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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน 

รายวิชาอาเซียนศึกษา                                                                    เวลา 10 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้ 
 1.1 เปรียบเทียบข้อมูลสำคัญของประเทศอาเซียน 
 1.2 บอกชื่อเมืองหลวงและระบุสถานที่สำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 1.3 ระบุสกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 2.1 ด้านความรู้ 
  ข้อมูลสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน 
   1) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
    (1) ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
    (2) ลักษณะเด่นของประเทศ 
    (3) เมืองหลวงและความสำคัญ 
    (4) สถานที่สำคัญในเมืองหลวง 
    (5) สกุลเงิน 
   2) ประเทศกัมพูชา 
    (1) ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
    (2) ลักษณะเด่นของประเทศ 
    (3) เมืองหลวงและความสำคัญ 
    (4) สถานที่สำคัญในเมืองหลวง 
    (5) สกุลเงิน 
   3) ประเทศอินโดนีเซีย 
    (1) ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
    (2) ลักษณะเด่นของประเทศ 
    (3) เมืองหลวงและความสำคัญ 
    (4) สถานที่สำคัญในเมืองหลวง 
    (5) สกุลเงิน 
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   4) ประเทศลาว 
    (1) ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
    (2) ลักษณะเด่นของประเทศ 
    (3) เมืองหลวงและความสำคัญ 
    (4) สถานที่สำคัญในเมืองหลวง 
    (5) สกลุเงิน 
   5 ประเทศมาเลเซีย 
    (1) ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
    (2) ลักษณะเด่นของประเทศ 
    (3) เมืองหลวงและความสำคัญ 
    (4) สถานที่สำคัญในเมืองหลวง 
    (5) สกุลเงิน 
   6) ประเทศเมียนมาร์ 
    (1) ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
    (2) ลักษณะเด่นของประเทศ 
    (3) เมืองหลวงและความสำคัญ 
    (4) สถานที่สำคัญในเมืองหลวง 
    (5) สกุลเงิน 
   7) ประเทศฟิลิปปินส์ 
    (1) ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
    (2) ลักษณะเด่นของประเทศ 
    (3) เมืองหลวงและความสำคัญ 
    (4) สถานที่สำคัญในเมืองหลวง 
    (5) สกุลเงิน 
   8) ประเทศสิงคโปร์ 
    (1) ทีต่ั้งและขนาดพ้ืนที่ 
    (2) ลักษณะเด่นของประเทศ 
    (3) เมืองหลวงและความสำคัญ 
    (4) สถานที่สำคัญในเมืองหลวง 
    (5) สกุลเงิน 
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   9) ประเทศไทย 
    (1) ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
    (2) ลักษณะเด่นของประเทศ 
    (3) เมืองหลวงและความสำคัญ 
    (4) สถานที่สำคัญในเมืองหลวง 
    (5) สกุลเงิน 
   10) ประเทศเวียดนาม 
    (1) ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
    (2) ลักษณะเด่นของประเทศ 
    (3) เมืองหลวงและความสำคัญ 
    (4) สถานที่สำคัญในเมืองหลวง 
    (5) สกุลเงิน 
 2.2 ทักษะ/กระบวนการ 
  2.2.1 ทักษะพ้ืนฐาน 
   1) สื่อสารอย่างน้อยได้ 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในอาเซียนอีกอย่างน้อย 1 ภาษา) 
   2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ 
   3) มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 
   4) มีความสามารถในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
  2.2.2 ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม 
   1) เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
   2) มีภาวะผู้นำ 
   3) เห็นปัญหาสังคมและลงมือทำเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
  2.2.3 ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน 
   1) เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 
   2) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง 
   4) มีความสามารถในการจัดการ/ควบคุมตนเอง 
 2.3 ด้านเจตคติค่านิยม 
  2.3.1 มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ความเป็นอาเซียน 
  2.3.2 ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน 
  2.3.3 มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน 
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  2.3.4 มีวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี/สันตธิรรม 
  2.3.5 ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา 
  2.3.6 ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2.4.1 ความมีวินัย 
  2.4.2 การใฝ่เรียนรู้ 
  2.4.3 ความมุ่งมั่นในการทำงาน 
  2.4.4 มีความสามารถในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
  2.4.5 มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน  
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  รู้จักประเทศอาเซียน 

