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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที�  1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที�            ชั�นประถมศึกษาปีที� 2  ภาคเรียนที�  1 

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 

เวลา 20 ช่ัวโมง 
ประกอบด้วยหน่วยย่อย จํานวน 4 หนว่ย  ดังนี ้

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน่วยย่อยท่ี  1  ชื่อหน่วย  รู้จักอาเซียน   เวลา  2  ชัว่โมง 
หน่วยย่อยท่ี  2  ชื่อหน่วย  ประเทศในกลุ่มอาเซียน  เวลา  10  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยท่ี  3  ชื่อหน่วย  ประชาคมอาเซียน  เวลา  7  ชัว่โมง 
หน่วยยอ่ยท่ี  4  ข่ือหน่วย  การเตรียมตัวสู่อาเซียน  เวลา  1  ชัว่โมง 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที�  1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที�            ชั�นประถมศึกษาปีที� 2  ภาคเรียนที�  1 

 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  อาเซียนศึกษา 

เวลา  20  ช่ัวโมง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                             ความรู ้
- ท่ีตั้ง ของกลุ่มประเทศอาเซียน ความเหมือนและความต่าง ด้านภาษา  
วัฒนธรรม  และเชื้อชาต ิ
- ความรู้เก่ียวกับประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียน 
- เอกลักษณ์ ( ธง  สัญลกัษณ์ เพลง ) ของอาเซียน 
- การเตรียมตัวสู่อาเซียน 

     ภาระงาน / ช้ินงาน 
1. ทําแผนท่ีกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
2. ระบายสีแผนท่ีประเทศ
ต่างๆในกลุ่มอาเซียน 
3. วาดรูปภาพประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 

4.เชื่อมโยงภาพกับข้อมูล
ของประเทศ 

   ทักษะ / กระบวนการ/ 
      สมรรถนะสําคัญ 
 

1. ระบุท่ีตั้งประเทศ                   
2. ออกเสียงตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ                 
3. วาดแผนท่ี                

                                   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
- มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 
- กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 

หน่วยท่ี  1 อาเซียนศึกษา 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 1 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

 

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 

หน่วยย่อยท่ี 1 ช่ือหน่วย รู้จักอาเซียน 
เวลา  2 ช่ัวโมง 

ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ จํานวน  2  แผน ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แผนการเรียนรู้ท่ี  1  ชื่อประเทศในประชาคมอาเซียน  เวลา 1 ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ท่ี 2 ผู้คนในประเทศอาเซียน   เวลา  1 ชั่วโมง 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 1 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 

หน่วยย่อยท่ี 1 รู้จักอาเซียน 
เวลา  2 ช่ัวโมง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ความรู้ 
 
- ชื่อประเทศต่าง ๆ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                        
- ความรู้เก่ียวกับท่ีตั้ง ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

ภาระงาน/ช้ินงาน 

-ทําแผนท่ีกลุ่มประเทศอาเซียน 

-อ่านชื่อประเทศสมาชิก
อาเซียน 

ทักษะ/กระบวนการ/ 
สมรรถนะสําคัญ 

1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล                    
2. ทักษะการสังเกต            
3. ทักษะการเชื่อมโยง               
4. ทักษะการฟัง 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

- มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 
- กลา้แสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

หน่วยย่อยท่ี 1 
เรื่อง รู้จักอาเซียน 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 1 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  1 เรื่อง ชื่อและผู้คนในอาเซียน  (เวลา  2  ชั่วโมง) 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  
 ส 4.2 ตัวช้ีวัด ป.2/1  

 ส 5.1 ตัวช้ีวัด ป. 2/2  

 ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.2/4 

 ศ 1.1 ตัวช้ีวัด ป.2/1 

 ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.2/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ความรู้ 
    -  ชื่อประเทศต่างๆ ของกลุ่มอาเซียนได้ 
             -  ประชากรประเทศอาเซียน 
 ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสําคัญ 

- อ่านชื่อประเทศ 

-อ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ    

 คุณธรรม  จริยธรรม /คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ช่ัวโมงท่ี  1  รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน    1  ช่ัวโมง 
 กิจกรรมรวมช้ัน  
                  ครูเปิดเพลง The Asean Way ให้นักเรียนฟัง แล้วสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับเพลง ดังนี้ 
                       - นักเรียนเคยได้ยินเพลงนี้หรือไม่  ชื่อเพลงอะไร 

    - ครพูานักเรียนสะกดชื่อเพลงและอธิบายความหมายของเพลง  
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กิจกรรมจับคู่ : จับคู่ข้ามช้ัน 

ครูเล่าให้ฟังว่าประเทศสมาชิกของอาเซียนมี 10 ประเทศ ให้นักเรียนจับคู่ชั้นเดียวกันหรือข้ามชั้น
ฟังชื่อประเทศสมาชิก กลุ่มละ 1 ชื่อ ครูอ่านรายชื่อสมาชิกของประเทศอาเซียน ดังนี ้      

ช่ือประเทศสมาชิกอาเซียน 

เป็นภาษาไทย 

ช่ือประเทศสมาชิกอาเซียน 

เป็นภาษาอังกฤษ 

1. ประเทศบรูไน Brunei  Darussalam 

2. ประเทศเขมร หรือกัมพูชา Cambodia 

3. ประเทศอินโดนีเซีย Indonesia 

4. ประเทศลาว Laos 

5. ประเทศมาเลเซีย Malaysia 

6. ประเทศเมียนมาร์ Myanmar 

7. ประเทศฟิลิปปินส์ Philippines 

8. ประเทศสิงคโปร์ Singapore 

9. ประเทศไทย Thailand 

10. ประเทศเวียดนาม Vietnam 

 กิจกรรมกลุ่ม 
                   นักเรียนนั่งรวมกลุ่มและออกมานําเสนอว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีเรารู้จักคือประเทศ..... 
 กิจกรรมเดี่ยว 
                  ครูแจกใบงาน ท่ี 1 ให้นักเรียนเขียนชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเรารู้จัก  จะเป็น 1 หรือ
มากกว่า 1   ประเทศ 

 กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม 
                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประเทศในกลุ่มอาเซียนมี10ประเทศ โดยรวบรวมจากผลงานท่ี
นักเรียนได้นําเสนอ  และเรียงตามลําดับพยัญชนะ   
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ช่ัวโมงท่ี  2  ผู้คนในประเทศอาเซียน    1  ช่ัวโมง 
 กิจกรรมรวมช้ัน  
                ครูเปิดเพลง อาเซียนร่วมใจ  (สามารถ download ได้จาก Youtube)  ให้นักเรียนฟัง แล้ว
สนทนากับสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียนท้ัง 10  ประเทศ 
                       - ทบทวนว่าสมาชิก 10  ประเทศมีประเทศอะไรบ้าง                                        

    -  ให้นักเรียนดูแผนท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียน   

กิจกรรมจับคู่ : จับคู่ข้ามช้ัน 

- นักเรียนจับคู่ 2 คน จับฉลากมีชื่อประเทศ พร้อมเมืองหลวงให้นักเรียนจับ และฝึกอ่าน 

 กิจกรรมกลุ่ม 
                   นักเรียนนั่งรวมกลุ่มและออกมาอ่านประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีเรารู้จัก พร้อมชีภ้าพการ์ตูนท่ี
แสดงถึงสัญลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 กิจกรรมเดี่ยว 
                  ให้นักเรียนออกมาชีภ้าพการ์ตูนชาติต่าง ๆ ท่ีนักเรียนรู้จัก  

 กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประเทศในกลุ่มอาเซียนมี10ประเทศ และแต่ละประเทศจะมี
อาณาเขตติดต่อกันเช่น ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า  ลาว  กัมพูชา และมาเลเซียเป็นต้น    

4. ช้ินงาน/ภาระงาน 
          - บอกชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีตนเองรู้จัก 

- ระบุลักษณะของคนในแต่ละประเทศได้  
5. แหล่งเรียนรู/้สื่อ 
           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน 
           - วีดีทัศน์ เพลง อาเซียนร่วมใจ 
           - ใบงานท่ี 1  แผนท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียน 

6. การวัดและประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือ 

1. สังเกตการทํางาน 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกตการทํางาน 
2. ใบงานท่ี 1 เรื่องแผนท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ผลการสอน ....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................         
ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
         ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
      (ลงชื่อ)......................................................... 
       (...................................................) 
           (ครูผู้สอน) 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ........................................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
              (....................................................) 
                         ผู้บริหารสถานศึกษา  
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ใบงานท่ี  1 

          ผู้คนในประเทศอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพการ์ตูนหมายถึงประเทศใด 

 1………………………………………………………….. 2………………………………………………. 

 3…………………………………………………………. 4………………………………………………… 

 5………………………………………………………… 6…………………………………………………. 

 7………………………………………………………… 8…………………………………………………… 

         9………………………………………………………… 10………………………………………………… 
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ใบความรูท้ี่ 1  ที่ตั้งประเทศสมาชิกอาเซียน 

1. ประเทศบรูไน ( Brunei  Darussalam) 

2. ประเทศกัมพูชา ( Cambodia) 

3. ประเทศอินโดนีเซีย  ( Indosia) 

4. ประเทศลาว  (Laos ) 

5. ประเทศมาเลเซีย  ( Malaysia) 

6. ประเทศเมียนมาร์  ( Myanmar) 

7. ประเทศฟิลิปปินส์  ( Philippines) 

8. ประเทศสิงคโปร์  ( Singapore)   

9. ประเทศไทย  ( Thailand) 

10. ประเทศเวียดนาม ( Vietnam)  

  Myanmar 
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ใบความรู้ที่ 2 

ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

1. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ช่ือทางการว่า เนการาบรูไน  ดารุสซาลาม  (Negara Brunei Darussalam )   

เมืองหลวง ช่ือ บันดาร์เสรีเบกาวัน  

2. ประเทศกัมพูชา ช่ือทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา ( Kingdom of  Cambodia) เมืองหลวงช่ือ 
พนมเปญ 

3. ประเทศอินโดนีเซีย  ช่ือทางการว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ( Republic  of  Indonesia )  เมืองหลวง
ช่ือ จาการ์ตา   

4. ประเทศลาว  มีช่ือว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( Lao People’s  Democratic 
republic )  เมืองหลวงช่ือ เวียงจันทน์   

5. ประเทศมาเลเซีย  ช่ือทางการว่า สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia ) เมืองหลวงช่ือ 
กัวลาลัมเปอร์   

6. ประเทศเมียนมาร์  ช่ือทางการว่า  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ( Republic of the  Union of  
Myanmar)  เมืองหลวงช่ือ นครเนปิดอร ์

7. ประเทศฟิลิปปินส์  ช่ือทางการว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ( Republic of the Phillippines)  เมือง
หลวง  ช่ือ กรุงมะนิลา   

