือน 

การสนับสนุนให้มีการสอนภาษาลาวที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองหรืองานบุญสำคัญ ๆ 

ของทั้งสองฝ่ายทั้งสองสมาคมมีการประชุมร่วมกันทุกปี

 

ที่มา 
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http://www.bloggang.com/data/tonglengcha/picture/1146052705.jp
http://www.bloggang.com/data/tonglengcha/picture/1146052705.jp


44

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

คำชี้แจง นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ใบงานที่ 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1. ขนาด ที่ตั้ง 

และอาณาเขตของลาว....................................................................................................................................

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

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

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

2. 

ลักษณะภูมิประเทศ.......................................................................................................................................

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

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

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

3. 

ลักษณะภูมิอากาศ..........................................................................................................................................

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

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

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

4. 

การปกครอง..................................................................................................................................................

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

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

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

5. ศาสนาและวัฒนธรรม

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

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

6. 

เศรษฐกิจ.......................................................................................................................................................

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

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

7. ความสัมพันธ์กับไทย

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

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

                    ลงชื่อ...................................................................ผู้ประเมิน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศลาว ลงรายละเอียด และระบายสี ให้สวยงาม 

ใบงานที่  2 แผนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วย อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่  2  ประเทศในกลุ่มอาเซียนอาเซียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5 เรื่อง ประเทศมาเลเซีย   เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด  ป.6/1        ตัวชี้วัด ป.6/2 

         ส 5.1    ตัวชี้วัด ป.6/1

   ท 1.1 ตัวชี้วัด ป. 6/6

 ท 2.1 ตัวชี้วัด  ป.6/3 

          ศ 1.1    ตัวชี้วัด ป.6/7 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  ธงชาติ สกุลเงิน 

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี ศาสนาและความสัมพันธ์กับประเทศไทย

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

  1. วาดแผนที่ประเทศมาเลเซีย  และระบายสีได้สวยงาม

  2. นักเรียนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ( Historical Methodology) 

ในการศึกษาเรื่องราวในอดีต

  3. นักเรียนมีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง ( Self -  directed Learning)  จากสื่อ 

เทคโนโลยี จากแหล่งเรียนรู้ ในการค้นคว้าหาความรู้
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

 4. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด 

และความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณธรรม /จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

            2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

           3. กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

4. ผู้เรียนมีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อการเตรียมเป็นประชาคมอาเซียน

           5. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ทั้งในและนอกห้องเรียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา 

เป็นการทบทวนที่ตั้งของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ถามนักเรียนว่า ประเทศใดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนด้านใต้ของประเทศไทย

ให้นักเรียนเล่าประเทศมาเลเซียที่นักเรียนรู้จัก

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น 

          ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศมาเลเซียให้นักเรียนศึกษา

และบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่  1 เรื่อง ประเทศมาเลเซีย

กิจกรรมกลุ่ม

                     นักเรียนนำผลงานเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง และตรวจสอบคำตอบ

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 4 เรื่อง แผนที่ประเทศมาเลเซีย ให้นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศมาเลเซีย

4. ภาระงาน/ชิ้นงาน

          - ใบงานที่  1 เรื่อง ข้อมูลประเทศมาเลเซีย

          - ใบงานที่  2 เรื่อง แผนที่ประเทศมาเลเซีย
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศมาเลเซีย

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลประเทศมาเลเซีย

3. ใบงานที่ 2 เรื่องแผนที่ประเทศมาเลเซีย

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

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

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

                           (ผู้บริหารสถานศึกษา) 

ชื่อทางการ : มาเลเซีย (Malaysia) 

ประเทศมาเลเซีย  (อังกฤษ: Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 

2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ คาบสมุทรมลายู มีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทย 

และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์ ส่วนที่สองคือ ทางเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซีย 

และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน มาเลเซียเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน

     มาเลเซียตะวันตก 

         ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายู ประกอบด้วยรัฐต่างๆ ๑๑ รัฐ ได้แก่ ยะโฮร์ เคดาห์ กลันตัน มะละกา 

เนกรี-เซมบิลัน ปาหัง  ปีนัง เปรัค เปอร์ลิส ตรังกานู และเซลังงอร์  ส่วนที่ยาวที่สุดจากรัฐเปอร์ลิส 

ใบความรู้

เรื่อง  ประเทศมาเลเซีย

http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

ถึงช่องแคบยะโฮร์

     มาเลเซียตะวันออก 

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกาลิมันตัน หรือเกาะบอร์เนียว ประกอบด้วย ๒ รัฐคือ 

ซาบาห์ และซาราวัค โดยมีประเทศบรูไนคั่นอยู่ระหว่างรัฐทั้งสอง

1.   ที่ตั้งอาณาเขต   

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับประเทศไทย ในเขตรัฐห้ารัฐด้วยกัน เรียงจากตะวันตกไปตะวันออกคือ 

รัฐเปอร์ลิส รัฐเคดาห์ รัฐเปรัค และรัฐกลันตัน 

        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ติดต่อกับทะเลซูลู ใกล้หมู่เกาะฟิลิปปินส์ 

        ทิศตะวันออก  ติดต่อกับทะเลจีนใต้ 

        ทิศใต้ ติดต่อกับช่องแคบยะโฮร์ ซึ่งกั้นระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์ 

และประเทศอินโดนิเซีย 

        ทิศตะวันตก  ติดต่อกับทะเลอันดามัน ในมหาสมุทรอินเดีย และช่องแคบมะละกา 

ซึ่งกั้นระหว่างมาเลเซียกับเกาะสุมาตรา ของอินโดนีเซีย

2.   พื้นที่

      ประเทศมาเลเซีย แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเรียกว่า มาเลเซียตะวันตก 

และส่วนที่อยู่ในเกาะบอร์เนียว เรียกว่า มาเลเซียตะวันออก ทั้งสองส่วนนี้ประกอบด้วยรัฐต่าง ๆ ๑๓ รัฐ 

อยู่ในมาเลเซียตะวันตก ๑๑ รัฐ อยู่ในมาเลเซียตะวันออก ๒ รัฐ 

      รวมมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ ๓๒๙,๐๐ ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณสองในสามของพื้นที่ประเทศไทย

3.    ลักษณะภูมิประเทศ   

1.   

มาเลเซียตะวันตก  ตั้งอยู่บนแหลมมลายู ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าไม้ ภูเขา และหนองบึง 

ประมาร้อยละ ๗๐ ของพื้นที      2.  มาเลเซียตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที่ราบสูงอยู่ทางตอนใน 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

มีที่ราบย่อม ๆ อยู่ตามชายฝั่งทะเล

4.    ลักษณะภูมิอากาศ

       ประเทศมาเลเซียมีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับภาคใต้ของประเทศไทย  

แต่เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้เส้นสูตรและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย 

และทะเลจีนใต้ จึงมีผลทำให้อุณภูมิไม่สูงนัก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 22-36 

องศาเซนเซียส  มีฝนตกเกือบตลอดปี   และมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าประเทศไทย   

5.    เมืองหลวง  กรุงกัวลาลัมเปอร์

6.    ประชากร

      มาเลเซีย มีประชากรอยู่หนาแน่นบนแหลมมลายู บริเวณที่ราบชายฝั่งตะวันตก 

โดยมีประชากรประมาณร้อยละ ๘๒ รองลงมาคือ บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส่วนที่อยู่ในเกาะบอร์เนียว มีประชากรอยู่หนาแน่น บริเวณที่ราบชายฝั่งทางตอนใต้ของรัฐซาราวัค 

แถบบริเวณแม่น้ำ 

      มาเลเซียมีหลายเชื้อชาติ และยังมีชนเผ่าน้อยในรัฐซาบาห์ และซาราวัค 

ทำให้เกิดเป็นชาติพันธุ์ลูกครึ่งเชื้อชาติต่างๆ เช่น  ชาวมาเลย์  อินเดีย จีน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

การแต่งกายของชาวมาเลเซีย

7.    ศาสนา

              ศาสนาประจำชาติมาเลเซียคือ ศาสนาอิสลาม ชาวมาเลย์ที่นับถือศาสนาอิสลาม 

มีประมาณร้อยละ ๕๓ นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ ๑๗  นับถือลัทธิเต๋า ประมาณร้อยละ 

๑๒  นับถือศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ ๘ นับถือศาสนาฮินดู ประมาณร้อยละ ๘  และอื่น ๆ 

ประมาณร้อยละ ๒

8.     ภาษา

       ชาวมาเลเซีย มีภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติ  นอกจากนั้นยังมีภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน 

ภาษาทมิฬ และภาษาประจำเผ่าของชนชาวเผ่าส่วนน้อยในประเทศ
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

9.    การเมืองการปกครอง

          มาเลเซียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา 

มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญ 

การปกครองประเทศแบบสหพันธ์รัฐ (Federation) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 รัฐ คือ เปรัค ปาหัง 

สลังงอร์ ไทรบุรี เคดาห์ เนกรีเซมบิลัน ยะโฮร์ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง มะละกา ซาบาห์ และซาราวัค

        รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง 

และวุฒิสภาซึ่งสมาชิกได้รับการแต่งตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดี  

อีกส่วนหนึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยนิติบัญญัติในแต่ละรัฐ  รัฐบาลเป็นรัฐบาลผสม 

มีพรรคร่วมรัฐบาลที่เรียกว่าพรรคแนวร่วมแห่งชาติ (Barisan Nasional-BN)

 ประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยเลือกตั้งจากสุลต่านผู้ปกครองรัฐ ซึ่งมีใน 9 รัฐ (ยกเว้นปีนัง 

มะละกา ซาบาห์ และซาราวัก) ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นดำรงตำแหน่ง วาระละ 5 

ปี  เรียกว่ายังดี  เปอร์ตวนอากง

        ประมุขของประเทศ คือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ตวนกู จาฟา อัลมารุม ตวนกู 

