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ค�ำชี้แจง
๑. แนวคิดหลัก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐
อาเซียนศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิชา โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแกน และบูรณาการกับกลุม่ ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้ทักษะ
กระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการจากครูผู้สอนที่อธิบายแนวคิด
และองค์ความรูใ้ นช่วงต้นชัว่ โมง จากนัน้ จึงให้นกั เรียนฝึกปฏิบตั แิ บบร่วมมือร่วมใจ โดยการทำางานแบบจับคู่
หรือเป็นกลุม่ ย่อย รวมทั้งฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมจากการทำากิจกรรมเดี่ยว

๒. กำรเตรียมตัวของครู
ครูผู้สอนจำาเป็นต้องศึกษาหน่วยการเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนรู้และเตรียมใบงานใบกิจกรรมให้ครบถ้วน โดยศึกษาใบความรู้สำาหรับครู แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน สื่อประกอบการจัดกิจกรรม เฉลยกิจกรรมและลำาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๓. สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มบูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ประกอบด้วย
๓.๑ ใบงำน – ใบกิจกรรม – ใบควำมรู้ สำาหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรม
จับคู่และกิจกรรมเดี่ยว โดยใช้สัญลักษณ์ และสี แสดงระดับชั้นเรียน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ใช้สีเหลือง
และมีรูป
จำานวน ๑ ดวง
๓.๒ เกม บัตรค�ำ และบัตรภำพ ใช้ประกอบการเรียนรู้ ช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
๔. ลักษณะชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มบูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดทำาเป็นหน่วยการเรียนรู้
(Learning Unit) โดยผ่านการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำาผลการ
วิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้
สมรรถนะสำาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก ๑๒
ประการ การดำารงตนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีระเบียบวินยั อดทน เคารพกฎหมาย และการมีสติ
รูค้ ดิ รูท้ าำ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้นี้ให้ละเอียด จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้
ให้พร้อมประเมินพฤติกรรมของผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ ง และสามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์
และการเรียนรู้ของนักเรียนได้ สำาหรับภาคเรียนที่ ๒ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ ๕ หน่วย ดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่

๓
๕
๗
๙
๑๐

เด็กไทยใฝ่ดี
โลกสวยด้วยมือเรา
ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
ถิ่นไทยวิไลศิลป์
อาเซียนศึกษา

๕. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มบูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กำาหนดให้สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ ใน ๑ หน่วยการเรียนรู้จะประกอบไปด้วยหน่วยย่อย แต่ละหน่วยย่อยประกอบด้วยแผนการจัด
การเรียนรู้ แต่ละแผนการจัดการเรียนรูจ้ ะประกอบด้วย ขอบเขตเนือ้ หา จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่ การเรียนรู้ และการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ สำาหรับใช้ในการสอนแต่ละครั้ง แบ่งเป็นชั่วโมงที่ ๑ ชั่วโมงที่ ๒
และหรือชั่วโมงที่ ๓ โดยมีเนื้อหาต่อเนื่องกัน สำาหรับกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และการประเมิน แยกตาม
เนื้อหาและองค์ประกอบของแผน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสอน

ดังนี้

๖. สัญลักษณ์ที่ใช้
ในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มบูรณาการ สัญลักษณ์พิมพ์ไว้ในกรอบด้านบนมีความหมาย
บ ๑.๑/ผ ๑-๐๑
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ หน่วยย่อยที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง

สารบัญ
คำาชี้แจง
ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๒

สำรบัญ

โครงสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ ๑๐
ลำาดับการนำาเสนอแนวคิดหลัก หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ ๑๐
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ ๑๐
หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
ใบสรุปหน้าหน่วยย่อยที่ ๑
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้านของเรา
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ ทิศและที่ตั้ง
แผนการเรียนรู้ที่ ๓ ศาสนาและความเชื่อ
แผนการเรียนรู้ที่ ๔ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
แผนการเรียนรู้ที่ ๕ สถานที่สำาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน
แบบประเมิน หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้านของเรา
หน่วยย่อยที่ ๒ สัมพันธ์ฉันมิตร
ใบสรุปหน้าหน่วยย่อยที่ ๒
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยย่อยที่ ๒ สัมพันธ์ฉันมิตร
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ การทักทาย อากัปกิริยา
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ ธรรมเนียมปฏิบัติ
แบบประเมิน หน่วยย่อยที่ ๒ สัมพันธ์ฉันมิตร
คณะผู้จัดทำา

หน้ำ
๑
๓
๔
๕
๑๕
๑๗
๑๘
๑๙
๒๑
๒๓
๒๔
๒๗
๓๔
๔๔
๕๓
๖๖
๗๙
๘๓
๘๕
๘๖
๘๙
๙๘
๑๐๘
๑๑๕

ส่วนที่ ๑

๓

โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
งของชุ
ดกำรจัชัด้นกิประถมศึ
จกรรมกำรเรี
หน่วโครงสร้
ยการเรียำนรู
้บูรณาการ
กษาปีทยี่ นรู
๑้

หน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑
เศรษฐีน้อย

(๒๐ ชั่วโมง/ปี)

๑๐
อาเซียนศึกษา

๒
สุขภาพดีชีวีเป็นสุข

(๑๕ ชั่วโมง/ปี)

๙
ถิ่นไทยวิไลศิลป์
(๓๐ ชั่วโมง/ปี)

(๒๕ ชั่วโมง/ปี)

(๒๐ ชั่วโมง/ปี)

๔
คนดีศรีแผ่นดิน

๘
สุนทรียศิลป์

( ๒๐ ชั่วโมง/ปี)

(๓๐ ชั่วโมง/ปี)
๗
ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
(๑๖ ชั่วโมง/ปี)

๓
เด็กไทยใฝ่ดี

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
( ๒๐๖ ชั่วโมง/ปี )

๕
โลกสวยด้วยมือเรา
๖

(๓๐ ชั่วโมง/ปี)

เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ภำคเรียนที่ ๑

ภำคเรียนที่ ๒

๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย ( ๒๐ ชั่วโมง)
l หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง
l หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน

๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เด็กไทยใฝ่ดี (๒๐ ชั่วโมง)
l หน่วยย่อยที่ ๑ มุ่งมั่นและศรัทธา
l หน่วยย่อยที่ ๒ ปฏิบัติมาเป็นนิจ
l หน่วยย่อยที่ ๓ พาจิตแจ่มใส

๒. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
(๒๕ ชั่วโมง)
l หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า
l หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา
l หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข

๒. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ โลกสวยด้วยมือเรา (๓๐ ชั่วโมง)
l หน่วยย่อยที่ ๑ รอบตัวน่ารู้
l หน่วยย่อยที่ ๒ มองดูธรรมชาติ
l หน่วยย่อยที่ ๓ ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
l หน่วยย่อยที่ ๔ หวงแหนสิ่งแวดล้อม

๓. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน (๒๐ ชั่วโมง) ๓. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
(๑๖ ชั่วโมง)
l หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
l หน่วยย่อยที่ ๑ ครอบครัวอุ่นจิต
l หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่
l หน่วยย่อยที่ ๒ ช่างคิดซ่อมแซม
l หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย
l หน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคู่บ้าน
l หน่วยย่อยที่ ๔ สานฝันให้เป็นจริง
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๔. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์

๔. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ (๓๐ ชั่วโมง)
l หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย
l หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
l หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง

๕. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ (๓๐ ชั่วโมง)
l หน่วยย่อยที่ ๑ กำาเนิดงานศิลป์
l หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา
l หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย
l หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์

๕. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา (๑๕ ชั่วโมง)
l หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้านของเรา
l หน่วยย่อยที่ ๒ สัมพันธ์ฉันมิตร

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

โครงสร้ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้บูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
หน่วย
ที่
๑

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

เศรษฐีน้อย มฐ. ส ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ส ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๘
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชั่วโมง)

- สินค้าและบริการทีใ่ ช้ประโยชน์ในชีวติ ประจำาวัน
- การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำาวันที่ไม่เกินตัว
และเห็นประโยชน์ของการออม
- การใช้ทรัพยากรในชีวติ ประจำาวันอย่างประหยัด

๒๐

- ความจำาเป็นที่คนต้องทำางานอย่างสุจริต
- การอ่านออกเสียงคำา คำาคล้องจอง และ
ข้อความสั้นๆ
- ความหมายของคำา และข้อความที่อ่าน
- การตอบคำาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- มารยาทในการอ่าน
- การสื่อสารด้วยคำาและประโยคง่ายๆ
- มารยาทในการเขียน
- วิธีการทำางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
- วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทำางาน
อย่างปลอดภัย
- เข้าใจ มีทักษะการทำางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
อย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
- พืน้ ฐานในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์
- ระบุสมาชิกในครอบครัว และความรักความ
ผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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หน่วย
ที่
๒

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้
สุขภำพดี
ชีวีเป็นสุข

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. พ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. พ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. พ ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๗
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สำระกำรเรียนรู้
- ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
- วิธดี ูแลรักษาอวัยวะภายนอก
- สมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพัน
ของสมาชิกที่ดีต่อกัน
- สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
- ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง
- การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่
และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
- การออกกำาลังกายและเล่นเกมตามคำาแนะนำา
อย่างสนุกสนาน
- การปฏิบัติตนตามกฎกติกา ข้อตกลงในการ
เล่นเกมตามคำาแนะนำา
- การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
ตามคำาแนะนำา
- อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง
- ปฏิบัติตนตามคำาแนะนำาเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
- สิ่งที่ทำาให้เกิดอันตรายที่บ้าน โรงเรียนและ
การป้องกัน
- สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากการเล่น
- คำาพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
เมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านหรือโรงเรียน
- อธิบายหรือตอบคำาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- ความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
สำาคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำาวัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

เวลำ
(ชั่วโมง)
๒๕

หน่วย
ที่
๒

๓

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้
สุขภำพดี
ชีวีเป็นสุข

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. ศ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑

เด็กไทยใฝ่ดี มฐ. ส ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๔

มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๔
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๕

สำระกำรเรียนรู้
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

เวลำ
(ชั่วโมง)
๒๕

- การฟังคำาแนะนำา คำาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
- การเลียนแบบการเคลื่อนไหว
- การแสดงท่าทางง่ายๆ เพื่อสื่อความหมายแทน
คำาพูด
- การละเล่นของเด็กไทย
- พุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับ
- การดำาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก
ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง
- ความหมาย ความสำาคัญ การปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
- คุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็น
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ

๒๐

- การบำาเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือ ศาสนสถาน
ของศาสนาที่ตนนับถือ
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และ
วันสำาคัญทางศาสนาตามที่กำาหนดได้ถูกต้อง
- ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงาน
ทัศนศิลป์
- การสร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี
ด้วยเทคนิคง่าย ๆ
- การวาดภาพระบายสี ภ าพธรรมชาติ ต าม
ความรู้สึกของตนเอง
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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หน่วย
ที่
๓

๔

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

เด็กไทยใฝ่ดี มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๑/๑
คนดี
ศรีแผ่นดิน

มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. ส ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๕

๕

โลกสวย
ด้วยมือเรำ

มฐ. ส ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๔
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สำระกำรเรียนรู้
- การท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ

เวลำ
(ชั่วโมง)
๒๐

- การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
ตามคำาแนะนำา
- ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน
- ความสามารถและความดีของ ตนเอง ผู้อื่น
และบอกผลจากการกระทำานั้น

๒๐

- โครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัวและโรงเรียน
- บทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัว
และโรงเรียน
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำากิจกรรม
ในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
- การท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ
- การฟังคำาแนะนำา คำาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด
- สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น
- ความสัมพันธ์ของตำาแหน่ง ระยะ ทิศของ
สิ่งต่างๆรอบตัว
- ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออก ใต้ ตะวันตก)
- แผนผังแสดงตำาแหน่งสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในรอบวัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๐

หน่วย
ที่
๕

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

โลกสวย
ด้วยมือเรำ

มฐ. ส ๕.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๑/๓
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ป.๑/๕

๖

เด็กไทย
หัวใจ
สร้ำงสรรค์

มฐ. ง ๓.๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๑/๒
มฐ.ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๑/๔
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๕
มฐ. พ ๑.๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๑/๑

สำระกำรเรียนรู้
- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความเป็น
อยู่ของมนุษย์
- การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว
อิทธิพลของสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั ติ น
อย่างเหมาะสม
- การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้าน
และชั้นเรียน

เวลำ
(ชั่วโมง)
๓๐

- ทักษะการทำางานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา
ปลอดภั ย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองโดยใช้ วั ส ดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆ
- รูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
- แสดงความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
รอบตัว
- วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึก
ของตนเอง
- ข้อมูลสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ
เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว
- อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๕

- รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัว
ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
- แสดงความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
รอบตัว
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์
- การวาดภาพระบายสีตามความรูส้ กึ ของตนเอง
- ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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หน่วย
ที่
๗

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

ชีวิตสุขสันต์ มฐ.ง ๑.๑
ในบ้ำน
ตัวชี้วดั ที่ควรรู้ ป.๑/๑
ของเรำ
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ.ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
มฐ. ส ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓

๘

สุนทรียศิลป์ มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๕
มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
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สำระกำรเรียนรู้
- ทักษะการทำางานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา
และปลอดภัย
- การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการ
ดำารงชีวิต การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนและ
ของใช้ส่วนตัว
- การดูแลตนเองในการแต่งกาย

เวลำ
(ชั่วโมง)
๑๕

- ข้อมูลที่น่าสนใจ แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
- ความหมายและความแตกต่ า งของอำ า นาจ
ตามบทบาท สิทธิหน้าทีใ่ นครอบครัวและโรงเรียน
- กิจกรรมตามกระบวนประชาธิปไตยในครอบครัว
- สมาชิกในครอบครัว
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์

- ลักษณะรูปร่างและขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัว
ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
- ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมรอบตัว
- ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน
ทัศนศิลป์
- การสร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี
ด้วยเทคนิค ง่ายๆ
- การวาดภาพระบายสี ภ าพธรรมชาติ ต าม
ความรู้สึกของตนเอง
- งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำาวัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๐

หน่วย
ที่
๘

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

สุนทรียศิลป์ มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๕.
มฐ. ศ ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ. ศ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๖
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๗
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒

สำระกำรเรียนรู้
- สิง่ ของต่าง ๆ สามารถก่อกำาเนิดเสียงทีแ่ ตกต่างกัน
- ลั ก ษณะของเสี ย งดั ง -เบาและความช้ า -เร็ ว
ของจังหวะ
- การท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ
- ร่วมกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน
- ความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ ในชีวิตประจำาวัน

เวลำ
(ชั่วโมง)
๓๐

- บรรยายหรือเล่าถึงเพลงในท้องถิ่น
- ดนตรีในท้องถิ่นที่ชื่นชอบ
- การเลียนแบบการเคลื่อนไหว
- การแสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อสื่อความหมาย
แทนคำาพูด
- สิ่งที่ชอบจากการดูหรือร่วมแสดง
- การเล่นและการละเล่นของเด็กไทย
- สิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์
การอ่านออกเสียงคำาคล้องจองและข้อความสัน้ ๆ
ความหมายของคำาและข้อความที่อ่าน
การเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
การอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสมำ่าเสมอ
และนำาเสนอเรื่องที่อ่าน
- ความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
สำาคัญในชีวิตประจำาวัน

-

- การคัดลายมือตัวเต็มบรรทัด
- การเขียนสื่อสารด้วยคำาและประโยคง่าย ๆ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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หน่วย
ที่
๘

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

สุนทรียศิลป์ มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๔
มฐ. ท ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒

๙

ถิ่นไทย
วิไลศิลป์

มฐ. ส ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. ส ๔.๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
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สำระกำรเรียนรู้
- รับฟังคำาแนะนำา คำาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
- การตอบคำาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่
เป็นความรู้และความบันเทิง
- การพูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์

เวลำ
(ชั่วโมง)
๓๐

- การท่องจำาบทอาขยานตามที่กำาหนดและบท
ร้อยกรองตามความสนใจ
- การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่
และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ
เครื่องใช้หรือการดำาเนินชีวิตของตนเองกับ
สมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองในปัจจุบัน
- บอกวันเดือน ปี และการนับช่วงเวลาตาม
ปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน
- เรียงลำาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำาวันตาม
วัน เวลา ที่เกิดขึ้น
- บอกประวั ติ ค วามเป็ น มาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองในปัจจุบัน
- ความหมายและความสำาคัญของสัญลักษณ์
สำาคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
- สิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๐

หน่วย
ที่
๙

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้
ถิ่นไทย
วิไลศิลป์

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ. ท ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๕
มฐ. ง พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ. ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑

๑๐

อำเซียน
ศึกษำ

มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป๑/๒
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๑/๑

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชั่วโมง)

- ความหมายของคำาและข้อความที่อ่าน
- อภิปรายถาม-ตอบเกีย่ วกับเรื่องที่อ่าน

๓๐

- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- การเขียนสื่อสารด้วยคำาและประโยคง่าย ๆ
- การอ่านและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
และเลขไทย
- รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งของต่าง ๆ
รอบตัว ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
- การวาดภาพระบายสี ภ าพธรรมชาติ ต าม
ความรู้สึกของตนเอง
- สมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพัน
ของสมาชิกที่มีต่อกัน
- สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
- ข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

๑๕

- ความเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม สิง่ ของ
เครื่องใช้ หรือการดำาเนินชีวิตของอดีตกับ
ปัจจุบันที่เป็นรูปธรรม และใกล้ตัวเด็ก เช่น
เทคโนโลยีทางการเกษตร วิวัฒนาการ การ
คมนาคม การสื่อสาร ฯลฯ
- สาเหตุและผลของการเปลีย่ นแปลงของสิง่ ต่าง ๆ
ตามกาลเวลา

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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หน่วย
ที่
๑๐

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้
อำเซียน
ศึกษำ

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๔.๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒

มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๗
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชีว้ ดั ทีต่ อ้ งรู้ ป. ๑/๓
ตัวชีว้ ดั ทีต่ อ้ งรู้ ป.๑/๕
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑

14

สำระกำรเรียนรู้
- ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรม ในชุมชนที่ใกล้
ตัวนักเรียน เช่น วัด ตลาด พิพิธภัณฑ์ มัสยิด
โบสถ์คริสต์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
- คุณค่าและความสำาคัญ ของแหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน ในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
เป็นแหล่งเรียนรู้
- การอ่านเครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ใน
ชีวิตประจำาวัน
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดินนำ้ามัน
ดินสอ พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีนำ้า ดินสอสี
สร้างงานทัศนศิลป์
- การทดลองสีดว้ ยการใช้สนี าำ้ สีโปสเตอร์ สีเทียน
และสีจากธรรมชาติ ที่หาได้ในท้องถิ่นโดย
การวาดภาพ
- ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิต
ประจำาวัน แบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และ
แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

เวลำ
(ชั่วโมง)
๑๕

ส่วนที่ ๒

มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จ�ำนวน ๑๕ ชั่วโมง
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
มำตรฐำน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัด ป.๑/๒ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
มำตรฐำน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์ และการเปลีย่ นแปลง
ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตระหนักถึงความสำาคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน
มำตรฐำน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำารง
ความเป็นไทย
ตัวชี้วัด ป.๑/๒ บอกสถานที่สำาคัญ ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
มำตรฐำน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.๑/๗ บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์สำาคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำาวัน
มำตรฐำน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน
ตัวชี้วัด ป.๑/๓ มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์
ตัวชี้วัด ป.๑/๕ วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ ตามความรู้สึกของตนเอง
มำตรฐำน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

กำรทักทำย อำกัปกิริยำ

เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้ำน

สถำนที่ส�ำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม

ศำสนำและควำมเชื่อ

ธรรมเนียมปฏิบัติ

เพื่อให้กำรอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรมมีควำมสงบสุข กำรปฏิบัติตนถือเป็นสิ่งจ�ำเป็น