8. ประเทศสิงคโปร์  ช่ือทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร ์( Republic of  Singapore )  เมืองหลวงช่ือ 
สิงคโปร์  

9. ประเทศไทย  ช่ือทางการว่า ราชอาณาจักรไทย  ( Kingdom of Thailand)  เมืองหลวงช่ือ กรุงเทพ ฯ 

10. ประเทศเวียดนาม  ช่ือทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (  Socialist  Republic  of 
Vietnam)  เมืองหลวงช่ือ กรุงฮานอย 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 1 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

 

 

 

ตารางแสดงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

สู ่

การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 1 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยท่ี  1 ช่ือ รู้จักอาเซียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 2 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ในด้านความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญ 
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน 

ตัวชี้วัด ป.2/1 สืบค้นการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจําวัน
ของคนในชุมชนของตนจากอดีต
จนปัจจุบัน 

-วิถีชีวิตของคนในชุมชน  และ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิต 

ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพ และความสําคัญของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนท่ีและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้
ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี ป.2/2 ระบุตําแหน่ง
อย่างง่ายและลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งต่าง ๆ ท่ีปรากฏ
ในลูกโลก  แผนท่ี  แผนผัง และ
ภาพถ่าย 

-ตําแหน่งอย่างง่ายและลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ท่ี
ปรากฏในลูกโลก แผนท่ี  แผนผัง 
และภาพถ่าย 

ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้ และความคิดเพ่ือนําไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด ป.2/4 ระบุใจความสําคัญ
และรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 

- การอ่านจบัใจความจากสื่อต่าง 
ๆ -เรื่องราวจากบทเรียน 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 1 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยท่ี  1 ช่ือ รู้จักอาเซียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 2 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ตามจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ
งานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

 

ป.2/1 บรรยายรูปร่าง  รูปทรงท่ี
พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-รูปทรงในธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เช่น รูปกลม รี  
สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยมและ
ทรงกระบอก 

ต.1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ 
และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

ตัวชี้วัด ป.2 /2 ระบุตัวอักษรและ
เสียง  อ่านออกเสียงคํา และอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

--ตัวอักษร  เสียงตัวอักษร และ
สระ การสะกดคําและประโยค 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 1 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 

หน่วยย่อยท่ี 2 ช่ือหน่วย รู้จักประเทศในกลุ่มอาเซียน 
เวลา  10 ช่ัวโมง 

ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ จํานวน  10  แผน ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แผนการเรียนรู้ท่ี 1  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เวลา 1 ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ท่ี 2 ประเทศกัมพูชา   เวลา  1 ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ท่ี 3 ประเทศ อินโดนีเซีย  เวลา  1 ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ท่ี 4 ประเทศลาว   เวลา  1 ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ท่ี 5 ประเทศมาเลเซีย   เวลา  1 ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ท่ี 6 ประเทศเมียนมาร์  เวลา  1 ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ท่ี 7 ประเทศฟิลิปปินส์  เวลา  1 ชั่วโมง 
 แผนการเรยีนรู้ท่ี 8 ประเทศสิงคโปร ์   เวลา  1 ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ท่ี 9 ประเทศไทย   เวลา  1 ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ท่ี 10 ประเทศเวียดนาม  เวลา  1 ชั่วโมง 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 1 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

 

 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ช่ือหน่วย อาเซียนศกึษา 

หน่วยย่อยท่ี 2 ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
เวลา  10 ช่ัวโมง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ความรู้ 
- มีความรู้เก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ท้ัง 10 ประเทศ เรือ่ง 
ธงชาติ   ผู้คน  และเมืองหลวง 

ภาระงาน/ช้ินงาน 

- แผนท่ีประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 10 ประเทศ 

ทักษะ/กระบวนการ/ 
สมรรถนะสําคัญ 

- ทักษะการสังเกต 

-   

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

- มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเปน็สมาชิกอาเซียน 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 
- กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 

หน่วยย่อยท่ี 2 
เรื่อง ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 1 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยท่ี  2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน          เวลา  10  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  1 เรื่อง ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  (เวลา  1  ชั่วโมง) 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  

ส 4.2 ตัวช้ีวัด ป.2/1  

 ส 5.1 ตัวช้ีวัด ป. 2/2  

 ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.2/4 

 ศ 1.1 ตัวช้ีวัด ป.2/1 

 ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.2/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ความรู้ 
 1. อธิบายชื่อประเทศบรูไนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ท่ีตั้ง  เมืองหลวง   ผู้คน 

 ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสําคัญ 
  2. อ่านจับใจความและสรุปเรื่องราวได้ 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
    - มีความภาคภมิูใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 

3. กิจกรรมการเรียนรู ้ 
 กิจกรรมรวมช้ัน 
             ครูนําภาพธงชาติบรูไนมาให้นักเรียนดู  และบอกว่านี้คือ ธงชาติของประเทศบรูไน    

เขียนชื่อประเทศบรูไนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  คือ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม   

( Brunei Darussalam )   

- ครูแนะนําประเทศบรูไนโดยสังเขป  ตามใบความรู้ท่ี 1 

 กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 
           นักเรียนเขียนตาม และจับคู่อ่านให้กันฟัง 
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กิจกรรมกลุ่ม 
 ครูอธิบาย ประเทศบรูไนและนําเสนอรูปภาพ 

กิจกรรมเดี่ยว 

นักเรียนทําใบงานท่ี  1  และออกมานําเสนอให้เพ่ือนฟัง 

กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
          ครสูรุป เรื่อง ประเทศบรูไน  อะไรท่ีคล้ายคลึงกับประเทศไทย อะไรท่ีแตกต่าง 

4. ช้ินงาน/ภาระงาน 
          - วาดภาพดอกไม้ประจําชาตปิระเทศบรูไนดารุสซาลาม 
5. แหล่งเรียนรู/้สื่อ 
           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน 
           - ใบความรู ้เรื่อง ประเทศบรูไน 

 -   รูปภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือ 

1. สังเกตการทํางาน 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกตการทํางาน 
2. ใบงานท่ี 1 วาดภาพดแกไม้ประจําชาติ 

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ผลการสอน ....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
         ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
 

  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
      (ลงชื่อ)......................................................... 
       (...................................................) 
           (ครูผู้สอน) 
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
              (....................................................) 
                         ผู้บริหารสถานศึกษา  
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ใบความรูท้ี่  1 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 

พื้นท่ี  5,765 ตารางกิโลเมตร โดยเป็น 70 % ของป่าเขตร้อน 

ภูมิอากาศ อากาศโดยท่ัวไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก และมีอุณหภูมิ
อบอุ่น  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย  28  องศาเซลเซียส 

เมืองหลวง กรุงบันดาร์  เสรีเบกาวัน ( Bandar Seribegawan ) 

ประชากร 397,000  คน ( ปี  2551 ) 

เชื้อชาติ มาเลย์  67 %   จีน  15 %  ชาวพื้นเมือง  6 % และอื่น ๆ 12 % 

ศาสนา  อิสลาม  67 %  พุทธ  13 %  คริสต์ 10 % ลื่น ๆ  10 % 

ภาษา  มาเลย์  เป็นภาษาราชการ  รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษและจีน 

สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ น้ํามันดิบ  ก๊าซธรรมชาติ  ปิโตรเลี่ยมกลั่น 

สกุลเงิน  ดอลลาร์บรูไน  

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

( อ้างอิงจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย.์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN 

Economics  Community. กรุงเทพ ฯ : กระทรวงพาณิชย์ , 2552. หน้า 54 )     
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ธงชาติบรูไน 

สกุลเงิน 

มัสยิดทองคํา 
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ชุดประจําชาติ 

ดอก Simpor  ดอกไม้
ประจําชาติบรูไน 
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คําช้ีแจง  ให้นักเรยีนวาดภาพดอกไม้ประจําชาติบรูไน   ดอก  SIMPOR   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ –สกุล...................................................................ช้ัน............................... 

 

 

ใบงานที่ 1  ดอกไม้ประจําชาตปิระเทศบรูไน 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 1 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 

หน่วยย่อยท่ี  2  ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  2 เรื่อง ประเทศกัมพูชา  (เวลา  1  ชั่วโมง) 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  

ส 4.2 ตัวช้ีวัด ป.2/1  

 ส 5.1 ตัวช้ีวัด ป. 2/2  

 ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.2/4 

 ศ 1.1 ตัวช้ีวัด ป.2/1 

 ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.2/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ความรู้ 
 1.ตอบคําถามข้อมูลพ้ืนฐานประเทศกัมพูชา เป็นภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ท่ีตั้ง  เมืองหลวง   
ผู้คน 

 2. รู้จักดอกไม้ประจําชาติ 

 ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสําคัญ 
    - จําแนกความคล้ายคลึงความแตกต่างของประทศไทยและกัมพูชา 

คุณธรรม  จริยธรรม/คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้  
 กิจกรรมรวมช้ัน 
             ครูนําภาพธงชาติประเทศกัมพูชามาให้นักเรียนดู  เขียนชื่อประเทศกัมพูชาเป็นภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ  ( CAMBODIA )   

- ครูแนะนําประเทศกัมพูชาโดยสังเขป  ตามใบความรู้ท่ี 1 
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 กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 
           นักเรียนเขียนตาม และจับคู่อ่านให้กันฟัง 

กิจกรรมกลุ่ม 
 ครูอธิบาย ประเทศกัมพูชาและนําเสนอรูปภาพ 

กิจกรรมเดี่ยว 

นักเรียนทําใบงานท่ี  1  และออกมานําเสนอให้เพ่ือนฟัง 

กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
          ครูสรุป เรื่อง ประเทศกัมพูชา  อะไรท่ีคล้ายคลึงกับประเทศไทย อะไรท่ีแตกต่าง 

4. ช้ินงาน / ภาระงาน 
          - วาดภาพดอกไม้ประจําชาตกัิมพูชา 
         5. แหล่งเรียนรู/้สื่อ 
           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน 
           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศกัมพูชา 

 -   รูปภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือ 

1. สังเกตการทํางาน 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกตการทํางาน 
2. ใบงานท่ี 1 เรื่องข้อมูลประเทศกัมพูชา 

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ผลการสอน ....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................         
ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
 

  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
      (ลงชื่อ)......................................................... 
       (...................................................) 
           (ครูผู้สอน) 
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
              (....................................................) 
                         ผู้บริหารสถานศึกษา  
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ใบความรูท้ี่  1  ประเทศกัมพูชา  
 

 

พื้นท่ี  181,035 ตารางกิโลเมตร โดยเป็น 1/3 ของประเทศไทย 

ภูมิอากาศ ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 20-36  องศาเซลเซียส 

เมืองหลวง กรุงพนมเปญ 

ประชากร ประมาณ 14,656,600  ล้านคน ( ปี  2551 ) 

เชื้อชาติ กัมพูชา 90 %   เวียดนาม  5  %  จีน  1  % และอืน่ ๆ 4 % 

ศาสนา  พุทธ  นิกายเถรวาท 95  %  เวียดนาม ( มี 2 นิกายย่อย ได้แก่ ธรรมยุติและ 

  มหานิกาย ) และศาสนาคริสต ์

ภาษา  ภาษาเขมร 

สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ เคร่ืองนุ่งห่ม   ไม้ซุง   ยางพารา  ข้าว  ปลา  ใบยาสูบ  รองเท้า 

สกุลเงิน เรียล ( Riel)   

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

( อ้างอิงจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย.์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN 

Economics  Community. กรุงเทพ ฯ : กระทรวงพาณิชย์ , 2552. หน้า 55-56 )     
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ชุดประจําชาติ 

ดอกลําดวนดอกไม้
ประจําชาต ิ

ธงชาติกัมพูชา 

สกุลเงิน 
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คําช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดภาพดอกไม้ประจําชาติกัมพูชา   ดอกลําดวน  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ –สกุล...................................................................ช้ัน............................... 