อับดุล ราห์มาน (Tuanku Ja'afar AlmarhumTuanku Abdul Rahman, Yang Di Pertuan Agong ) 

เป็นองค์พระประมุขของกง   มีนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บริหารประเทศ

10.     เศรษฐกิจ

       1.  เกษตรกรรม ผลิตยางพาราที่สำคัญของโลก และข้าวเจ้าปลูกมากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทั้ง  

2 ด้าน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

      2.  การทำเหมืองแร่ แร่ที่สำคัญได้แก่ แร่ดีบุกส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก แร่เหล็ก น้ำมัน 

และแก๊สธรรมชาติ  

      3.  การทำป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง ส่งไม้ออกเป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รองจากอินโดนีเซีย

     4.  อุตสาหกรรม ได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย (NICs)

11.    สกุลเงิน    

     มาเลเซียมีหน่วยเงินตราเป็น ริงกิตมาเลเซีย โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 10.42 บาท ต่อ 1 ริงกิต

12.    ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย

        ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต กับมาเลเซีย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2500  

ไทยมีสถานกงสุลใหญ่ในมาเลเซีย 2 แห่ง (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และสถานกงสุลใหญ่ 

ณ เมืองโกตาบารู) และมีสถานกงสุลประจำเกาะลังกาวี  สำหรับหน่วยงาน ของส่วนราชการต่าง 

ๆ ซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ภายใต้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร  

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานแรงงาน ส่วนหน่วยงานของไทยอื่นๆ 

ที่ตั้งสำนักงานในมาเลเซีย คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย สำหรับหน่วยงาน 

ของมาเลเซียในไทยได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย และสถานกงสุลใหญ่ มาเลเซีย 

ประจำจังหวัดสงขลา 

        ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ได้พัฒนาแน่นแฟ้น จนมีความใกล้ชิดกันมาก เนื่องจาก 

ทั้งสองประเทศมี ผลประโยชน์ร่วมกันหลายประการ การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง 

ๆ ทั้งระดับพระราชวงศ์ชั้นสูง รัฐบาล และเจ้าหน้าที่ ทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 

เป็นไปอย่าง สม่ำเสมอ แต่แม้ว่าสองฝ่าย แต่ยังคงมีประเด็นปัญหา ในความสัมพันธ์ 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

ซึ่งต้องร่วมมือกันแก้ไข เช่น การปักปันเขตแดนทางบก บุคคลสองสัญชาติ 

การก่อความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

คำชี้แจง นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ใบงานที่  1 เรื่องประเทศมาเลเซีย

1. ขนาด ที่ตั้ง 

และอาณาเขตของมาเลเซีย............................................................................................................................

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

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

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

2. 

ลักษณะภูมิประเทศ.......................................................................................................................................

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

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

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

3. 

ลักษณะภูมิอากาศ..........................................................................................................................................

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

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

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

4. 

การปกครอง..................................................................................................................................................

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

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

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

5. ศาสนาและวัฒนธรรม

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

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

6. เศรษฐกิจ

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

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

7. ความสัมพันธ์กับไทย

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

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

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศมาเลเซีย ลงรายละเอียด และระบายสี ให้สวยงาม 

ใบงานที่   2 แผนที่ประเทศมาเลเซีย
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6 เรื่อง ประเทศเมียนมาร์    เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2      ตัวชี้วัด  ป.6/1 ตัวชี้วัด ป.6/2 

         ส 5.1       ตัวชี้วัด ป.6/1 

   ท 1.1       ตัวชี้วัด ป.6/6 

ท 2.1 ตัวชี้วัด  ป.6/3         

ศ 1.1              ตัวชี้วัด ป.6/7 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. ตอบคำถามข้อมูลประเทศเมียนมาร์ได้

2. กำหนดรายละเอียดในแผนทีได้

ทักษะ/บกระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

1. วาดแผนที่ และระบายสีได้สวยงาม

2. นักเรียนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ( Historical Methodology) 

ในการศึกษาเรื่องราวในอดีต

3. นักเรียนมีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง ( Self -  directed Learning)  จากสื่อ 

เทคโนโลยี จากแหล่งเรียนรู้ ในการค้นคว้าหาความรู้

 4. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด 

และความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณธรรม  จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึงประสงค์

- มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

          - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

          - กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

- ผู้เรียนมีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อการเตรียมเป็นประชาคมอาเซียน

            - ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ทั้งในและนอกห้องเรียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

             ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา 

เป็นการทบทวนที่ตั้งของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ถามนักเรียนว่า ประเทศใดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนด้านเหนือของประเทศไทย

ใครรู้จักนางออง  ซาน  ซูจีบ้าง   อยู่ประเทศใด

ให้นักเรียนเล่าประเทศเมียนมาร์ที่นักเรียนรู้จัก
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น 

          ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศเมียนมาร์ให้นักเรียนศึกษา 

และบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่

1 เรื่อง ประเทศเมียนมาร์

กิจกรรมกลุ่ม

                     นักเรียนนำผลงานเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง และตรวจสอบคำตอบ

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 4 เรื่อง แผนที่ประเทศเมียนมาร์ ให้นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศเมียนมาร์

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 6 ภาคเรียนที่ 2

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                           (ผู้บริหารสถานศึกษา)

ใบความรู้

เรื่อง  ประเทศเมียนมาร์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

ประเทศสหภาพพม่า

         ประเทศพม่า หรือ ประเทศเมียนมาร์ ชื่ออย่างเป็นทางการคือ สหภาพพม่า เป็นประเทศใน 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เดิมชาวตะวันตกเรียกประเทศนี้ว่า พม่า (Burma) ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2532 

พม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น เมียนมาร์ (Myanmar) แต่พม่าเรียกชื่อเขาเองว่า มยะหม่า

1.  ที่ตั้งอาณาเขต   

          ประเทศเมียนมาร์มีพรมแดนติดต่อกับ 5 ประเทศ ดังนี้

               ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับจีน (2,185 กิโลเมตร) 

               ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับลาว (235 กิโลเมตร) และไทย (2,401 กิโลเมตร)

               ทิศตะวันตก ติดกับอินเดีย (1,463 กิโลเมตร) และบังกลาเทศ(193กิโลเมตร)

      ทิศใต้ ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล     

เขตแดนไทย-พม่า

           สหภาพพม่ามีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทย ยาวประมาณ 2,400 กิโลเมตร ในพื้นที่ 10 

จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ตาก  กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ 

ชุมพร  และระนอง

2.  พื้นที่    

             เมียนมาร์ มีพื้นที่ทั้งหมด 657,740 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1.3 

เท่าของประเทศไทย

http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/.._2532
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3.   ลักษณะภูมิประเทศ  

     สหภาพพม่ามีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผืนดิน โดยมีส่วนที่เป็นผืนดินถึง ร้อยละ 97 

ของพื้นที่ทั้งหมด และมีส่วนที่เป็นผืนน้ำประมาณร้อยละ 3 

     ภาคเหนือ – เทือกเขาปัตไก เป็นพรมแดนระหว่างพม่าและอินเดีย

     ภาคตะวันตก – เทือกเขาอาระกันโยมากั้นเป็นแนวยาว

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – เป็นที่ราบสูงชัน  

     ภาคใต้ – มีทิวเขาตะนาวศรี กั้นระหว่างไทยกับพม่า 

     ภาคกลาง – เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี

4.    ลักษณะภูมิอากาศ   

- มรสุมเมืองร้อน 

- ด้านหน้าภูเขาอาระกันโยมา ฝนตกชุกมาก 

- ภาคกลางตอนบนแห้งแล้งมาก เพราะมีภูเขากั้นกำบังลม 

- ภาคกลางตอนล่าง เป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่ ปลูกข้าวเจ้า ปอ 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศค่อนข้างเย็น และแห้งแล้ง

5.   เมืองหลวง    
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        เมืองหลวงของสหภาพพม่า คือ เปียงมนา เนปิดอว์ (ย้ายเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2548 

ซึ่งนับเป็นการย้ายเมืองหลวงครั้งที่ 11 ของประวัติศาสตร์พม่า) 

 

เมืองเนปิดอร์ เมืองหลวงของพม่า

6.   ประชากร     

      ประชากร 48.1 ล้านคน (ปี 2552) มีเผ่าพันธุ์ 135 เผ่าพันธุ์ ประกอบด้วย เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ

           - พม่า คิดเป็นร้อยละ 68 ของประชากรทั้งหมด

           - ไทยใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 8 ของประชากรทั้งหมด

           - กะเหรี่ยง คิดเป็นร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด

           - ยะไข่ คิดเป็นร้อยละ 4 ของประชากรทั้งหมด

           - จีน คิดเป็นร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด

            - มอญ คิดเป็นร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด

            - อินเดีย คิดเป็นร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด

   7.   ศาสนา

              ศาสนาพุทธร้อยละ 90   ศาสนาอิสลามร้อยละ 4  ศาสนาฮินดูร้อยละ 4  

และศาสนาคริสต์ร้อยละ 2- อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 6 ของประชากรทั้งหมด

8.  ภาษา  
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      ร้อยละ 85 ใช้ภาษาพม่า  ส่วนที่เหลือพูดภาษากระเหรี่ยง มอญ จีนกลาง  ภาษาราชการ คือ  

ภาษาพม่า และภาษาอังกฤษ

 วัฒนธรรม

        ชาวพม่าถือว่าวัฒนธรรมเป็นดั่งรากแก้วของต้นไม้ที่ต้องปกปักรักษา 

วัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นพม่า เช่น ภาษาพม่า พุทธศาสนา การบริโภคน้ำชา 

และที่เห็นได้ชัดอีกสิ่งหนึ่งก็คือการแต่งกาย ในอดีตแม้พม่าจะเคยเป็นอาณานิคมของตะวันตก 

แต่ชาวพม่าก็ยังคงวิถีชีวิตเดิมไว้ได้มาก ผู้ชายยังนิยมนุ่งโสร่ง ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น 