เรียนรู้ และรู้จักประเทศเพื่อนบ้ำนในกลุ่มอำเซียน
ในลักษณะเด่น
ควำมเหมือน ควำมต่ำง และแง่มุมต่ำง ๆ

ทิศและที่ตั้ง

หน่วยย่อยที่ ๒ สัมพันธ์ฉันมิตร
(๕ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
(๑๐ ชั่วโมง)

ล�ำดับกำรน�ำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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- ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน
- คำาทักทาย
- การระบายสีภาพชุดแต่งกาย

แผนที่ ๔ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ประเทศในอาเซียน (๒ ชั่วโมง)

- ศาสนา และความเชื่อในประเทศอาเซียน
ความเหมือนและความต่าง ในการนับถือ
ศาสนา ของประเทศในอาเซียน

แผนที่ ๓ ศาสนา และความเชื่อ (๒ ชั่วโมง)

- ทิศ สัญลักษณ์ ของทิศ ที่ตั้ง และ ลักษณะ
ภูมิประเทศของประเทศในกลุ่มอาเซียน
- แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- ธงชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียน
- วาดภาพสัญลักษณ์ทิศ สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์

แผนที่ ๒ ทิศและที่ตั้ง (๒ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๒
สัมพันธ์ฉันมิตร
(๕ ชั่วโมง)

- สถานที่สาำ คัญ/แหล่งท่องเที่ยว ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน
- วาดภาพสถานที่สาำ คัญ
- การเล่าเรื่องสถานที่สาำ คัญในชุมชน

แผนที่ ๕ สถานที่สาำ คัญและ แหล่ง
ท่องเที่ยวในอาเซียน (๒ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๑
เพื่อนบ้ำนของเรำ
(๑๐ ชั่วโมง)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐
อำเซียนศึกษำ
(๑๕ ชั่วโมง)

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญลักษณ์อาเซียน
- คำาขวัญของ ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- การวาดภาพระบายสี ดวงตราอาเซียน

แผนที่ ๑ เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน
(๒ ชั่วโมง)

ธรรมเนียมปฏิบัติ เป็นแนวปฏิบัติทางด้านวัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศ ที่มีทั้งความเหมือนและความต่าง

แผนที่ ๒ ธรรมเนียมปฏิบัติ
(๓ ชั่วโมง)

การทักทาย /อากัปกริยาต่างๆ เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของกลุ่มคนในอาเซียน

แผนที่ ๑ การทักทาย/อากัปกริยาของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๒ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๑
เพื่อนบ้ำนของเรำ

หน่วยย่อยที่ ๑
จ�ำนวนเวลำเรียน ๑๐ ชั่วโมง

ใบสรุปหน้ำหน่วยย่อย

ชื่อหน่วยย่อย เพื่อนบ้ำนของเรำ
จ�ำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๕ แผน

สำระส�ำคัญของหน่วย
กลุ่มอาเซียน เป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๑๐ ประเทศ ในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อเป็นการรวมกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียว ดังนั้น เราจึงมีความจำาเป็นที่จะเรียนรู้ และรู้จัก
แง่มุมต่าง ๆ ทั้งที่ตั้ง ลักษณะเด่น ความเหมือน และความต่าง ของประเทศเหล่านั้น
มำตรฐำนและตัวชี้วัด
มำตรฐำน ส ๑.๒
มำตรฐำน ส ๔.๒
มำตรฐำน ส ๔.๓
มำตรฐำน ท ๑.๑
มำตรฐำน ศ ๑.๑
มำตรฐำน พ ๓.๑

ป.๑/๒
ป.๑/๑
ป.๑/๒
ป.๑/๗
ป.๑/๓ ป.๑/๕
ป.๑/๑

ล�ำดับกำรเสนอแนวคิด
เรียนรู้ และรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ในด้านที่ตั้ง ลักษณะเด่น ความเหมือน ความต่าง และ
แง่มุมต่าง ๆ
โครงสร้ำงของหน่วย
แผนที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อแผน
เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน
ทิศและที่ตั้ง
ศาสนาและความเชื่อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
สถานที่สำาคัญ/แหล่งท่องเที่ยว

เวลำ
๒
๒
๒
๒
๒

หมำยเหตุ

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เพื่อนบ้ำนของเรำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
จ�ำนวน ๑๐ ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ ๑
เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้ำน
(๒ ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ ๕
สถำนที่ส�ำคัญและ
แหล่งท่องเที่ยวในอำเซียน
(๒ ชั่วโมง)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เพื่อนบ้ำนของเรำ
(๑๐ ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่ ๓
ศำสนำ และควำมเชื่อ
(๒ ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่ ๔
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม
(๒ ชั่วโมง)

24

ชั่วโมงที่ ๒
ทิศและที่ตั้ง
(๒ ชั่วโมง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ค�ำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้ำน

เวลำ ๒ ชั่วโมง

๑. สำระส�ำคัญของแผน
การรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน จะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของกลุ่ม เช่น สัญลักษณ์ คำาขวัญ เพลง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรน�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ขอบข่ำยเนื้อหำ
เป็นการเรียนรู้ เรื่อง สัญลักษณ์ของอาเซียน สังเกตการทำางาน การมีสมาธิกับงาน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ
๑.๑ ภาพดวงตราอาเซียน
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้
๒.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน
๒.๒ ใบงาน
๒.๓ ใบความรู้
๓) การวัดและประเมินผล
๓.๑ ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๓.๒ ประเมินผลงานนักเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติม
ในการเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ เช่น การระบายสีภาพต่าง ๆ การเขียนคำาขวัญ ครูสามารถให้นักเรียนฝึก
นอกเวลาเรียนได้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้ำน

บูรณำกำรกลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ชิ ำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

แนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ขั้นน�ำ
ขั้นสอน
ขั้นสรุป
กำรวัดและประเมินผล

26

๑. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับมาตรฐานตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ทดสอบก่อนเรียน
๓. เปิดเพลงอาเซียนร่วมใจให้นักเรียนฟัง นักเรียนแสดงท่าประกอบ
๔. ศึกษา ภาพสัญลักษณ์อาเซียน ตามใบความรู้ เรื่อง ดวงตราอาเซียน
๕. นักเรียนทำาใบงานที่ ๐๑ เรื่อง ดวงตราอาเซียน
๖. ดวงตราอาเซียน และคำาขวัญอาเซียน เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียน
ซึ่งมี ๑๐ ประเทศ
- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินผลงานนักเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ขัน้ น�ำ
อาเซียน
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้นักเรียนทราบ
- การวาดภาพระบายสี ดวงตรา ๒. นักเรียนทำาแบบทดสอบก่อนเรียน โดยสนทนาและตอบคำาถามจากครู
อาเซียน
ขั้นสอน
๓. ครูเปิดเพลงอาเซียนร่วมใจให้นักเรียนฟัง
๔. นักเรียนแสดงท่าประกอบ ให้นักเรียนแสดงหลายๆ รอบ
ขั้นสรุป
๕. ครูสรุปให้นักเรียนทราบว่า เพลงอาเซียนร่วมใจ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียน ซึ่งมีทั้งหมด
๑๐ ประเทศ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๒)
ควำมรู้
ขั้นน�ำ
๑. บอกสัญลักษณ์ของอาเซียนได้
๖. ครูทบทวนโดยใช้เสียงเพลงอาเซียนร่วมใจ
ทักษะ
๗. นักเรียนแสดงท่าประกอบ
๑. การวาดภาพระบายสี
ขั้นสอน
๒. การเขียนภาษาไทย
๘. ครูให้นักเรียนดูภาพ ดวงตราอาเซียน แล้วร่วมกันอภิปราย เกี่ยวกับดวงตราอาเซียน
คุณธรรม/จริยธรรม/คุณลักษณ์อัน ๙. นักเรียนทำาใบงานที่ ๐๑ เรื่อง ดวงตราอาเซียน
พึงประสงค์
ขั้นสรุป
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๑๐. ดวงตราอาเซียน เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียน ซึ่งมี ๑๐ ประเทศ
๒. มุ่งมั่นในการทำางาน
๓. มีส่วนร่วมในกิจกรรม
๔. มีความสามัคคี

กำรวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับประเทศ
อาเซียน โดยการทดสอบ
๒. ประเมินผลงานนักเรียน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีกำร
๑. การทดสอบ
๒. การประเมินผลงานนักเรียน/ชิน้ งาน
๓. สังเกตการทำางาน
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบ
๒. แบบประเมินผลงานนักเรียน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามที่กำาหนด

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. เพลงอาเซียนร่วมใจ
๒. ภาพดวงตราอาเซียน
๓. ใบความรู้ เรื่อง ดวงตราอาเซียน
ภำระงำน / ชิ้นงำน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง ดวงตราอาเซียน

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ : หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้ำน
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

๒๖



แบบทดสอบก่ออนเรี
แบบทดสอบก่
นเรียยนน

หน่วยกำรเรี
้ที่ ๑๐เรืเรื่อง่องอาเซี
อำเซียยนศึ
นศึกกษา
ษำ หน่
นของเรำ
หน่วยการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ๑๐
หน่ววยย่ยย่ออยทียที่ ๑่ ๑เรื่อเรืงเพื
่อง ่อเพืนบ้่อำนบ้
านของเรา
ชั้นประถมศึ
กษำปี
ำนวน ๕๕ข้ข้ออจ�จำนวน
คะแนน
ชั้นประถมศึ
กษาปี
ที่ ท๑ี่ ๑ จจ�านวน
านวน๑๐๑๐
คะแนน



นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ ให้ถูกต้อง ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน

มิงกาลาบา


ภาพที่ ๒

ภาพที่ ๑

ภาพที่ ๔
คาถาม

28



๑. ภาพที่ ๑ แสดงถึงอะไร
๒. ภาพที่ ๒ เป็นสัญลักษณ์ของอะไร
๓. ภาพที่ ๓ เป็นคากล่าวทักทายของประเทศใด
๔. ภาพที่ ๔ เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาใด
๕. ภาพที่ ๕ เป็นอาหารประจาชาติใด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ภาพที่ ๓

ภาพที่ ๕

บ ๑๐.๑/ผ ๑-๐๑

ใบงำนที่ ๐๑

เรื่อง วำดภำพดวงตรำอำเซียน
ค�ำชี้แจง

๑. ให้นักเรียนวาดภาพดวงตราอาเซียน และ ระบายสีให้สวยงาม
๒. นักเรียนเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน

ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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๒๘



ใบความรู้ เรื่อง ดวงตราอาเซียน


ใบควำมรู้ เรื่อง ดวงตรำอำเซียน
ดวงตราอาเซียน
ดวงตรำอำเซียน

น้าเงิน แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ
น�้ำเงิน แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ
แดง บ่งชี้ความกล้าหาญและ ความก้าวหน้า
แดง
บ่งชี้ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า
ขาว แสดงความบริสุทธิ์
ขำว
สุทธิ์ เจริญรุ่งเรือง
เหลือง เป็แสดงความบริ
นสัญลักษณ์ของความ
เหลือง เป็นสัญลักษณ์ของความ เจริญรุ่งเรือง
รวงข้าว แสดงถึง ความใฝ่ฝันของบรรดาผู้ก่อตั้งอาเซียนให้มีอาเซียนที่ประกอบด้วยบรรดาประเทศ
รวงข้
ำว แสดงถึ
ง นความใฝ่
ันของบรรดาผู
้ก่อาตังมี้งอาเซี
ยนให้มีอาเซีนยหนึ
นที่ง่ปเดีระกอบด้
ทั้งหมดในเอเชี
ยตะวั
ออกเฉียฝงใต้
ผูกพันกันอย่
มิตรภาพและเป็
ยว วยบรรดาประเทศ
ทั้งหมดในเอเชี
ยตะวันออกเฉี
วงกลม แสดงถึ
งเอกภาพของอาเซี
ยน ยงใต้ ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว
วงกล แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

บ ๑๐.๑/ผ ๑-๐๑

เฉลยใบงำนที่ ๐๑

เรื่อง วำดภำพดวงตรำอำเซียน
๒๘



ค�ำชี้แจง

๑. ให้นักเรียนวาดภาพดวงตราอาเซียน และ ระบายสีให้สวยงาม
ใบความรู้ และแลกเปลี
เรื่อง ดวงตราอาเซี
๒. นักเรียนเสนอผลงาน
่ยนเรียนรู้กับเพืย่อนน


ดวงตรำอำเซียน
ภำพชื่อ........................................................................

ดวงตราอาเซียน

น้าเงิน แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ
แดง บ่งชี้ความกล้าหาญและ ความก้าวหน้า
ขาว แสดงความบริ
สุทธิ์
ชื่อ.....................................................สกุ
ล...........................................เลขที่...............ชั้น................
เหลือง เป็นสัญลักษณ์ของความ เจริญรุ่งเรือง
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
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ี่ ๑๐ อาเซี
กษา ยชั้นนที
ประถมศึ
กษาปีที่ ๑ (ฉบัว
บปรั
บปรุง)
รวงข้าว แสดงถึง ความใฝ่ฝันของบรรดาผู้ก่อหน่ตัว้งยการเรี
อาเซียนรูย้ทนให้
มยีอนศึาเซี
่ประกอบด้
ยบรรดาประเทศ
ทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว
วงกลม แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน

ค�ำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ ทิศและที่ตั้ง

เวลำ ๒ ชั่วโมง

๑. สำระส�ำคัญของแผน
ทิศ เป็นตัวกำาหนดที่ตั้งของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรน�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ขอบข่ำยเนื้อหำ
เป็นการเรียนรู้ เรื่อง สัญลักษณ์ทิศ ที่ตั้งของประเทศในกลุ่มอาเซียน ในทิศต่าง ๆ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ
๑.๑ สัญลักษณ์ทิศ
๑.๒ แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้
๒.๑ ใบงาน
๒.๒ ใบความรู้
๓) การวัดและประเมินผล
๓.๑ ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๓.๒ ประเมินผลงานนักเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติม
ในการเรียนรู้เรื่องทิศและที่ตั้ง ที่ใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์แทนประเทศนั้น ๆ ครูอาจจะให้นักเรียน
เรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนก็ได้ เช่น การระบายสีธงชาติ การเขียนชื่อประเทศให้ตรงกับธงชาติ
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ทิศและที่ตั้ง

บูรณำกำรกลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ชิ ำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

แนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ขั้นน�ำ
ขั้นสอน

๑. ทบทวนความรู้เดิม
๒. นักเรียน เรียนรูเ้ รื่อง หันซ้าย หันขวา
๓. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง ทิศ
๔. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง แผนที่ประเทศเพื่อนบ้าน
๕. นักเรียนทำาใบงานที่ ๐๑-๐๒

ขั้นสรุป
กำรวัดและประเมินผล

๖. ทิศ เป็นตัวกำาหนดที่ตั้งของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน
- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินผลงานนักเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ขอบเขตเนื้อหำ
สอนครั้งที่ ๑ เวลำ ๑ ชั่วโมง
- ศึกษาเรื่องทิศ สัญลักษณ์ของทิศ ขั้นน�ำ
ที่ตั้ง สัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศ ๑. ครูทบทวนความรู้เดิม ด้วยเพลงอาเซียน
แผนที่ และ ธงชาติ ของประเทศ ๒. ครูแนะนำานักเรียน เรื่อง ซ้าย-ขวา เพื่อนำาไปสู่การเรียนรู้เรื่องทิศ
ในกลุ่มอาเซียน
ขั้นสอน
- วาดภาพสัญลักษณ์ทิศ
๓. ครูนำาภาพทิศ มาให้นักเรียนศึกษา โดยชี้แนะว่าเมื่อหันหน้าเข้าหาสัญลักษณ์ทิศ ทิศตะวันออกอยู่
ขวามือ ทิศตะวันตกอยู่ซ้ายมือ
๔. นักเรียนฝึกอ่านชื่อทิศ
๕. นักเรียนฝึกเขียนสัญลักษณ์ทิศ
๖. นักเรียนทำาใบงานที่ ๐๑ เรื่อง สัญลักษณ์ทิศ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป
ควำมรู้
๗. ทิศเป็นตัวบอกตำาแหน่ง ที่ตั้งของประเทศในกลุ่มอาเซียน
๑. บอกสัญลักษณ์ของอาเซียนได้
สอนครั้งที่ ๒ เวลำ ๑ ชั่วโมง
๒. บอกธงชาติของประเทศในกลุ่ม ขั้นน�ำ
อาเซียนได้
๘. ครูทบทวนโดยใช้เสียงเพลงอาเซียนร่วมใจ
ทักษะ
๙. นักเรียนแสดงท่า ซ้ายหัน ขวาหัน
๑. การระบายสี
ขั้นสอน
๒. การอ่าน
๑๐. ครูให้นักเรียน ดูแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านชื่อประเทศต่าง ๆ
๓. การเขียน
๑๑. ครูนำาภาพธงชาติมาให้นักเรียนดู จับคู่ภาพธงชาติกับประเทศและบอกได้ว่าอยู่ด้านซ้าย ขวา บน ล่าง
คุณธรรม/จริยธรรม/คุณลักษณ์อัน
เมื่อใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
พึงประสงค์
๑๒. นักเรียนทำาใบงานที่ ๐๒ เรื่อง จับคู่ ทิศกับธงชาติ
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ขั้นสรุป
๒. มุ่งมั่นในการทำางาน
๑๓. ทิศเป็นตัวบอกตำาแหน่ง ที่ตั้งของประเทศในกลุ่มอาเซียน และธงชาติ สัญลักษณ์ของประเทศนั้นๆ
๓. มีส่วนร่วมในกิจกรรม
๔. มีความสามัคคี

กำรวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ ทิศ ที่ตั้ง
ของประเทศ ในกลุ่มอาเซียน
๒. ประเมินทักษะ การสื่อสาร การ
ทำางานกลุ่ม การเขียนคำา
๓. การประเมินคุณธรรมจริยธรรม/
คุณลักษณะฯ
วิธีกำร
๑. การประเมินความรู้จากแบบฝึก
๒. สังเกตการทำางาน
เครื่องมือ
๑. แบบฝึกที่ ๐๑-๐๒
๒. แบบสังเกตการทำางานกลุ่ม
๓. แบบประเมินคุณลักษณะฯ
เกณฑ์กำรประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์ตามที่กำาหนด

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เพลงอาเซียนร่วมใจ
๒. ภาพทิศ
๓. ใบความรู้ เรื่อง สัญลักษณ์ทิศ
๔. แผนที่ประเทศอาเซียน
๕. ภาพธงชาติ
ภำระงำน และชิ้นงำน
๑. ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง สัญลักษณ์ทิศ
๒. ใบงานที่ ๐๒ เรือ่ ง จับคูท่ ศิ กับธงชาติ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ : หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ทิศและที่ตั้ง
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

บ ๑๐.๑/ผ ๒-๐๑

ใบงำนที่ ๐๑

เรื่อง วำดภำพดวงตรำอำเซียน
ค�ำชี้แจง

๑. ให้นักเรียนวาดภาพสัญลักษณ์ของทิศ ให้ถูกต้อง
๒. นักเรียนนำาเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน

ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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๓๔





บ ๑๐.๑/ผ ๒-๐๒
บ.๑๐.๑/ผ.๒-๐๒

ใบงานที่ ่ ๐๒
ใบงำนที
๐๒

เรืเรื่อ่องง จัจับบคูคู่ท่กิศกัับบธงชำติ
ธงชาติ
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนจับคู่ทิศ กับ ธงชาติ โดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ให้ถูกต้อง
่ยนเรีโดยให้
ยนรู้กับปเพื
่อน
ค�ำชี้แจง ๒. นักเรีย๑.นนาเสนอผลงาน
ให้นักเรียนจับและแลกเปลี
คู่ทิศ กับ ธงชาติ
ระเทศไทยเป็
นศูนย์กลาง ให้ถูกต้อง