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

ใบงานที่ 1 ดอกไม้ประจําชาติกัมพูชา 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 2 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  3  เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซยี  (เวลา  1  ชั่วโมง) 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  
          ส 4.2 ตัวช้ีวัด ป.2/1  

 ส 5.1 ตัวช้ีวัด ป. 2/2  

 ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.2/4 

 ศ 1.1 ตัวช้ีวัด ป.2/1 

 ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.2/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ความรู้ 
 1.อธิบายข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศสาธารณรัฐอินโดนเีซีย  เป็นภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ท่ีตั้ง  
เมืองหลวง   ประชาชน 

 2. วาดภาพดอกไม้ประจําชาติของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ 

 ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสําคัญ 
    1. วาดภาพดอกไม้ประจําชาต ิ

   2. จําแนกความคล้ายคลึงกับความแตกต่างของไทยและอินโดนีเซียได้ 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
    - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้  
 กิจกรรมรวมช้ัน 
             ครูนําภาพธงชาติประเทศอินโดนีเซียมาให้นักเรียนดู  เขียนชื่อประเทศอินโดนีเซียเป็นภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ  ( Indonesia )   

- ครูแนะนําประเทศอินโดนีเซียโดยสังเขป  ตามใบความรู้ท่ี 1 

 กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 
           นักเรียนเขียนตาม และจับคู่อ่านให้กันฟัง 
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กิจกรรมกลุ่ม 
 ครูอธิบาย ประเทศอินโดนีเซียและนําเสนอรูปภาพ 

กิจกรรมเดี่ยว 

นักเรียนทําใบงานท่ี  1  และออกมานําเสนอให้เพ่ือนฟัง 

กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
          ครูสรุป เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย   

4. ช้ินงาน/ภาระงาน 

          - ใบงานท่ี 1 วาดภาพดอกไม้ประจําชาติอินโดนีเซีย 
5. แหล่งเรียนรู/้สื่อ 
           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน 
           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย 

-   รูปภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือ 

1. สังเกตการทํางาน 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกตการทํางาน 
2. ใบงานท่ี 1 เรื่องข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย 

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ผลการสอน ....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................         
ปญัหา/อุปสรรค ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
 

  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ)......................................................... 
       (...................................................) 
           (ครูผู้สอน) 
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
              (....................................................) 
                         ผู้บริหารสถานศึกษา  
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ใบความรูท้ี่ 1 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ( Republic of Indosia)   

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ี 1,919,440 ตารางกิโลเมตร ( พื้นดิน 1,1826,440 ตารางกิโลเมตร และพื้นน้ํา  
93,600  ตารางกิโลเมตร ) 

ภูมิอากาศ เขตร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร มี 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง ( พ.ค.-ต.ค.) และฤดูฝน ( พ.ย.-
เม.ย.) 

เมืองหลวง จาการ์ตา ( Jakarta) 

ประชากร 228,523,000   ล้านคน ( ปี  2551 ) 

เชื้อชาติ จาวา 40.6  % ซุนดา 15 % มาดู 3.3 % มาเลย์ 7.5 %  อื่น ๆ  1.7 % 

ศาสนา  อิสลาม 87 % คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ 6 % นิกายคาทอลิค 3.5 %   

ฮินดู 1.8 % และพุทธ 1.3 %   

ภาษา  ภาษาบาฮาซาร์ อินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ  

สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ น้ํามัน  ก๊าซ  เคร่ืองไฟฟ้า ไม้อัด เสื้อผ้าสําเร็จรูป และยางพารา 

สกุลเงิน รูเปียห์ ( Indonesia Rupiah :  IDR)  

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

( อ้างอิงจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย.์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN 

Economics  Community. กรุงเทพ ฯ : กระทรวงพาณิชย์ , 2552. หน้า 55-56 )     
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       ชุดประจําชาติ 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

กล้วยไม้ราตรีดอกไม้ประจําชาต ิ

ธงชาติอินโดนีเซีย

สกุลเงิน 

นกัเรียนบาล ีซึ�งเป็นคนพื �นเมืองอินโดนีเซีย 
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อาหารอินโดนีเซีย 

ชุดแต่งงานของเจ้าสาวอินโดนีเซีย 
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คําช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดภาพดอกไม้ประจําชาติอินโดนีเซีย  กล้วยไม้ราตร ี 

  (  Moon  Orchid)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ช่ือ –สกุล...................................................................ช้ัน............................... 

 

ใบงานที่ 1 ดอกไม้ประจําชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 2 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  4 เรื่อง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  
          ส 4.2 ตัวช้ีวัด ป.2/1  

 ส 5.1 ตัวช้ีวัด ป. 2/2  

 ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.2/4 

 ศ 1.1 ตัวช้ีวัด ป.2/1 

 ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.2/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ความรู้ 
   1.ตอบคําถามเก่ียวกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   2. วาดภาพดอกไม้ประจําชาติลาวได้ 

 ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสําคัญ 
    จําแนกความคล้ายตลึงความแตกต่างของไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 คุณธรรม  จริยธรรม / คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้  
 กิจกรรมรวมช้ัน 
             ครูนําภาพธงชาติประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาให้นักเรียนดู  เขียนชื่อ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ( LAOS หรอืชื่อเต็ม 

( The Lao People’s Democratic Republic of   Lao  PDR )   

- ครูแนะนําประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสังเขป  ตามใบความรู้ท่ี 1 

 กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 
           นักเรียนอ่านตาม  และจับคู่อ่านให้กันฟัง 
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กิจกรรมกลุ่ม 
 ครูอธิบาย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนําเสนอรูปภาพ 

กิจกรรมเดี่ยว 

นักเรียนทําใบงานท่ี  1  และออกมานําเสนอให้เพ่ือนฟัง 

กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
          ครูสรุป เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

4. ภาระงาน/ช้ินงาน 
          - ใบงานท่ี 1 เรื่องประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

5. แหล่งเรียนรู/้สื่อ 
           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน 
           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 -   รูปภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือ 

1. สังเกตการทํางาน 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกตการทํางาน 
2. ใบงานท่ี 1 เรื่องข้อมูลประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ผลการสอน ....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
         ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
 

  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
      (ลงชื่อ)......................................................... 
       (...................................................) 
           (ครูผู้สอน) 
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 (ลง
ชื่อ).......................................................................... 
              (....................................................) 
                         ผู้บริหารสถานศึกษา  
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ใบความรู้ 
เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

( The Lao People’s Democratic Republic of   Lao  PDR) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีประเทศลาว  
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รู้จักประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

 

 

 

พื้นท่ี 236,800 ตารางกิโลเมตร  

ภูมิอากาศ แบบร้อน  เหมือนประเทศไทย 

เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ ตรงข้ามจังหวัดหนองคาย 

ประชากร 5,763,000   ล้านคน ( ปี  2551 ) 

เชื้อชาติ ลาวลุ่ม  68 % ลาวเทิง 22 % ลาวสูง 9 % อื่น ๆ รวม 68 ชนเผ่า 

ศาสนา  พุทธ  75 % นับถือผี 16-17 % ประมาณ 100,000 คน อิสลาม 300 คน   

ภาษาราชการ  ภาษาลาว  ภาษาท่ีใช้ติดต่อธุรกิจ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ 

   ภาษาฝร่ังเศส  

สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ เคร่ืองนุ่งห่ม ไม้  กาแฟ กระแสไฟฟ้า ดีบุก 

สกุลเงิน กีบ ( Kip )   

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

( อ้างอิงจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย.์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN 

Economics  Community. กรุงเทพ ฯ : กระทรวงพาณิชย์ , 2552. หน้า 58-59 )     
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               พระธาตุหลวง 
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คําช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดภาพดอกไม้ประจําชาติลาว  ดอกจําปา   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ –สกุล...................................................................ช้ัน............................... 

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 2 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  5 เรื่อง ประเทศมาเลเซีย  เวลา  1  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  
          ส 4.2 ตัวช้ีวัด ป.2/1  

 ส 5.1 ตัวช้ีวัด ป. 2/2  

 ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.2/4 

 ศ 1.1 ตัวช้ีวัด ป.2/1 

 ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.2/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ความรู้ 
 1. บอกชื่อประเทศมาเลเซีย  ภาษาอังกฤษ ( MALAYSIA) ได ้

 2.  ตอบความรู้พ้ืนฐานของประเทศมาเลเซียได้ 

 ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสําคัญ 
 1. จําแนกความคล้ายคลึงความแตกต่างได้ 
 คุณธรรม  จริยธรรม / คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมรวมช้ัน 
          - ถามนักเรียนว่าประเทศอะไรอยู่ติดกับชายแดนไทยทางภาคใต้ 

          -  ครูนําภาพธงชาติประเทศมาเลเซียมาให้นักเรียนดู  เขียนชื่อประเทศมาเลเซียเป็นภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ  ( Malaysia )   

- ครูแนะนําประเทศมาเลเซียโดยสังเขป  ตามใบความรู้ท่ี 1 

 กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 
           นักเรียนอ่านตาม  และจับคู่อ่านให้กันฟัง 

กิจกรรมกลุ่ม 
 ครูอธิบาย ประเทศมาเลเซียและนําเสนอรูปภาพ 
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กิจกรรมเดี่ยว 

นักเรียนทําใบงานท่ี  1  และออกมานําเสนอให้เพ่ือนฟัง 

กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
          ครูสรุป เรื่อง ประเทศมาเลเซีย   

4. ภาระงาน/ช้ินงาน 
          - ใบงานท่ี 1 เรือ่งประเทศมาเลเซีย 
         5. แหล่งเรียนรู/้สื่อ 
           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน 
           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศมาเลเซีย 

 -   รูปภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือ 

1. สังเกตการทํางาน 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกตการทํางาน 
2. ใบงานท่ี 1 เรื่องข้อมูลประเทศมาเลเซีย 