ทั้งยังชอบสวมรองเท้าแตะ และทาแป้งตะนาคา

การแต่งกายประจำชาติสหภาพพม่า

9. การเมืองการปกครอง

       ระบบการปกครองของสหภาพพม่าเป็นแบบเผด็จการทางทหาร ปกครองโดย 

รัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council – 

SPDC)โดยมีประธาน SPDC เป็นประมุขประเทศ และ มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล

               - ประธาน SPDC พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย (Senior General Than Shwe)

               - นายกรัฐมนตรี พลเอก โซ วิน (General Soe Win) 

การแบ่งเขตการปกครอง

      สหภาพพม่า แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 รัฐ (state) สำหรับเขตที่ประชากร 

ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย ประกอบด้วย

               (1) รัฐชิน (Chin) เมืองเอก คือ ฮะคา     (2) รัฐกะฉิ่น (Kachin) เมืองเอก คือ มิตจีนา

              (3) รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) เมืองเอก คือ ปะอาน   (4) รัฐกะยา (Kayah) เมืองเอก คือ หลอยก่อ

              (5) รัฐมอญ (Mon) เมืองเอก คือ มะละแหม่ง     (6) รัฐยะไข่ (Rakhine) เมืองเอก คือ ซิตตเว

              (7) รัฐฉาน หรือรัฐไทใหญ่ (Shan) เมืองเอก คือ ตองยี 

http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
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หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

เขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพม่า ประกอบด้วย

          (1) เขตอิระวดี (Ayeyarwady) เมืองเอก คือ พะสิม

          (2) เขตพะโค (Bago) เมืองเอก คือ พะโค

 (3) เขตมาเกว (Magway) เมืองเอก คือ มาเกว

(4) เขตมัณ ฑะเลย์ (Mandalay) เมืองเอก คือ มัณฑะเลย์

(5) เขตสะกาย (Sagaing) เมืองเอก คือ สะกาย

(6) เขตตะนาวศรี (Tanintharyi) เมืองเอก คือ ทวาย

(7) เขตย่างกุ้ง (Yangon) เมืองเอก คือ ย่างกุ้ง

10. เศรษฐกิจ

          สหภาพพม่ามีระบบเศรษฐกิจแบบกลไกการตลาด โดยภาครัฐบาลมี 

กฎระเบียบควบคุมอย่างเข้มงวด โดยภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ภาคการ เกษตรกรรมร้อยละ 40.9 

รองลงมา คือ ภาคบริการร้อยละ 39.3 และ ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 19.8 (ปี 2551)

          1.   ภาคการเกษตร ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ข้าว ไม้สัก ถั่วต่างๆ งา ยางพารา อ้อย ฝ้าย 

ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน โค กระบือ และสินค้าประมง

          2.   ภาคบริการ ที่สำคัญ ได้แก่ การค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจธนาคารและ สถาบันการเงิน 

การขนส่ง โทรคมนาคมการท่องเที่ยว และโรงแรม

          3.   ภาคอุตสาหกรรม ที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน อัญมณี สินแร่ สิ่งทอ 

สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม และเฟอร์นิเจอร์ไม้

11. สกุลเงิน    

          จั๊ต (Kyat)     อัตราการแลกเปลี่ยน    ประมาณ 0.1934 จั๊ต ต่อ 1 บาท (ธันวาคม 2552)

http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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12. ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

       ไทยและพม่าได้ลงนามความตกลงทางวัฒนธรรมไทย-พม่า เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2542  

โดยกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ให้ความร่วมมือในการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานและโบราณวัตถุในพม่า 

        ไทยให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่พม่าใน 3 สาขาคือ การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข 

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้ให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปศุสัตว์และการประมง 

การคมนาคม การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบินพลเรือนด้วย

ที่มาข้อมูล  http://www.allsmiletravel.com

http://www.allsmiletravel.com


67

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

คำชี้แจง นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ใบงานที่  1 เรื่อง ประเทศเมียนมาร์

1. ขนาด ที่ตั้ง 

และอาณาเขตของพม่า....................................................................................................................................

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

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

.....................................................................................................................................................................2

. 

ลักษณะภูมิประเทศ........................................................................................................................................

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

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

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

3. ลักษณะภูมิอากาศ

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

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

4. 

การปกครอง..................................................................................................................................................

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

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

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

5. ศาสนาและวัฒนธรรม

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

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

6. 

เศรษฐกิจ.......................................................................................................................................................

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

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

7. ความสัมพันธ์กับไทย

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

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

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

ใบงานที่ 2 แผนที่ประเทศเมียนมาร์
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คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศเมียนมาร์ ลงรายละเอียดของประเทศ และระบายสีให้สวยงาม 

ชื่อ-สกุล..............................................ชั้น..............โรงเรียน.............................................................
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์       เวลา  1  ชั่วโมง

ส 4.2 ตัวชี้วัด  ป.6/1        ตัวชี้วัด ป.6/2 

         ส 5.1    ตัวชี้วัด ป.6/1

   ท 1.1 ตัวชี้วัด ป. 6/6

 ท 2.1 ตัวชี้วัด  ป.6/3 

          ศ 1.1    ตัวชี้วัด ป.6/7 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศฟิลิปปินส์  ธงชาติ สกุลเงิน 

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี ศาสนาและความสัมพันธ์กับประเทศไทย

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

  1. วาดแผนที่ประเทศฟิลิปปินส์  และระบายสีได้สวยงาม

  2. นักเรียนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ( Historical Methodology) 

ในการศึกษาเรื่องราวในอดีต

  3. นักเรียนมีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง ( Self -  directed Learning)  จากสื่อ 

เทคโนโลยี จากแหล่งเรียนรู้ ในการค้นคว้าหาความรู้

 4. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด 

และความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณธรรม /จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์

  1. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

            2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

           3. กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

 4. ผู้เรียนมีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อการเตรียมเป็นประชาคมอาเซียน

           5. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ทั้งในและนอกห้องเรียน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

                  ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา 

เป็นการทบทวนที่ตั้งของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ถามนักเรียนว่า ประเทศใดที่มีพื้นที่เป็นหมู่เกาะ

ให้นักเรียนเล่าประเทศฟิลิปปินส์ที่นักเรียนรู้จัก

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น 

          ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์ให้นักเรียนศึกษา และบันทึกข้อมูลลง             

ในใบงานที่1 เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์

กิจกรรมกลุ่ม

                     นักเรียนนำผลงานเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง และตรวจสอบคำตอบ

กิจกรรมเดี่ยว

                  ครูแจกใบงาน ที่ 4 เรื่อง แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์ ให้นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

           ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์

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
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7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                           (ผู้บริหารสถานศึกษา)
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

1.     ที่ตั้งอาณาเขต

        เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก 

ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 

กม.และมีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมาก

ที่สุดในโลก

2.   พื้นที่

             หมู่เกาะต่าง ๆ ของฟิลิปปินส์มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร  มีเกาะใหญ่ 

๑๑ เกาะ ซึ่งมีพื้นที่รวมกันเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่  เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือ เกาะลูซอน อยู่ทางเหนือ 

และเกาะมินดาเนา ที่อยู่ทางใต้ 

3.   ลักษณะภูมิประเทศ     

             ประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ มีเกาะใหญ่น้อย มากกว่า 

7,000  เกาะใหญ่ที่สุดคือ  เกาะลูซอน 

มีภูเขาไฟที่ยังครุกรุ่นหลายลูก  เป็นผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์   

ใบความรู้

เรื่อง  ประเทศฟิลิปปินส์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

4.   ลักษณะภูมิอากาศ

       

ฟิลิปปินส์มีลักษณะภูมิประเทศ  เป็นหมู่เกาะ ทำให้อุณหภูมิของประเทศ   ไม่สูงมากเหมือนอย่างประเ

ทศไทยมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี  ฟิลิปปินส์อยู่ในเขตใต้ฝุ่น  ซึ่งมีแหล่งกำเนิดอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก

5.   เมืองหลวง   กรุงมะลิลา

6.   ประชากร

    ชาวเกาะฟิลิปปินส์ มีรูปร่างหน้าตาคล้ายพวกมองโกล ผสมผสาน มีผิวสีน้ำตาล 

แต่บางพวกก็มีผิวค่อนข้างขาว  การที่ชาวฟิลิปปินส์มีลักษณะที่แตกต่างกันนี้  

เป็นผลสืบเนื่องมาจากความซับซ้อนของเผ่าพันธุ์ อันเกิดจากการผสมผสาน ระหว่างเชื้อชาติต่าง 

ๆ คือ   ชนเผ่าดั้งเดิม   เผ่าอินโดเนเซีย   ชาวมาเลย์  ชาวจีน  ฟิลิปินส์ 
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มีปัญหาชนกลุ่มน้อยมุสลิมในเกาะมินดาเนา ซึ่งต้องการแยกตัวเป็นอิสระ 

เรียกว่า "แนวปลดปล่อยแห่งชาติโมโร

7.    การเมืองการปกครอง

        ฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

ได้รับเอกราชในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2489  จึงจัดการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

ตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ 

มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 เขต (regions) ซึ่งทุกจังหวัดได้ถูกจัดอยู่ใน 16 

เขตเพื่อความสะดวกในการปกครอง ยกเว้นเขตนครหลวง (National Capital Region) 

ที่แบ่งออกเป็นเขตพิเศษ 4 แห่ง  หน่วยงานของรัฐบาลส่วนใหญ่จะตั้งสำนักงานในแต่ละภูมิภาค 

เพื่อรับใช้ประชาชนในจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ ภูมิภาคไม่มีรัฐบาลท้องถิ่นแยกต่างหาก 

ยกเว้นเขตปกครองตนเองในมินดาเนามุสลิมและเขตบริหารคอร์ดิลเลราซึ่งปกครองตนเองไม่ได้ให้ผู้อื่

นปกครอง

รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปินส์

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/_2
http://th.wikipedia.org/wiki/4_
http://th.wikipedia.org/wiki/.._2489
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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8.   ภาษา  