๒. นักเรียนนำาเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน







ทิทิศศเหนื
เหนืออ





ทิทิศศตะวั
ตะวันนออก
ออก









ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้
ตะวันออกเฉียงใต้
ทิศใต้






ชื่อ.......................................................สกุล..............................................เลขที่...............ชั้น..........
ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)




๓๕

ใบควำมรู้ที่ ๐๑ เรื่อง ชื่อทิศ และสัญลักษณ์ของทิศ

๐๑วยย่
เรื่อองยที
ชื่อ่ ทิ๑ศแผนกำรเรี
และสัญลักษณ์
หน่วยกำรเรีใบความรู
ยนรู้ที่ ๑๐้ที่ หน่
ยนรูข้ทองทิ
ี่ ๒ ศเรื่อง ทิศและที่ตั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ หน่วยย่อยที่ ๑ แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ทิศและที่ตั้ง

N
S
E
W



N = NORTH = ทิศเหนือ
= NORTH = ทิศเหนือ
S = SOUTH = ทิศใต้
= SOUTH = ทิศใต้
E = EAST
= ทิศตะวันออก
= W EAST
=
นออก
= WEST =ทิศตะวั
ทิศตะวั
นตก
= WEST
= ทิศตะวันตก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรี
ย
 นรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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๓๖



ใบควำมรู
ี่ ๐๒
ง แผนที
่ประเทศในกลุ
อำเซียนยน
ใบความรู้ส้ทาหรั
บครูเรื
ที่ ่อ๐๒
เรื่อง แผนที
่ประเทศในกลุ่ม่มอาเซี



วยการเรี
ยนรู
ี่ ๐๑หน่
หน่ววยย่
ยย่ออยที
ยที่ ๑ แผนการเรี
่ตั้ง ่ตั้ง
หน่วหน่ยกำรเรี
ยนรู
้ที่ ้ท๑๐
แผนกำรเรียยนรูนรู้ที่ ้ท๒ี่ ๒เรื่อเรืง่อทิงศทิและที
ศและที

ที่มาของแผนที่ : http://www.smdee.com
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบควำมรู้ส�ำหรับนักเรียน/ครู เรื่อง ภำพธงชำติของประเทศในกลุ่มอำเซียน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ หน่วยย่อยที่ ๑ แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ทิศและที่ตั้ง

รำชอำณำจักรกัมพูชำ

บรูไน ดำรุสซำลำม

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม

เมียนมำร์

สำธำรณรัฐสิงคโปร์

รำชอำณำจักรไทย

สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย

มำเลเซีย

สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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๓๘



บ ๑๐.๑/ผ ๒-๐๑


เฉลยใบงำนที่ ๐๑

บ.๑๐.๑/ผ.๒-๐๑

เรื่องเฉลยใบงานที
วำดภำพสั่ ญ๐๑ลักษณ์ทิศ
เรื่อง วาดภาพสัญลักษณ์ทิศ



ให้นักเรีญยลันวาดภาพสั
คาชีค�้แำชีจง้แจง๑. ให้นักเรีย๑.
นวาดภาพสั
กษณ์ของทิศญให้ลักถูกษณ์
ต้อขง องทิศ ให้ถูกต้อง
๒. นักเรียนน๒.าเสนอผลงาน
่ยนเรีและแลกเปลี
ยนรู้กับเพื่อน่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
นักเรียนนำและแลกเปลี
าเสนอผลงาน

(อยู่ในดุลพินิจของครู รูปอาจจะไม่เหมือนกัน)

(อยูใ่ นดุลพินิจของครู รู ปอาจจะไม่เหมือนกัน)

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์การประเมิ
คะแนนเต็
ม ๑๐น คะแนน
ม ๑๐ญลัคะแนน
๑.คะแนนเต็
วาดภาพสั
กษณ์ของทิศ ได้ถูกต้อง
๑. วาดภาพสัญลักษณ์ของทิศ ได้ถูกต้อง ๒. ระบายสีได้สวยงาม ๓. ทันเวลาที่กาหนด
๒. ระบายสีได้สวยงาม
๔. สามารถนาเสนอผลงานได้
๓. ทันเวลาที่กำาหนด
๔. สามารถนำาเสนอผลงานได้
ชื่อ.......................................................สกุล..............................................เลขที่...............ชั้น..........
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ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที
่...............ชั้น................

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๔





บ ๑๐.๑/ผ ๒-๐๒
บ.๑๐.๑/ผ.๒-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
ใบงำนที
่ ๐๒

เรืเรื่อ่อง ง จัจับบคูคู่ทิศ่กกัับบธงชำติ
ธงชาติ
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนจับคู่ทิศ กับ ธงชาติ โดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ให้ถูกต้อง
่ยนเรีโดยให้
ยนรู้กับปเพืระเทศไทยเป็
่อน
ค�ำชี้แจง ๒. นักเรีย๑.นนาเสนอผลงาน
ให้นักเรียนจับและแลกเปลี
คู่ทิศ กับ ธงชาติ
นศูนย์กลาง ให้ถูกต้อง


๒. นักเรียนนำาเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน







ทิทิศศเหนื
เหนืออ





ทิทิศศตะวั
ตะวันนออก
ออก









ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้
ตะวันออกเฉียงใต้
ทิศใต้






ชื่อ.......................................................สกุล..............................................เลขที่...............ชั้น..........
ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................








ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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ค�ำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ ศำสนำและควำมเชื่อ

เวลำ ๒ ชั่วโมง

๑. สำระส�ำคัญของแผน
ศาสนาและความเชื่อ ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีทั้งความเหมือนและความต่าง การเรียนรู้จะทำาให้เข้าใจ
ซึ่งกันและกัน และทำาให้ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างราบรื่น
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรน�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ขอบข่ำยเนื้อหำ
เป็นการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนาและความเชื่อของประชากร ในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งด้านความเหมือนและ
ความต่าง
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ
๑.๑ ภาพสัญลักษณ์ของศาสนา
๑.๒ แผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้
๒.๑ ใบงาน
๒.๒ ใบความรู้
๓) การวัดและประเมินผล
๓.๑ ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๓.๒ ประเมินผลงานนักเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติม
ในการเรียนรู้เรื่อง ศาสนาและความเชื่อ ครูอาจจะหาภาพที่เกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อ หรือ
ภาพยนตร์สั้นมาให้นักเรียนศึกษา
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ศำสนำและควำมเชื่อ

บูรณำกำรกลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ชิ ำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

แนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ขั้นน�ำ

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
กำรวัดและประเมินผล

๑. ทบทวนความรู้เดิม สนทนาเรื่องศาสนาในประเทศไทย และศาสนา
ที่นักเรียนนับถือ
๒. การนั่งสมาธิ สนทนาความสำาคัญของการนั่งสมาธิกับศาสนาพุทธ
๓. เรียนรู้เรื่อง สัญลักษณ์ของศาสนา
๔. ทำาใบงานที่ ๐๑ เรื่อง สัญลักษณ์ของศาสนา
๕. เรียนรู้เรื่อง กิจกรรมของศาสนา
๖. ทำาใบงานที่ ๐๒ เรื่อง กิจกรรมของศาสนา
๗. ศาสนาเป็นความเชื่อ ที่สร้างความยึดเหนี่ยวให้คนอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
โดยอาศัย สัญลักษณ์ของศาสนาต่าง ๆ และ กิจกรรมของศาสนา
ในแต่ละศาสนา ของประเทศในกลุ่มอาเซียน
- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินผลงานนักเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรม ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นน�ำ
๑. นักเรียนและครู นั่งสมาธิร่วมกัน
๒. ครูแสนทนากับนักเรียนว่า การนั่งสมาธิเกี่ยวกับศาสนาใด

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรภาพ ที่ ๐๑ สัญลักษณ์ของ
ศาสนา
๒. ใบความรู้สำาหรับนักเรียน เรื่อง
กิจกรรมของศาสนา
๓. ใบความรู้ครู เรื่อง ความเหมือน
ขั้นสอน
และความต่าง ด้านศาสนาและ
๓. เลือกตัวแทนนักเรียน ๓ คน นำาภาพสัญลักษณ์ ของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม
ความเชื่อ ของประเทศอาเซียน
(ตามบัตรภาพที่ ๐๑ สัญลักษณ์ของศาสนา ) มาให้นักเรียนดู สนทนากับนักเรียน ภาพนี้เกี่ยวกับอะไร
๔.
ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง สัญลักษณ์ของ
สำาคัญอย่างไร ครูให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องศาสนาต่าง ๆ ในอาเซียน ให้มากขึ้น
ศาสนา
๔. นักเรียนทำาใบงานที่ ๐๑ สัญลักษณ์ของศาสนา
๕. ใบงานที่ ๐๒ เรื่อง กิจกรรมของ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ศาสนา
ขั้นสรุป
ควำมรู้
๑. บอกชื่ อ ศาสนาของประเทศใน ๕. ครูสรุปให้นักเรียนทราบ ว่าศาสนาแต่ละศาสนา มีสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองไม่เหมือนกัน ภำระงำน / ชิ้นงำน
๑. ใบงานที่ ๐๑-๐๒
กลุ่มอาเซียน ได้ถูกต้อง
กิ
จ
กรรม
ชั
ว
่
โมงที
่
๒
๒. บอกสัญลักษณ์ และกิจกรรมของ
กำรวัดและประเมินผล
ขั้นน�ำ
ศาสนาต่าง ๆได้
๑. ประเมินจากผลงานนักเรียน
๖. ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่องสัญลักษณ์ของศาสนา
ทักษะ
๒. ประเมินทักษะการทำางานกลุ่ม
๑. การทำางานกลุ่ม
๓. ประเมินคุณธรรม
คุ ณ ธรรม/จริ ย ธรรม/คุ ณ ลั ก ษณ์ ขั้นสอน
๗. ครูให้นักเรียนดูภาพกิจกรรมของศาสนา ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเรื่องความเหมือน ความต่าง ของ วิธีกำร
อันพึงประสงค์
๑. ประเมินผลงานนักเรียน
กิจกรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. การสังเกตการทำางานกลุ่ม
๘. นักเรียนทำาใบงานที่ ๐๒ เรื่องกิจกรรมของศาสนา
๒. มุ่งมั่นในการทำางาน
เครื่องมือ
๓. มีส่วนร่วมในกิจกรรม
๑. แบบประเมินผลงานนักเรียน
ขั้นสรุป กิจกรรมรวมชั้น
๔. มีความสามัคคี
๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ความเหมือนและความต่างของศาสนาและความเชื่อ ของประเทศในกลุ่ม ๒. แบบสังเกต การทำางานกลุ่ม
๓. แบบประเมินคุณธรรม
อาเซียน
เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามที่กำาหนด

ขอบเขตเนื้อหำ
ศาสนาเป็นความเชื่อ ที่สร้าง
ความยึดเหนี่ยวให้คนอยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะ
- สัญลักษณ์ของศาสนาต่าง ๆ
- กิจกรรมของศาสนาในแต่ละ
ศาสนา ของประเทศในกลุ่มอาเซียน

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ : หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ แผนกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ศำสนำและควำมเชื่อ
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

บ ๑๐.๑/ผ ๓-๐๑

ใบงำนที่ ๐๑


 

บ ๑๐.๑/ผ.๓-๐๑
๑๐.๑/ผ.๓-๐๑
บ บ๑๐.๑/ผ.๓-๐๑

เรื่อใบงานที
งใบงานที
สัญลั่่ ก๐๑
ษณ์ของศำสนำ
่ ๐๑
ใบงานที
๐๑

เรื่อง สัญลักษณ์ของศาสนา
ษณ์ขของศาสนา
องศาสนา
เรืเรื่อ่องง สัสัญญลัลักกษณ์
คาชี้แจง นักเรียนบอกได้ว่าภาพนี้สัมพันธ์กับศาสนาใด
คคาชี
ภาพนี้ส้สัมัมวพัพั่านนภาพนี
ศาสนาใด
าชีค�้แ้แำจงชี้แจงนักเรียนบอกได้
ภาพนี
ธ์ธ์กกับับศาสนาใด
นักเรีวย่านบอกได้
้สัมพันธ์กับศาสนาใด











ชื่อ....................................สกุล................................เลขที่...........ชั้น................

ชื่อ.....................................................สกุ
ล...........................................เลขที
่...............ชั้น................
ชื่อ....................................สกุล................................เลขที
่...........ชั้น................
ชื่อ....................................สกุล................................เลขที่...........ชั้น................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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๔๔




๔๔



ใบงำนที
่ ๐๒
ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง กิเรืจ่อกรรมของศำสนำ
ง กิจกรรมของศาสนา



บ ๑๐.๑/ผ ๓-๐๒
บ.๑๐.๑/ผ.๓-๐๒

บ.๑๐.๑/ผ.๓-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
กรรมของศาสนา
นักเรียนแสดงความคิดเรืเห็่อนง กิว่จาเมื
่อเห็นภาพต่อไปนี้ นักเรียนจะคิดถึงกิจกรรมใด

คาชี้แจง
ค�ำชีค้แาชี
จง้แจง และศาสนาอะไร
ยนแสดงความคิ
น ่อเห็
ว่านเมืภาพต่
่อเห็นอภาพต่
้ นักดเรีถึยงกินจะคิ
ดถึงกิจกรรมใด
นักนัเรีกยเรีนแสดงความคิ
ดเห็นดว่เห็าเมื
ไปนี้ นักอเรีไปนี
ยนจะคิ
จกรรมใด
และศาสนาอะไร
และศาสนาอะไร
…………………………………………………

……………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………………

…………………………………………………
……………
……………
 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………




……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………
ชื่อ..................................................สกุลล...........................................เลขที
...........................................เลขที่...........ชั
้น................
ชื่อ.....................................................สกุ
่...............ชั
้น................
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ชื่อ..................................................สกุล...........................................เลขที่...........ชั้น................

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุ ง)

๔๕



บัตรภำพ สัญลักษณ์ของศำสนำ
บัตรภาพ สัญลักษณ์ของศาสนา



ศาสนาพุทธ

ศาสนาคริสต์

ศาสนาอิสลาม
http://www.jabchai.com



ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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๔๖



ใบควำมรู้

ใบความรู้
ภำพกิจกรรมของศำสนำ
ภาพกิจกรรมของศาสนา


การทาบุญตักบาตร
ของพุทธศาสนิกชน ในศาสนาพุทธ

พิธีศีลจุ่ม ของศาสนาคริสต์

การละหมาด ของศาสนาอิสลาม
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

บ ๑๐.๑/ผ ๓-๐๑

เฉลยใบงำนที่ ๐๑


 

บ ๑๐.๑/ผ.๓-๐๑
๑๐.๑/ผ.๓-๐๑
บ บ๑๐.๑/ผ.๓-๐๑

เรื่อใบงานที
งใบงานที
สัญลั่่ ก๐๑
ษณ์ของศำสนำ
่ ๐๑
ใบงานที
๐๑

เรื่อง สัญลักษณ์ของศาสนา
ษณ์ขของศาสนา
องศาสนา
เรืเรื่อ่องง สัสัญญลัลักกษณ์
คาชี้แจง นักเรียนบอกได้ว่าภาพนี้สัมพันธ์กับศาสนาใด
คคาชี
ภาพนี้ส้สัมัมวพัพั่านนภาพนี
ศาสนาใด
าชีค�้แ้แำจงชี้แจงนักเรียนบอกได้
ภาพนี
ธ์ธ์กกับับศาสนาใด
นักเรีวย่านบอกได้
้สัมพันธ์กับศาสนาใด

ศำสนำพุทธ










ศำสนำคริสต์
ศำสนำอิสลำม

ชื่อ....................................สกุล................................เลขที่...........ชั้น................

ชื่อ.....................................................สกุ
ล...........................................เลขที
่...............ชั้น................
ชื่อ....................................สกุล................................เลขที
่...........ชั้น................
ชื่อ....................................สกุล................................เลขที่...........ชั้น................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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บ ๑๐.๑/ผ ๓-๐๒

๔๔



เฉลยใบงำนที่ ๐๒

เรื่อง กิจกรรมของศำสนำ

บ.๑๐.๑/ผ.๓-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง กิจกรรมของศาสนา

ค�ำ้แชีจง้แจง นักเรียนแสดงความคิ
นักเรียนแสดงความคิ
ว่าเมื
่อเห็้ นนักภาพต่
อไปนี
เรียนจะคิดถึงกิจกรรมใด
คาชี
ดเห็น ว่าเมื่อดเห็เห็นนภาพต่
อไปนี
เรียนจะคิ
ดถึ้ งนักิจกกรรมใด
และศาสนาอะไร
และศาสนาอะไร
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

ตักบำตร ของศำสนำพุทธ

……………


……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

ละหมำด ของศำสนำอิสลำม



……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

ศีลจุ่ม ศำสนำคริสต์

ชืชื่อ่อ..................................................สกุ
ล...........................................เลขที
่...........ชั้น................
.....................................................สกุ
ล...........................................เลขที
่...............ชั้น................
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ค�ำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในอำเซียน

เวลำ ๒ ชั่วโมง

๑. สำระส�ำคัญของแผน
ความเหมือนและความต่าง ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ของประเทศในกลุ่มอาเซียน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรน�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ขอบข่ำยเนื้อหำ
เป็นการเรียนรู้ เรื่อง ความเหมือนและความต่าง ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ
๑.๑ ภาพเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในอาเซียน
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้
๒.๑ ใบงาน
๒.๒ ใบความรู้
๓) การวัดและประเมินผล
๓.๑ ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๓.๒ ประเมินผลงานนักเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติม
ในการเรียนรู้เรื่อง ความเหมือนและความต่าง ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ครู
สามารถให้นักเรียน ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ ตามความเหมาะสม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในอำเซียน

บูรณำกำรกลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ชิ ำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

แนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ขั้นน�ำ

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
กำรวัดและประเมินผล
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๑. ครูนำาภาพ กระทง มาให้นักเรียนศึกษา สนทนาซักถาม เคยเห็นหรือไม่
เรียกว่าอะไร ประเทศอื่น ๆ มีกิจกรรมอย่างนี้หรือไม่ (ตามใบความรู้
เรื่อง ภาพกระทง)
๒. ตัวแทนนักเรียน เล่าประสบการณ์ เกี่ยวกับประเพณีที่ตนรู้จัก สู่เพื่อนๆ ฟัง
โดยมีครูร่วมเล่าด้วย
๓. ครูให้ความรู้เพิ่มเติม ถึงประเพณีของเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ
๔. นักเรียนศึกษาประเพณีของเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
๕. ทำาใบงานที่ ๐๑ ประเพณีลอยกระทง
๖. ครูให้นักเรียนศึกษา ภาพวัฒนธรรมของอาเซียน
๗. นักเรียนทำาใบงานที่ ๐๒ เรื่อง ชุดแต่งกายของประเทศในกลุ่มอาเซียน
๘. ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ประกอบไปด้วย คำาทักทาย ชุดแต่งกาย อาหาร ประเพณีต่าง ๆ ซึ่งมีทั้ง
ความเหมือนและความต่าง
- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินผลงานนักเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ควำมรู้
๑. บอกลักษณะวัฒนธรรมของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน เช่น การแต่งกาย
วัฒนธรรมประเพณี อาหาร ดอกไม้
เครื่องดนตรี คำาทักทาย ได้ถูกต้อง
๒. บอกขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย นได้
ถูกต้อง
ทักษะ
๑. การเขียน และการพูด
๒. การระบายสี
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทำางาน
๓. รักความเป็นไทย

ขอบเขตเนื้อหำ
๑. ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วั ฒ นธรรมของประเทศในกลุ่ ม
อาเซียน ความเหมือนและความต่าง
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน
๒. การใช้คำาทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน
๓. การระบายสีภาพชุดแต่งกาย