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ผลการสอน ....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
         ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
 

  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ)......................................................... 
       (...................................................) 
           (ครูผู้สอน) 
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
              (....................................................) 
                         ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
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ใบความรู ้
เรื่อง ประเทศมาเลเซีย  ( Malaysia ) 
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รู้จักประเทศมาเลเซีย 

 

 

 

 

พื้นท่ี 330,257 ตารางกิโลเมตร  

ภูมิอากาศ เป็นเขตร้อนชื้น มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในเดือนเมษายน-ตุลาคม และ
ตะวันออกเฉียงเหนือในเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ 

เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ( Kuala  Lumpur)  และมีเมืองปุตราจายา เป็นเมือง
ราชการ 

ประชากร 27,863,000  ล้านคน (ปี  2551 ) 

เชื้อชาติ มาเลย์ 50.4  %  จีน  23 % ชาวพื้นเมือง  11 % อินเดีย 7.1 %  

 อื่น ๆ  7.8 %  

ศาสนา  อิสลาม 60.4  % พุทธ 19.25  % คริสต์ 11.6 % ฮินดู 6.3 % อื่น ๆ 2.5 %  

ภาษาราชการ  ภาษาบาฮาซา มลายู ( Bahasa Malayu ) เป็นภาษาราชการ  ภาษาอังกฤษ  

  และจีน ภาคตะวันออกของประเทศใช้ภาษาถิ่น คือ Iban และ Kadazan 

สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ  เคร่ืองจักร  ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ํามันปาล์ม ยางพารา 

สิ่งทอ  ผลิตภัณฑ์เคมี 

สกุลเงิน ริงกิต (  Ringgits)   

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

( อ้างอิงจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย.์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN 

Economics  Community. กรุงเทพ ฯ : กระทรวงพาณิชย์ , 2552. หน้า 59-60 )     
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คําช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดภาพดอกไม้ประจําชาติมาเลเซยี   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ –สกุล...................................................................ช้ัน............................... 

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศมาเลเซีย 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 2 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  6  เรื่อง ประเทศเมียนมาร ์ เวลา  1  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  
         ส 4.2 ตัวช้ีวัด ป.2/1  

 ส 5.1 ตัวช้ีวัด ป. 2/2  

 ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.2/4 

 ศ 1.1 ตัวช้ีวัด ป.2/1 

 ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.2/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ความรู้ 
  1. อธิบายแผนท่ี ท่ีตั้งของประเทศเมียนมาร ์ ธงชาติ  เมืองหลวง ฯลฯ 

  2. ตอบคําถามข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศเมียนมาร์ได้ 

 ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสําคัญ 
  1. วาดแผนท่ีได ้

 2. วาดภาพดอกไม้ประจําชาติประเทศเมียนมารฺได้ 
 คุณธรรม  จริยธรรม/คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 

    - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมรวมช้ัน 
          - ถามนักเรียนว่าประเทศอะไรอยู่ติดกับชายแดนไทยทางภาคตะวันตกของไทยและเป็นคู่สงคราม
กันในอดีต 

          -  ครูนําภาพธงชาติประเทศเมียนมาร์ให้นักเรียนดู  เขียนชื่อประเทศเมียนมาร์เป็นภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ  ( Myanmar )   

- ครูแนะนําประเทศเมียนมาร์โดยสังเขป  ตามใบความรู้ท่ี 1 
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 กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 
           นักเรียนอ่านตาม  และจับคู่อ่านให้กันฟัง 

กิจกรรมกลุ่ม 
 ครูอธิบาย ประเทศเมียนมาร์และนําเสนอรูปภาพ 

กิจกรรมเดี่ยว 

นักเรียนทําใบงานท่ี  1  และออกมานําเสนอให้เพ่ือนฟัง 

กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
          ครูสรุป เรื่อง ประเทศเมียนมาร์   

4. ช้ินงาน / ภาระงาน           

- ใบงานท่ี 1 เรื่องประเทศเมียนมาร ์

 5. แหล่งเรียนรู/้สื่อ 
           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน 
           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศเมียนมาร์ 

 -   รูปภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือ 

1. สังเกตการทํางาน 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกตการทํางาน 
2. ใบงานท่ี 1 เรื่องข้อมูลประเทศเมียนมาร์ 

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ผลการสอน ....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................         
ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................. 
 

  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
      (ลงชื่อ)......................................................... 
       (...................................................) 
           (ครูผู้สอน) 
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
              (....................................................) 
                         ผู้บริหารสถานศึกษา  
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ใบความรูท้ี่  1 
แผนที่และภาพสําคัญ 
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http://www.flickr.com/help/general/#147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.ยิ�งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี 

เยือนประเทศเมยีนมาร์และพบ

ประธานาธิบดี  เตงเสง่  

ธงชาติเมียนมาร์ 
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ใบความรู้ท่ี 2 

รู้จักประเทศเมียนมาร ์

 

 

 

 

 

พื้นท่ี 678,500 ตารางกิโลเมตร  ประมาณ  1.3 เท่าของประเทศไทย 

ภูมิอากาศ มรสุมเขตร้อน 

เมืองหลวง เมืองเนปิดอ ( Naypyidaw ) 

ประชากร 58,510,000  ล้านคน (ปี  2551 ) 

เชื้อชาติ มีเผ่าพันธ์ุ 135 เผ่าพันธ์ุ ประกอบด้วยเชื้อสายหลัก ๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68 %  
ไทยใหญ่ 8 % กะเหร่ียง  7 % ยะไข่ 4 % จีน 3 % มอญ 2 %  อินเดีย 2 %   

ศาสนา  พุทธ 90  % คริสต์ 4 % อิสลาม 3 % ฮินดู 0.7 % นับถือผีไสยศาสตร์ 2.3 %  

ภาษาราชการ  ภาษาพม่า 85 % อีก 15 % พูดภาษากะเหร่ียง  มอญ และจีนกลาง ภาษาพม่า
เป็นภาษาราชการ  ภาษาอังกฤษ  

สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ  ก๊าซธรรมชาติ  ไม้ และผลิตภัณฑ์  ถั่ว สินค้าประมง และข้าว 

สกุลเงิน จ๊าด (  Kyat หรือ MMK )   

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

( อ้างอิงจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย.์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN 

Economics  Community. กรุงเทพ ฯ : กระทรวงพาณิชย์ , 2552. หน้า 61-62 )     
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คําช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดภาพดอกไม้ประจําชาติเมยีนมาร์ ดอกประดู่ 

  หรือ Myanmar Paduak    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ –สกุล...................................................................ช้ัน............................... 

 

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศเมียนมาร ์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 2 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  7 เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส ์ เวลา  1  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  
          ส 4.2 ตัวช้ีวัด ป.2/1  

 ส 5.1 ตัวช้ีวัด ป. 2/2  

 ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.2/4 

 ศ 1.1 ตัวช้ีวัด ป.2/1 

 ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.2/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ความรู้ 
 1.เขียนชื่อประเทศฟิลิปปินสเ์ป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

2. ตอบคําถามความรู้พ้ืนฐานของประเทศฟิลิปปินส์ได้ 

 ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสําคัญ 
  -การจําแนกความคล้ายคลึงและความแตกต่างของประเทศฟิลิปปินส์ 

 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
    - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรมรวมช้ัน 
          - ถามนักเรียนว่าประเทศอะไรท่ีเป็นหมู่เกาะท้ังหมด ในมหาสมุทรแปซิฟิก 

          -  ครูนําภาพธงชาติประเทศฟิลิปปินส์ให้นักเรียนดู  เขียนชื่อประเทศฟิลิปปินสเ์ป็นภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ  ( The Republic of the Philippines )   

- ครูแนะนําประเทศฟิลิปปินส์โดยสังเขป  ตามใบความรู้ท่ี 1 

 กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 
           นักเรียนอ่านตาม  และจับคู่อ่านให้กันฟัง 
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กิจกรรมกลุ่ม 
 ครูอธิบาย ประเทศฟิลิปปินสแ์ละนําเสนอรูปภาพ 

กิจกรรมเดี่ยว 

นักเรยีนทําใบงานท่ี  1  และออกมานําเสนอให้เพ่ือนฟัง 

กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
          ครูสรุป เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส ์  

4. ช้ินงาน /ภาระงาน 
          - ภาพวาดดอกไม้ประจําชาตปิระเทศฟิลิปปินส ์

 5. แหล่งเรียนรู/้สื่อ 
           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน 
           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส์ 

 -   รูปภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือ 

1. สังเกตการทํางาน 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกตการทํางาน 
2. ใบงานท่ี 1 เรื่องข้อมูลประเทศฟิลิปปินส์ 

 

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ผลการสอน ....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................         
ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
 

  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
      (ลงชื่อ)......................................................... 
       (...................................................) 
           (ครูผู้สอน) 



 60

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
              (....................................................) 
                         ผู้บริหารสถานศึกษา  
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ใบความรูท้ี่ 1 
เรื่อง ประเทศฟิลิปปินส ์  ( The Republic of the Philippines) 
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Sampaguita Jasmine  
เป็นดอกไม้ประจําชาติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

 

การทํานาแบบข้ันบันได 

เงินสกุลเปโซ 

การแต่งกายชุดประจําชาติ 
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ใบความรูท่ี้ 1  รู้จักประเทศฟิลิปปินส์ 

 
พ้ืนท่ี 298,170 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วยหมู่เกาะต่าง ๆ 7,107 เกาะ เกาะท่ีสําคัญได้แก่ 

เกาะลูซอน เกาะวิสายา  เกาะมินดาเนา 

ภูมิอากาศ มรสุมเขตร้อนได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมท้ัง 2 ฤดู  คือ ลมมรสุตะวันออกเฉียงเหนือ
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับฝนจากพายุไต้ผุ่นและดีเปรสชั่น บริเวณท่ีมีฝนตกมาก
ท่ีสุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองท่ีฝนตกมากท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เมืองหลวง กรุงมะนิลา 

ประชากร 90,487,000  ล้านคน (ปี  2551 ) 

เชื้อชาต ิ ตากาล็อก 28.1 %  Cebuano 13.1 %  Illocano 9 % Bisaya 7.6 %  Hillgaynon 
Illoggo 7.5 %  Bikol 6 % Waray  3.4 % และอ่ืน ๆ 25.3 %  

ศาสนา  ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศท่ีมีประชากรนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมัน     

คาทอลิกมากเป็นอันดับ 4 ของโลก และพระพุทธศาสนาอันดับท่ี 17 ของโลก 92 % ของ
ชาวฟิลิปปินส์นับถือศาสนาคริสต์ โดย 83 % นับถือนิกายโรมันคาทอลิก อีก 9 % นับถือ
โปรเตสแตนท์ 

ภาษาราชการ  ภาษาอังกฤษและภาษาตากาล็อก   มีการใช้ภาษาถึง 170 ภาษา  

สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ เครื่องจักรกล น้ํามันเชื้อเพลิง  

สกุลเงิน   ฟิลิปปินส์เปโซ ( Philippines peso หรือ PHP)   

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

( อ้างอิงจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย.์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN 

Economics  Community. กรุงเทพ ฯ : กระทรวงพาณิชย์ , 2552. หน้า 62.-63 )    
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คําช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดภาพดอกไม้ประจําชาติฟลิิปปินส์ คือ ดอกมะล ิ
Sampaguita Jasmine 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ –สกุล...................................................................ช้ัน............................... 