สาระสำคัญ 
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วยประเทศต่างๆ 

รวม 10 ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ซ่ึงแต่ละประเทศมีขนาดพ้ืนท่ี ทรัพยากรธรรมชาติ  
เมืองหลวง ภาษา ศาสนา และสกุลเงิน เป็นเอกลักษณ์
ของประเทศท่ีมีความแตกต่างกัน แต่ได้รวมกันเป็น 
หนึ่งเดียวในอาเซียน 

หลักฐานการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล (ภาระงาน/ชิ้นงาน) 
1. การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
2. ใบงาน 

- ที่ตั้งของประเทศสมาชิก 
- ขนาดพ้ืนที่ของประเทศสมาชิก 
- เมืองหลวงของประเทศสมาชิก 
- สกุลเงินของประเทศสมาชิก 

3. สมุดบันทึกความรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ทบทวนความรู้เดิม 
2. ศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูล บันทึกผลการศึกษา  
หาภาพประกอบเพ่ิมเติม 
3. นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
4. อธิบายเพิ่มเติม 
5. สรุปความรู้ที่ได้รับและทำใบงาน 
6. แข่งขันกันแลกเปลี่ยนเงินตรา 
7. ดูภาพสถานที่สำคัญแล้วตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง 
8. สรุปความคล้ายคลึงและความแตกต่าง 
9. ทบทวนความรู้ที่ได้รับและจดบันทึก 

คำถามสำคัญ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความคล้ายคลึงและความ

แตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2/1 
เร่ือง ข้อมูลสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน                                                เวลา 10 ชั่วโมง 
 

1. สาระสำคัญ 
  ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ละประเทศมีขนาดพ้ืนที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ เมืองหลวง ภาษา ศาสนา และสกุลเงิน เป็นเอกลักษณ์ของประเทศที่มีความแตกต่างกัน แต่ได้
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียน 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 มฐ. ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง  
    ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 ตัวช้ีวัด ข้อ 1 สืบค้นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตจนปัจจุบัน  
   ข้อ 2 อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตของอดีตกับปัจจุบัน และผลกระทบ 
 

 * หากจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ใช้รูปแบบมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ส 4.2 ป.2/1, ป.2/2 
    ส 5.1 ป.2/2 
    ท 1.1 ป.2/4  
    ท 2.1 ป.2/1 
    ท 3.1 ป.2/6 
    ต 1.2 ป.2/2 
 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 เปรียบเทียบข้อมูลสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
 3.2 บอกชื่อเมืองหลวงและระบุสถานที่สำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
 3.3 ระบุสกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
 