      ฟิลิปปินส์มีภาษาพูดมากกว่า ๑๐๐ ภาษา ส่วนใหญ่เป็นภาษาที่มีรากเง้ามาจากภาษามาเลย์ 

ภาษาที่ใช้กันมากที่สุดได้แก่ ภาษาตากาลอก (Tagalog) ซีบูโน (Cebuno) โอลอนโก (Ilongo) วาเรย์ - 

วาเรย์ (Waray - Waray) อิโลคาโน (Ilocano) ปามปันโก (Pampanco) และไบกอล (Bikol) 

       สมัยที่ฟิลิปปินส์ตกอยู่ในการปกครองของสเปญ เป็นเวลาประมาณ ๓๐๐ ปีนั้น 

ภาษาทางราชการคือ ภาษาสเปญ และเมื่อสหรัฐอเมริกาเข้ามาปกครองต่อจากสเปญ 

เป็นเวลาอีกประมาณ ๕๐ ปี ภาษาทางราชการก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษ ปัจจุบันภาษาราชการคือ 

ภาษาฟิลิปปินส์ ซึ่งแปลงมาจากภาษากาตาล็อก อันมีรากฐานมาจากภาษามาเลย์ 

และเป็นภาษาบังคับในโรงเรียน แต่เนื่องจาก ทั่วประเทศ มีภาษาแตกต่างกัน 

หลายภาษาจึงให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อกลาง 

9.   ศาสนา

       ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอันดับ 4 ของโลก 

นิกายโปรเตสแตนต์อันดับ 13 ของโลก  ศาสนาอิสลามอันดับที่ 40 ของโลก  ศาสนาฮินดูอันดับที่ 

7 ของโลก  และพระพุทธศาสนาอันดับที่ 17 ของโลก ประชากรร้อยละ 92 ของชาวฟิลิปปินส์  

นับถือศาสนาคริสต์  โดยร้อยละ 83 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก และร้อยละ 9 เป็นนิกายโปรเตสแตนต์  

นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ ๔ ไม่นับถือศาสนาใดประมาณร้อยร้อยละ ๒ 

นอกจากนั้นนับถือสิ่งที่เป็นธรรมชาติเช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ดาวตก ผีพุ่งใต้ 

และรวมไปถึงการนับถือบูชาสัตว์บางชนิด เช่น นก และจรเข้  ต้นไม้ใหญ่ ที่มีอายุมาก แม่น้ำ ก้อนหิน  

ด้านความเชื่อ  เชื่อว่าเมื่อตายไปแล้ว วิญญาณก็จะต้องท่องเที่ยว ถ้าพฤติกรรมดีจะได้ขึ้นสวรรค์  

ส่วนผู้ที่ทำชั่ว ดุร้าย โหดเหี้ยม ไม่ยุติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ จะถูกพระเจ้าลงโทษ และนำไปสู่นรก          

               

10.   เศรษฐกิจ

        1.    เกษตรกรรม   พืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา และข้าวเจ้า  

        2.     ป่าไม้   มีป่าไม้หนาแน่น เป็นรายได้สำคัญ คือ ไม้มะฮอกกานี

        3.     เหมืองแร่   ฟิลิปปินส์ไม่มีแร่ดีบุก แร่ส่งออกสำคัญ คือ เหล็ก โครไมต์ ทองแดง เงิน

http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
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        4.    อุตสาหกรรม  ใช้วัตถุดิบในประเทศ เช่น โรงงานเยื่อกระดาษ แปรรูปไม้ 

 

11.    

สกุลเงิน

                หน่วยที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของเงิน 

สกุลเงินจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศหรือกลุ่มประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนเงิน 

หรือการซื้อของหรือบริการ ระหว่างประเทศที่ใช้สกุลเงินต่างกัน จะใช้ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

เป็นเกณฑ์ในการอ้างอิง ในหลายๆ ประเทศสกุลเงินสามารถมีชื่อเดียวกันได้เช่น 

ดอลล่าร์สหรัฐ ดอลล่าร์ฮ่องกง และดอลล่าร์แคนาดา และในหลายประเทศใช้ สกุลเงินเดียวกัน 

เช่นในประเทศแถบยุโรปหลายประเทศใช้สกุลเงินยูโร 

และในบางประเทศใช้หน่วยเงินของประเทศอื่นเป็นเกณฑ์เช่น ประเทศปานามา และ 

ประเทศเอลซาวาดอร์ ใช้สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐสกุลเงินทั่วไปจะมีหน่วยสกุลเงินย่อย 

โดยส่วนมากจะเป็นอัตราส่วน 1/100 ของสกุลเงินหลัก เช่น 100 สตางค์ = 1 บาท หรือ 100 เซนต์ = 1 

ดอลล่าร์ แต่บางสกุลเงินจะไม่มีหน่วยย่อยเช่น สกุลเงินเยน ในหลายหลายประเทศเนื่องจากเงินเฟ้อ 

ทำให้สกุลเงินย่อยมีการเลิกใช้ไป 

http://seashore.buu.ac.th/wiki/
http://seashore.buu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://seashore.buu.ac.th/wiki/
http://seashore.buu.ac.th/wiki/
http://seashore.buu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://seashore.buu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://seashore.buu.ac.th/wiki/
http://seashore.buu.ac.th/wiki/
http://seashore.buu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://seashore.buu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://seashore.buu.ac.th/wiki/
http://seashore.buu.ac.th/wiki/
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12.   ความสมพันธ์กับประเทศไทย     

      ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศหนึ่งที่รวมมือ  กับประเทศไทยในการก่อตั้งสม

าคม  อาเซียน  ไทยและฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์   กันอย่างใกล้ 

โดยมีการแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม การศึกษา

ที่มา http://www.thaigoodview.com/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/

blank.htm

คำชี้แจง นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ใบงานที่ 1    ประเทศฟิลิปปินส์

1. ขนาด ที่ตั้ง 

และอาณาเขตของฟิลิปปินส์..........................................................................................................................

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

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

2. 

ลักษณะภูมิประเทศ.......................................................................................................................................

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

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

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

3. 

ลักษณะภูมิอากาศ..........................................................................................................................................

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

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

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

4. 

การปกครอง..................................................................................................................................................

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

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

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

5. ศาสนาและวัฒนธรรม

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

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

6. เศรษฐกิจ

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

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

7. ความสัมพันธ์กับไทย

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

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

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

http://server.thaigoodview.com/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/blank.htm
http://server.thaigoodview.com/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/blank.htm
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

     

คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศฟิลิปปินส์ ลงรายละเอียดของประเทศ 

และระบายสีให้สวยงาม  

ใบงานที่   2 แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

ชื่อ –สกุล...................................................ชั้น........................โรงเรียน..................................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8 เรื่อง ประเทศสิงคโปร์  เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด  ป.6/1        ตัวชี้วัด ป.6/2 

         ส 5.1    ตัวชี้วัด ป.6/1

   ท 1.1 ตัวชี้วัด ป. 6/6

 ท 2.1 ตัวชี้วัด  ป.6/3 

          ศ 1.1    ตัวชี้วัด ป.6/7 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์  ธงชาติ สกุลเงิน 

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี ศาสนาและความสัมพันธ์กับประเทศไทย

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

  1. วาดแผนที่ประเทศสิงคโปร์ และระบายสีได้สวยงาม

  2. นักเรียนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ( Historical Methodology) 

ในการศึกษาเรื่องราวในอดีต

  3. นักเรียนมีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง ( Self -  directed Learning)  จากสื่อ 

เทคโนโลยี จากแหล่งเรียนรู้ ในการค้นคว้าหาความรู้

 4. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด 

และความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณธรรม /จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์

             1. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

            2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

           3. กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
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หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

4. ผู้เรียนมีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อการเตรียมเป็นประชาคมอาเซียน

           5. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ทั้งในและนอกห้องเรียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

            ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา 

เป็นการทบทวนที่ตั้งของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความเจริญด้านการศึกษา 

และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

           ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  1  เรื่อง ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

กิจกรรมกลุ่ม

          นักเรียนเข้ากลุ่มและพูดคุยกัน เกี่ยวกับข้อมูล เรื่อง ประเทศสิงคโปร์

กิจกรรมเดี่ยว

          ครูแจกใบงาน ที่  2  เรื่อง แผนที่ประเทศสิงคโปร์

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศสิงคโปร์

4. ภาระงาน/ชิ้นงาน

          - ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

         - ใบงานที่  2 เรื่อง แผนที่ประเทศสิงคโปร์

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศสิงคโปร์
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หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

3. ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศสิงคโปร์

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                           (ผู้บริหารสถานศึกษา)
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สาธารณรัฐสิงคโปร์

1. ที่ตั้งและอาณาเขต 

          สิงคโปร์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู ใกล้เส้นศูนย์สูตร อยู่ที่ละติจูด 

1°17'35" เหนือ ลองจิจูด 103°51'20" ตะวันออก ทางใต้ของรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย  

ทางเหนือของหมู่เกาะเรียวประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์ และเกาะเล็กๆ อีกกว่า 50 

กว่าเกาะ มีช่องแคบยะโฮร์  มีพื้นที่ทั้งหมด 618 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับช่องแคบยะโฮร์ 

ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้ 

ใบความรู้

เรื่อง  ประเทศสิงคโปร์

http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
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ทิศใต้ ติดกับช่องแคบสิ งคโปร์ 

ทิศตะวันตก ติดกับช่องแคบมะละกา 

2. พื้นที่

            สิงคโปร์มีพื้นที่ทั้งหมด 618 ตาราง มียอดเขาสูงที่สุดคือ Bukit Timah  แม่น้ำสายหลักคือ 

Singapore และ Rochor สิงคโปร์  มีถนนและเส้นทางรถไฟเชื่อมกับมาเลเซีย ณ Singapore/Johor 

Causeway ระยะทางประมาณ 6 กม. 