 

  

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศฟิลิปปินส ์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 2 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  8  เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐสงิคโปร ์ เวลา  1  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  
          ส 4.2 ตัวช้ีวัด ป.2/1  

 ส 5.1 ตัวช้ีวัด ป. 2/2  

 ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.2/4 

 ศ 1.1 ตัวช้ีวัด ป.2/1 

 ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.2/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ความรู้ 
  1. บอกท่ีตั้งของประเทศสิงคโปร ์

  2. ตอบคําถามข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศสิงคโปร์ได้ 

 ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสําคัญ 
    - ทักษะการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 คุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรมรวมช้ัน 

          -  ครูนําภาพธงชาติประเทศสิงคโปร์ให้นักเรียนดู  เขียนชื่อประเทศสิงคโปรเ์ป็นภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ  ( The  Republic of  Singapore )   

- ครูแนะนําประเทศสิงคโปร์โดยสังเขป  ตามใบความรู้ท่ี 1 

 กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 
           นักเรียนอ่านตาม  และจับคู่อ่านให้กันฟัง 

กิจกรรมกลุ่ม 
 ครูอธิบาย ประเทศสิงคโปรแ์ละนําเสนอรูปภาพ 
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กิจกรรมเดี่ยว 

นักเรียนทําใบงานท่ี  1  และออกมานําเสนอให้เพ่ือนฟัง 

กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
          ครูสรุป เรื่อง ประเทศไทย   

4. ช้ินงาน / ภาระงาน 
          - ใบงานท่ี 1 เรื่องประเทศไทย 

 5. แหล่งเรียนรู/้สื่อ 
           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน 
           - ใบความรู้ เรื่อง สิงคโปร ์

 -   รูปภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือ 

1. สังเกตการทํางาน 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกตการทํางาน 
2. ใบงานท่ี 1 เรื่องข้อมูลประเทศสิงคโปร์ 

 

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ผลการสอน ....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
         ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
 

  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ)......................................................... 
       (...................................................) 
           (ครูผู้สอน) 
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
              (....................................................) 
                         ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
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ใบความรูท้ี่ 1 ประเทศสิงคโปร ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ 

                  สิงคโปร ์
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ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติซันเทค (Suntec Singapore International Convention 
and Exhibition Centre) 

 

 

ดอกแวนด้า มิส จวัเกียม ( Vanda Miss Joaquim  ดอกไม้สญัลกัษณ์ของสิงคโปร์ 
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ใบความรู้ที่ 2  รู้จักประเทศสิงคโปร์ 

 

พ้ืนท่ี 699 ตารางกิโลเมตร   

ภูมิอากาศ ร้อนชื้นและฝนตกตลอดปี 

 เมืองหลวง สิงคโปร ์

ประชากร 4,839,000  ล้านคน (ปี  2551 ) 

เชื้อชาต ิ จนี 76 % มาเลย์ 14 % อินเดีย 8.3 % และอ่ืน ๆ 1.7 % 

ศาสนา  พุทธ 42.5 %  อิสลาม  14.9 % คริสต์ 14.54 % และฮินดู  4 % 

ภาษาราชการ  ภาษาประจําชาติ  ภาษามาเลย์  ภาษาราชการ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาราชการมี 4 
ภาษา คือ มาเลย์  จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ 

สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ เครื่องจักรกล  เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์  และเสื้อผ้า 

สกุลเงิน  สิงคโปร์ดอลลาร์  

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

( อ้างอิงจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย.์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN 

Economics  Community. กรุงเทพ ฯ : กระทรวงพาณิชย์ , 2552. หน้า 64-65 )    
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คําช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดภาพดอกไม้ประจําชาติสิงคโปร ์คือ                              
กล้วยไมแ้วนด้า  ( Vanda Miss Joaquim ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ –สกุล...................................................................ช้ัน............................... 

 

 

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศสิงคโปร ์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 2 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 2 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  9 เรื่อง ประเทศไทย  เวลา  1  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  
          ส 4.2 ตัวช้ีวัด ป.2/1  

 ส 5.1 ตัวช้ีวัด ป. 2/2  

 ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.2/4 

 ศ 1.1 ตัวช้ีวัด ป.2/1 

 ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.2/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ความรู้ 
  ความรู ้
  1. บอกท่ีตั้งของประเทศไทย 

  2. ตอบคําถามข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศไทยได้ 

 ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสําคัญ 
    - จําแนกความคล้ายคลึงและความแตกต่างของประเทศไทยและสิงคโปร์ 
 คุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรมรวมช้ัน 

          -  ครูนําภาพธงชาติประเทศไทยให้นักเรียนดู  เขียนชื่อประเทศไทยเป็นภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ  ( Thailand )   

- ครูแนะนําประเทศไทยโดยสังเขป  ตามใบความรู้ท่ี 1 

 กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 
           นักเรียนอ่านตาม  และจับคู่อ่านให้กันฟัง 
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กิจกรรมกลุ่ม 
 ครูอธิบาย ประเทศไทยและนําเสนอรูปภาพ 

กิจกรรมเดี่ยว 

นักเรียนทําใบงานท่ี  1  และออกมานําเสนอให้เพ่ือนฟัง 

กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
          ครูสรุป เรื่อง ประเทศไทย   

4. ช้ินงาน / ภาระงาน/           

- ดอกไม้ประจําชาตปิระเทศไทย 

 5. แหล่งเรียนรู/้สื่อ 
           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน 
           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศไทย 

 -   รูปภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือ 

1. สังเกตการทํางาน 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกตการทํางาน 
2. ใบงานท่ี 1 เรื่องข้อมูลประเทศไทย 

 

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ผลการสอน ....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................         
ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
 

  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
      (ลงชื่อ)......................................................... 
       (...................................................) 
           (ครูผู้สอน) 
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
              (....................................................) 
                         ผู้บริหารสถานศึกษา  
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ใบความรู้ที่ 1  

รู้จักประเทศไทย 

 

พ้ืนท่ี 513,254   ตารางกิโลเมตร   

ภูมิอากาศ เป็นเขตร้อนชื้น  มี  3  ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร 

ประชากร 66,482,000  ล้านคน (ปี  2551 ) 

เชื้อชาต ิ ไทย  75 %  จีน  14 % และอ่ืน ๆ 11 % 

ศาสนา  พุทธ 94.6 %  อิสลาม  4.6 % คริสต์ 0.7 % และอ่ืน ๆ 0.1 %  

ภาษาราชการ  ไทย  อังกฤษ  และภาษาถ่ิน 

สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ คอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบรถยนต์  น้ํามันสําเร็จรูป  อัญมณี และเครื่องประดับ   

ยาวพารา 

สกุลเงิน  บาท ( Baht หรือ THB)  

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

( อ้างอิงจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย.์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN 

Economics  Community. กรุงเทพ ฯ : กระทรวงพาณิชย์ , 2552. หน้า 65-66 )    
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คําช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดภาพดอกไม้ประจําชาติไทย คอื ดอกราชพฤกษ์                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ –สกุล...................................................................ช้ัน............................... 

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศไทย 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 2 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 2 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  10 เรื่อง ประเทศเวียดนาม  เวลา  1  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  
         ส 4.2 ตัวช้ีวัด ป.2/1  

 ส 5.1 ตัวช้ีวัด ป. 2/2  

 ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.2/4 

 ศ 1.1 ตัวช้ีวัด ป.2/1 

 ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.2/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ความรู้ 
    1. ตอบคําถามข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศเวียดนามได้ คือ แผนท่ี และข้อมูลต่างๆ ของประเทศ
เวียดนาม ด้าน ธงชาติ สกุลเงิน ชุดประจําชาติ ดอกไม้ประจําชาติ  อาหาร  ดนตรี  

ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสําคัญ 
  วาดภาพดอกไม้ประจําชาติไทย 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
    - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมรวมช้ัน 

          -  ครูนําภาพธงชาติประเทศเวียดนามให้นักเรียนดู  เขียนชื่อประเทศเวียดนามเป็นภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ  ( Vietnam )   

- ครูแนะนําประเทศวียดนามโดยสังเขป  ตามใบความรู้ท่ี 1 

 กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 
           นักเรียนอ่านตาม  และจับคู่อ่านให้กันฟัง 

กิจกรรมกลุ่ม 
 ครูอธิบาย ประเทศไทยและนําเสนอรูปภาพ 
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กิจกรรมเดี่ยว 

นักเรียนทําใบงานท่ี  1  และออกมานําเสนอให้เพ่ือนฟัง 

กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
          ครูสรุป เรื่อง ประเทศเวียดนาม   

4. ช้ินงาน / ภาระงาน          

ภาพวาดดอกไม้ประจําประเทศเวียดนาม   

 5. แหล่งเรียนรู/้สื่อ 
           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน 
           - ใบความรู้ เรื่อง ประเทศเวียดนาม   

 -   รูปภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือ 

1. สังเกตการทํางาน 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกตการทํางาน 
2. ใบงานท่ี 1 เรื่องข้อมูลประเทศเวียดนาม   

 

7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ผลการสอน ....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
         ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
 

  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
      (ลงชื่อ)......................................................... 
       (...................................................) 
           (ครูผู้สอน) 
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
              (....................................................) 
                         ผู้บริหารสถานศึกษา  
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ใบงานที่ 1 

ทายภาพ 

คําถาม  ชุดแต่งกายนี้ คือ ชุดประจําชาติใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําตอบ 

ชุดประจําชาติเวียดนาม หรอื ชุด Ao dai นี ้(อ่านว่า อาว หญ่าย) นอกจากจะนิยมใช้กันในเมือง
ใหญ่ ๆ แล้ว ตามชนบทก็เป็นท่ีนิยมด้วย เนื่องจากเป็นชุดท่ีใส่แล้วสบาย เพราะเนื้อผ้า ค่อนข้างละเอียด 