 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ข้อมูลสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 
 ขั้นนำ 
 1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 10 ข้อ  
 2. ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่องเก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน จากการเรียนในระดับชั้นที่ผ่านมา นักเรียนได้เรียนรู้
เรื่องใดมาบ้าง (ธงชาติ สิ่งก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ การนับถือศาสนา และการแต่งกาย) ด้วยการตั้งคำถาม เช่น 
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  - ศาสนสถานของศาสนาอิสลามคืออะไร 
  - ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศใดมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ 
 ขั้นสอน 
 1. ให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลง “สิบชาติอาเซียน” พร้อมเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาของเพลง 
 2. ครูแนะนำสาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญของประเทศสมาชิกเก่ียวกับที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ ลักษณะเด่นของ
ประเทศ เมืองหลวงและความสำคัญ สถานที่สำคัญในเมืองหลวง และสกุลเงิน 
 3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากชื่อประเทศที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ 
จากหนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม หน้า 20-22 
  ประเทศกัมพูชา หน้า 22-24 
  ประเทศอินโดนีเซีย หน้า 25-27 
  ประเทศลาว หน้า 27-29 
  ประเทศมาเลเซีย หน้า 29-31 
  ประเทศเมียนมาร์ หน้า 32-33 
  ประเทศฟิลิปปินส์ หน้า 34-36 
  ประเทศสิงคโปร์ หน้า 36-38 
  ประเทศไทย หน้า 39-41 
  ประเทศเวียดนาม หน้า 41-43 
 4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าข้อมูล บันทึกผลการศึกษา หาภาพประกอบเพ่ิมเติม และนำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน 
 5. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานแล้ว ครูอธิบายเพ่ิมเติมและเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมซักถามข้อสงสัย 
 ขั้นสรุป 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปที่ตั้งของประเทศสมาชิก โดยใช้แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ 
 2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานที่ 5 ที่ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 3. ครูและนักเรียนช่วยกันเรียงลำดับประเทศตามขนาดพ้ืนที่จากประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่สุดไปเล็กที่สุด 
 4. ให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานที่ 6 ขนาดพ้ืนที่ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 6. ให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานที่ 7 เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 7. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 8. ให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานที่ 8 สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 9. ให้นักเรียนแข่งขันกันแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างเงินไทยกับเงินประเทศสมาชิกอาเซียน 
 10. ครูนำภาพธนบัตรของประเทศสมาชิกอาเซียนมาให้นักเรียนเล่นเกมทายธนบัตรของแต่ละประเทศ 
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 11. ให้นักเรียนดูภาพสถานที่สำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วตอบคำถามท่ีเกี่ยวข้องกับภาพ 
 12. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคล้ายคลึงและความแตกต่างของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ 
 13. ให้นักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้ว และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกความรู้ 
 14. ให้นักเรียนทำกิจกรรมตอบคำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
 15. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 
 

6. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด 
 6.2 เพลง “สิบชาติอาเซียน” 
 6.3 แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 6.4 ภาพธนบัตรของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
 6.5 ภาพสถานที่สำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 6.6 ใบงาน/แบบบันทึก 
  - ใบงานที่ 5 ที่ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  - ใบงานที ่6 ขนาดพ้ืนที่ของประเทศสมาชิกอาเซียน  
  - ใบงานที ่7 เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  - ใบงานที่ 8 สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน  
 

7. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การวัดและการประเมินผลด้านความรู้ 
  ● แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน จำนวน 10 ข้อ 
  ● การตอบคำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
 7.2 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการ 
  ● การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 7.3 การประเมินการปฏิบัติ 
  ● ตรวจผลงานจากการปฏิบัติตามใบงาน 
   - ใบงานที่ 5 ที่ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียน 
   - ใบงานที ่6 ขนาดพ้ืนที่ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
   - ใบงานที ่7 เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
   - ใบงานที่ 8 สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ● ภาระงานที่เน้นผลผลิต 
   - สมุดบันทึกความรู้ 
8. ตัวอย่างใบงาน/แบบบันทึก/แบบประเมิน 
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ใบงานที่ 5 ที่ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ชื่อ ............................................................................................................... .........................   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกตำแหน่งที่ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียนลงในตารางที่กำหนดให้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
 

ประเทศที่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ (ภาคพื้นทวีป) ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะหรือหมู่เกาะ (ภาคพื้นสมุทร) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  รู้จักประเทศอาเซียน  (ป.2)  55 

เฉลยใบงานที่ 5 ที่ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ชื่อ ............................................................. ...........................................................................   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกตำแหน่งที่ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียนลงในตารางที่กำหนดให้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
 

ประเทศที่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ (ภาคพื้นทวีป) ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะหรือหมู่เกาะ (ภาคพื้นสมุทร) 
ไทย บรูไน 
เมียนมาร์ สิงคโปร์ 
ลาว ฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม อินโดนีเซีย 
กัมพูชา  
มาเลเซีย  
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ใบงานที่ 6 ขนาดพื้นที่ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ชื่อ .................................................................................................................................... ....   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนเรียงลำดับประเทศตามขนาดพ้ืนที่จากประเทศที่มีพ้ืนขนาดใหญ่ 
   ที่สุดไปเล็กที่สุด ตัวบรรจงเต็มบรรทัด  
 

ขนาดอันดับ ประเทศสมาชิกอาเซียน 

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

  

7  

  

8  

  

9  

  