3. ลักษณะภูมิประเทศ

           

ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขาทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่สูงที่สุดของประเทศ 

เป็นที่เกิดของแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์  ภาคตะวันออกเป็นที่ราบต่ำ 

ชายฝั่งทะเลจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเล จึงมีการถมทะเล  

ฝั่งทะเลของสิงคโปร์มีลักษณะเว้าแหว่งเหมาะที่จะเป็นท่าเรือ 

ที่ตั้งของเกาะสิงคโปร์จึงเป็นเส้นทางผ่านของการเดินเรือที่มาจากอินเดีย ซึ่งจะผ่านไปออสเตรเลีย  

นิวซีแลนด์  จีน  ญี่ปุ่น  และประเทศต่างๆในยุโรป ดังนั้นสิงคโปร์จึงเป็นศูนย์กลางการเดินเรือที่สำคัญ 

ของเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

4.    ลักษณะภูมิอากาศ 

          สิงคโปร์อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 

26 องศ์เซลเซียส ฝนตกชุก มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 97 นิ้วขึ้นไป 

สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ จึงได้รับอิทธิพลจากทะเล ทำให้อากาศไม่ร้อนจัด  

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่าน 

ในระยะนี้จึงมีอากาศค่อนข้างเย็น 
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5.   เมืองหลวง สิงคโปร์ 

         

 6.   ประชากร

              สิงคโปร์มีประชากร 4.2 ล้านคน (ชาวจีน 76% ชาวมาเลย์ 13.7% ชาวอินเดีย 

8.4% และอื่นๆ 1.9% ) ซึ่งอยู่กันโดยไม่มีปัญหา ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ 

นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นประเทศในเอเชียที่มีการวางแผนครอบครัวได้ดีมาก 

จนทำให้จำนวนประชากรลดลง และก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต

7.   การเมืองการปกครอง

      สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อปี พ.ศ. 2508 มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

มีประธานาธิบดีเป็น ประมุขทางพิธีการ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขทางด้านบริหาร 

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก 

มีรัฐบาลที่มาจากพรรคเดียวและเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก  

มีการควบคุมสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนและประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างค่อนข้าง

เข้มงวด  

http://th.wikipedia.org/wiki/.._2508
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8.   ภาษา

       ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ 

สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง 

ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจำวัน 

9.   ศาสนา 

     ประเทศสิงคโปร์ไม่มีศาสนาประจำชาติ ประชาชนแยกกันนับถือศาสนาตามเชื้อชาติ 

แต่ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ มุสลิม  ฮินดู  คริสต์เตียน  โดยประชาชน  51%  นับถือศาสนาพุทธ  

ลัทธิเต๋าและขงจื๊อ 15% นับถือศาสนาอิสลาม 4% นับถือศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู  15 % 

นับถือศาสนาคริสต์ และร้อยละที่เหลือคือลัทธิอื่นๆ 

10.    เศรษฐกิจ 

สิงคโปร์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ มีพื้นที่น้อย 

รัฐบาลจึงต้องใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และได้มีการถมทะเลเพื่อให้ได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้น 

อาชีพหลักที่ทำรายได้ให้กับสิงคโปร์คือ ธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม 

สิงคโปร์เป็นเมืองท่าใหญ่อันดับ 4 ของโลก ในแต่ละปีจะมีเรือสอนค้าผ่านเข้า - 

ออกท่าเรือไม่ต่ำกว่า 4000 ลำ  สิงคโปร์มีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 2400 แห่ง  

โรงงานอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันเป็นโรงงานที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ อะลูมิเนียม มะพร้าว ยาง เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องไฟฟ้า 

เป็นต้น สิงคโปร์เป็นเมืองท่าปลอดภาษี คือไม่มีการเสียภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย จึงทำให้อุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว ทำรายได้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง 

11.    สกุลเงิน 

         เงินตรา สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 22.7 บาท 
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         สังคม  ชาวสิงคโปร์ถือว่ามาตรฐานการครองชีพของตนดีกว่าประเทศอื่น 

แต่ขณะเดียวกันความกลัวในจิตใจ คือ กลัวความล้มเหลวกับกลัวการเสียเปรียบ

เงิน ดอลลาร์สิงคโปร์   อาคารโรงละคร  Esplanade

12.    ความสัมพันธ์กับประเทศไทย 

         สิงคโปร์เป็นประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยทั้งด้านการทูตและการค้า
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คำชี้แจง นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศสิงคโปร์

1. ขนาด ที่ตั้ง 

และอาณาเขตของสิงคโปร์.........................................................................................................................

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

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

2. 

ลักษณะภูมิประเทศ.......................................................................................................................................

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

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

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

3. 

ลักษณะภูมิอากาศ..........................................................................................................................................

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

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

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

4. 

การปกครอง..................................................................................................................................................

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

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

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

5. ศาสนาและวัฒนธรรม

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

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

6. เศรษฐกิจ

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

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

7. ความสัมพันธ์กับไทย

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

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

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
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คำชี้แจง  นักเรียนวาดประเทศสิงคโปร์ ลงรายละเอียดของประเทศ และระบายสี 

ให้สวยงาม  

ใบงานที่  2 แผนที่ประเทศสิงคโปร์
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ชื่อ –สกุล...............................................ชั้น..........................โรงเรียน.....................................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9 เรื่อง ประเทศไทย          เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด  ป.6/1        ตัวชี้วัด ป.6/2 

         ส 5.1    ตัวชี้วัด ป.6/1

   ท 1.1 ตัวชี้วัด ป. 6/6

 ท 2.1 ตัวชี้วัด  ป.6/3 

          ศ 1.1    ตัวชี้วัด ป.6/7 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศประเทศไทย  ธงชาติ สกุลเงิน 

ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี ศาสนา  ความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

  1. วาดแผนที่ประเทศประเทศไทย และระบายสีได้สวยงาม

  2. นักเรียนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ( Historical Methodology) 

ในการศึกษาเรื่องราวในอดีต

  3. นักเรียนมีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง ( Self -  directed Learning)  จากสื่อ 

เทคโนโลยี จากแหล่งเรียนรู้ ในการค้นคว้าหาความรู้

 4. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด 



90
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และความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณธรรม /จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์

  1. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

            2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

           3. กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

 4. ผู้เรียนมีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อการเตรียมเป็นประชาคมอาเซียน

           5. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ทั้งในและนอกห้องเรียน

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

            ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา 

เป็นการทบทวนที่ตั้งของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เกริ่นนำว่าประเทศไทยได้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่

อสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาค  นับตั้งแต่องค์การซีโต้ 

มาจนถึงสมาคมประชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสมาคมอาเซียน 

และคนไทยมีบทบาทในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน คือ  ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

           ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ข้อมูลประเทศไทย  ให้นักเรียนศึกษา  นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน 

ใบงานที่  1  เรื่อง ข้อมูลประเทศไทย 

กิจกรรมกลุ่ม

          นักเรียนเข้ากลุ่มและพูดคุยกัน เกี่ยวกับข้อมูล เรื่อง ประเทศไทย 

กิจกรรมเดี่ยว

          ครูแจกใบงาน ที่  2  เรื่อง รู้จักประเทศไทย 

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

           ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ว่า 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของสมาคมอาเซียนมาโดยตลอด  

น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมประชุมโดยตลอด 
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4. ภาระงาน/ชิ้นงาน

          - 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

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                           (ผู้บริหารสถานศึกษา)

ใบความรู้

ประเทศไทย
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ประเทศไทย

ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 

1.ที่ตั้งอาณาเขต

     ประเทศไทย ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนในดินแดนที่เรียกว่า "ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้"

     ทิศเหนือ      อยู่ที่ละติจูด 20 องศา 27 ลิบดาเหนือ

     ทิศใต้         อยู่ที่ละติจูด 5 องศา 37 ลิบดาเหนือ

     ทิศตะวันออก  อยู่ที่ละติจูด 105 องศา 37 ลิบดาตะวันออก

     ทิศตะวันตก   อยู่ที่ละติจูด 97 องศา 22 ลิบตาตะวันออก

2. พื้นที่

           ประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 513,115.06 ตารางกิโลเมตร (198,454 ตารางไมล์) 

มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ รองจากอินโดนีเซียและพม่า 

ส่วนที่กว้างที่สุดของไทย มีความยาวประมาณ 750 กิโลเมตร คือ จากด่านเจดีย์สามองค์ 

อำเภอสังขละบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี  ถึงช่องเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  

สำหรับส่วนที่แคบที่สุดมีความกว้างประมาณ 10.6 กิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และความยาวจากเหนือสุดจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ถึงอำเภอเบตง 

จังหวัดยะลา มีความยาวประมาณ 

1,640 กิโลเมตร

3. ลักษณะภูมิประเทศ 

          ลักษณะภูมิประเทศของไทย แบ่งออกได้เป็น 6  ภาค 

      1.  ภาคเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบหุบเขา 

ที่สำคัญคือ ภูเขา แดนลาว ภูเขาหลวงพระบาง ภูเขาถนนธงชัย ภูเขาเพชรบูรณ์ ภูเขาขุนตาล 

ภูเขาผีปันน้ำ เป็นที่เกิดของแม่น้ำลำธารหลายสาย เช่น แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน แม่น้ำป่าสัก 

เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญ เช่น เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย เป็นต้น แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน 

ไหนลงสู่ภาคกลางมารวมกันที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยา 

ซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดเปรียบเสมือน "เส้นเลือดใหญ่" ของประเทศ 



94

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

      2.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางมาก มีพื้นที่ถึง 170,000 

ตร.กม. หรือประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งประเทศ พื้นที่ทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาเพชรบูรณ์ 

ทอดเชื่อมกับเทือกเขาดงพญาเย็น ทำให้เกิด "ภู" น้อยใหญ่ เช่น ภูกระดึง ภูหลวง ภูเขียว 

ภูเรือ ทางทิศใต้มีเทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาพนมดงรัก เป็นที่เกิดของแม่น้ำ 

ลำธารสำคัญของภาคอีสานหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำมูล แม่น้ำชี ลำตะคอง ลำพระเพลิง ลำโดมน้อย 

ลำโดมใหญ่ เป็นต้น พื้นที่ตอนกลางของภาคมีลักษณะคล้ายเกาะมีที่ราบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 

ลักษณะดินเป็นดินปนทราย ไม่อุ้มน้ำ น้ำซึมผ่านได้รวดเร็ว 

ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห้งแล้งมากในฤดูแล้ง 

    

3.  ภาคกลาง เป็นที่ราบลุ่มที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอน ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสาขาต่าง 

ๆ พัดพามา ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีการปลูกข้าวมากที่สุดของประเทศ 

เรียกได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของไทย และเป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุด 

    4.  ภาคตะวันออก ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเนินเขาลดลงสู่ที่ราบชายฝั่งทะเล 

มีแม่น้ำสายสั้น ๆ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัด ไหลลงสู่อ่าวไทย 

       5. ภาคตะวันตก มีลักษณะเป็นเทือกเขาและหุบเขา แต่มีความสูงไม่มากนัก 

เทือกเขาที่สำคัญ ได้แก่ เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาถนนธงชัย ที่ราบหุบเขาที่สำคัญในภาคนี้ คือ 

ที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำใหญ่ 2 สาย คือ แควน้อยและแควใหญ่ 

ไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม

        6. ภาคใต้    ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 

ตอนกลางของคาบสมุทรมีเทือกเขาติดต่อกันเป็นแนวยาวไปจนจรดพรมแดนมาเลเซีย  ได้แก่   

เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขานครศรีธรรมราช เทือกเขาสันกาลาคีรี เทือกเขาภูเก็ต 

ทำให้แบ่งพื้นที่ของภาคใต้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ที่ราบชายฝั่งทะเลตะวันตก 

และที่ราบชายฝั่งทะเลตะวันออก 

แม่น้ำในภูมิภาคนี้เป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ 

หลายสายที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำปราณบุรี 

แม่น้ำกระบี่ แม่น้ำหลังสวน แม่น้ำตรัง 

และแม่น้ำโกลก
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4. ลักษณะภูมิอากาศ

ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมสองชนิด คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้    และมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดีอนพฤษภาคมถึง 

กลางเดือนตุลาคม

โดยมีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย 

ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็น 

ลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะนำมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย 

มาสู่ประเทศไทย ทำให้มีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเล 

และเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่น

     2. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

           หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้ว 

ประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

  พัดปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

มรสุมนี้มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน 

จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากแหล่งกำเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ท้องฟ้าโปร่ง 

อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส่วนภาคใต้จะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

เนื่องจากมรสุมนี้นำความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม

      ฤดูกาล    ประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้

     - ฤดูร้อน  ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

     - ฤดูฝนระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม

     - ฤดูหนาว ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

5.  เมืองหลวง



96

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง 

พื้นที่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลักที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย 

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร 

การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญก้าวหน้าด้านอื่นๆ ของประเทศ 

นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกด้วย มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน 

ทำให้แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดยกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 

1,568.737 ตารางกิโลเมตรกรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย 

โดยมิได้มีสถานะเป็นจังหวัด ซึ่งคำว่า กรุงเทพมหานคร นั้น 

ยังใช้เป็นคำเรียกสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครอีกด้วย 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้วิธีการเลือกตั้งผู้บริหารแบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง

         ใน พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองค่าครองชีพสูงสุดอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รองจากสิงคโปร์กรุงเทพมหานครมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง 

พระที่นั่งวิมานเมฆและวัดต่าง ๆ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประมาณ 11 ล้านคนในแต่ละปี 

นับเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดรองจากปารีสและลอนดอน

6. ประชากร  

          จำนวนประชากรประเทศไทย  64.7 ล้านคน (2551) ตามการประมาณของ CIA 

The World Fact book เมื่อปี พ.ศ. 2553 ประชากรทั้งหมดของประเทศไทยมีประมาณ 

66,404,688 คน ประกอบด้วยไทยสยามประมาณร้อยละ 75 ไทยเชื้อสายจีนร้อยละ 14 

ไทยเชื้อสายมลายูร้อยละ 3 ประเทศไทยประสบปัญหาอัตราการเกิดต่ำกว่ามาตรฐาน โดยที่ในปี 

พ.ศ. 2551 อัตราการเกิดของประชากรอยู่ที่ 1.5% และมีแนวโน้มที่จะลดลงเหลือเพียง 
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1.45% ในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งมีสาเหตุมาจากอัตราการคุมกำเนิดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยคิดเป็น 

81% ในปี พ.ศ. 2551  ซึ่งเมื่อประกอบกับอัตราการตายที่ลดลงในศตวรรษที่ผ่านมา 

ทำให้ประเทศไทยจะมีประชากรสูงวัยมากขึ้นในอนาคต

         ในประเทศไทยถือได้ว่ามีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยมีทั้ง ชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายลาว 

ชาวไทยเชื้อสายมอญ ชาวไทยเชื้อสายเขมร รวมไปถึงกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายมลายู 

ชาวชวา (แขกแพ) ชาวจาม (แขกจาม) ชาวเวียด ชาวพม่า และชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น 

ชาวกะเหรี่ยง ลีซอ ชาวม้ง ส่วย เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2553 ตามข้อมูลของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายอยู่ 1.4 ล้านคน โดยมีอีกเท่าตัวที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน 

ตามข้อมูลการอพยพระหว่างประเทศของสหประชาชาติ ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2548 

ประเทศไทยมีผู้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่จำนวน 1.05 ล้านคน คิดเป็น 1.6% ของจำนวนประชากร

         ประเทศไทยมีการแบ่งแยกเชื้อชาติและชาติพันธุ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมาก 

โดยสนับสนุนความเป็นอิสระในแต่ละเชื้อชาติ ได้มีนักวิชาการตะวันตกเขียนเอาไว้ว่า 

ประเทศไทยเป็น "สังคมที่มีโครงสร้างอย่างหลวม ๆ

7. การเมืองการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      -  พระมหากษัตริย์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร 

(His Majesty King Bhumibol Adulyadej) 

 8. ศาสนา 
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        ประมาณร้อยละ 95 ของประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท 

ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติโดยพฤตินัย 

แม้ว่ายังจะไม่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ตาม ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 

4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทางภาคใต้ตอนล่าง ศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นประมาณร้อยละ 1 

9. ภาษา

         ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาทางการ และเป็นภาษาหลักที่ใช้ติดต่อสื่อสาร 

การศึกษาและเป็นภาษาพูดที่ใช้กันทั่วประเทศ โดยใช้อักษรไทยเป็นรูปแบบมาตรฐานในการเขียน 

ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นอย่างเป็นทางการในสมัยสุโขทัยโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

นอกเหนือจากภาษาไทยกลางแล้ว ภาษาไทยสำเนียงอื่นยังมีการใช้งานในแต่ละภูมิภาคเช่น 

ภาษาไทยถิ่นเหนือในภาคเหนือ ภาษาไทยถิ่นใต้ในภาคใต้ 

และภาษาไทยถิ่นอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกเหนือจากภาษาไทยแล้ว 

ในประเทศไทยยังมีการใช้งานภาษาของชนกลุ่มน้อยเช่น ภาษาจีนโดยเฉพาะสำเนียงแต้จิ๋ว 

ภาษาลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งบางครั้งนิยามว่าภาษาลาวสำเนียงไทย 

ภาษามลายูปัตตานีทางภาคใต้ นอกจากนี้ก็มีภาษาอื่นเช่น ภาษากวย ภาษากะยาตะวันออก ภาษาพวน 

ภาษาไทลื้อ ภาษาไทใหญ่ รวมไปถึงภาษาที่ใช้กันในชนเผ่าภูเขา ประกอบด้วยตระกูลภาษามอญ-

เขมร เช่น ภาษามอญ ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม และภาษามลาบรี; ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน เช่น 

ภาษาจาม; ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต เช่น ภาษาม้ง ภาษากะเหรี่ยง และภาษาไตอื่น ๆ เช่น ภาษาผู้ไท 

ภาษาแสก เป็นต้น

ภาษาอังกฤษและอักษรอังกฤษมีสอนในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

แต่จำนวนผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องในประเทศไทยยังคงมีจำนวนน้อยอยู่ 

และส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมืองและในครอบครัวที่มีการศึกษาดีเท่านั้น 

ซึ่งในด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนั้น จากที่ประเทศไทยเคยอยู่ในระดับแนวหน้าในปี 

พ.ศ. 2540 แต่เมื่อกลางปี พ.ศ. 2549 ไทยกลับล้าหลังประเทศลาวและประเทศเวียดนาม

10. สกุลเงิน : บาท (Baht : THB)
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12.  ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

1.  ความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ เช่น 

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การศึกษา การศาสนา การท่องเที่ยว กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เช่น 

การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา การแสดงนาฏศิลป์ของแต่ละประเทศไปเผยแพร่ตามประเทศอื่น 

2.  ความสัมพันธ์ทางการเมือง 

เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ระหว่างประเทศเช่น 

การทูต การทหาร การแทรกแซงทางการเมือง การกำหนดนโยบายระหว่างประเทศ 

     3.  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ “แลกเปลี่ยน” 

ทรัพยากร หรือ บริการ เช่นการซื้อขาย การกู้ยืม ประเทศไทยมีความต้องการด้านอุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยีใหม่ ในขณะเดียวกัน ประเทศทางยุโรปต้องการวัตถุดิบและน้ำมันจากตะวันออกกลาง 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการตั้งกฎเกณฑ์ในเรื่องภาษีศุลกากร 

รวมทั้งการปิดล้อมทางเศรษฐกิจ 

      4.  ความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

เป็นความสัมพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการแก้ปัญหาของชาวโลก เช่น การส่งเสริมค้นคว้า 

ทดลองด้านวิทยาศาสตร์ในการป้องกันโรคมะเร็ง หรือการประชุมสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ 

ระหว่างประเทศ 

      5.  ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างพรมแดนมากขึ้น 

ปัญหาหรือการกำหนดสิ่งที่ปฏิบัติร่วมกันต้องเกิดขึ้น เช่น เกิดสัญญา กติกา 

หรือข้อตกลงเกี่ยวกับน่านน้ำสากลระหว่างไทยกับเวียดนาม เป็นต้น

ที่มา http://www1.mod.go.th

http://www1.mod.go.th
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คำชี้แจง นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ใบงานที่ 17 เรื่องประเทศไทย

1. ขนาด ที่ตั้ง 

และอาณาเขตของไทย...................................................................................................................................