ความสวยงามของหญิงสาวในชุด ประจําชาติของเวียดนาม หรือ ท่ีเรียกว่าชุด อ่าว หญ่าย 
หญิงสาวชาวเวียดนามจะสวมชุด อ่าว หญ่าย สีสันต่าง ๆ เดินไปเท่ียวนอกบ้านบ้าง ไปตามถนนสาธารณะ 
หรือ อาจจะเป็นท่ีสํานักงาน ซึ่งถือว่าเป็นชุดท่ีดูสุภาพ และสวยงาม บางครั้ง อาจจะเห็น สาวเวียดนามสวม
ชุดนี ้ไปโรงเรียน ซึ่งก็ถือว่าเป็นชุดนักเรียนของพวกเธอด้วย เด็กสาวชาวเวียดนามในชั้นมัธยม ทางรัฐบาล
จะให้สวมชุด อ่าวหญ่าย สีขาว หรือ สีอ่ืน ๆ บ้าง เป็นเครื่องแบบประจําของพวกเธอ 
ส่วนคนท่ีดูมีอายุหน่อยก็มักจะใส่ชุดอ่าว หญ่ายนี้ โดยเลือกท่ีจะใสชุ่ดสีเข้ม ๆ มีเนื้อผ้าท่ีมีราคา 

 ( http://bob23007 ) 
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ใบความรูท้ี่ 2 

แผนที่ประเทศเวียดนาม 
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ใบความรู้ที่ 3 

รู้จักประเทศเวียดนาม 

 

พ้ืนท่ี 331,689   ตารางกิโลเมตร   

ภูมิอากาศ มีความแตกต่างตามลักษณะพ้ืนท่ีของเวียดนาม คือ ภาคเหนืออากาศค่อนข้างหนาวเย็น 

แบ่งออกเป็น 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดหูนาว เป็นเขตร้อนชื้น  มี  
3  ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

เมืองหลวง กรุงฮานอย 

ประชากร 86,160,000  ล้านคน (ปี  2551 ) 

เชื้อชาต ิ เวียดนาม  85-90 %  ท่ีเหลือเป็นจีน ไทย ลาว เขมร และชาวเขาเผ่าต่างๆ  

ศาสนา 70 % นับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน  ท่ีเหลือนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
และศาสนาอิสลาม 

ภาษาราชการ ภาษาเวียดนาม  ภาษาอังกฤษ  ฝรั่งเศส  

สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ  น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ์ประมง  

สกุลเงิน  ดอง ( Dong หรือ VND )  

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

( อ้างอิงจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย.์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN 

Economics  Community. กรุงเทพ ฯ : กระทรวงพาณิชย์ , 2552. หน้า 65-66 )    
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คําช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดภาพดอกไม้ประจําชาติเวยีดนาม คือ ดอกบัวหลวง                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ –สกุล...................................................................ช้ัน............................... 

ใบงานที่ 1 เรื่องประเทศเวียดนาม 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 2 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 2 

หน่วยการเรียนรูบู้รณาการ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี   1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยท่ี  2  ช่ือ ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 10 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจัจุบัน
ในด้านความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญ 
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน 

ตัวชี้วัด ป.2/1 สืบค้นการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจําวัน
ของคนในชุมชนของตนจากอดีต
จนปัจจุบัน 

-วิถีชีวิตของคนในชุมชน  และ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิต 

ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพ และความสําคัญของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนท่ีและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้
ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี ป.2/2 ระบุตําแหน่ง
อย่างงา่ยและลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งต่าง ๆ ท่ีปรากฏ
ในลูกโลก  แผนท่ี  แผนผัง และ
ภาพถ่าย 

-ตําแหน่งอย่างง่ายและลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ท่ี
ปรากฏในลูกโลก แผนท่ี  แผนผัง 
และภาพถ่าย 

ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้ และความคิดเพ่ือนําไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด ป.2/4 ระบุใจความสําคัญ
และรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 

- การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง 
ๆ -เรื่องราวจากบทเรียน 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 1 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 1 

หน่วยการเรียนรูบู้รณาการ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี   1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยท่ี  2  ช่ือ ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2  เวลา 10 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ตามจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ
งานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

 

ป.2/1 บรรยายรูปร่าง  รูปทรงท่ี
พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-รูปทรงในธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เช่น รูปกลม รี  
สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยมและ
ทรงกระบอก 

ต.1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ 
และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

ตัวชี้วัด ป.2 /2 ระบุตัวอักษรและ
เสียง  อ่านออกเสียงคํา และอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

--ตัวอักษร  เสียงตัวอักษร และ
สระ การสะกดคําและประโยค 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 2 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 2 

 
หน่วยการเรียนรูบู้รณาการ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

หน่วยการเรียนรูท่ี้  1  ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 
หน่วยย่อยท่ี 3 ช่ือหน่วย เอกลักษณ์อาเซียน 

เวลา  7 ช่ัวโมง 
ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ จํานวน  7  แผน ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แผนการเรียนรู้ท่ี 1  ธงชาติและสัญลักษณ์อาเซียน เวลา  2  ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ท่ี 2 เพลงชาติอาเซียน  เวลา  2 ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ท่ี 3 เพลงอาเซียนร่วมใจ  เวลา  3 ชั่วโมง 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 2 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 2 

 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 

หน่วยย่อยท่ี 3 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เวลา  7 ช่ัวโมง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ความรู้ 
- เข้าใจสัญลักษณ์   ธงชาติอาเซียน และขับร้องเพลงประจํา
อาเซียน ( เพลงชาติอาเซียน  อาเซียนร่วมใจ)  

 
 

ภาระงาน/ช้ินงาน 

- วาดภาพธงชาติอาเซียน  
สัญลักษณ์อาเซียน และขับ
ร้องเพลงประจําชาติ
อาเซียน 
 

ทักษะ/กระบวนการ/ 
สมรรถนะสําคัญ 

- ร้องเพลงง่าย ๆ ได้ 

- วาดภาพสัญลักษณ์อาเซียน 

  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

- มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 
- กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 

หน่วยย่อยท่ี 3 
เรื่อง เอกลักษณ์อาเซียน 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 2 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 2 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  1 เรื่อง ธงชาตอิาเซียน  เวลา  1  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  
          ส 4.2 ตัวช้ีวัด ป.2/1  

 ส 5.1 ตัวช้ีวัด ป. 2/2  

 ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.2/4 

 ศ 1.1 ตวัช้ีวัด ป.2/1 

 ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.2/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ความรู้ 
    อธิบายความหมายของสมาคมประชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้  
 ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสําคัญ 
    1.  ระบุสัญลักษณ์และความหมายของอาเซียนได ้ 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
    - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 
             - มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 
             - กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ช่ัวโมงท่ี 1 
 กิจกรรมรวมช้ัน 
                  ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่องประเทศในกลุ่มอาเซียนท้ัง 10 ประเทศพร้อมธงชาติประเทศ
อาเซียน      - ครูเล่าถึงการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศ  

      - ให้นักเรียนดูภาพธงของอาเซียน 

 กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 
                  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ๆ ละ 5-6 คน  สังเกตธงของอาเซียน  แจกใบความรู้ เรื่องธง
อาเซียนให้แต่ละกลุ่มศึกษา 
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 กิจกรรมกลุ่ม 
                   ส่งตัวแทนนําเสนอธงอาเซียน  
 กิจกรรมเดี่ยว 
                  ครูแจก ใบงาน ท่ี 1  ให้นักเรียนวาดภาพสัญลักษณ์ของอาเซียน 

          กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
                   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ธงอาเซียน 

ชั่วโมงท่ี 2   สัญลักษณ์อาเซียน 

 กิจกรรมรวมช้ัน 
                  ครูให้นักเรียนดูภาพสัญลักษณ์ของโรงเรียน แล้วสนทนาเพ่ิมเติม “ทําไมจึงต้องมีสัญลักษณ์” 
แล้วให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน (สัญลักษณ์ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว เพื่อให้เราได้รู้จักตัวตนของเราเอง สร้าง
ความเข้มแข็งให้กลุ่มเป็นหนึ่งเดียว) 
                 ครูนําภาพสัญลกัษณ์ของอาเซียนมาให้นักเรียนศึกษา  

กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน กิจกรรมกลุ่ม 
          นักเรียนดูภาพสัญลักษณ์อาเซียน และบอกว่าสีท่ีปรากฏสีใดบ้าง 

กิจกรรมเดี่ยว 
          ครูแจก ใบงาน ท่ี 2 เรื่อง ความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน 

          กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
           ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน 

4. ช้ินงาน / ภาระงาน 
          - ใบงาน ท่ี 1 เรือ่ง ธงอาเซียน 
5. แหล่งเรียนรู/้สื่อ 
           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน 
           - ใบความรู้ เรื่อง ธงและสัญลักษณ์อาเซียน 

6. การวัดและประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือ 

1. สังเกตการทํางาน 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกตการทํางาน 
2. ใบงานท่ี 1 เรื่อง ธงและสัญลักษณ์ของอาเซียน 
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7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ผลการสอน ....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
         ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
         ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
 
      (ลงชื่อ)......................................................... 
       (...................................................) 
           (ครูผู้สอน) 

 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
              (....................................................) 
                         ผู้บริหารสถานศึกษา  
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ใบความรูท้ี่ 1 

ธงชาตอิาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ธงอาเซียน  

สัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นรูปรวงข้างสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ัง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน โดยสีท่ีปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีท่ีสําคัญของธงชาติของแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง  
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า  

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ  
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
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ใบงานท่ี 1 

ธงชาติอาเซียน 

ให้นักเรียนวาดภาพธงชาติอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ.......................................................................................................................................... 
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สัญลักษณ์อาเซียน  
“ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว”้ 

หมายถึง ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพ่ือมิตรภาพ
และความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สําคัญของ

ธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน  

  

 

สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง  
สีแดง หมายถงึ ความกลา้หาญและความก้าวหน้า  

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ ์ 
สีเหลือง หมายถงึ ความเจริญรุ่งเรือง  

 

 

 

ใบความรูท้ี่ 2 
เรื่อง สัญลักษณ์ของอาเซียน 



 95

 

 

 

คําชี้แจง   นักเรียนวาดภาพ สัญลักษณ์อาเซียน และระบายสีให้ถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่ือ – นามสกุล......................................................ช้ัน.............................. 

 โรงเรยีน............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 2  
เรื่อง สัญลักษณ์อาเซียน 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 2 รู้จกัอาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 2 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  2   เรื่อง เพลงชาตอิาเซียน    เวลา  2  ชัว่โมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  
          ส 4.2 ตัวช้ีวัด ป.2/1  

 ส 5.1 ตัวช้ีวัด ป. 2/2  

 ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.2/4 

 ศ 1.1 ตัวช้ีวัด ป.2/1 

 ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.2/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ความรู้ 
    1. บอกความหมายของเพลงอาเซียนได้   
 ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสําคัญ 
    1.สร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน 

 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
    - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซยีน 
             - มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 
             - กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ช่ัวโมงท่ี  1  ความหมายของเพลงชาติอาเซียน 
 กิจกรรมรวมช้ัน 
                  ครูทบทวนสัญลักษณ์อาเซียน  ธงอาเซียนและบอกจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี ้   

ว่าวันนี้จะสอนเรื่องเพลงชาติอาเซียน  
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  อ่านเพลงชาติอาเซียนร่วมกัน 

 
ภาษาอังกฤษ 

คําแปล 
เนื้อร้องภาษาไทยอย่างเป็น

ทางการ 
Raise our flag high, sky high. 
Embrace the pride in our heart. 
ASEAN we are bonded as one. 
Look'in out to the world. 
For peace our goal from the very 
start 
And prosperity to last. 
We dare to dream, 
We care to share. 
Together for ASEAN. 
We dare to dream, 
We care to share 
For it's the way of ASEAN. 