10  
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เฉลยใบงานที่ 6 ขนาดพื้นที่ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ชื่อ ........................................................................................................................................   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนเรียงลำดับประเทศตามขนาดพ้ืนที่จากประเทศที่มีพ้ืนขนาดใหญ่ 
   ที่สุดไปเล็กที่สุด ตัวบรรจงเต็มบรรทัด  
 

ขนาดอันดับ ประเทศสมาชิกอาเซียน 

  

1 อินโดนีเซีย 

  

2 เมียนมาร์ 

  

3 ไทย 

  

4 เวียดนาม 

  

5 มาเลเซีย 

  

6 ฟิลิปปินส์ 

  

7 ลาว 

  

8 กัมพูชา 

  

9 บรูไนดารุสซาลาม 

  

10 สิงคโปร์ 
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ใบงานที่ 7 เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ชื่อ ............................................................................................................................. ...........   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนรายชื่อเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนลงในตารางที่กำหนดให้ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
 

 ชื่อประเทศ ชื่อเมืองหลวง 

   

1 บรูไนดารุสซาลาม  

   

2 กัมพูชา  

   

3 อินโดนีเซีย  

   

4 ลาว  

   

5 มาเลเซีย  

   

6 เมียนมาร์  

   

7 ฟิลิปปินส์  

   

8 สิงคโปร์  

   

9 ไทย  

   

10 เวียดนาม  
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เฉลยใบงานที ่7 เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ชื่อ ............................................................................................................................. ...........   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนรายชื่อเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนลงในตารางที่กำหนดให้ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
 

 ชื่อประเทศ ชื่อเมืองหลวง 

   

1 บรูไนดารุสซาลาม บันดาร์เสรีเบกาวัน 

   

2 กัมพูชา พนมเปญ 

   

3 อินโดนีเซีย จาการ์ตา 

   

4 ลาว เวียงจันทน์ 

   

5 มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 

   

6 เมียนมาร์ เนปิดอว์ 

   

7 ฟิลิปปินส์ มะนิลา 

   

8 สิงคโปร์ สิงคโปร์ 

   

9 ไทย กรุงเทพมหานคร 

   

10 เวียดนาม ฮานอย 
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ใบงานที่ 8 สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ชื่อ ............................................................................................................ ............................   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนรายชื่อสกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนลงในตารางที่กำหนดให้ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
 

ชื่อประเทศ สกุลเงิน 

  

บรูไนดารุสซาลาม  

  

กัมพูชา  

  

อินโดนีเซีย  

  

ลาว  

  

มาเลเซีย  

  

เมียนมาร์  

  

ฟิลิปปินส์  

  

สิงคโปร์  

  

ไทย  

  

เวียดนาม  
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เฉลยใบงานที่ 8 สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ชื่อ ............................................................................................................................. ...........   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนรายชื่อสกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนลงในตารางที่กำหนดให้ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
 

ชื่อประเทศ สกุลเงิน 

  

บรูไนดารุสซาลาม ดอลลาร์บรูไน 

  

กัมพูชา เรียล 

  

อินโดนีเซีย รูเปียห์ 

  

ลาว กีบ 

  

มาเลเซีย รงิกิต 

  

เมียนมาร์ จ๊าด 

  

ฟิลิปปินส์ เปโซ 

  

สิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ 

  

ไทย บาท 

  

เวียดนาม ด่ง 
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แบบประเมินชิ้นงาน 
เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน 

 
การให้คะแนน/ระดับคะแนน 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) 

ผลงานมีข้อมูลไม่ถูกต้อง
ตามจุดประสงค์ของ
กิจกรรมขาดความคิด
สร้างสรรค์ ไม่มี
ภาพประกอบ 

ผลงานมีข้อมูลแต่ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
จุดประสงค์ของกิจกรรม
ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์เล็กน้อย  
มีภาพประกอบ แต่ขาด
ความสอดคล้องกับข้อมูล 

ผลงานมีความถูกต้อง
สมบูรณ์พอสมควรตาม
จุดประสงค์ของกิจกรรม
ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ มีภาพประกอบ 
สวยงาม สอดคล้องกับ
ข้อมูลชัดเจน 

ผลงานมีความถูกต้อง
ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์
ตามจุดประสงค์ของ
กิจกรรม ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ มีภาพประกอบ 
สวยงาม สอดคล้องกับ
ข้อมูลชัดเจน 
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แบบประเมินชิ้นงาน 

แบบการประเมินชิ้นงาน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ระดับคุณภาพ สรุปผล 

1 2 3 4 ผ่าน ไม่ผ่าน 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 ลงชื่อ............................................................................ผู้ประเมิน  

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

 ...................../...................../..................... 