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
กิจกรรม ชั่วโมงที่ ๑
๑. ใบความรู้เรื่อง ประเพณีลอย
ขั้นน�ำ
๑. ครูนำาภาพ กระทง มาให้นักเรียนศึกษา สนทนาซักถาม เคยเห็นหรือไม่ เรียกว่าอะไรประเทศอื่น ๆ กระทง
๒. ใบงานที่ ๐๑-๐๒
มีกิจกรรมอย่างนี้หรือไม่ ตามใบความรู้ เรื่อง ภาพกระทง
๓. บัตรภาพที่ ๐๑-๐๔
ขั้นสอน
ภำระงำน / ชิ้นงำน
๒. ครูให้ความรู้เรื่องวันลอยกระทง ที่ประเทศเพื่อนบ้านก็มีปฏิบัติกัน
๑. ใบงานที่ ๐๑-๐๒
๓. นักเรียนทำาแบบฝึกที่ ๐๑ เรื่อง ประเพณีลอยกระทง
กำรวัดและประเมินผล
ขั้นสรุป
๑. ประเมินความรูเ้ กีย่ วกับ วัฒนธรรม
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีประเพณีที่คล้ายคลึงกัน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เหมือนความต่า งของประเทศ
กิจกรรม ชั่วโมงที่ ๒
ในกลุ่มอาเซียน
๕. ทบทวน เรื่องประเพณีประเทศในกลุ่มอาเซียน
๒. ประเมินทักษะการเชื่อมโยงกับ
ขั้นสอน
ประเทศอาเซียน
๖. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพ การแต่งกาย อาหาร คำาทักทาย
๓. ประเมิ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม/
๗. สังเกตความเหมือนและความต่างของประเพณี วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
คุณลักษณะฯ
๘. นักเรียนทำาแบบฝึกที่ ๐๒ เรื่อง การแต่งกายของประเทศในกลุ่มอาเซียน
วิธีกำรปะเมิน
๑. ประเมิ น จากผลงานนั ก เรี ย น
ขั้นสรุป
และแบบฝึก
๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
๒. สังเกตการทำางาน
มีทั้งความเหมือนและความต่าง
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลงาน
๒. แบบสังเกตการทำางานกลุ่ม
๓. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม/
คุณลักษณะฯ
เกณฑ์กำรประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์ตามที่กำาหนด
๒. แบบสรุปผลการประเมินแบบฝึก

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ : หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ แผนกำรเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในอำเซียน
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑



บ ๑๐.๑/ผ ๔-๐๑
บ.๑๐.๑/ผ.๔-๐๑

ใบงำนที
่ ๐๑
ใบงานที่ ๐๑

ประเพณีลลอยกระทง
อยกระทง
เรืเรื่อ่องง ประเพณี
คาชี้แจง

ค�ำชี๑.้แจง
๑. ให้ภนาพให้
ักเรียสนระบายสี
นักเรียนระบายสี
วยงาม ภาพให้สวยงาม
๒. นักเรียน นำาเสนอผลงาน
๒. นักเรียน นาเสนอผลงาน

ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................
ชื่อ........................................................สกุล.........................................เลขที่...........ชั้น................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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บ ๑๐.๑/ผ ๔-๐๒

ใบงำนที่ ๐๑



บ.๑๐.๑/ผ.๔-๐๒

เรื่อง กำรระบำยสีชุดแต่งกำยของประเทศในกลุ่มอำเซียน
ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง การระบายสีชุดแต่งกายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ค�ำคชีาชี้แจง
นักเรียนระบายสี
ชุดแต่งกายของประเทศในกลุ
้แจง ๑. ให้น๑.ักเรีให้
ยนระบายสี
ชุดแต่งกายของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน ่มอาเซียน
๒.  นำาเสนอแลกเปลี
่วมกับเพื่อนๆ
๒. นาเสนอแลกเปลี
่ยนเรียนรู่ย้ร่วนเรี
มกัยบนรู
เพื่อ้รนๆ

นมาร์
เมีเมียยนมำร์

ลาว

ไทย
ไทย

ฟิฟิลลิปิปปินส์ส์

ลำว

มำเลเซี
มาเลเซียย

ที่มารูปภาพ : http://www.baanjomyut.com

ชื่อ....................................สกุล................................เลขที่...........ชั้น................

ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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บับัตรภาพที
่ ๐๑่ ๐๑
ชุดประจ
าชาติาชาติ
อาเซีอยาเซี
น ยน
ตรภาพที
ชุดประจ

 






  













 
























  

ฟิลิปปิ นส์





















 






ฟิลิปปินส์
























กัมพูชา







 
 










ลาว
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ไทยไทยไทย





เมีย นมาร์









เมียนมาร์

 




 



 














ลาว














เวียดนาม

เวีเวียยดนาม
ดนำม
ดนาม
เวีเวียยดนาม
เวียดนาม





บรูไนบรูไนบรูไน

บรูไน







บรูไน
เวียดนาม

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย
เวียดนาม

เวียดนาม
เวียดนาม

บรูไน

บรูไน



อินอิโดนี
เซียเซีย
นโดนี

บรูบรูไนไน

อินโดนีเซีย




  

อินโดนีเซีย


อินโดนีเซีย
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)




สิงคโปร์



เวียดนาม

ลาว



สิงคโปร์

สิงคโปร์

บรูไน

   











 

   

ลำวลาว
ลาวลาว
ลาว



 


ลาว

สิงคโปร์ 









สิงคโปร์

สิสิงงคโปร์
คโปร์

เมียนมาร์



เมียนมาร์

 

เมียนมาร์
นมำร์
เมียนมาร์



สิงคโปร์ สิงคโปร์
สิงคโปร์

เมียนมาร์



ไทย

สิงคโปร์

เมียนมาร์
เมียนมาร์


ไทย







เมียนมาร์

ไทย

ไทย





ไทย

ไทย


















ไทย

มาเลเซีย

มาเลเซีย



กัมพูกัชมำพูชา 



















กัมพูกัมชพูา ชา
กัมพูชา







  

กัมพูชา

มาเลเซียย
มำเลเซี
มาเลเซีย

มาเลเซีย
มาเลเซี
ย


 

  
  




มาเลเซีย









มาเลเซีย


มาเลเซี
ย




ไทย



 

 









 ย
มาเลเซี




ฟิลฟิิปลปิิปนส์ปินส์






บัตรภาพที
่ ๐๑ ชุดประจาชาติอาเซียน






ฟิลิปปินส์
 ฟิลิปปินส์
ฟิ
ฟิลิปปิลนิปส์ปินส์











 



    กัมพูชา


กัมพูชา






















บับัตตรภาพที
่ ๐๑ ชุดประจาชาติอาเซียน
รภาพที
  ่ ๐๑ ชุดประจาชาติอาเซียน

 

 ฟิลิปปินส์

 






บัตรภาพที
ดประจ่ ๐๑
าชาติอาเซียน
บัตชุรภาพที
 ่ ๐๑
 ชุดประจาชาติอาเซียน
 ๐๑่ ๐๑
บัตรภาพที
ชุดประจ
าชาติ
อาเซี
ยน
ดประจ�
บั
ต
รภำพ
ชุ
ำ
ชำติ
อ
ำเซี
ย
น





ส์

า



บัตรภาพที
่ ๐๑ ชุดประจาชาติอาเซียน


นส์

ชา





อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

บรูไน





บับัตรภาพที
่ ๐๒่ ๐๒
อาหารประจ
บัตรภาพที
อาหารประจ
าชาติาชาติาชาติ
ต่ ๐๒
รภาพที
อาหารประจ





 
  
 
  


 


 


 




  
   
 




  








 

 ต้มยากุ้ง (ไทย)
   
ต้ มย ากุ้ง  (ไทย)
 ต้มยากุ้ง (ไทย)

   
ต้มย้งต้ากุ
 
 ต้มยากุ
มากุ(ไทย)
ย้ง้งากุ(ไทย)
้ง(ไทย)
(ไทย)
ต้
ม
ย

ต้
ม
ย�
ำ
กุ
ง
้
(ไทย) 
 ต้ต้
มยากุ้ง (ไทย)
ต้มยากุ้ง (ไทย)
 มยากุ้ง (ไทย)





 







บัตรภาพที่ ๐๒ อาหารประจาชาติ
 
   

 











(ฟิลิปปินส์) 










 



 




 



 

เพ็( าเมี
ดเพ็ย( ดนมาร์
เมี(ยเมีนมาร์
) )
หล่าหล่
เพ็ดาหล่
)ยนมาร์
หล่
า
เพ็
ด
(
เมี
ย
นมาร์
)
หล่
ำ
เพ็
ด
(เมี
ย
นมำร์
)
หล่าเพ็หล่หล่
ดา(เพ็าเมีเพ็
)ยนมาร์
ดยด(นมาร์
เมี( ยเมีนมาร์
) )







 




เปาะเปี
๊ยะ๊ยะ(เวี(เวี
ยดนาม)
เปำะเปี
ยะดนำม)
เปาะเปี
(เวี
ยดนาม)
เปาะเปี
๊ยะ๊ย(เวี
ยดนาม)
เปาะเปี๊ยะ (เวียดนาม)



เปาะเปี๊ยะ (เวียดนาม)

  


  
 

   




 
 

เปาะเปี๊ยะ (เวียดนาม) 

อาม็อก กัมพูชา

อาม็อก กัมพูชา




 


อาม็อก กัมพูชา

ซุบไก่ซุบลาว
ไก่ ลาวซุบไก่ ลาว
ลาว
ซุซุปบไก่ไก่ซุลำว
บซุไก่บไก่ลาวลาว
ซุบไก่ ลาว






อาม็อาม็
อกอาม็
กัอมกพูอกัชกมาพูกัมชาพูชา
อาม็
อำม็
อาม็อก กัมพูอาม็
ชอาม็
าอออกอกกกกักักัมมกัมพูพูพูมชชชพูาำาชา





ซุบไก่ ลาว

เปาะเปี๊ยะ (เวี
ยดนาม)
เปาะเปี
๊ยะ ๊ย(เวีะ ย(เวี
ดนาม)
เปาะเปี
ยดนาม)



กาโด กาโด อินโดนีเซีย


 



  
 

 


 

 


  
 


  
 


  
 




 


 


 

อโดโบ้
(ฟิลิปปินส์)


กาโด กาโด อินโดนีเซีย



สิง( คโปร์
) )
ลักสาลักสา
ง(คโปร์
ลั(สากสิสา
สิ) งคโปร์
ลั
ก
(
สิ
ง
คโปร์
ลั
ก
สำ
(สิ
ง
คโปร์
)
ลักสาลัก(สา
)งคโปร์)) ) 
ลัสิกงสาคโปร์
( สิ(งสิคโปร์




กาโด
กาโด
อินอิเโดนี
เซียเซีเซียย
กำโด
นซีนยโดนี
กาโด
อิกำโด
นโดนี
กาโด
กาโด
อิโดนี
โดนี
   กาโดกาโด
กาโด
อิ
น
เซีย
กาโด กาโด  อิกาโด
นโดนีกาโด
เซีย กาโด
กาโด
อินโดนี
อินโดนี
เซียเซีย


หล่าเพ็ด ( เมียหล่นมาร์
าเพ็ด) ( เมียนมาร์)

เปาะเปี๊ยะ (เวียดนาม)

กาโด กาโด อินโดนีเซีย



หล่าเพ็ด ( เมียนมาร์)

ลักสา ( สิงคโปร์
ลักสา) ( สิงคโปร์)

อโดโบ้อโดโบ้
(ฟิลิป(ฟิ
ปินส์)
อโดโบ้
อโดโบ้
(ฟิล(ฟิลิปิปลปิปิิปนนปิส์ส์น) )ส์) 
อโดโบ้ (ฟิลิปปินส์)




 


ลักสา ( สิงคโปร์)

อโดโบ้ (ฟิลิปปินส์)

 อโดโบ้
 








อโดโบ้ (ฟิลิปปิอโดโบ้
นส์อโดโบ้
)  (ฟิล(ฟิิปลปิิปนปิส์น)ส์)




่ อาหารประจ
๐๒
อาหารประจ
าชาติ
ตบับัรภาพที
รภาพที
่ ๐๒
อาหารประจ
าชาติ
่ ๐๒
าชาติ
บัตตบัตรภาพที
อำหำรประจ�
ำาชาติ
ชำติ
ตรภำพ
รภาพที
่ อาหารประจ
๐๒
อาหารประจ
บัตบัรภาพที
่ ๐๒
าชาติ
รภาพที
่ ๐๒
๐๒
อาหารประจ
าชาติ












 




ซุบไก่ ลาว

ซุบไก่ ลาว



อัมบูยัต บรูไน ดารุสซาลาม
บูอับรู
ยมไัตบูนไยนบรู
ไบรู
นสซำลำม
สซาลาม
ัตดารุ
ไสดารุ
นซาลาม
ดารุ
สซาลาม
อัมอับูมยบูอััตอัยมมัตบรู
ดำรุ
บู
ย
ต
ั
บรู
ไ
น
ดารุ
สซาลาม
อัมบูยัตอัมบรูบูยไนัตอัมบรู
ดารุ
ส
ซาลาม
ไ
น
ดารุ
ส
ซาลาม
บูยัต บรูไน ดารุสซาลาม

อัมบูยัต บรูไน ดารุสซาลาม

อัมบูยัต บรูไน ดารุสซาลาม








นำชิเลอมั
เลอมักก(มาเลเซี
(มำเลเซียย))
นาซิ



ก (มาเลเซี
นาซินาซิ
เลอมัเลอมั
ก เลอมั
(มาเลเซี
ย) ย) ย)
ก (มาเลเซี
นาซินาซิเลอมั
ก (มาเลเซี
ย)
นาซิ เลอมัก (มาเลเซีย)





นาซิ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่
ว
ยการเรี
ย
เลอมั
(มาเลเซี
ย) นรูย้ท)ี่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
นาซิ กเลอมั
ก (มาเลเซี

นาซิ เลอมัก (มาเลเซีย)

นาซิ เลอมัก (มาเลเซีย)
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๕๖

















บัตรภาพที
ดอกไม้ประจาชาติ
๕๖ ่ ๐๓ ๕๖
๕๖
๕๖

๕๖ ประจาชาติ
บั ตรภาพที
ดอกไม้
บั่ ต๐๓
รภาพที
่ ๕๖
๐๓

๕๖ ดอกไม้ประจาชาติ























 














   
  






ดอกซิ
มปอร์ บรูไน

 มปอร์
บรูบรูไบรูไนนไน
บรูไนดอกซิ
ดอกซิมปอร์ บรูไน
มบรู
ปอร์ไน บรูไน
ดอกซิ
มดอกซิ
ปอร์

  ดอกซิ
ม
ปอร์
บรูไน
บรู
ไ
น


อกซิมปอร์ดอกซิ
บรูไนมปอร์
ดอกซิ
ม
ปอร์
บรูไไนน
ไน บรู
บรู ไบรู
นมปอร์
 ดอกซิ



ไน
บรูบรูไนไบรู
น







บรูไน

 ไน
บรู

บรูไน







 





บับัตบัตรภาพที
่ ๐๓
ดอกไม้
ปปประจ
ระจ
าชาติ
รภาพที
่
๐๓
ดอกไม้
ระจ
าชาติ
ต
รภาพที
่
๐๓
ดอกไม้
าชาติ






ดอกพุดแก้ว ฟิลิปปินส์
ดอกพุดแก้ว ฟิลิปปินส์
 ดแก้ว วฟิฟิลลิปิปปิปินนส์ส์
 ดอกพุ
ดอกพุ
ดอกพุดดแก้
ดแก้ววฟิฟิลลิปิปปิปินนส์ส์
ดอกพุ
แก้













ดอกจ
าปาลาว
ดอกจาปาลาว
ดอกจ
าปาลาว
ดอกจ
าปาลาว
ดอกจ�าปาลาว
ำปำลำว
ดอกจ
ดอกจาปาลาว

 




ดอกพู่ระหง มาเลเซีย







ดอกบัว เวียดนาม

ว เวียดนาม 
 วดอกบั
ดอกบั
เวีเวียยดนำม
ดนาม
ดอกบั
ว
เวี
ดอกบั
ว
ย
ดนาม
ดอกบัว เวียดนาม
ดอกบั
ดอกบัว วเวีเวียดนาม
ยดนาม
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ดอกราชพฤกษ์ ไทย
ดอกราชพฤกษ์
ไทย
ดอกรำชพฤกษ์
ไทย
ดอกราชพฤกษ์
ไทย ดอกราชพฤกษ์ ไทย
ดอกราชพฤกษ์
ไทย
ดอกราชพฤกษ์ ไทย
ดอกราชพฤกษ์
ไทย
ดอกราชพฤกษ์
ไทย




 







ดอกราชพฤกษ์
ไทย ดอกราชพฤกษ์
ดอกราชพฤกษ์
ไทย
ไทย
ดอกกล้วยไม้ดอกกล้
แวนด้า วสิยไม้
งคโปร์
แวนด้า สิงคโปร์

ดอกกล้ววยไม้
ยไม้แแวนด้
า สิงงคโปร์
คโปร์
ดอกกล้
ยไม้แแวนด้
ดอกกล้
วนด้วนด้
คโปร์
ดอกกล้
ววยไม้
ำาสิาสิงสิงคโปร์
ดอกกล้
ดอกกล้วยไม้
วยไม้แวนด้
แวนด้า าสิงสิคโปร์
งคโปร์

ดอกกล้วยไม้แวนด้า สิงคโป

ดอกบัว เวียดนาม

ดอกประดู่ เมียนมาร์



ดอกประดู
่ เมียนมาร์
ดอกประดู
นมาร์
่ เมียนมาร์



ดอกประดู
่ เมียดอกกล้
ดอกประดู
่ นมาร์
เมียนมาร์วยไม้แวนด้า สิงคโปร์

แวนด้วายไม้
สิงคโปร์
แวนด้า สิงคโป
ดอกบัว เวียดนาม
ดอกบัว เวียดอกบั
ดนามว เวีดอกประดู
ยดนาม่ เมียนมาร์ ดอกกล้วยไม้ดอกกล้
ดอกประดู่ เมียนมำร์







ดอกพู
่ระหงมาเลเซี
มาเลเซียย
ดอกพู
่ระหง

อกพู่ระหง ดอกพู
มาเลเซี
ย ดอกพู
่ระหง
มาเลเซี
ย มาเลเซีย
่ระหง



ดอกจาปาลาว
ดอกจาปาลาว

ดอกพู่ระหง
่ระหง
มาเลเซียย
ดอกพู่ระหง ดอกพู
มาเลเซี
ย มาเลเซี

ดอกพู
ร
่
ะหง
มาเลเซี
ย
ดอกพู
ร
่
ะหง
มำเลเซี
ดอกพู่ระหง มาเลเซีย ย













ดอกลาดวน กัมพูชา
 ดอกลาดวน กัมพูชา
ดอกล
กัมพูกัชมาพูชา
 าดวน
ดอกล
าดวน
ดอกล
าดวน
ดอกล�ำดวน กัมพูชกัำมพูชา





 เซีย

ล้วยไม้ดอกกล้
ราตรี อิวนยไม้
โดนี
ร าตรี อิวนยไม้
โดนีราตรี
เซีย อินโดนีเซียดอกจาปาลาว
 ดอกจาปาลาว
ดอกกล้
ดอกจาปาลาว






 

ดอกลาดวน กัมพูชา









ดอกลาดวน ดอกล
กัมพูชาดวน
า กัมพูชา

 









มพูชาาดวนดอกล
กัมพูาดวน
ชา กัมพูชา
ดอกพุดแก้ว ดอกพุ
ฟิลิปปิดนแก้
ส์ วดอกพุ
ฟิลิปปิดแก้
นส์ว ฟิลิปปินส์ ดอกลาดวน กัดอกล

ดอกกล้วยไม้
รำตรี อินเโดนี
เซีย
ดอกกล้
ดอกกล้วยไม้
วยไม้ราตรี
ราตรีอินอิโดนี
นโดนีซีเยซีย







ดอกพุดแก้ว ฟิดอกพุ
ลิปปินดส์แก้ว ฟิลิปปินส์

ดอกกล้
วยไม้
รยไม้
าตรี
อินอิเนซีโดนี
ดอกกล้วดอกกล้
ยไม้
ราตรี
อิรนาตรี
โดนี
ย เซีย
ดอกกล้วยไม้รวาตรี
อินโดนี
เโดนี
ซีย เซีย