ชูธงเราให้สูงสุดฟ้า 
โอบเอาความภาคภูมิไว้ในใจ
เรา 
อาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่ง 
มองมุ่งไปยังโลกกว้าง 
สันติภาพ คือเป้าหมาย
แรกเริ่ม 
ความเจริญ คือปลายทาง
สุดท้าย 
เรากล้าฝัน 
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน 
ร่วมกันเพ่ืออาเซียน 
เรากล้าฝัน 
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน 
นี่คือวิถีอาเซียน 

พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด 
ใต้หมู่ธงปลิวไสว 
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ 
วันท่ีเรามาพบกัน 
อาเซียนเป็นหนึ่งดังท่ีใจเรา
ปรารถนา 
เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น 
หล่อหลอมจิตใจ 
ให้เป็นหนึ่งเดียว 
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ ์
ให้สังคมนี้ 
มีแต่แบ่งปัน 
เศรษฐกิจม่ันคงก้าวไกล 

ครูอธิบายความหมายให้นักเรียนฟัง                                                                                                              
กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 

นักเรียนจับคู่อ่านร่วมกัน  โดยเฉพาะภาษาไทย  

         กิจกรรมเดี่ยว 
                  นักเรียนอ่านเนื้อเพลงร่วมกัน 

          กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
                   ร่วมกันฟังเพลง   

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ช่ัวโมงท่ี  2  ร้องเพลงชาติอาเซียน 
 กิจกรรมรวมช้ัน 
                  ครูทบทวนสัญลักษณ์อาเซียน  ธงอาเซียนและบอกจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี ้   

ว่าวันนี้จะสอนเรื่องเพลงชาติอาเซียนต่อ   

       อ่านเพลงชาติอาเซียนร่วมกันภาษาไทย 
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  เนื้อร้องภาษาไทยอย่างเป็นทางการ 
  พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด 
ใต้หมู่ธงปลิวไสว 
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ 
วันท่ีเรามาพบกัน 
อาเซียนเป็นหนึ่งดังท่ีใจเราปรารถนา 
เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น 
หล่อหลอมจิตใจ 
ให้เป็นหนึ่งเดียว 
อาเซยีนยึดเหนี่ยวสัมพันธ ์
ให้สังคมนี้ 
มีแต่แบ่งปัน 
เศรษฐกิจม่ันคงก้าวไกล 

ครูอธิบายความหมายให้นักเรียนฟัง                                                                                              
กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 

นักเรียนจับคู่อ่านร่วมกัน  โดยเฉพาะภาษาไทย  

         กิจกรรมเดี่ยว 
                  นักเรียนอ่านเนื้อเพลงร่วมกัน 

          กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
                   ร่วมกันฟังเพลง   

ช่ัวโมงท่ี  3 ร้องเพลงอาเซียนร่วมใจ 

ช่ัวโมงท่ี  1  ความหมายของเพลงอาเซียนร่วมใจ 
 กิจกรรมรวมช้ัน 
                  ครูทบทวนเพลงชาติอาเซียน  และบอกนักเรียนว่าวันนี้จะสอนเพลงอาเซียนร่วมใจ  ซึ่งเป็น
การบอกถึงความร่วมมือของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนท้ัง 10 ประเทศนํามาซึ่งความสําเร็จในการ
สร้างความเจริญและม่ังค่ังให้ภูมิภาค 

                ครูนําเสนอเนื้อหาของเพลงอาเซียนร่วมใจ ( ซึ่งอาจจะแบ่งเป็น 2 ตอน เพราะเนื้อหา
ค่อนข้างยาว)  
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เพลงอาเซียนร่วมใจ 

เนื้อร้อง/ทํานอง ประภาส ชลศรานนท์ 
ดนดร ีคุณพระช่วยออร์เคสตรา 
ขับร้อง ปาน ธนพร แวกประยูร / บี พีระพัฒน์ เถรว่อง  

อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ไทย 
สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์ ... อินโดนีเซีย 

อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 

(ญ.) รอบบ้านเราอยู่ติดกัน ขอบรั้วชนกัน เป็นบ้านพ่ีเมืองน้อง 
ตะวันออกเฉียงใตเ้รืองรอง แผ่นดินสีทองสาดส่องบ้านเรา 
รอบบ้านเราอยู่ติดกัน สุขทุกข์รวมกัน แบ่งปันบรรเทา 
ฝนรั่ว ฝนแล้งก็แบ่งเบา บ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกัน  (ซ้ํา *) 

อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 

(ช.) ข้าวปลาและอาหาร ตั้งร้านเรียงกัน ผกูพันแลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรมเราหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนเชื่อมโยง เสริมส่งแข็งแรง 
(พร้อมกัน) มาจับมือกันสร้างรั้ว เพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรง 
รั้วนี้จะแข็งจะแกร่ง มันอยู่ท่ีเรา ผองชาวอาเซียนร่วมใจ 

(ญ.) รอบบ้านเราอยู่ติดกัน ขอบรั้วชนกัน เป็นบ้านพ่ีเมืองน้อง 
ตะวันออกเฉียงใต้เรืองรอง แผ่นดินสีทองสาดส่องบ้านเรา 
(ช.) เพราะบ้านเราอยู่ติดกัน สุขทุกข์ร่วมกัน แบ่งปันบรรเทา 
ฝนรั่ว ฝนแล้งก็แบ่งเบา บ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกัน 

อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 

(ช.) ข้าวปลาและอาหาร ตั้งร้านเรยีงกัน ผูกพันแลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรมเราหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนเชื่อมโยง เสริมส่งแข็งแรง 
(พร้อมกัน) มาจับมือกันสร้างรั้ว เพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรง 
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รั้วนี้จะแข็งจะแกร่ง มันอยู่ท่ีเรา ผองชาวอาเซียนร่วมใจ 

(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) มาเลเซีย พม่า 
(อาเซียนรว่มใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) กัมพูชา ลาว ไทย 

(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน 
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ... อาเซียน 

   

กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 

นักเรียนจับคู่อ่านร่วมกันให้คล่อง  และร้องเพลงร่วมกัน  

กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
            ครูอธิบายเนื้อหาเพลงอาเซียนร่วมใจ และให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง 

ช่ัวโมงท่ี 2  ร้องเพลงอาเซียนร่วมใจ (ต่อ)  

 กิจกรรมรวมช้ัน 

 ครูทบทวนเนื้อหาเพลงอาเซียนรวมใจ และทบทวนชาติสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศท่ีปรากฏ
รายชื่อในเนื้อเพลง 

 กิจกรรมจับคู่ 

 นักเรียนจับคู่กันและอ่านเนื้อเพลง 

 กิจกรรมเดี่ยว 

 ให้นักเรียนฟังเพลงอาเซียนร่วมใจ และร้องเพลง 

 กิจกรรมรวมช้ัน 

 ร้องเพลงร่วมกันท้ังชั้น  

ชั่วโมงท่ี 3 ร้องเพลงอาเซียนร่วมใจ (ต่อ) 

กิจกรรมรวมช้ัน 
          ครูทบทวนเนื้อหาเพลงอาเซียนร่วมใจและให้นักเรียนอ่านชื่อประเทศสมาชิกท้ัง 10  ประเทศ 

ครูอธิบายความหมายให้นักเรียนฟัง   

          กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 
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แบ่งนักเรียนเป็นชาติต่าง ๆ   

นักเรียนฟังเพลง เม่ือถึงประเทศของตนเองให้ออกมายืนด้านหน้า 

นักเรียนจับคู่ร้องเพลงร่วมกัน   

         กิจกรรมเดี่ยว 
         นักเรียนบอกชื่อประเทศตนเองท่ีได้รับมอบหมายทีละคน  

          กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
          นักเรียนฟังเพลงอีกครั้งหนึ่ง  และออกมายืนข้างหน้าเม่ือถึงเพลงท่ีตัวเองได้รับมอบหมาย 

4. ภาระงาน/ช้ินงาน 
          -  ร่วมกันร้องเพลงท้ังชั้น  
5. แหล่งเรียนรู/้สื่อ 
           - เนื้อเพลงอาเซียนร่วมใจ 

 - ป้ายชื่อประเทศสมาชิก สําหรับคล้องคอนักเรียน 

           - Youtube เพลงอาเซียนร่วมใจ  

6. การวัดและประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือ 

1. สังเกตการทํางาน 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกตการทํางาน 
 

 
7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ผลการสอน ....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
   ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
         ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
      (ลงชื่อ)......................................................... 
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       (...................................................) 
           (ครูผู้สอน) 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
                (....................................................) 
                          ผู้บริหารสถานศึกษา  
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ใบความรู้ที่ 1 

เนื้อเพลงชาตอิาเซียน (The   ASEAN  WAY ) 

 
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
เนื้อร้องภาษาไทยอย่างเป็นทางการ 

Raise our flag high, sky high. 
Embrace the pride in our heart. 
ASEAN we are bonded as one. 
Look'in out to the world. 
For peace our goal from the very start 
And prosperity to last. 
We dare to dream, 
We care to share. 
Together for ASEAN. 
We dare to dream, 
We care to share 
For it's the way of ASEAN. 

 พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด 
ใต้หมู่ธงปลิวไสว 
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ 
วันท่ีเรามาพบกัน 
อาเซียนเป็นหนึ่งดังท่ีใจเราปรารถนา 
เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น 
หล่อหลอมจิตใจ 
ให้เป็นหนึ่งเดียว 
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์ 
ให้สังคมนี้ 
มีแต่แบ่งปัน 
เศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกล 

เพลง ASEAN Way ของไทยท่ีแต่งโดย นายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทํานองและ เรียบเรียง)    นายสําเภา 
ไตรอุดม (ทํานอง) และนางพะยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง) ให้เป็นเพลง ประจําอาเซียน 

กรมอาเซียนได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเปิดตัวเพลงประจําอาเซียนเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงละคร
อักษรา โดยมีวงดุริยางค์ทหารเรือบรรเลงเพลง ASEAN Anthem และเพลงยอดนิยม จากประเทศสมาชิก
อาเซียน ในส่วนของไทยได้บรรเลงเพลง “ลาวดวงเดือน” โดยได้มีแขกผู้มี เกียรติจากส่วนราชการต่างๆ 
คณะทูต ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน กว่า 500 คน มาร่วมงาน ท้ังนี้ เพลงประจําอาเซียน
จะใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการในพิธีเปิดการประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งท่ี 14 ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2552 ท่ีหัวหิน 
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ใบความรู้ที่  2 

เพลงอาเซียนร่วมใจ 

เนื้อร้อง/ทํานอง ประภาส ชลศรานนท์ 
ดนดรี คุณพระช่วยออร์เคสตรา 
ขับร้อง ปาน ธนพร แวกประยูร / บี พีระพัฒน ์เถรว่อง  

อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ไทย 
สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์ ... อินโดนีเซีย 

อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 

(ญ.) รอบบ้านเราอยู่ติดกัน ขอบรั้วชนกัน เป็นบ้านพ่ีเมืองน้อง 
ตะวันออกเฉียงใต้เรืองรอง แผ่นดินสีทองสาดส่องบ้านเรา 
รอบบ้านเราอยู่ติดกัน สุขทุกข์รวมกัน แบ่งปันบรรเทา 
ฝนรั่ว ฝนแล้งก็แบ่งเบา บ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกัน  (ซ้ํา *) 

อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 

(ช.) ข้าวปลาและอาหาร ตั้งร้านเรียงกัน ผูกพันแลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรมเราหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนเชื่อมโยง เสริมส่งแข็งแรง 
(พร้อมกัน) มาจับมือกันสร้างรั้ว เพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรง 
รั้วนี้จะแข็งจะแกร่ง มันอยู่ท่ีเรา ผองชาวอาเซียนร่วมใจ 

(ญ.) รอบบ้านเราอยู่ติดกัน ขอบรั้วชนกัน เป็นบ้านพ่ีเมืองน้อง 
ตะวันออกเฉียงใต้เรืองรอง แผ่นดินสีทองสาดส่องบ้านเรา 
(ช.) เพราะบ้านเราอยู่ติดกัน สุขทุกข์ร่วมกัน แบ่งปันบรรเทา 
ฝนรั่ว ฝนแล้งก็แบ่งเบา บ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกัน 

อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
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(ช.) ข้าวปลาและอาหาร ตั้งร้านเรียงกัน ผูกพันแลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรมเราหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนเชื่อมโยง เสริมส่งแข็งแรง 
(พร้อมกัน) มาจับมือกันสร้างรั้ว เพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรง 
รั้วนี้จะแข็งจะแกร่ง มันอยู่ท่ีเรา ผองชาวอาเซียนร่วมใจ 

(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) มาเลเซีย พม่า 
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) กัมพูชา ลาว ไทย 
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน 
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ... อาเซียน 
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ภาพการประชุมอาเซียน 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 3  เอกลกัษณ์อาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 2 

หน่วยการเรียนรูบู้รณาการ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี   1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 

หน่วยย่อยท่ี  3 ช่ือ เอกลักษณ์อาเซียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 เวลา 7 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ในด้านความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญ 
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด ป.3/1 ระบุปจัจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและ
พัฒนาการของชุมชน 

- ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชน
ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์
และปัจจัยทางสังคม เช่น ความ
เจริญทางเทคโนโลยี การคมนาคม 
ความปลอดภัย 
- ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ
ของชุมชน ท้ังปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ และปัจจยัทางสังคม 

ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบัน
ทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ และความจําเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด ป.3/3 อธิบายเหตุผล
การแข่งขันทางการค้าท่ีมีผลทําให้
ราคาสินค้าลดลง 

- ความสําคัญและผลกระทบของ
การแข่งขันทางการค้าท่ีมีผลทําให้
ราคาสินค้าลดลง 

ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดม่ัน 
ศรัทธา และธํารงรักษาไว้ ซึ่งการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข 
 

ตัวช้ีวัด  ป.3/1 ระบุบทบาท
หน้าท่ีของสมาชิกของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

- บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกใน
ชุมชน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 3  เอกลกัษณ์อาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 2 

หน่วยการเรียนรูบู้รณาการ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี   1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 

หน่วยย่อยท่ี  3 ช่ือ เอกลักษณ์อาเซียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 เวลา 7 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ตามจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารย์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ
งานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

ตัวช้ีวัด ป.3/4 วาดภาพ ระบายสี
สิ่งของรอบตัว 

- การวาดภาพระบายสีสิ่งของ
รอบตัว ด้วยสีเทียน ดินสอสี และ
สีโปสเตอร ์
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 4  การเตรียมตวัสู่อาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 2 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 

หน่วยย่อยท่ี 4  การเตรียมตัวสู่อาเซียน 
เวลา  1  ช่ัวโมง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ความรู้ 
- รู้จักบทสนทนาทักทายเป็นภาษาต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

ช้ินงาน / ภาระงาน 

- พูดทักทายเป็นภาษาต่าง ๆ  
ทักษะ/กระบวนการ/ 
สมรรถนะสําคัญ 

- พูดทักทายด้วยบทสนทนา
สั้น ๆ ได ้ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

- มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 
- กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 

หน่วยย่อยท่ี 4 
เรื่อง การเตรียมตัว

สู่อาเซียน 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 4  การเตรียมตวัสู่อาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 2 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  1 เรื่อง การเตรียมตัวสูอ่าเซียน  (เวลา  1  ชั่วโมง) 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  
         ส 4.2 ตัวช้ีวัด ป.2/1  

 ส 5.1 ตัวช้ีวัด ป. 2/2  

 ท 1.1   ตัวชี้วัด  ป.2/4 

 ศ 1.1 ตัวช้ีวัด ป.2/1 

 ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.2/2 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ความรู้ 
    - บอกข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ 
             -  ตอบคําถามความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสําคัญ 
    - มีทักษะในการใช้ภาษา  
             - แนะนําตัวเอง ได้ 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
    - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมรวมช้ัน 
                   ครูเปิด วีดีทัศน์ เพลง The Asean Way ให้นักเรียนชมอีกครั้ง แล้วสนทนากับนักเรียน  
“ใครอยากไปยืนบนเวทีนี้บ้าง” นักเรียนอภิปราย 

กิจกรรมจับคู่ : ช้ันเดียวกัน  จับคู่ข้ามช้ัน 
          ครูให้ความรู้กับนักเรียน เรือ่ง การเตรียมตัวสู่อาเซียน  ด้าน ภาษา การแต่งกาย อาหาร 
การทักทาย  
                   ครแูจกใบความรู้ เรื่อง คําทักทายในภาษาอาเซียน 

ยกตัวอย่างคําทักทายไปประเทศอาเซียน 
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คํากล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน) 
บรูไน ซาลามัต ดาตัง 

อินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง 
มาเลเซีย ซาลามัต ดาตัง 
ฟิลิปปินส ์ กูมุสตา 
สิงคโปร ์ หนีห่าว 
ไทย สวัสด ี

กัมพูชา ซัวสเด 
ลาว สะบายดี 
พม่า มิงกาลาบา 

เวียดนาม ซินจ่าว 
 

            กิจกรรมกลุ่ม 
                   นักเรียนฝึกพูดทีละประเทศ  ร่วมกับพูดคําว่า “ สวัสด”ี ของประเทศไทย 
 กิจกรรมเดี่ยว 
                  นักเรียนฝึกพูดทีละคน  

 กิจกรรมรวมช้ัน/สรุปรวม 
                   ครูอ่านทีละประเทศ  ให้นักเรียนฝึกคําว่า “ สวัสด”ี แต่ประเทศตามครูพูด 

4. ภาระงาน/ช้ินงาน 
          - พูดคําว่า “ สวัสดี “ของชาติท้ัง 10 ชาติ  
5. แหล่งเรียนรู/้สื่อ 
           - ห้องสมุด/ห้องอาเซียน 

- Youtube ภาษาอาเซียน 
           -  บัตรภาพประเทศ  

6. การวัดและประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือ 

1. สังเกตการพูด 
2. ตรวจผลงาน 

1. แบบสังเกต 
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7. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ผลการสอน ....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
         ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
 

 

 

         ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
 
      (ลงชื่อ)......................................................... 
       (...................................................) 
           (ครูผู้สอน) 

 

 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 (ลงชื่อ).......................................................................... 
              (....................................................) 
                         ผู้บริหารสถานศึกษา  
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 4  การเตรียมตวัสู่อาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 2 

 
 
 
 
 

คํากล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน) 
บรูไน ซาลามัต ดาตัง 

อินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง 
มาเลเซยี ซาลามัต ดาตัง 
ฟิลิปปินส ์ กูมุสตา 
สิงคโปร ์ หนีห่าว 
ไทย สวัสดี 

กัมพูชา ซัวสเด 
ลาว สะบายดี 
พม่า มิงกาลาบา 

เวียดนาม ซินจ่าว 

   

 
 
 

 

 

 

ใบความรู ้
เรื่อง  คําทักทายภาษาอาเซียน 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 4  การเตรียมตวัสู่อาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 2 

 

 

 

ตารางแสดงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

สู ่

การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 4  การเตรียมตวัสู่อาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 2 

หน่วยการเรียนรูบู้รณาการ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี   1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 

หน่วยย่อยท่ี  4 ช่ือ  การเตรียมตัวสู่อาเซียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ในด้านความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญ 
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน 

ตัวช้ีวัด ป.3/1 ระบุปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและ
พัฒนาการของชุมชน 

- ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชน
ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์
และปัจจัยทางสังคม เช่น ความ
เจริญทางเทคโนโลยี การคมนาคม 
ความปลอดภัย 
- ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ
ของชุมชน ท้ังปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางสังคม 

ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบัน
ทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ และความจําเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด ป.3/3 อธิบายเหตุผล
การแข่งขันทางการค้าท่ีมีผลทําให้
ราคาสินค้าลดลง 

- ความสําคัญและผลกระทบของ
การแข่งขันทางการค้าท่ีมีผลทําให้
ราคาสินค้าลดลง 

ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดม่ัน 
ศรัทธา และธํารงรักษาไว้ ซึ่งการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข 

ตัวช้ีวัด  ป.3/1 ระบุบทบาท
หน้าท่ีของสมาชิกของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

- บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกใน
ชุมชน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  หน่วยที� 1  อาเซียนศึกษา 

หน่วยยอ่ยที� 4  การเตรียมตวัสู่อาเซียน  ชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ภาคเรียนที� 2 

หน่วยการเรียนรูบู้รณาการ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี   1 ช่ือหน่วย อาเซียนศึกษา 

หน่วยย่อยท่ี  4 ช่ือ  การเตรียมตัวสู่อาเซียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ตามจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารย์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ
งานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

ตัวช้ีวัด ป.3/4 วาดภาพ ระบายสี
สิ่งของรอบตัว 

- การวาดภาพระบายสีสิ่งของ
รอบตัว ด้วยสีเทียน ดินสอสี และ
สีโปสเตอร ์

 

 

   

  