 

เกณฑ์การประเมิน 
4 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
3 ระดับคุณภาพ ดี 
2 ระดับคุณภาพ พอใช้ 
1 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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แบบประเมินสมุดบันทึกความรู้ 
 

เกณฑ์การประเมินสมุดบันทึกความรู้ 
 

การให้คะแนน/ระดับคะแนน 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) 

บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง บันทึกมีข้อมูลแต่ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

บันทึกมีความถูกต้อง
สมบูรณ์พอสมควร 

บันทึกมีความถูกต้อง
ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ 
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แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 

เกณฑ์คุณภาพการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 
1 การทำงานร่วมกัน ยอมรับมติการทำงาน

ของกลุ่ม แต่ปฏิบัติตาม
น้อยครั้ง 

ยอมรับมติของกลุ่ม - ยอมรับมติของกลุ่ม 
- รับผิดชอบงานที่รับ

มอบหมายจากกลุ่ม 
2 ความกระตือรือร้น ช่วยเหลืองานภายใน

กลุ่มเมื่อมีการร้องขอ 
- ช่วยเหลืองานในกลุ่ม 
- ร่วมแสดงความ

คิดเห็น 

- ช่วยเหลืองานภายใน
กลุ่ม 

- ร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
- ศึกษาค้นคว้า 

3 การตอบคำถาม มีส่วนร่วมในการตอบ
คำถามน้อยมาก 

มีส่วนร่วมในการตอบ
คำถามบางครั้ง 

ให้ความร่วมมือในการ
ตอบคำถามเป็นอย่างดี 

4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมกิจกรรมตามที่กลุ่ม
ขอร้อง 

รับฟังแต่แสดงความ
คิดเห็นที่คล้อยตาม
เพื่อนๆ 

ร่วมรับฟังและแสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
แต่มีประโยชน์ 
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แบบการประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 
รวม 
(12) 

สรุปผล 
การทำงาน

ร่วมกัน  
(3) 

ความ
กระตือรือร้น 

(3) 

การตอบ
คำถาม  

(3) 

ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

(3) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
 
เกณฑ์การประเมิน 
9-12  คะแนน  ระดับ 3 = ดี 
5-8  คะแนน  ระดับ 2 = พอใช้ 
ต่ำกว่า 5  คะแนน  ระดับ 1 = ควรปรับปรุง 
สรุปผลการประเมิน 
 ดี           พอใช้          ปรับปรุง 
เกณฑ์การตัดสินใจ 
 ผ่าน        ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ : เกณฑ์เป็นไปตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
 
 ลงชื่อ............................................................................ผู้ประเมิน  

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

 ..................../...................../..................... 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  รู้จักประเทศอาเซียน  (ป.2)  67 

 
เกณฑ์คุณภาพการนำเสนอขอ้มูล (Rubric) 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 
1 วิธีนำเสนอข้อมูล ไม่น่าสนใจ น่าสนใจ น่าสนใจ แปลกใหม่ 
2 ลำดับขั้นตอนการทำงาน พูดไม่ตรงประเด็นและ

ไม่มีลำดับขั้นตอน 
พูดได้ตรงประเด็น 
ตอบข้อซักถามได้ยังไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

พูดได้ตรงประเด็น 
ตอบข้อซักถามได้
ชัดเจน ครอบคลุม
เนื้อหา 

3 การสรุปข้อมูล สรุปใจความได้ไม่
ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ 

สรุปใจความได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ แต่
ไม่ครอบคลุมเนื้อหา 

สรุปใจความได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์  
และมีสาระครอบคลุม
เนื้อหา 
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แบบการประเมินการนำเสนอข้อมูล (Rubric) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
รายการประเมิน 

รวม 
(9) 

สรุปผล 
วิธีการนำเสนอ 

ข้อมูล (3) 
ลำดับขั้นตอน
การทำงาน (3) 