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

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

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

2. 

ลักษณะภูมิประเทศ.......................................................................................................................................

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

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

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

3. ลักษณะภูมิอากาศ

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

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

4. การปกครอง

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

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

5. ศาสนาและวัฒนธรรม

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

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

6. 

เศรษฐกิจ.......................................................................................................................................................

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

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

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

7. ความสัมพันธ์กับไทย

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

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

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
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คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศไทย ลงรายละเอียดของประเทศ 

และระบายสีให้สวยงาม  

ใบงานที่ 18 แผนที่ประเทศไทย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  10 เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   เวลา  1  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 4.2 ตัวชี้วัด  ป.6/1        ตัวชี้วัด ป.6/2 

         ส 5.1    ตัวชี้วัด ป.6/1

   ท 1.1 ตัวชี้วัด ป. 6/6

 ท 2.1 ตัวชี้วัด  ป.6/3 

          ศ 1.1    ตัวชี้วัด ป.6/7 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ  อาหาร  ดนตรี 

ศาสนาและความสัมพันธ์กับประเทศไทย

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญ

  1. วาดแผนที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และระบายสีได้สวยงาม

  2. นักเรียนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ( Historical Methodology) 

ในการศึกษาเรื่องราวในอดีต

  3. นักเรียนมีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง ( Self -  directed Learning)  จากสื่อ 

เทคโนโลยี จากแหล่งเรียนรู้ ในการค้นคว้าหาความรู้

 4. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด 

และความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณธรรม /จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน

            2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

           3. กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

4. ผู้เรียนมีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อการเตรียมเป็นประชาคมอาเซียน

           5. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ทั้งในและนอกห้องเรียน
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3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

            ครูนำแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา 

เป็นการทบทวนที่ตั้งของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ประเทศเวียดนาม มีเมืองหลวงชื่ออะไร  ชุดประจำชาติสตรีเวียดนามเรียกว่า ชุดอะไร

( อาว หญ่าย)  อาหารเวียดนามที่เรารู้จัก คืออะไร ( แหนมเนือง  ปอเปี๊ยะ)

กิจกรรมจับคู่ : ชั้นเดียวกัน  จับคู่ข้ามชั้น

           ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ข้อมูลประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ให้นักเรียนศึกษา  

นักเรียนบันทึกข้อมูลลงใน ใบงานที่  1  เรื่อง ข้อมูลประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

กิจกรรมกลุ่ม

          นักเรียนเข้ากลุ่มและพูดคุยกัน เกี่ยวกับข้อมูล เรื่อง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

กิจกรรมเดี่ยว

          ครูแจกใบงาน ที่  2  เรื่อง แผนที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 

4. ภาระงาน/ชิ้นงาน

          - ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลประเทศเวียดนาม

         - ใบงานที่  2 เรื่อง แผนที่ประเทศเวียดนาม

5. แหล่งเรียนรู้/สื่อ

           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน

           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด เครื่องมือ

1. สังเกตการทำงาน

2. ตรวจผลงาน

1. แบบสังเกตการทำงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลประเทศเวียดนาม

3. ใบงานที่ 2 เรื่อง แผนที่ประเทศเวียดนาม
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7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ครูผู้สอน)

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

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

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

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

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

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

                           (ผู้บริหารสถานศึกษา)
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ใบความรู้

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

The Socialist Republic of Vietnam
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) 

1.    ที่ตั้งอาณาเขต  เวียดนาม มีแหล่งที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียดนาม 

มีพรมแดนติดต่อกับ 3 ประเทศ ดังนี้

      ทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 1,281 กิโลเมตร

      ทิศใต้ ติดกับทะเลจีนใต้

      ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะทาง 2,130 

กิโลเมตร กัมพูชา เป็นระยะทาง 1,228 กิโลเมตรและ 

อ่าวไทย 

ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทะเลจีนใต้

 

2.    พื้นที่

     เวียดนาม มีพื้นที่ 331,033 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 0.645 เท่าของ ประเทศไทย 

ประเทศมีลักษณะเป็นแนวยาว โดยมีความยาวจากเหนือจรดใต้ 1,650 กิโลเมตร 

ขนานไปตามแนวยาวของคาบสมุทรอินโดจีน นอกจากนี้ ยังมีไหล่เขาและหมู่เกาะต่างๆ 

อีกนับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเกี๋ยไปจนถึงอ่าวไทย 

3.    ลักษณะภูมิประเทศ 

     เวียดนามมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ 2 ตอน คือตอนเหนือ 

เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง และมีที่ราบสูงตอนเหนือของประเทศ 

และยังเป็นภูมิภาคที่มี เขาฟาน ซี ปัง (Phan Xi Pung) ซึ่งเป็นภูเขาที่สูง 3,143 เมตร (10,312 ฟุต) 

ตั้งอยู่ในจังหวัดเล่าไค ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/__
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
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4.    ลักษณะภูมิอากาศ

     เวียดนาม มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน 

ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ทำให้มีโอกาส

รับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว โดยฝนจะตกตลอดปี 

เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีความชื้นประมาณร้อยละ 84 ตลอดปี 

และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ 5- 37 องศาเซลเซียส

5.    เมืองหลวงและเมืองที่สำคัญ

    กรุงฮานอย (Hanoi) เป็นเมืองหลวงของเวียดนาม และมีเมืองที่สำคัญคือ 

นครโฮจิมินห์  ไฮฟอง และดานัง  โดย       

      นครโฮจิมินห์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เดิมชื่อเมืองไซ่ง่อนและเป็นศูนย์กลางการค้า 

การสื่อสาร และการขนส่งของเวียดนาม 

      ไฮฟอง เป็นเมืองค้าขายทางทะเลหลักของภาคเหนือ 

และเป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อกับศูนย์กลางอื่นๆ ของประเทศและต่างประเทศ

      ดานัง เป็นหนึ่งในสามศูนย์กลางของวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยที่เป็นที่รู้จักของโลก 

มีท่าเรือและท่าอากาศยานนานาชาติ 

  นครโฮจิมินห์

สุสานโฮจิมินห์ในกรุงฮานอย

6.    ประชากร

      เวียดนามมีประชากร 85.79 ล้านคน (เมษายน 2552) ประกอบด้วย

          - เวียด คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของประชากรทั้งหมด

          - เขมร คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของประชากรทั้งหมด 

(บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของประเทศ) 

          - ต่าย คิดเป็นร้อยละ 1.90 ของประชากรทั้งหมด  

          - ไท คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของประชากรทั้งหมด                         

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/
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          - เหมื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.49 ของประชากรทั้งหมด

          - ฮั้ว (จีน) คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของประชากรทั้งหมด

          - นุง คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของประชากรทั้งหมด

          - ม้ง คิดเป็นร้อยละ 1.03 ของประชากรทั้งหมด

          - อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1.59 ของประชากรทั้งหมด 

การแต่งกายชุดประจำชาติ

7.    การเมืองการปกครอง

      เวียดนามปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นองค์กรที่มีอำนาจ 

สูงสุดเพียงพรรคการเมืองเดียว ผูกขาดการชี้นำภายใต้ระบบผู้นำร่วม (Collective leadership) 

ที่คานอำนาจระหว่างกลุ่มผู้นำ ได้แก่ 

      1. กลุ่มปฏิรูป ที่สนับสนุนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ นำโดยอดีตนายกรัฐมนตรี ฟาน วัน ขาย

      2. กลุ่มอนุรักษ์นิยม ซึ่งต่อต้านหรือชะลอการเปิดประเทศ เพราะเกรงภัยของ  “วิวัฒนาการที่สันติ” 

peaceful evolution) อันเนื่องมาจากการเปิดประเทศ 

      3. กลุ่มที่เป็นกลาง ประนีประนอมระหว่างสองกลุ่มแรก นำโดยอดีตประธานาธิบดี เจิ่น ดึ๊ก เลือง 

ส่งผลให้รัฐบาลเวียดนามต้องปรับแนวทางการบริหารประเทศให้ยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากขึ้น 

แต่ก็ไม่สามารถดำเนินไปได้ในย่างก้าวที่รวดเร็วนัก 

    เขตการปกครอง

     เวียดนาม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 59 จังหวัด และ 5 เทศบาลนคร โดย 5 เทศบาลนคร 

ประกอบด้วย ฮานอย โฮจิมินห์ ไฮฟอง ดานัง และคั้นทอ

8.    ภาษา

http://th.wikipedia.org/wiki/
http://th.wikipedia.org/wiki/__
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B9%8A%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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เวียดนาม ใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษาประจำชาติ   ประชากรเวียดนามถึง 87% มีผู้พูดมากที่สุด

ถึง 87%  (10 เท่า ของภาษา ที่มีจำนวนคนพูดเป็นอันดับรองลงมา คือ ภาษาเขมร) 

9.   ศาสนา

     เวียดนาม ไม่มีศาสนาประจำชาติของตนเอง มีแต่ลัทธิขงจื้อและเต๋าตามอย่างชาวจีน 

เมื่อครั้งยังอยู่ในดินแดนจีนทางใต้ ชาวเวียดนามมีความเชื่อ และนับถือดวงวิญญาณบรรพบุรุษ 

มีการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของผู้ตายโดยถือ"คนตายปกครองคนเป็น" 