ดอกพุดแก้ว ฟิลิปปินส์

ดอกกล้วยไม้ราตรี อินโดนีเซีย
ดอกกล้วยไม้ราตรี อินโดนีเซีย





 บัตรภาพที
ดอกไม้
ประจำชำติ
าชาติ
ต

๐๓่ ๐๓

บั
ดอกไม้
ป
ระจ�
บัตรภาพที
่ บัรภาพที
๐๓
ดอกไม้
ป
ระจ
าชาติ
บัตรภำพ
่
๐๓
ดอกไม้
ป
ระจ
ตรภาพที
่ ๐๓ ดอกไม้
าชาติาชาติ
บัตรภาพที
่ ๐๓ประจดอกไม้
ประจาชาติ





๕๖



ดอกซิมปอร์ บรูดอกซิ
ไน มปอร์ บรูไน



๕๖



ดอกประดู่ เมียนมาร์





ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง) 




ดอกประดู
่ เมีดอกประดู
ยนมาร์ ่ ดอกประดู

เมียนมาร์ ่ เมียนมาร์

๕๗



ตรภาพที
ทายประจาชาติ
บัตบัรภำพ
๐๔่ ๐๔ค�ำคทัาทักกทำยประจ�
ำชำติ


ภาษาอังกฤษ(คาทักทายสากล)
GOOD MORNING
สวัสดีตอนเช้า
GOOD AFTERNOON สวัสดีตอนเที่ยง
GOOD EVENING
สวัสดีตอนเย็น
ไทย
สวัสดี

ลาว
สะบายดี

กัมพูชา
ซัวสเด

เมียนมาร์
มิงกาลาบา

เวียดนาม
ชินจ่าว

บรูไน
ซาลามัต ดาตัง

อินโดนีเซีย
ซาลามัต เซียง

มาเลเซีย
ซาลามัต ดาตัง

สิงคโปร์
หนีห่าว

ฟิลิปปินส์
กูมุสตา



 ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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๕๘



ใบความรู้
เรื่อง ประเพณี
ลอยกระทง
ใบควำมรู
้

เรื่อง ประเพณีลอยกระทง

ครูสนทนากับนักเรียน
- เป็นภาพอะไร
- ทาจากอะไร
- ใช้ในโอกาสไหน



60



ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๙



ใบควำมรู้ส�ำหรับครู

้สาหรั
บครู
เรื่อง ประวัใบความรู
ติประเพณี
กำรลอยกระทง
เรื่อง ประวัติประเพณีการลอยกระทง



ประเพณี
ลอยกระทงนั
้นมีมาแต่
โดยมีคโดยมี
ติความเชื
หลายอย่
าง เช่นาเชื
ประเพณี
ลอยกระทงนั
้นมีโมบราณ
าแต่โบราณ
คติค่อวามเชื
่อหลายอย่
ง ่อเช่ว่นาเป็เชืน่อการบู
ว่าเป็ชนาและขอขมาแม่
การบูชาและขอขมา
พระคงคา
เป็นเป็การสะเดาะเคราะห์
เป็นเป็การบู
ชาพระเจ้
าในศาสนาพราหมณ์
หรือหรื
เป็อนเป็การบู
ชารอยพระพุ
ทธบาท
แม่
พระคงคา
นการสะเดาะเคราะห์
นการบู
ชาพระเจ้
าในศาสนาพราหมณ์
นการบู
ชารอยพระพุ
ทธบาท
เป็นนต้ต้นน การลอยกระทงนิ
ก กๆ ปีๆ อัปีนอัเป็นนเป็ช่วนงที
น้าลนาคลองขึ
้นสูง้นและ
เป็
การลอยกระทงนิยยมท
มทำากั
ากันนในวั
ในวันนเพ็
เพ็ญญ เดืเดืออนน 12๑๒ของทุ
ของทุ
ช่ว่นงที้าในแม่
่นำ้าในแม่
ำ้าลำาคลองขึ
สูงและ
อากาศเริ่ม่มเย็
เย็นนลง
ลง ตามพระราชนิ
อากาศเริ
ตามพระราชนิพพนธ์
นธ์พพระราชพิ
ระราชพิธธีสีสิบิบสองเดื
สองเดืออนน และต
และตำารั
ารับบท้ท้าาวศรี
วศรีจจุฬุฬาลั
าลักกษณ์
ษณ์ไได้ด้กกล่ล่าาวว่
วว่าา นางนพมาศ
นางนพมาศ
หรื
อ
ท้
า
วศรี
จ
ฬ
ุ
าลั
ก
ษณ์
พระสนมเอกในพระร่
ว
งเจ้
า
แห่
ง
กรุ
ง
สุ
โ
ขทั
ย
เป็
น
ผู
ร
้
เ
ิ
ริ
ม
่
ประดิ
ษ
ฐ์
ก
ระทงส
าหรั
บ
ลอยประที
หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำาหรับลอยประทีปป
เป็นนรูรูปปดอกบั
ดอกบัววบานขึ
กล่กาล่วถึ
ง งานเผา
เป็
บานขึ้น้น ซึซึ่ง่งคนทั
คนทั่ว่วไปนิ
ไปนิยยมท
มทำาตามสื
าตามสืบบต่ต่ออมา
มา นอกจากนั
นอกจากนั้น้นในศิ
ในศิลลาจารึ
าจารึกกหลั
หลักกทีที่ ่1๑ยังยัได้งได้
าวถึ
ง งานเผา
เทียยนน เล่เล่นนไฟ
เที
ไฟ ของกรุ
ของกรุงงสุสุโขทั
โขทัยยไว้ไว้ดด้ว้วยว่ยว่าาเป็เป็นนงานที
งานที่ย่ยิ่งใหญ่
ิ่งใหญ่ทที่สี่สุดุดของกรุ
ของกรุงสุงสุโขทั
โขทัยยทาให้
ทำาให้ผู้รผู้ทู้รั้งู้ทหลายสั
ั้งหลายสันนินษนิฐานต้
ษฐานต้ององตรง
ว่า งานดั
าจะเป็
นงานลอยกระทงอย่
กัตรงกั
นว่านงานดั
งกล่งากล่
วน่าาวน่
จะเป็
นงานลอยกระทงอย่
างแน่างแน่
นอนนอน
ประวัติวันลอยกระทง
ประวัติวันลอยกระทง
นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดทากระทงรูปดอกบัว และรูปต่าง ๆ ถวาย พระร่วง
นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดทำากระทงรูปดอกบัว และรูปต่าง ๆ ถวาย พระร่วง
ทรงให้ลอยกระทงตามสายน้าไหล ในหนังสือ ตารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า "แต่นี้สืบไปเบื้องหน้า โดย
ทรงให้ลอยกระทงตามสายนำ้าไหล ในหนังสือ ตำารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า “แต่นี้สืบไปเบื้องหน้า
ลาดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลกาหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทาโคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทิศ
โดยลำาดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลกำาหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน ๑๒ ให้ทำาโคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทิศ
สักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน"
สักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน”
ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเป็นงานประจาปีที่สาคัญ โดยเฉพาะที่
ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเป็นงานประจำาปีที่สำาคัญ โดยเฉพาะที่
จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก มีการประกวดกระทง และประกวดธิดางามประจา
จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก มีการประกวดกระทง และประกวดธิดางามประจำา
กระทงด้วย ส่วนการลอยโคม ชาวบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานยังนิยมทากัน ชาวบ้านจะนากระดาษ มาทา
กระทงด้วย ส่วนการลอยโคม ชาวบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานยังนิยมทำากัน ชาวบ้านจะนำากระดาษ มาทำา
เป็นโคมขนาดใหญ่สีต่าง ๆ ถ้าลอยตอนกลางวัน จะทาให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟ ถ้าเป็นเวลากลางคืน ก็จะใช้คบจุด
เป็
โคมขนาดใหญ่
ๆ ถ้าลอยตอนกลางวั
น จะทำาให้โคมลอยโดยใช้
ควันไฟนถ้แลเห็
าเป็นนเวลากลางคื
น ก็จอะใช้
ที่ปนากโคม
ให้ควันพุส่งีตเข้่างาในโคม
ทาให้ลอยไปตามกระแสลมหนาว
เวลากลางคื
แสงไฟโคมบนท้
งฟ้าคบจุดที่
ปากโคม
ให้ควันนทร์
พุ่งแเข้ละดวงดาวสวยงามมากที
าในโคม ทำาให้ลอยไปตามกระแสลมหนาว
เวลากลางคืนแลเห็นแสงไฟโคมบนท้องฟ้า พร้อม
พร้อมกับแสงจั
เดียว
กับแสงจันทร์และดวงดาวสวยงามมากทีเดียว

ทีที่ม่มาา :: http://www.todayth.com
http://www.todayth.com
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บ ๑๐.๑/ผ ๔-๐๑
บ.๑๐.๑/ผ.๔-๐๑

เฉลยใบงำนที
ใบงานที่ ๐๑ ่ ๐๑

ประเพณีลลอยกระทง
อยกระทง
เรืเรื่อ่องง ประเพณี
คาชี้แจง

ค�ำชี๑.้แจง
๑. ให้ภนาพให้
ักเรียสนระบายสี
นักเรียนระบายสี
วยงาม ภาพให้สวยงาม
๒. นักเรียน นำาเสนอผลงาน
๒. นักเรียน นาเสนอผลงาน

ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................
ชื่อ........................................................สกุล.........................................เลขที่...........ชั้น................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
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บ ๑๐.๑/ผ ๔-๐๒

เฉลยใบงำนที่ ๐๑



บ.๑๐.๑/ผ.๔-๐๒

เรื่อง กำรระบำยสีชุดแต่งกำยของประเทศในกลุ่มอำเซียน
ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง การระบายสีชุดแต่งกายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ค�ำคชีาชี้แจง
นักเรียนระบายสี
ชุดแต่งกายของประเทศในกลุ
้แจง ๑. ให้น๑.ักเรีให้
ยนระบายสี
ชุดแต่งกายของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน ่มอาเซียน
๒.  นำาเสนอแลกเปลี
่วมกับเพื่อนๆ
๒. นาเสนอแลกเปลี
่ยนเรียนรู่ย้ร่วนเรี
มกัยบนรู
เพื่อ้รนๆ

นมาร์
เมีเมียยนมำร์

ลาว

ไทย
ไทย

ฟิฟิลลิปิปปินส์ส์

ลำว

มำเลเซี
มาเลเซียย

ที่มารูปภาพ : http://www.baanjomyut.com

ชื่อ....................................สกุล................................เลขที่...........ชั้น................

ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................
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ค�ำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ สถำนที่ส�ำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

เวลำ ๒ ชั่วโมง

๑. สำระส�ำคัญของแผน
ประเทศในกลุ่มอาเซียน มีสถานที่สำาคัญ และแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นมรดกโลก และสามารถสร้างรายได้
ให้กับประเทศเป็นจำานวนมาก
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรน�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ขอบข่ำยเนื้อหำ
เป็นการเรียนรู้ เรื่อง สถานที่สำาคัญ และแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นมรดกโลก และสามารถสร้างรายได้ ให้กับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นจำานวนมาก
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ
๑.๑ ภาพเกี่ยวกับสถานที่สำาคัญ และแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นมรดกโลก
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้
๒.๑ ใบงาน
๒.๒ ใบความรู้
๓) การวัดและประเมินผล
ß๓.๑ ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๓.๒ ประเมินผลงานนักเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติม
ในการเรียนรู้เรื่อง สถานที่สำาคัญ และแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นมรดกโลก ครูสามารถให้นักเรียน ศึกษา
จากอินเทอร์เน็ตก็ได้ ตามความเหมาะสม
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แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สถำนที่ส�ำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอำเซียน

บูรณำกำรกลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ชิ ำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

แนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ขั้นน�ำ

๑. ทบทวนความรู้ที่เรียนมา
๒. ครูให้นักเรียนศึกษาสถานที่สำาคัญในชุมชน แล้วร่วมสนทนา นักเรียน
เคยไปหรือเปล่า ความน่าสนใจ
๓. นักเรียนศึกษาภาพ สถานที่สำาคัญในประเทศไทย (วัดภูเขาทอง)
๔. ทำาใบงานที่ ๐๑ สถานที่สำาคัญในประเทศไทย

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
กำรวัดและประเมินผล

๕. ครูให้นักเรียนดูภาพสถานที่ท่องเทียว แล้วร่วมสนทนา ความน่าสนใจ
เป็นภาพเกี่ยวกับอะไร ประเทศอะไร
๖. นักเรียนทำาใบงานที่ ๐๒ เรื่อง
๗. ประเทศในกลุ่มอาเซียน มีสถานที่สำาคัญ และแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็น
มรดกโลก และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำานวนมาก
- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินผลงานนักเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
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ขอบเขตเนื้อหำ
กิจกรรม ชั่วโมงที่ ๑
๑. ประเทศในกลุ่มอาเซียน มีสถานที่ ขัน้ น�ำ
สำาคัญ และแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็น ๑. ครูสนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับสถานที่สำาคัญในชุมชน ให้นักเรียนเล่าเรื่องสถานที่สำาคัญของชุมชน
มรดกโลก และสามารถสร้างรายได้
ว่าสำาคัญอย่างไร
ให้กับประเทศเป็นจำานวนมาก
๒. ครูนำาเสนอภาพสถานที่สำาคัญของชุมชน บัตรภาพที่ ๐๑ เรื่อง ภาพสถานที่สำาคัญในชุมชน (ครูหาภาพ
๒. การเล่าเรื่องสถานที่สำาคัญและ
ในชุมชนเองก็ได้)
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
ขั้นสอน
๓. ครูนำา บัตรภาพที่ ๐๒-๐๓ มาสนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับความเป็นมาของสถานที่สำาคัญใน
ประเทศไทย การเป็นมรดกโลก และแหล่งท่องเที่ยว
๔. นักเรียนทำาใบงานที่ ๐๑ เรื่อง สถานที่สำาคัญของประเทศไทย
ขั้นสรุป
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๕. สถานที่สำาคัญในประเทศ เป็นมรดกที่เยาวชนต้องรักษา
ควำมรู้
๑. บอกชื่อสถานที่สำาคัญในชุมชน/ กิจกรรม ชั่วโมงที่ ๒
แหล่งท่องเทีย่ วของประเทศ ในกลุม่ ขั้นน�ำ
๖. ทบทวนความรู้เดิม เรื่อง สถานที่สำาคัญในประเทศไทย
อาเซียนได้ถูกต้อง
๒. สามารถวาดภาพระบายสี ต าม ขั้นสอน
ความรู้สึกของตนเองได้
๗. นักเรียนศึกษาภาพสถานที่สำาคัญในอาเซียน ตามใบความรู้ ที่ ๐๑ เรื่อง สถานที่สำาคัญในอาเซียน
ทักษะ
๘. นักเรียนทำาใบงานที่ ๐๒ เรื่องสถานที่สำาคัญในอาเซียน
๑. จำาแนกสถานที่สำาคัญกับประเทศ
ขั้นสรุป
ในกลุ่มอาเซียนได้
๙. ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุปความเข้าใจประเทศในกลุ่มอาเซียน มีสถานที่สำาคัญ และแหล่งท่องเที่ยว
๒. การทำางานกลุ่ม
ที่เป็นมรดกโลก และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำานวนมาก
๓. การเล่าเรื่อง
๑๐.
ทดสอบหลั
งเรียน
๔. การวาดภาพระบายสี
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มุ่งมั่นในการทำางาน
๓. มีส่วนร่วมในกิจกรรม
๔. มีความสามัคคี

กำรประเมิน
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับสถานที่
สำาคัญ และความสำาคัญ ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
๒. ประเมินทักษะการสังเกต
๓. การประเมินคุณธรรม
๔. ทดสอบ
วิธีกำร
๑. การประเมินความรู้จากแบบฝึก
ทักษะ
๒. สังเกตการทำางาน
๓. การทดสอบ
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลงานนักเรียน
๒. แบบสังเกต การทำางานกลุ่ม
๓. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม/
คุณลักษณะฯ
เกณฑ์กำรประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์ตามที่กำาหนด

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรภาพที่ ๐๑ เรื่อง สถานที่สำาคัญ
ในชุมชน
๒. บัตรภาพที่ ๐๒ เรื่อง ภาพมรดกโลก
(วัดภูเขาทอง)
๓. บัตรภาพที่ ๐๓ เรือ่ ง แหล่งท่องเทีย่ ว
๔. ใบความรู้ที่ ๐๑ เรื่อง สถานที่สำาคัญ
ในอาเซียน
ภำระงำน / ชิ้นงำน
๑. ใบงานที่ ๐๑-๐๒
๒. ทดสอบหลังเรียน

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ : หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ แผนกำรเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง สถำนที่ส�ำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอำเซียน
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

บ ๑๐.๑/ผ ๕-๐๑

ใบงำนที่ ๐๑

บ.๑๐.๑/ผ.๕-๐๑



เรื่อง สถำนที่ส�ำคัญในประเทศไทย
ใบงานที่ ๐๑ (เจดีย์ภูเขำทอง)
เรื่อง สถานที่สาคัญในประเทศไทย (เจดีย์ภูเขาทอง)

ำชี้แจง
จากการศึก่สษาสถานที
่สำาคัญงท่และแหล่
งท่องเที่ยวของอาเซี
นักเรียนระบายสี
คาชี้แค�จง
๑. จากการศึ๑.ก ษาสถานที
าคัญและแหล่
องเที่ยวของอาเซี
ยน นักเรียยนนระบายสี
ภาพ
ภาพต่
อ
ไปนี
้
ให้
ส
วยงาม
ต่อไปนี้ ให้สวยงาม
๒. นำาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
๒. นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน

http://89.bi89.in.th

ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................

ชือ่ ....................................สกุล................................เลขที่...........ชั้น................
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บ ๑๐.๑/ผ ๕-๐๒

ใบงำนที่ ๐๒



บ.๑๐.๑/ผ.๕-๐๒

เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอำเซียน
ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน

ค�คำาชี
ชี้แ้แจง
จง


ให้
น
ักเรียนนำาคำาที่กำาหนดให้ เติมในช่องว่างให้ตรงกับภาพ
ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้ เติมในช่องว่างให้ตรงกับภาพ

ฮาลอง เบย์ เมอร์ไลออน

เจดีย์ภูเขาทอง







ชื่อ...................................................สกุล...............................................เลขที่...........ชั้น................

ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................
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๖๗

ใบความรู้ส้สาหรั
ก ก
ใบควำมรู
�ำหรับเด็บเด็

ง สถานที่ส่ส�ำาคั
ในชุมมชน
ไทย)

เรื่อเรืง่อสถำนที
คัญญในชุ
ชน(ถ้(ถ�าเสรี
้ำเสรี
ไทย)

เสรีตัไทย
อยู่ อำาเภอเมื
งหวัดสกลนคร
อยู่ห่างจาก
ถ้าเสรีถำไ้าทย
้งอยูตั่ อ้งาเภอเมื
อง จังอหวัง ดจัสกลนคร
อยู่ห่างจากที
่ทา
ที่ทำาการอุ
ทยานแห่
าน ไปทางทิ
4.5 กิโเป็ลเมตร
การอุ
ทยานแห่
งชาติงภชาติ
ูพานภูพไปทางทิ
ศเหนือศเหนื
4.5อกิโลเมตร
น
เป็นแหล่
งสะสมอาวุ
ยุทณธภั
เพื่อไปต่
สู้กับกองทั
่ปุ่น ยใน
แหล่
งสะสมอาวุ
ธยุทธธภั
ฑ์ ณเพืฑ์่อไปต่
สู้กับอกองทั
พญี่ปพุ่นญีในสมั
สมัยสงครามโลกครั
่งมีนายเตี
สงครามโลกครั
้งที่ 2้งทีซึ่ง2มีนซึายเตี
ยง ศิยรงิขันศิธ์ริขเป็ันธ์นหัเป็วนหน้หัวาหน้า
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ใบความรู้ที่ ๐๑
ใบควำมรู
้ที่ ๑

เรื่องเรืภำพสถำนที
่ส�ำ่สคัาคัญญ/แหล่
งเที่ย่ยวในประเทศอาเซี
วในประเทศอำเซี
่อง ภาพสถานที
/แหล่งงท่ท่อองเที
ยน(สยนาหรั(ส�บำครูหรั) บครู)
อ่าวฮาลอง (Vịnh Hạ Long) หรือ ฮาลอง เบย์
(Halong Bay) เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าว
ตังเกี๋ยทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม พ.ศ. 2537
อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ในบน
เกาะบอร์เนียว รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ได้รับ
การลงทะเบียนมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2543

เจดีย์ภูเขาทอง สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้สร้างภูเขาทองขึ้นในบริเวณ
วัดสระเกษ

นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์
นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ที่เกาะลู
ซอนตอนเหนือของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยชาว
พื้นเมืองอิฟูเกา (Ifugao) ที่สร้างนาขั้นบันไดแห่งนี้
มากว่า 2,000 ปี ได้รับการลงทะเบียนมรดกโลก ใน
ปี พ.ศ. 2538
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๖๙



สถานที่สาคัญในกลุ่มอาเซียน กลุ่มวัดบรมพุทโธ
(Borobuder Temple Compounds)
มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ บรมพุทโธ เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่
ในภาคกลางของเกาะชวา ได้รับการลงทะเบียน
มรดกโลก ในปี พ.ศ. 2534


วัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เป็น
ศิลปะล้านช้างที่งดงามและสวยงามที่สุดในประเทศ
ลาว บนยอดสิมประดับด้วยช่อฟ้า17 ช่อ


นครวัต ประเทศกัมพูชาเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่
งดงามที่สุดในโลก มีซากของเมืองหลวงหลาย
อาณาจักรของเขมร จาก 9 ถึงศตวรรษที่ 15 เหล่านี้
รวมถึงที่มีชื่อเสียงนครวัดวัดใหญ่ที่สุดในโลก


พระบรมธาตุชเวดากอง(SHWEDAGON PAGODA)
พระมหาเจดีย์ทองคาที่งดงามตั้ง เด่นเป็นสง่าอยู่ใจ
กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูงประมาณ 109 เมตร
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๗๐



เมอร์ ไลออนหรื อสิงโตทะเล ถูกออกแบบขึ้น
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการ
ท่องเที่ยวของสิงคโปร์) ในปี 1964 – รูปปั้นนี้มี
หัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยู่บนยอดคลื่น

มัสยิดทองคา ( Hassanil Bolkiah)
เจมส์มัสยิด เป็นหนึ่งที่งดงามในหัวใจของ
เมือง capity ของบรูไน มีน้าทะเลสีฟ้า
ออกแบบหลังคาโดมตามด้วยสีทอง

ที่มาข้อมูล : http://thidakarn.blogspot.com/



ที่มาข้อมูล : http://www.nwvoc.ac.th
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๑



๗๑



บัตรภาพที่ ๐๒

บับัต่สตาคั
รภำพที
่ ์ภ๐๒
สถานที
ญ เจดี่ ย๐๒
ูเขาทอง
รภาพที

สถำนที่ส�ำคัญ เจดีย์ภูเขำทอง



สถานที่สาคัญ เจดีย์ภูเขาทอง



ครูสนทนากับนักเรียน

ครูสนทนำกั
บนักเรียน
๑. ภาพอะไร


ครู๑.สนทนากั
นักเรียน
ภาพอะไร
๒.
อยู่ทบี่ไหน
๒.๓.๑.อยู
ี่ไญหนอย่างไร
สาคั่ทภาพอะไร
๓. ๒.
สำาคัอยูญ่ทอย่ี่ไหน
างไร
๓. สาคัญอย่างไร


ที่มาข้อมูล : http://sihawatchara.blogspot.com



ที่มาข้อมูล : http://sihawatchara.blogspot.com




ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)


73

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้ำน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จ�ำนวน ๕ ข้อ จ�ำนวน ๑๐ คะแนน






ค�ำชี้แจง





นักเรียนสนทนากับครู และสามารถตอบคำาถามจากภาพได้ถูกต้อง ข้อละ ๒ คะแนน
(๑๐ คะแนน)






มิงกำลำบำ










ค�ำถำม
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ภาพที่ ๑ แสดงถึงอะไร
ภาพที่ ๒ เป็นสัญลักษณ์ของอะไร
ภาพที่ ๓ เป็นคำากล่าวทักทายของประเทศใด
ภาพที่ ๔ เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาใด
ภาพที่ ๕ เป็นอาหารประจำาชาติใด

ะไร

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)





๗๓



บ ๑๐.๑/ผ ๕-๐๑

เฉลยใบงำนที่ ๐๑



บ.๑๐.๑/ผ.๕-๐๑

เรื่อง สถำนที่ส�ำคัญในประเทศไทย
เฉลยใบงานที่ ๐๑(เจดีย์ภูเขำทอง)
เรื่อง สถานที่สาคัญในประเทศไทย (เจดีย์ภูเขาทอง)

ค�ำชี้แจง
๑. จากการศึกษาสถานที่สำาคัญและแหล่งท่องเที่ยวของอาเซียน นักเรียนระบายสี
คาชี้แจง ๑. จากการศึภาพต่
ก ษาสถานที
และแหล่งท่องเที่ยวของอาเซียน นักเรียนระบายสีภาพ
อไปนี้ ่สให้าคัสญวยงาม
ต่อไปนี
วยงาม
๒. ้ ให้นำาสเสนอแลกเปลี
่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
๒. นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน

http://89.bi89.in.th

อยู่ในดุลยพินิจของครู
ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................

ชื่อ.....................................................สกุล..............................................เลขที
่...........ชั้น................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ




หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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บ ๑๐.๑/ผ ๕-๐๒

ใบงำนที่ ๐๒



บ.๑๐.๑/ผ.๕-๐๒

เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอำเซียน
ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน

ค�คำาชี
ชี้แ้แจง
จง


ให้
น
ักเรียนนำาคำาที่กำาหนดให้ เติมในช่องว่างให้ตรงกับภาพ
ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้ เติมในช่องว่างให้ตรงกับภาพ

ฮาลอง เบย์ เมอร์ไลออน

เจดีย์ภูเขาทอง



เจดีย์ภูเขำทอง



เมอร์ไลออน



ฮำลอง เบย์

ชื่อ...................................................สกุล...............................................เลขที่...........ชั้น................

ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้ำน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จ�ำนวน ๕ ข้อ จ�ำนวน ๑๐ คะแนน






ค�ำชี้แจง





นักเรียนสนทนากับครู และสามารถตอบคำาถามจากภาพได้ถูกต้อง ข้อละ ๒ คะแนน
(๑๐ คะแนน)




ข้อ ๑

ข้อ ๒


มิงกำลำบำ








ข้อ ๓

ข้อ ๔





ข้อ ๕
ค�ำถำม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ภาพที่ ๑ แสดงถึงอะไร (สัญลักษณ์ทิศ)
ภาพที่ ๒ เป็นสัญลักษณ์ของอะไร (เมอร์ ไลออน )
ภาพที่ ๓ เป็นคำากล่าวทักทายของประเทศใด (เมียนมาร์)
ภาพที่ ๔ เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาใด (อิสลาม)
ภาพที่ ๕ เป็นอาหารประจำาชาติใด (ไทย)

ะไร

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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แบบสังเกตพฤติกรรม

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

พฤติกรรมที่ต้องกำรประเมิน

ผลกำรประเมิน

มีส่วนร่วม มุ่งมั่นในกำร มีควำมสำมัคคี
ในกิจกรรม ท�ำงำน
ในกำรท�ำงำน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน
ได้ระดับ ดี ๓ ข้อขึ้นไปถือว่าผ่าน
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมิน

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง เพื่อนบ้ำนของเรำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่ผ่ำน (๐)

ผ่ำน (๑)

ดี (๒)

ดีเยี่ยม (๓)

๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ไม่ตั้งใจเรียน

ตั้งใจ และเอาใจใส่ ตัง้ ใจเรียน เอาใจใส่และ ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความ
มีความเพียรพยายาม เพี ย รพยายามในการเรี ย นรู้
ในการเรียน
ในการเรียน
และทำางานด้วยความรับผิดชอบ

๒. มุ่งมั่นในการทำางาน

ไม่ขยัน อดทน
ในการทำางาน

ทำางานด้วยความขยัน ทำางานด้วยความขยัน
และพยายามเพื่ อ ให้ และพยายามเพื่อให้
งานเสร็จตามเป้าหมาย งานเสร็จตามเป้าหมาย
และผลงานดี

มี ส่ ว นร่ ว มในการทำ า
๓. มีสว่ นร่วมในกิจกรรม ไม่มีส่วนร่วม
ในการทำากิจกรรม กิจกรรมเป็นบางครั้ง
แต่ ยั ง ขาดความรั บ
ผิดชอบ

ทำางานด้วยความขยัน และ
พยายามเพื่อให้งานเสร็จตาม
เป้าหมาย เกิดผลดีเรียบร้อย
และเสร็จทันกำาหนด

มีส่วนร่วมในการทำา มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม
กิจกรรมเป็นบางครั้ง ทุกครั้ง มีความรับผิดชอบร่วมกัน
แต่ ยั ง ขาดความรั บ
ผิดชอบร่วมกัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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80

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

เลขที่

ชื่อ – สกุล

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

แผนที่ ๒
แผนที่ ๓
แผนที่ ๔
แผนที่ ๕
คะแนนกำรทดสอบ
ใบงำนที่ ๑
แผนที่๑ ใบงำนที่ ๑ ใบงำนที่ ๒ ใบงำนที่ ๑ ใบงำนที่ ๒ ใบงำนที่ ๑ ใบงำนที่ ๒ ใบงำนที่ ๑ ใบงำนที่ ๒ ก่อนเรียน หลังเรียน

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

แบบกรอกคะแนนใบงำน

เกณฑ์กำรประเมินใบงำน

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ระดับคะแนน
๘ คะแนน
๖ คะแนน

๔ คะแนน

แผนกำรสอนที่ ๑ - วาดภาพได้ถูกต้อง
ใบงำนที่ ๐๑ - บอกชื่อภาพ
ได้ถูกต้อง
- ระบายสีสวยงาม
- ผลงานสะอาด
เรียบร้อย
- ทันเวลา

ทำาผิด ๑ ที่

ทำาผิด ๒ ที่

ทำาผิด ๓ ที่

แผนกำรสอนที่ ๒ - วาดภาพได้ถูกต้อง
ใบงำนที่ ๐๑ - บอกชื่อภาพได้
ถูกต้อง
- ระบายสีสวยงาม
- ผลงานสะอาด
เรียบร้อย
- ทันเวลา

ทำาผิด ๑ ที่

ทำาผิด ๒ ที่

ทำาผิด ๓ ที่

แผนกำรสอนที่ ๒ จับคู่ทิศกับธงชาติ
ใบงำนที่ ๐๒ ได้ ๔ ประเทศ

จับคู่ทิศกับธงชาติ
ได้ ๓ ประเทศ

จับคู่ทิศกับธงชาติ
ได้ ๒ ประเทศ

จับคู่ทิศกับธงชาติ
ได้ ๔๑ ประเทศ

แผนกำรสอนที่ ๓ ตอบถูก ๓ ข้อ
ตอบถูก ๓ ข้อ
ใบงำนที่๐๑
เขียนถูกต้อง สะอาด เขียนไม่ถูกต้อง
ขาดความเรียบร้อย
เรียบร้อย

ตอบถูก ๒ ข้อ
เขียนถูกต้อง
สะอาด เรียบร้อย

ตอบถูก ๒ ข้อ
เขียนไม่ถูกต้อง
ขาดความเรียบร้อย

แผนกำรสอนที่ ๓ ตอบถูก ๓ ข้อ
ใบงำนที่๐๒
เขียนถูกต้อง
สะอาด เรียบร้อย

ตอบถูก ๒ ข้อ
เขียนถูกต้อง
สะอาด เรียบร้อย

ตอบถูก ๒ ข้อ
เขียนไม่ถูกต้อง
ขาดความเรียบร้อย

ใบงำน

๑๐ คะแนน

ตอบถูก ๓ ข้อ
เขียนไม่ถูกต้อง
ขาดความเรียบร้อย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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เกณฑ์กำรประเมินใบงำน

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๑ เพื่อนบ้ำนของเรำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ระดับคะแนน
๘ คะแนน
๖ คะแนน

๔ คะแนน

แผนกำรสอนที่ ๔ - วาดภาพได้ถูกต้อง
ใบงำนที่ ๐๑ - บอกชื่อภาพ
ได้ถูกต้อง
- ระบายสีสวยงาม
- ผลงานสะอาด
เรียบร้อย
- ทันเวลา

ทำาผิด ๑ ที่

ทำาผิด ๒ ที่

ทำาผิด ๓ ที่

แผนกำรสอนที่ ๔ - วาดภาพได้ถูกต้อง
ใบงำนที่ ๐๒ - บอกชื่อภาพได้
ถูกต้อง
- ระบายสีสวยงาม
- ผลงานสะอาด
เรียบร้อย
- ทันเวลา

ทำาผิด ๑ ที่

ทำาผิด ๒ ที่

ทำาผิด ๓ ที่

แผนกำรสอนที่ ๕ - วาดภาพได้ถูกต้อง
ใบงำนที่ ๐๑ - บอกชื่อภาพได้
ถูกต้อง
- ระบายสีสวยงาม
- ผลงานสะอาด
เรียบร้อย
- ทันเวลา

ทำาผิด ๑ ที่

ทำาผิด ๒ ที่

ทำาผิด ๓ ที่

ใบงำน

๑๐ คะแนน

แผนกำรสอนที่ ๕ ตอบถูก ๓ ข้อ
ตอบถูก ๓ ข้อ
ใบงำนที่ ๐๒ เขียนถูกต้อง สะอาด เขียนไม่ถูกต้อง
ขาดความเรียบร้อย
เรียบร้อย
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ตอบถูก ๒ ข้อ
เขียนถูกต้อง
สะอาด เรียบร้อย

ตอบถูก ๒ ข้อ
เขียนไม่ถูกต้อง
ขาดความเรียบร้อย

หน่วยย่อยที่ ๒
สัมพันธ์ฉันมิตร

หน่วยบูรณำกำรที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ
จ�ำนวนเวลำเรียน ๕ ชั่วโมง

ใบสรุปหน้ำหน่วยย่อย

หน่วยย่อยที่ ๒ ชื่อหน่วยย่อย สัมพันธ์ฉันมิตร
จ�ำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๒ แผน

สำระส�ำคัญของหน่วย
การปฏิบัติตน/ธรรมเนียมปฏิบัติ และอากัปกริยาต่างๆ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มคนในอาเซียน ดังนั้น
เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีความสงบสุข เราจึงจำาเป็นจะต้องเรียนรู้
มำตรฐำนและตัวชี้วัด
มำตรฐำน ส ๑.๒
มำตรฐำน ส ๔.๒
มำตรฐำน ส ๔.๓
มำตรฐำน ท ๑.๑
มำตรฐำน ศ ๑.๑
มำตรฐำน พ ๓.๑

ป ๑/๒
ป. ๑/๑
ป. ๑/๒
ป.๑/๗
ป.๑/๓ ป.๑/๕
ป.๑/๑

ล�ำดับกำรเสนอแนวคิด
เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีความสงบสุข การปฏิบัติตนถือเป็นสิ่ง
จำาเป็น
กำรทักทำย อำกัปกิริยำ
ธรรมเนียมปฏิบัติ
โครงสร้ำงของหน่วย
แผนที่
๑
๒

ชื่อแผน
การทักทาย อากัปกิริยา
ธรรมเนียมปฏิบัติ

เวลำ

หมำยเหตุ

๒ ชั่วโมง
๓ ชัว่ โมง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

การทักทาย/อากัปกริยาต่างๆ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของกลุ่มคนในอาเซียน

แผนที่ ๑ กำรทักทำย/อำกัปกริยำของประเทศ
ในกลุ่มอำเซียน (๒ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๒
เรื่อง สัมพันธ์ฉันมิตร
เวลำ ๕ ชั่วโมง

แผนที่ ๒ ธรรมเนียมปฏิบัติ (๓ ชั่วโมง)
ธรรมเนียมปฏิบัติ เป็นแนวปฏิบัติทางด้านวัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศ ที่มีทั้งความเหมือนและความต่าง

โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๒ สัมพันธ์ฉันมิตร
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

ค�ำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยย่อยที่ ๒ สัมพันธ์ฉันมิตร
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรทักทำย/อำกัปกริยำของสมำชิกในกลุ่มอำเซียน

เวลำ ๒ ชั่วโมง

๑. สำระส�ำคัญของแผน
มารยาทในการทักทาย อากัปกริยา ของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเอกลักษณ์
นี้จะมีทั้งความเหมือนและความต่าง ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรน�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ขอบข่ำยเนื้อหำ
เป็นการเรียนรู้ เรื่อง มารยาทในการทักทาย อากัปกริยา ของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จะเป็นเอกลักษณ์
ของตนเอง ซึ่งเอกลักษณ์นี้จะมีทั้งความเหมือนและความต่าง ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ
๑.๑ ภาพการทักทาย
๑.๒ มารยาทในการทักทาย
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้
๒.๑ ใบงาน
๒.๒ ใบความรู้
๓) การวัดและประเมินผล
๓.๑ ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๓.๒ ประเมินผลงานนักเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติม
ในการเรียนรู้เรื่อง การทักทาย/อากัปกริยาของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ครูอาจจะให้นักเรียนแสดง
บทบาทสมมุติก็ได้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๒ สัมพันธ์ฉันมิตร
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรทักทำย/อำกัปกริยำของกลุ่มอำเซียน

บูรณำกำรกลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ชิ ำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

แนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ขั้นน�ำ

๑. คุณครูสนทนากับนักเรียนว่า ทำาไมเราต้องยกมือไหว้กัน คำาพูด ทำาไม
ต้องมีคำาว่า ครับ/ค่ะ
๒. ครู นักเรียนร่วมสนทนากัน
๓. ครูเปิดเพลงกล่าวคำาทักทายให้นักเรียนฟัง นักเรียนแสดงท่าประกอบ
(เพลงครูสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ต)
๔. ทดสอบก่อนเรียน

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
กำรวัดและประเมินผล
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๕. ครู ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ความหมายและความสำ า คั ญ ของคำ า ทั ก ทาย
ตามใบความรู้ที่ ๐๑-๐๒ เรื่อง คำาทักทายของประเทศอาเซียน
๖. ทำาใบงานที่ ๐๑ เรื่อง คำาทักทาย
๗. มารยาทในการทักทาย อากัปกริยา ของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จะเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเอกลักษณ์นี้จะมีทั้งความเหมือนและความต่าง
ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้
- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินผลงานนักเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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กิจกรรม ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นน�ำ กิจกรรมรวมชั้น
๑. คุณครูสนทนากับนักเรียนว่า ทำาไม่เราต้องยกมือไหว้กัน คำาพูด ทำาไมต้องมีคำาว่า ครับ/ค่ะ
๒. ครู นักเรียนร่วมสนทนากัน
๓. ครูติดแผนภูมิเพลงกล่าวคำาทักทายให้นักเรียนดู นักเรียนร่วมกันร้องเพลง และแสดงท่าประกอบ
ขั้นสอน
๔. ทดสอบก่อนเรียน
ขั้นสรุป
๕. การไหว้ การกล่าวคำาว่า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มคน ที่นักเรียนต้องเรียนรู้
กิจกรรมชั่วโมงที่ ๒
ขั้นน�ำ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๖. ทบทวนความรู้เดิม
ควำมรู้
ขั้นสอน
๑. รู้ จั ก คำ า และอากั ป กริ ย าของ ๗. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพ และร่วมกันอภิปราย
การทั ก ทายของสมาชิ ก ในกลุ่ ม ๘. นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๑ เรื่องคำาทักทายของคนไทย
อาเซียน
๙. นักเรียนทำาใบงานที่ ๐๑
๒. สามารถเขียนคำา และอ่านคำาทักทาย ขั้นสรุป กิจกรรมรวมชั้น
ได้ถูกต้อง
มารยาทในการทักทาย อากัปกริยา ของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ทักษะ
ซึ่งเอกลักษณ์นจี้ ะมีทั้งความเหมือนและความต่าง ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้
๑. การสื่อสาร
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะฯ
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีส่วนร่วมในการทำางาน
๓. มุ่งมั่นในการทำางาน