การสรุปข้อมูล 
(3) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

 
เกณฑ์การประเมิน 
7-9 คะแนน = ดี 
4-6 คะแนน = พอใช้ 
0-3 คะแนน = ควรปรับปรุง 
สรุปผลการประเมิน 
 ดี           พอใช้          ปรับปรุง 
เกณฑ์การตัดสินใจ 
 ผ่าน        ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ  เกณฑ์เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด 
 ลงชื่อ........................................................ ....................ผู้ประเมิน 

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

 ..................../...................../..................... 
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9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 9.1 ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ 
  ด้านผู้เรียน ..................................................................................................................... .................................. 
  .............................................................................................. .......................................................................... . 
  ด้านวิธีสอนการวัดผล ......................................................................................................... ............................. 
  .................................................................................................................................................. ....................... 
  ด้านสื่อการเรียนรู้ ..................................................................................... ....................................................... 
  ............................................................................................................................. ............................................ 
 9.2 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ ...............................................................................................................  
  ............................................................................................................................. ............................................ 
 9.3 สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน .................................................................................................. ............................... 
  ........................................................................................................................................................................ . 
  เหตุผล ...................................................................................................................... ...................................... 
  ............................................................................................................................. ............................................ 
 9.4 แนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป  
  ................................................................................................................................................... ...................... 
  .......................................................................................................... ............................................................... 
  ............................................................................................................................. ............................................ 
 
 

ลงชื่อ ................................................................... ผูส้อน 
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เฉลยคำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2  

 
1. ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดคือประเทศใด 
 อินโดนีเซีย 
 
2. ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดของภูมิภาคคือประเทศใด 
 สิงคโปร์ 
 
3. เมืองหลวงของประเทศเวียดนามชื่ออะไร และได้รับการยกย่องว่าอย่างไร 
 ฮานอย ได้รับการขนานนามว่า เมืองแห่งแม่น้ำ 
 
4. ประเทศที่มีดินแดนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ได้แก่ประเทศใดบ้าง 
 ประเทศเมียนมาร์  ไทย  ลาว  กัมพูชา  เวียดนาม  และมาเลเซีย 
 
5. สกุลเงินของประเทศมาเลเซียเรียกว่าอะไร 
 ริงกิต 
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รูจ้ักประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
1. ประเทศบรูไนดารุสซาลามต้ังอยู่บนเกาะอะไร 
 ก. เกาะชวา ข. เกาะบอร์เนียว ค. เกาะลูซอน 
2. แหล่งประมงน้ำจืดสำคัญของกัมพูชาคือข้อใด 
 ก. โตนเลสาบ ข. กัมปงอาเยอร์ ค. เขื่อนน้ำงึม 
3. ประเทศใดมีประชากรมากท่ีสุดในอาเซียน 
 ก. อินโดนีเซีย ข. ฟิลิปปินส์ ค. เวียดนาม 
4. ประเทศใดสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าขายประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
 ก. กัมพูชา ข. ลาว ค. เมียนมาร์ 
5. ประเทศใดที่มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองปุตราจายา 
 ก. บรูไน ข. สิงคโปร์ ค. มาเลเซีย 
6. เมืองหลวงของประเทศเมียนมาร์คือข้อใด 
 ก. ฮานอย ข. มะนิลา ค. เนปิดอว์ 
7. ข้อใดคือสกุลเงินของฟิลิปปินส์ 
 ก. ริงกิต ข. เปโซ ค. จ๊าด 
8. ประเทศที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดในอาเซียนคือประเทศอะไร 
 ก. บรูไน ข. สิงคโปร์ ค. เวียดนาม 
9. ประเทศไทยมีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับเท่าไรของอาเซียน 
 ก. 3 ข. 5 ค. 7 

10. ธนบัตรไทย 100 บาท แลกเงินสกุลใดในอาเซียนได้มากที่สุด 
 ก. รูเปียห์ ข. เรียล ค. ด่ง 
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เฉลย 

 
1.  ข 2. ก 3. ก 4. ข 5. ค 
 
6. ค 7. ข 8. ข 9. ก 10. ค  
 
 
 