     ชาวเวียดนามนับถือศาสนาเป็นแบบผสมคล้ายจีนคือ ส่วนใหญ่นับถือลัทธิเต๋า (Taoism) 

และศาสนาพุทธ นอกจากนั้นมีนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาธอลิค เกาได๋ (Coa Dai) ฮัวเหา (Hoa 

Hao) และขงจื้อ ส่วนศาสนาฮินดู และศาสนาอิสลาม มีผู้นับถือน้อยมาก 

ลัทธิเต๋าของขงจื้อ

10.    เศรษฐกิจ

http://th.wikipedia.org/wiki/
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

           เศรษฐกิจของเวียดนามส่วนใหญ่พึ่งพาภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก คิดเป็น ร้อยละ 39.9 รองลงมา 

ได้แก่ ภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 38.1 และ ภาคการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 22.0 (ข้อมูลปี 2551)

11.   สกุลเงิน 

    เงินด่อง  เป็นอัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 555.55 ด่อง ต่อ 1 บาท 

(ธันวาคม 2552)

12.   ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

       ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2519 และ 

เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ที่นครโฮจิมินห์ เมื่อปี 2521 และ 2535 

ตามลำดับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประกอบด้วยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและ 

ในส่วนของเวียดนาม ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยเมื่อปี 2521 

มีสถานะความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – เวียดนาม  ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดี ไม่มีปัญหาสำคัญค้างคา 

มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง มีการไปมาหาสู่ระหว่างกันเพิ่มขึ้น 

รวมถึงในระดับท้องถิ่นจากการที่มีเส้นทางเชื่อมโยงถึงกันค่อนข้างสะดวก 

ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำความตกลงรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างกันรวมแล้วกว่า 40  ฉบับ

ใบงานที่ 1 เรื่อง ประเทศเวียดนาม
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

คำชี้แจง นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. ขนาด ที่ตั้ง 

และอาณาเขตของเวียดนาม...........................................................................................................................

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

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

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

2. ลักษณะภูมิประเทศ

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

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

3. 

ลักษณะภูมิอากาศ..........................................................................................................................................

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

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

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

4. 

การปกครอง..................................................................................................................................................

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

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

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

5. ศาสนาและวัฒนธรรม

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

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

6. เศรษฐกิจ

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

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

7. ความสัมพันธ์กับไทย

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

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

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

ใบงานที่   2 แผนที่ประเทศเวียดนาม
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

คำชี้แจง  นักเรียนวาดแผนที่ประเทศเวียดนาม ลงรายละเอียดของประเทศ 

และระบายสีให้สวยงาม  

แบบทดสอบก่อนและหลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

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

คำชี้แจง  นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศ

ก.  8  ประเทศ

ข.  9  ประเทศ

ค.  10 ประเทศ

ง.  11  ประเทศ

2. ประเทศใดต่อไปนี้ที่ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาคริสต์

ก.  มาเลเซีย

ข.  ฟิลิปปินส์

ค.  สิงคโปร์

ง.  บรูไน

3.  ประเทศใดต่อไปนี้ไม่มีอาณาเขตติดทะเล

ก.  เมี่ยนมาร์

ข.  กัมพูชา

ค.  อินโดนีเซีย

ง.  ลาว

4. ประเทศที่เจอภัยธรรมชาติ “ซึนามิ” มากที่สุดคือประเทศใด

ก.  อินโดนีเซีย

ข.  สิงคโปร์

ค.  ฟิลิปปินส์

ง. ไทย

5.  เนปิดอว์ เป็นชื่อของเมืองหลวงประเทศใด

ก. ลาว

ข. เมียนมาร์

ค. เวียดนาม

ง. มาเลเซีย

6. เป็นเมืองปลอดภาษี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตมากที่สุด หมายถึงประเทศใด

ก.  ไทย

ข.  บรูไน
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

ค. สิงคโปร์

ง.  มาเลเซีย

7.  “ บ้านพี่เมืองน้อง ”  หมายถึง ประเทศใด

ก. กัมพูชา

ข. เวียดนาม

ค. เมียนมาร์

ง. ลาว

8. เทือกเขาสันการาคีรี เป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศใด

ก. เมียนมาร์

ข. มาเลเซีย

ค. ลาว

ง. กัมพูชา

9. ระบบการปกครองของประเทศไทยเป็นแบบใด

ก. ประชาธิปไตย

ข. สังคมนิยม

ค. คอมมิวนิสต์

ง. เผด็จการ

10. ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จัดอยู่ในกลุ่ม พัฒนาแล้ว

ก.  บรูไน

ข.  สิงคโปร์

ค. มาเลเซีย

ง. ฟิลิปปินส์

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

เกณฑ์การประเมินการตรวจผลงาน

เกณฑ์การประมาณ
ระดับ 4

(10 คะแนน)

ระดับ 3

(8 คะแนน)

ระดับ 2

(6 คะแนน)

ระดับ 1

(น้อยกว่า 6 คะแนน)

เฉลย

1 ค 2 ข 3 ง 4 ก 5 ข 6 ค 7 ค 8 ข 9 ก 10 ข
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

แผนที่ประเทศ

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

วาดแผนที่

ได้ถูกต้อง 

ลงชื่อประเทศ 

ลงชื่อเมืองห

ลวงถูกต้อง 

และระบายสีได้

สวยงาม

วาดแผนที่ได้ถูกต้

อง ลงชื่อประเทศ 

ลงชื่อเมืองหล

วงไม่ถูกต้อง 

และระบายสีได้สว

ยงาม

วาดแผนที่ได้ถูกต้

อง ลงชื่อประเทศ 

ลงชื่อเมืองหล

วงไม่ถูกต้อง 

และระบายสีได้สว

ยงาม

วาดแผนไม่ถูกต้อง 

ลงชื่อประเทศ 

ลงชื่อเมืองหล

วงไม่ถูกต้อง 

และระบายสีได้สวย

งาม

การตอบคำถาม ตอบได้ตรงป

ระเด็น ถูกต้อง 

ครบทุกข้อ

ตอบได้ตรงประเด็

น ถูกต้อง 8 ข้อ

ตอบได้ตรงประเด็

น ถูกต้อง 6 ข้อ

ตอบได้ตรงประเด็น 

ถูกต้องน้อยกว่า 6 

ข้อ

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

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน

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

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

งานเดี่ยว งานกลุ่ม

พฤติกรรม

เกณฑ์

พฤติกรรม

เกณฑ์

1 2 3 1 2 3

1. ทันเวลา

2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3. มีความรับผิดชอบ

1. 

มีลักษณะการเป็นผู้นำและผู้ตา

มที่ดี

2. ทำงานร่วมกับคนอื่นได้

3. กล้าแสดงความคิดเห็น
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

ตารางแสดงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สู่

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยการเรียนรู้ที่  1 ชื่อหน่วย อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่   2  ชื่อ ประเทศในกลุ่มอาเซียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เวลา 10 ชั่วโมง
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ส 4.2 ส 4.2 

เข้าใจพัฒนาการของมนุษ

ยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุ

บันในด้านความสัมพันธ์ 

และการเปลี่ยนแปลงขอ

งเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 

ตระหนักถึงความสำคัญ 

และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัด ป.6/1 

อธิบายสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  

การเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน

ในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด  ป.6/2 

บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซี

ยนโดยสังเขป

- ใช้แผนที่แสดงที่ตั้ง 

และอาณาเขตของประเทศเพื่อน

บ้าน

- 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ขอ

งประเทศเพื่อนบ้าน โดยสังเขป 

เพื่อให้เข้าใจสภาพปัจจุบันของป

ระเทศเหล่านั้น

- สภาพสังคมเศรษฐกิจ 

และการเมืองของประเทศเพื่อน

บ้านของไทยในปัจจุบัน 

โดยสังเขป

- 

ตัวอย่างความเหมือนและความต่

างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อน

บ้าน เช่น ภาษา ศาสนา 

การปกครอง

- 

ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนโด

ยสังเขป

- สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน

- 

ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน 

ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุ

บันโดยสังเขป
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ส 5.1 

เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภ

าพ 

และความสำคัญของสรรพสิ่งซึ่ง

มีผลต่อกันและกันในระบบของ

ธรรมชาติ 

ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศา

สตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ 

สรุป 

และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่า

งมีประสิทธิภาพ

     ตัวชี้วัด ป.6/1 

ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

(แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ) 

ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพ

และสังคมของประเทศ

- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

(แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ) 

ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของ

ประเทศ

   

ศ 1.1 

สร้างสรรค์งานทัศน

ศิลป์ตามจินตนาการ 

และความคิดสร้างสร

รค์วิเคราะห์ วิพากษ์ 

วิจารย์คุณค่างานทัศนศิลป์ 

ถ่ายทอดความรู้สึก 

ความคิดต่องานศิลป

ะอย่างอิสระ ชื่นชม 

และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวั

น

ตัวชี้วัด ป.6/7 

สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ 

แผนผัง 

และภาพประกอบเพื่

อถ่ายทอดความคิด 

หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์

ต่างๆ

-

 

การสร้างงานทัศนศิลป์ในแผนภ

าพ แผนผัง และภาพประกอบ

ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน 

สร้างความรู้และความคิด 

เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ 

ตัวชี้วัด ป.6/6 

อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย 

คำสั่งข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย 

คำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม

  - การใช้พจนานุกรม

  - 

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=1846
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่  10 อาเซียนศึกษา

หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 

และมีนิสัยรักการอ่าน

การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันใ

นสังคม

  - 

ข้อตกลงในการอยู่

ร่วมกันในโรงเรียน 

และการใช้สถานที่สาธารณะใน

ชุมชนและท้องถิ่น  

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

   ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน 

เขียนสื่อสาร 

เขียนเรียงความ ย่อความ 

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่

างๆ เขียนรายงานสารสนเทศ 

และรายงานการศึกษา 

ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด  ป.6/3 

เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผ

นภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางาน

เขียน

 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องแล

ะแผนภาพความคิด
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