ขอบเขตเนื้อหำ
มารยาทในการทักทาย อากัปกริยา
ของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จะเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเอกลักษณ์
นี้จะมีทั้งความเหมือนและความต่าง
ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้

กำรวัดและประเมินผล
๑. ประเมิ น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การทั ก ทาย
ทั้ ง วาจาและอากั ป กริ ย าของประเทศ
อาเซียน
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร
๓. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะฯ
วิธีกำร
๑. การทดสอบ
๒. การประเมินความรู้จากใบงาน
๓. สังเกตการทำางาน
เครื่องมือกำรประเมิน
๑. แบบทดสอบ
๒. แบบประเมินพฤติกรรม
เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามที่กำาหนด

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แผนภูมเิ พลงที่ ๐๑ เนือ้ เพลงกล่าวค�ำทักทำย
๓. ใบความรู้ที่ ๐๑ เรื่อง คำาทักทายของคนไทย
๔. บัตรภาพ ที่ ๐๑ ภาพการทักทาย
๕. ใบความรู้สำาหรับครูที่ ๐๒ การทักทาย
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน
๖. ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง คำาทักทายของคนไทย
ภำระงำน / ชิ้นงำน
๑. ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง คำาทักทายของคนไทย

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ : หน่วยย่อยที่ ๒ สัมพันธ์ฉันมิตร แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง กำรทักทำย/อำกัปกริยำของสมำชิกในกลุ่มอำเซียน
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง สัมพันธ์ฉันมิตร
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จ�ำนวน ๕ ข้อ จ�ำนวน ๑๐ คะแนน






ค�ำชี้แจง

นักเรียนสนทนากับครู และสามารถตอบคำาถามจากภาพได้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)



ภำพที่ ๑

ภำพที่ ๒

ภำพที่ ๔
ค�ำถำม
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ภาพที่ ๑
ภาพที่ ๒
ภาพที่ ๓
ภาพที่ ๔
ภาพที่ ๕

เกี่ยวกับศาสนาใด
เป็นกิจกรรมใด
เป็นการทักทายของศาสนาใด
เป็นการทักทายของศาสนาใด
เป็นกิจกรรมใด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ภำพที่ ๓

ภำพที่ ๕



๘๘





บ ๑๐.๒/ผ ๑-๐๑
บ.๑๐.๒/ผ.๑-๐๑

ใบงำนที
๐๑
ใบงานที่ ่ ๐๑

ทายของคนไทย
เรืเรื่อง่องค�ำคทัาทักกทำยของคนไทย
ปกริยาของประเทศในกลุ
่มอาเซียน่มอาเซียน
คาชีค�ำ้แชีจง้แจง จากการศึจากการศึ
กษา เรื่อกงษาการทั
เรื่อกงทาย/อากั
การทักทาย/อากั
ปกริยาของประเทศในกลุ
นักเรียนเขีนัยกนค
อไปนี้ให้ถอูกไปนี
ต้อง้ให้ถูกต้อง
เรียาทั
นเขีกทายของคนไทยต่
ยนคำาทักทายของคนไทยต่





ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................
ชื่อ.................................................สกุล..........................................เลขที่...........ชั้น................
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๘๙
๘๙
๘๙

ใบควำมรู
้ส�ำหรั
บนับกนักเรีเรียยนน ทีที่่ ๐๑
๐๑
ใบความรู
้สาหรั
ใบความรู้ส้สาหรั
าหรับบนันักกเรีเรียยนนทีที่ ่๐๑
๐๑
ใบความรู
เรื่อเรืง่อค�งำคทัาทั
กทำยของคนไทย
กทายของคนไทย
าทักกทายของคนไทย
ทายของคนไทย
เรืเรื่อ่องงคคาทั

ไหว้
พ
ระ/นมั
ส
การครั
บ
,ค่
ะ
ไหว้
พ
ระ/นมั
ส
กำรครั
บ
,
ค่
ะ
ไหว้
พ
ระ/นมั
ส
การครั
บ
,ค่
ะ
ไหว้พระ/นมัสการครับ,ค่ะ

กราบผู้ใหญ่
หญ่
/สสวั
สวั
สดีครับ,ค่ะ
กราบผู
หญ่
กรำบผู
/สวั//สวั
ดีคสสรัดีดีับคค, รัค่รับะบ,ค่,ค่ะะ
กราบผู
้ใ้ใ้ใหญ่
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ไหว้
สดีคสรัดีบค, รัค่บะ ,ค่ะ
ไหว้เพืเ่อพืน/สวั
่อน/สวั

ไหว้เเพืพื่อ่อน/สวั
น/สวัสสดีดีคครัรับบ,ค่,ค่ะะ
ไหว้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบควำมรู้ส�ำหรับครู ที่ ๐๒

เรื่อง ควำมรู
้เรื่อ้สงกำรทั
ใบความรู
าหรับครูกทำย
ที่ ๐๒
เรื่อง ความรู้เรื่องการทักทาย

เป็นอารยธรรมที
่งดงามยิ
่งของมวลมนุ
่งที่ชางชาติ
าวต่าคงชาติ
ยนรู
กำรทัการทั
กทำยกทาย
เป็นอารยธรรมที
่งดงามยิ
่งของมวลมนุ
ษยชาติษยชาติ
เป็นสิเป็
่งทีน่ชสิาวต่
วรเรีคยวรเรี
นรู้ เป็
นอั้ นดับแรก เพราะว่า
นสิ่งที่ปฏิบัติสืบผตู่้เป็อนกัเจ้นมาช้
านานของชนชาติ
เป็นสิเป็่งทีน่ปอัฏินบดััตบิสแรก
ืบต่อเพราะว่
กันมาช้าาเป็นานของชนชาติ
าของวั
ฒนธรรมนั้น ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนั้น
วิธีกการทั
กทายนั
้นอาจมี
ความแตกต่
อไปนี
วิธีกำรทั
ทำยนั
้นอำจมี
ควำมแตกต่
ำงกัานงกับ้นำบ้งดัางดั
งต่งอต่ไปนี
้ ้
คากล่
กทายที
นเอกลั
กษณ์
ประจ
าชาติ
๑. ๑.คำากล่
าวทัากวทัทายที
่เป็น่เป็เอกลั
กษณ์
ประจำ
าชาติ
๒. วิธีปฏิบัติที่ชนชาตินั้นเลือกใช้ เช่น การประนมมือไหว้ การจับมือ การโค้งคานับ เป็นต้น ที่มาข้อมูล :
๒. วิธีปฏิบัติที่ชนชาตินั้นเลือกใช้ เช่น การประนมมือไหว้ การจับมือ การโค้งคำานับ เป็นต้น
http://th.wikipedia.org
ที่มาข้อมูล : http://th.wikipedia.org
กทายที
่เป็นเอกลั
ค�ำกล่คำากล่
วทักาวทั
ทำยที
่เป็นเอกลั
กษณ์กปษณ์
ระจ�ปำระจ
ชำติาชาติ
๑. สวั
ดี สมาจากคำ
าภาษาสั
นสกฤตว่
า า“สวั
“โสตถิ”” มีมีคความหมายว่
วามหมายว่าาความดี
ความดีความ
๑.สสวั
ดี มาจากค
าภาษาสั
นสกฤตว่
“สวัสดิส์”ดิ์” หรื
หรืออภาษาบาลี
ภาษาบาลีวว่า่า “โสตถิ
ความงาม
ความเจริญญรุ่งรุเรื่งเรืออง งดังดันัง้นนั้นคาว่คำาาว่สวั
า สสวัดี สจึดีงเป็จึนงเป็
นคำกาทายที
ทักทายที
่อำานวยอวยพรผู
้ที่เราพบปะไปพร้
งาม ความเจริ
คาทั
่อานวยอวยพรผู
้ที่เราพบปะไปพร้
อมกัอนมกั
ด้วนยด้ทวยาให้
ทำาให้เกิเกิดดสิสิรริมิมงคลทั
งคลทั้ง้งสองฝ่
สองฝ่าายย จะกระท
จะกระท�ากั
ำกับบบุบุคคคลที
คลที่น่นับับถืถืออศาสนาพุ
ศำสนำพุททธเป็
ธเป็นนส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่

http://learners.in.th/file/silinee_june/1148552540.jpg
http://learners.in.th/file/silinee_june/1148552540.jpg
๒. อั๒.สสะลำมุ
อะลัยอกุะลั
ม ย(ขอความสั
นติจงมีนแติด่จทงมีา่ น)
กล่นาควทีากล่
ช่ าวมุ
ใช้ สเมืลิอ่ มพบปะพี
น่ อ้ งมุสลิ่นม้อด้งมุ
วยกัสลินม
อัสสะลามุ
กุม (ขอความสั
แด่ทเป็่านน)คำาเป็
าวทีส่ชลิมาวมุ
ใช้ เมื่อพบปะพี
ผู้ได้รด้ับวคำยกัาทันกผูทายดั
จะต้งอกล่งกล่
วตอบรั
บว่าาวตอบรั
“วะอะลั
กุมุสสะลำม”
(ขอความสันติจงมีนติแด่จงมี
ท่าแนเช่
้ได้รับงคกล่
าทัากวทายดั
าวาจะต้
องกล่
บว่า ย"วะอะลั
ยกุมุสสะลาม"(ขอความสั
ด่ทน่านกัน)
หรืออาจจะกล่
่มเติมว่า า“วะเรำะฮฺ
ลลอฮิ วะบะเรำะกำตุ
ฮฺ” แล้วจับมืฮอฺ"กันแล้การจั
หลังการทั
เช่นกัน) หรืาวเพิ
ออาจจะกล่
วเพิ่มเติมว่มาะตุ"วะเราะฮฺ
มะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุ
วจับบมืมืออกักันนการจั
บมือกักนทาย
หลัง
กทายจะช่
พันธ์ใ้ชห้ายจะจั
ดียิ่งขึ้นบมืโดยผู
บมือกับงผูจั้ชบาย
ญิงเท่านั้น
จะช่วการทั
ยกระชั
บความสัวมยกระชั
พันธ์ให้บดความสั
ียิ่งขึ้นมโดยผู
อกับ้ชผูายจะจั
้ชาย และหญิ
มือกัและหญิ
บผู้หญิงจัเท่บามืนัอ้นกับห้ผูำ้หมชำยและ
ง จักบทำย
มือกันเป็ในการทั
กทายากับเป็
การกระท
บบุคคลที
่นับถือนศาสนาอิ
หญิงห้จัาบมชายและหญิ
มือกันในกำรทั
นการกระทำ
บุคนคลที
่นับถือากั
ศาสนาอิ
สลามเป็
ส่วนใหญ่สลามเป็นส่วนใหญ่
ทีที่ม่มาข้
าข้ออมูมูลล : : http://www.oknation.net/
http://www.oknation.net/
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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บัตรภำพ
๐๑ ภำพกำรทักทำยน่ำรู้







รู้
ธรรมนั้น

บ: เป็นต้น ที่มาข้อมูล :

ไหว้ ไหว้
ไหว้
วาม
ไหว้
ามหมายว่
า ความดี ความ
ห้

ะไปพร้อมกันด้วย ทาให้



ไหว้

ไหว้

โบกมือ


http://www.google.co.th






http://anon51544770.blogspot.com













ยิ้ม

จับมือ

http://www.oknation.net

ม



ง



http://www.ntjgc.org




เมื่อพบปะพี่น้องมุสลิม
ามสันติจงมีแด่ท่าน
กัน การจับมือกัน หลัง
จับมือกับผู้หญิงเท่านั้น
สลามเป็นส่วนใหญ่
ww.oknation.net/


















สลำม

http://www.yala1.go.th
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บ ๑๐.๒/ผ ๑-๐๑

๙๒





เฉลยใบงำนที่ ๐๑

บ.๑๐.๒/ผ.๑-๐๑

เรื่องเฉลยใบงานที
ค�ำทักทำยของคนไทย
่ ๐๑
เรื่อง คาทักทายของเรา

คค�าชี
กษา เรื่อกงษา
การทั
กริยาของประเทศในกลุ
่มอาเซียน นัก่มเรีอาเซี
ยนเขียน
ำชีแ้ ้แจง
จง จากการศึจากการศึ
เรื่อกงทาย/อากั
การทักปทาย/อากั
ปกริยาของประเทศในกลุ

คาทักทายของคนไทยต่
ห้ถูกต้อง
นักเรียนเขี
ยนคำอาไปนี
ทัก้ใทายของคนไทยต่
อไปนี้ให้ถูกต้อง



สวัสดี ครับ

สวัสดี ค่ะ

ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................
ชื่อ....................................สกุล................................เลขที่...........ชั้น................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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ค�ำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยย่อยที่ ๒ สัมพันธ์ฉันมิตร
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ ธรรมเนียมปฏิบัติ

เวลำ ๓ ชั่วโมง

๑. สำระส�ำคัญของแผน
ประเทศในกลุ่มอาเซียน นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน ดังนั้น ธรรมเนียมปฏิบัติก็จะแตกต่างกันไปตาม
ศาสนาที่ตนนับถือ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรน�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ขอบข่ำยเนื้อหำ
เป็นการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติ ที่จะแตกต่างกันไป ตามศาสนาที่ตนนับถือ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ
๑.๑ ภาพธรรมเนียมปฏิบัติของคนในประเทศกลุ่มอาเซียน
๑.๒ มารยาทในการทักทาย
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้
๒.๑ ใบงาน
๒.๒ ใบความรู้
๓) การวัดและประเมินผล
๓.๑ ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๓.๒ ประเมินผลงานนักเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติม
ในการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติ ครูควรจะให้นักเรียนได้ ฝึกปฏิบัติเป็นประจำา และได้มีโอกาส
แสดงในโอกาสสำาคัญต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๒ เพื่อนบ้ำนของเรำ
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติ

บูรณำกำรกลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ชิ ำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

แนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ขั้นน�ำ

๑. ครูเปิดเพลงกล่าวคำาทักทายให้นักเรียนฟัง นักเรียนแสดงท่าประกอบ
เป็นการทบทวนความรู้เดิม (เพลงครูสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ต)

ขั้นสอน

๒. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาพุทธ ความหมายและ
ความสำาคัญ โอกาสในการปฏิบัติ
๓. ทำาใบงานที่ ๐๑ เรื่อง เรื่องธรรมเนียมปฏิบัติของคนในศาสนาพุทธ
๔. ครูให้นักเรียนดูภาพ การสลามของศาสนาอิสลาม ตามใบความรู้ที่ ๒
เรือ่ ง ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องบุคคลในศาสนาอิสลาม ครูชแ้ี นะถึงความหมาย
และโอกาสปฏิบัติ
๕. ทำาใบงานที่ ๐๒ เรื่อง เรื่องธรรมเนียมปฏิบัติของคนในศาสนาอิสลาม
๖. ทดสอบหลังเรียน

ขั้นสรุป

๗. ประเทศในกลุม่ อาเซียน นับถือศาสนาทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ ธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ก็จะแตกต่างกันไปตามศาสนา ที่ตนนับถือ

กำรวัดและประเมินผล

- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินผลงานนักเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
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ขอบเขตเนื้อหำ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน นับถือ
ศาสนาที่แตกต่างกัน ธรรมเนียมปฏิบัติ
ก็จะแตกต่างกันไปตามศาสนาที่ตน
นับถือ ดังนั้น การอยู่ร่วมกันจะต้อง
ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี
ของประเทศนั้น ๆ

ขั้นสรุป
๘. การปฏิบัติที่ถูกต้อง แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรม ชั่วโมงที่ ๒
ขั้นน�ำ
๕. ครูทบทวนความรู้เดิม
๖. นักเรียนดูภาพ การสลามของศาสนาอิสลาม ตามใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคคล
ในศาสนาอิสลาม ครูชี้แนะถึงความหมาย และโอกาสปฏิบัติ
๗. นักเรียนจับคู่กัน แล้วทำาความเคารพกันแบบสลามของศาสนาอิสลาม นักเรียนทำาใบงานที่ ๐๒
เรื่อง ธรรมปฏิบัติตามศาสนาอิสลาม

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
กิจกรรม ชั่วโมงที่ ๑
๑. ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง ธรรมเนียม
ขั้นน�ำ
ปฏิบัติ ของ
๑. ครูทบทวนการทักทายของประเทศในกลุม่ อาเซียนโดยการเปิดเพลง การกล่าวคำาทักทาย นักเรียนร้องตาม
บุคคลที่นับถือศาสนาพุทธ
และแสดงท่าประกอบ
๒. ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง ธรรมเนียม
ขั้นสอน
ปฏิบัติของบุคคลที่นับถือศาสนา
๒. นักเรียนดูภาพ “การไหว้” ตามใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธ
อิสลาม
ครูชี้แนะถึงความหมายของการไหว้ และโอกาสในการปฏิบัติ
๓. ใบความรูส้ าำ หรับครู เรือ่ ง ธรรมเนียม
๓. นักเรียนจับคู่กัน แล้วทำาความเคารพกันโดยการไหว้ ทำาใบงานที่ ๐๑ เรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติของ
ปฏิบัติของคนในประเทศอาเซียน
ศาสนาพุทธ
๔. ใบงานที่ ๐๑ – ๐๓
ขั้นสรุป
ภำระงำน / ชิ้นงำน
๔. การปฏิบัติที่ถูกต้อง แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงาม
๑. ใบงานที่ ๐๑ -๐๓

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ : หน่วยย่อยที่ ๒ สัมพันธ์ฉันมิตร แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติ
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
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ขอบเขตเนื้อหำ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ควำมรู้
๑. รูจ้ กั ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ
๒. บอกความเหมือนและความต่าง
ของธรรมเนียมปฏิบัติได้
ทักษะ
๑. การปฏิ บั ติ ต ามธรรมเนี ย มของ
ศาสนาต่างๆ
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะฯ
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีส่วนร่วมในการทำางาน
๓. มุ่งมั่นในการทำางาน
๔. มีความสามัคคีในการทำางาน

กำรวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรูเ้ กีย่ วกับ ความเหมือน
และความต่างของธรรมเนียมปฏิบัติ
โดยการทดสอบหลังเรียน
ขั้นสอน
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร
๑๐. ทดสอบหลังเรียน
๓. ประเมิ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม/
ขั้นสรุป
คุณลักษณะฯ
๑๑. ประเทศในกลุ่มอาเซียน นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน ธรรมเนียมปฏิบัติก็จะแตกต่างกันไปตามศาสนา วิธีกำร
ที่ตนนับถือ ดังนั้น การอยู่ร่วมกันจะต้องยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา และ ๑. ทดสอบหลังเรียน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของประเทศนั้น ๆ
๒. การประเมินความรู้จากใบงาน
๓. ประเมินพฤติกรรม
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. แบบประเมินพฤติกรรม และสรุป
ผลการประเมิน
ใบงำน
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามที่กำาหนด
กิจกรรม ชั่วโมงที่ ๓
ขั้นน�ำ
๙. ครูทบทวนความรู้เดิม

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ : หน่วยย่อยที่ ๒ สัมพันธ์ฉันมิตร แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติ
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
(ต่อ)

๙๗



บ ๑๐.๒/ผ ๒-๐๑


ใบงำนที่ ๐๑

บ.๑๐.๒/ผ.๒-๐๑

ใบงานที
๐๑ คคลที่นับถือศำสนำพุทธ
เรื่อง ธรรมเนียมปฏิ
บัติข่ องบุ

เรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธ


คาชี
นบอกชื
ยมปฏิ
บัติ ต่อยไปนี
ง ้ให้ถูกต้อง
ค�ำ้แชีจง้แจง ๑. นักเรีย๑.
นักเรี่อธรรมเนี
ยนบอกชื
่อธรรมเนี
มปฏิ้ให้บถัตูกิตต้่ออไปนี
๒. นักเรีย๒.นนาเสนอผลงานหน้
าชั้นเรียน าชั้นเรียน
นักเรียนนำาเสนอผลงานหน้

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

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

ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................
ชื่อ...........................................................สกุล.......................................เลขที่...........ชั้น................
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๙๘





เรื่อง

บ.๑๐.๒/ผ.๒-๐๒

บ ๑๐.๒/ผ ๒-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
ใบงำนที
่ ๐๑
ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลาม

เรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคคลที่นับถือศำสนำอิสลำม
คาชี้แจง ให้ นักเรียนเขียนชื่อธรรมเนียมปฏิบัติต่อไปนี้ ให้ตรงกับภาพ แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ค�ำชี้แจง กับเพื่อนร่ให้วนมชัักเรี้น ยนเขียนชื่อธรรมเนียมปฏิบัติต่อไปนี้ ให้ตรงกับภาพ แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพื่อนร่วมชั้น


ละหมาด สลาม

ละหมำด

สลำม





ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................
ชื่อ...................................................สกุล..............................................เลขที่...........ชั้น................
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๙๙








ใบความรู้สาหรับนักเรีย๙๙
น/ครู
ที่ ๐๑
๙๙

เรื่อง ธรรมเนี้สย�ำมปฏิ
บถือศาสนาพุ
ใบควำมรู
หรับบัตนัิ ของคนนั
กเรียน/ครู
ที่ ๐๑ทธ

ใบความรู
้สของคนนั
ทีที่ ่ ๐๑
ใบความรู
้สาหรั
าหรับบนันักกเรีเรีบยยถืน/ครู
น/ครู
๐๑ ทธ
เรื
อ
่
ง
ธรรมเนี
ย
มปฏิ
บ
ต
ั
ิ
อ
ศำสนำพุ
ความหมายของการไหว้ “การไหว้
”
เป็
น
การแสดงถึ
ง
ความมี
สัมมาคารวะ และการให้
เรืเรื่อ่องง ธรรมเนี
ธรรมเนียยมปฏิ
มปฏิบบัตัติ ิ ของคนนั
ของคนนับบถืถืออศาสนาพุ
ศาสนาพุททธธ
เกียรติซึ่งกันและกัน นอกเหนือจากการกล่าวคาว่า “สวัสดี” แล้วยังแสดงออกถึง
ความหมายของการไหว้
“การไหว้
”” เป็
นนการแสดงถึ
งงความมี
สสัมัมมาคารวะ
ความหมาย
“การขอบคุ
ณ” “การไหว้
และ “การขอโทษ”
การ
ไหว้สัมเป็มาคารวะ
นการแสดงมิ
ตมาคารวะ
รภาพ
มิและการให้
ตกันรไมตรี
ความหมายของการไหว้
“การไหว้
เป็งความมี
การแสดงถึ
ความมี
และการให้
ควำมหมำยของกำรไหว้
”
เป็
น
การแสดงถึ
และการให้
เ
กี
ย
รติ
ซ
ง
่
ึ
และกัน
เกี
ย
รติ
ซ
ง
่
ึ
กั
น
และกั
น
นอกเหนื
อ
จากการกล่
า
วค
าว่
า
“สวั
ส
ดี
”
แล้
ว
ยั
ง
แสดงออกถึ
ง
เกียรติซาึ่งวคำ
นาว่และกั
อยัจากการกล่
างความหมาย
วคาว่า “สวัส“การขอบคุ
ดี” แล้วยัณงแสดงออกถึ
ง
ที่เป็นขนบธรรมเนี
ยกัมประเพณี
https://sites.google.com
นอกเหนื
อจากการกล่
า “สวันสนอกเหนื
ดีอ”ณัน”ดีแล้งและ
วาม
งแสดงออกถึ
” และ
“การขอโทษ”
ความหมาย
“การขอบคุ
“การขอโทษ”
การ
ไหว้
เ
ป็
น
การแสดงมิ
ต
รภาพ
ความหมาย
“การขอบคุ
“การขอโทษ”
การอไหว้
ป็นhttps://sites.google.com
การแสดงมิตรภาพ มิมิตตรไมตรี
รไมตรี
โอกาสในการปฏิ
บัติมิตรไมตรีณท”ี่เป็และ
การ ไหว้
เป็นการแสดงมิ
ตรภาพ
นขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ันดีงเาม

ทีที่เ่เป็ป็นนขนบธรรมเนี
ขนบธรรมเนียยมประเพณี
มประเพณีออันันดีดีงงาม
าม https://sites.google.com
https://sites.google.com
โอกำสในกำรปฏิ
บ
ต
ั
ิ
โอกาสในการปฏิ
บ
ต
ั
ิ
โอกาสในการปฏิบัติ

๑. ไหว้พระ

๑. ไหว้พระ

๑.๑. ไหว้
ไหว้พพระ
ระ 

๒. ไหว้๒.
ผู้อไหว้
าวุโผสู้อ(พ่
อแม่)
าวุโส (พ่อแม่)

๑. ไหว้ผู้อำวุโส๒. (พ่
ไหว้ผอู้อแม่
าวุโส) (พ่อแม่)

๑. ไหว้บุคคลทั
ไหว้บบุค่วุคคลทั
คลทั่ว่วไป
ไป
๓. ไหว้่ว๓.บ๓.ไป
ุคไหว้
คลทั
ไป


.
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๑๐๐

ใบควำมรู้ส�ำหรับนักเรียน/ครู ที่ ๐๒

ใบความรู
้สาหรับนักบเรีถืยอน/ครู
ที่ ๐๒
เรื่อง ธรรมเนียมปฏิ
บัติ ของคนนั
ศำสนำอิ
สลำม

เรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติ ของคนนับถือศาสนาอิสลาม

การละหมาด

การสลาม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน)http://www.google.co.th
กลุ่มบูรณาการ 103
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๑๐๑
๑๐๑



ใบควำมรู้ส�ำหรั๑๐๑
บ๑๐๑
นัก เรี
ยน/ครู ที่ ๐๓


 

๑๐๑ น/ครู ที่ ๐๓
ใบความรู
้ส้สาหรั
เรื่อง ควำมเหมื
อนและควำมต่
ใบความรู
าหรับบนันักกเรีเรีำยงของคนในอำเซี
ยน/ครู ที่ ๐๓ ยน
เรืเรื่อ่องงความเหมื
ออนและความต่
าางของคนในอาเซี
ยยนน
ความเหมื
นและความต่
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ไม่ควรปฏิบัติ

๑. ประเทศบรูไน
- แต่งกายเรียบร้อยเมื่อเข้าไปในสถานที่สำาคัญ
- ไม่ควรสวมเสื้อผ้าสีเหลือง เพราะถือว่าเป็นสีประจำา
องค์กษัตริย์
- ชาวบรูไนทักทายแบบมุสลิม ด้วยการสัมผัสมือ แล้วนำา
มือข้างนั้นมาแตะที่อก
- เวลาเข้าเยี่ยมชมศาสนสถาน ต้องถอดรองเท้า ผู้หญิง
ต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะ แต่งกายมิดชิด

- ไม่ใช้นิ้วชี้สิ่งใด ให้กำามือแล้วใช้นิ้วโป้งขวาชี้แทน
- เมื่อเข้าชมมัสยิด ไม่เดินตัดหน้าคนที่กำาลังสวดมนต์ หรือ
แตะต้องคัมภีร์อัลกุรอาน
- ไม่ควรปฏิเสธเครือ่ งดืม่ หรืออาหารทีผ่ อู้ น่ื นำามาให้ ถ้าไม่อยาก
กินจริงๆ ให้ใช้มือแตะขอบภาชนะเบาๆ
- ช่วงถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนชาวมุสลิมจะไม่กินอาหาร
ในเวลากลางวัน จึงไม่ควรรับประทานอาหารต่อหน้าพวกเขา

๒. ประเทศกัมพูชำ
- แต่งกายสุภาพเมื่อไปวัด ผู้หญิงไม่ใส่กระโปรงสั้นและ
เสื้อเปิดไหล่ ผู้ชายใส่เสื้อมีปก กางเกงขายาว
- ควรถอดรองเท้าเมื่อเข้าบ้านผู้อื่น
- ควรแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุ
- เวลาส่งของให้ผู้อื่น ควรส่งด้วย ๒ มือ หรือมือขวา
จึงเป็นมารยาทที่ดี

- ไม่ควรชี้เท้าไปทางผู้อื่น เวลานั่งกับพื้นผู้หญิงควรเก็บเท้า
อย่างสำารวม
- อย่าสัมผัสศีรษะผู้อื่นเพราะชาวกัมพูชาถือว่าศีรษะเป็น
ส่วนที่สำาคัญที่สุดของร่างกาย
- ไม่ส่งเสียงดัง และปิดโทรศัพท์มือถือเมื่ออยู่ในวัด
- ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง หรือถ่ายภาพสัญลักษณ์
ทางทหาร

๓. ประเทศอินโดนีเซีย
- เวลาจะไปบ้านใคร ต้องเรียกเจ้าของบ้านให้ออกมา
ต้อนรับ ไม่ควรเดินเข้าไปโดยไม่บอกกล่าว
- ควรถอดรองเท้าทุกครั้งที่เข้าไปในสถานที่สำาคัญ หรือ
เข้าไปในบ้าน เมื่อไปมัสยิดผู้หญิงจะต้องสวมเสื้อคลุม
ให้มิดชิด
- เวลารั บ ประทานอาหารต้ อ งใช้ มื อ ขวาตั ก และหยิ บ
อาหารเท่านั้น รวมทั้งการส่งของให้ผู้อื่นด้วย

- อย่าใช้นิ้วชี้ ชี้ไปยังสถานที่ หรือบุคคล ให้พับนิ้วมือขวาทั้งสี่
แล้วใช้เฉพาะนิ้วโป้งเท่านั้น
- เวลาเดินในสถานที่ต่างๆ ระวังการเหยียบเครื่องสักการะ
บูชาที่วางกับพื้น
- การจับมือเป็นการทักทายในระดับสากล แต่ในหมู่สตรีมุสลิม
ผู้ชายจะทักทายได้เพียงก้มศีรษะและยิ้มเท่านั้น

๔. ประเทศลำว
- ประเทศลาวเป็นเมืองพุทธ เวลาไปเยี่ยมชมควรเดินดู
ด้วยความสงบเสงี่ยม ไม่รบกวนพระสงฆ์
- ก่อนเข้าบ้านชาวลาวต้องถอดรองเท้าทุกครั้ง
- ก่อนจะถ่ายรูปใคร ควรขออนุญาตก่อน

- ชาวลาวถือว่าศีรษะเป็นของสูง เท้าเป็นของตำ่า จึงไม่ควร
จับศีรษะ หรือเอาเท้าพาดบนโต๊ะ
- ไม่ควรเปลือยกายอาบแดดหรือใส่ชุดบิกินีเล่นนำ้า
- ไม่ควรแสดงความรักในที่โจ่งแจ้งในที่สาธารณะ
- การซื้อขายของป่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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๕. ประเทศมำเลเซีย
- คนมาเลเซียจะทักทายโดยการซาลาม โดยการยื่นมือ
ทั้งสองข้างมาแตะกับมือของผู้มาเยือนแล้วนำากลับไป
แตะหน้าอก เราควรทักทายแบบเดียวกัน เพราะ
สะลามหมายถึง การทักทายจากใจ
- ก่อนเข้าบ้านผู้อื่นต้องตะโกนบอกก่อน และถอดรองเท้า
ทุกครั้ง
- ไม่ป ฎิเสธอาหารหรือเครื่องดื่มที่เจ้าของบ้านนำ า มา
เสิร์ฟ เพราะถือว่าเป็นมารยาทที่ดี
- กินอาหารหรือรับส่งของด้วยมือขวาเพียงข้างเดียว
- ก่อนเข้ามัสยิดควรถอดรองเท้าทุกครั้ง

- ไม่ควรใช้นิ้วชี้ขวาชี้คน สถานที่หรือสิ่งของ ควรใช้
นิ้วโป้งขวาชี้โดยพับนิ้วทั้ง ๔ เก็บไว้
- ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมาเลเซีย เพราะผิด
กฎข้อห้ามของศาสนา

๖. ประเทศเมียนมำร์
- เวลาเข้ า ศาสนสถานควรแต่ ง กายสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย
ไม่สวมกระโปรงสั้น หรือกางเกงขาสั้น
- ควรถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อเข้าบ้านผู้อื่น
- เวลาเดิ น ผ่ า นผู้ สู ง อายุ ค วรเดิ น ก้ ม เล็ ก น้ อ ยเป็ น การ
แสดงความเคารพ
- เมื่อส่งของให้ผู้ใหญ่จับสองมือแล้วส่งให้

- ไม่ใช้เท้าชี้สถานที่หรือบุคคล
- ไม่ตะโกนหรือส่งเสียงดังในศาสนสถาน
- การกอดจูบในที่สาธารณะเป็นเรื่องไม่สมควร

๗. ประเทศฟิลิปปินส์
- ควรแต่งกายสุภาพเมื่อต้องเข้าไปในสถานที่ราชการ
หรือศาสนสถาน
- ควรถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อเข้าบ้านผู้อื่น

- ไม่ควรให้เงินขอทานเพราะอาจเป็นขบวนการมิจฉาชีพได้

๘. ประเทศสิงคโปร์
- ถ้าพ่อค้าแม่ค้าเซ้าซี้ให้ซื้อของ ถ้าไม่อยากได้ให้ปฏิเสธ
แล้วเดินหนี
- ไม่ต้องให้ทิปในบริการต่างๆ เพราะจะรวมค่าบริการ
๑๐% ไว้แล้ว

-
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ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
ห้ามถ่มนำ้าลายในที่สาธารณะ
ห้ามมีดอกไม้ไฟในครอบครองเพราะผิดกฎหมาย
ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งที่สิงคโปร์
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๙. ประเทศไทย
- ชาวไทยทักทายโดยการไหว้ แสดงความเคารพที่เป็น
มารยาทดีงาม หากฝ่ายตรงกันข้ามอาวุโสกว่า เรา
ควรยกมือไหว้ก่อน
- แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเมื่อต้องไปศาสนสถาน หรือ
ไปสถานที่ราชการ ผู้ชายควรใส่กางเกงขายาว ผู้หญิง
ควรใส่กระโปรงยาวคลุมเข่า
- ถอดรองเท้าเมื่อเดินเข้าบ้าน
- ยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ หรือเพลงสรรเสริญ
พระบารมี
- ให้ความเคารพธงชาติ ไม่นำาไปขีดเขียน ตัด หรือ
ดัดแปลง หรือการกระทำาใดๆ ที่แสดงถึงการหมิ่นชาติ

- ชาวไทยถือว่าศีรษะเป็นของสูง ไม่ควรสัมผัสศีรษะของ
บุคคลอื่นที่ไม่สนิทชิดเชื้อ หากบังเอิญพลาดไปแตะศีรษะ
ของผู้ใด ควรกล่าวคำาขอโทษ
- ชาวไทยถือว่าเท้าเป็นของต่ำา ไม่ควรยกพาดบนที่สูง หรือ
ใช้เท้าชี้คน สิ่งของ
- คนสมัยโบราณมีความเชื่อว่าข้าวเป็นสิ่งสูงค่า ข้าวปากหม้อ
จึงเป็นข้าวที่ตักถวายพระสงฆ์ หรือตักให้กับบุพการี
- ไม่ควรแสดงกิริยาละเมิด หรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง

๑๐. ประเทศเวียดนำม
- หากนัดแล้วควรไปให้ตรงเวลา เพราะชาวเวียดนาม
เป็นคนตรงต่อเวลามาก
- ชาวเวียดนามบางคนทักทายด้วยการจับมือ ๒ มือ
โดยการวางมือซ้ายทับมือขวา
- ชาวเวียดนามให้ความสำาคัญต่อการเคารพผู้อาวุโส
- ห้ามนำาเงินต่างชาติเข้าเวียดนามเกิน ๗,๐๐๐ ดอลล่าร์
สหรัฐฯ

- เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปสถานที่ราชการ หรืออาคาร
ของรัฐ
- ระหว่างการประชุมไม่ควรกินของว่างหรือดื่มเครื่องดื่ม
- ไม่ควรพูดเรื่องสงครามกับชาวเวียดนาม
- ไม่ควรใส่เครื่องประดับมาก ในการไปประชุม เพราะชาว
เวียดนามถือว่าเป็นการกระทำาที่หยาบคาย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง สัมพันธ์ฉันมิตร
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จ�ำนวน ๕ ข้อ จ�ำนวน ๑๐ คะแนน






ค�ำชี้แจง

นักเรียนสนทนากับครู และสามารถตอบคำาถามจากภาพได้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)



ภำพที่ ๑

ภำพที่ ๒

ภำพที่ ๔
ค�ำถำม
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ภาพที่ ๑
ภาพที่ ๒
ภาพที่ ๓
ภาพที่ ๔
ภาพที่ ๕

เกี่ยวกับศาสนาใด
เป็นกิจกรรมใด
เป็นการทักทายของศาสนาใด
เป็นการทักทายของศาสนาใด
เป็นกิจกรรมใด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ภำพที่ ๓

ภำพที่ ๕



๙๘





เรื่อง

บ.๑๐.๒/ผ.๒-๐๒

บ ๑๐.๒/ผ ๒-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
ใบงำนที
่ ๐๑
ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลาม

เรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคคลที่นับถือศำสนำอิสลำม
คาชี้แจง ให้ นักเรียนเขียนชื่อธรรมเนียมปฏิบัติต่อไปนี้ ให้ตรงกับภาพ แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ค�ำชี้แจง กับเพื่อนร่ให้วนมชัักเรี้น ยนเขียนชื่อธรรมเนียมปฏิบัติต่อไปนี้ ให้ตรงกับภาพ แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพื่อนร่วมชั้น


ละหมาด สลาม

ละหมำด

สลำม



สลำม


ละหมำด

ชื่อ.....................................................สกุล...........................................เลขที่...............ชั้น................
ชื่อ...................................................สกุล..............................................เลขที่...........ชั้น................


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง สัมพันธ์ฉันมิตร
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จ�ำนวน ๕ ข้อ จ�ำนวน ๑๐ คะแนน






ค�ำชี้แจง

นักเรียนสนทนากับครู และสามารถตอบคำาถามจากภาพได้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)



ภำพที่ ๑

ภำพที่ ๒

ภำพที่ ๔
ค�ำถำม
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ภาพที่ ๑
ภาพที่ ๒
ภาพที่ ๓
ภาพที่ ๔
ภาพที่ ๕

เกี่ยวกับศาสนาคริสต์
ไหว้พระ
เป็นการทักทายของศาสนาอิสลาม
เป็นการทักทายของศาสนาพุทธ
กราบแม่

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ภำพที่ ๓

ภำพที่ ๕



แบบประเมิน

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๒ สัมพันธ์ฉันมิตร
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
คะแนนชิ้นงำน
เลขที่

ชื่อ

ใบงำน ใบงำนที่ ใบงำนที่ รวม
ที่.......... ............ .............
๑๐
๑๐
๑๐
๓๐
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

หมำยเหตุ

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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แบบสังเกตพฤติกรรม

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ หน่วยย่อยที่ ๒ สัมพันธ์ฉันมิตร
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

พฤติกรรมที่ต้องกำรประเมิน

ผลกำรประเมิน

มีส่วนร่วม มุ่งมั่นในกำร มีควำมสำมัคคี
ในกิจกรรม ท�ำงำน
ในกำรท�ำงำน

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมิน

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง สัมพันธ์ฉันมิตร
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่ผ่ำน (๐)

ผ่ำน (๑)

ดี (๒)

ดีเยี่ยม (๓)

๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ไม่ตั้งใจเรียน

ตั้งใจ และเอาใจใส่ ตัง้ ใจเรียน เอาใจใส่และ ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความ
ในการเรียน
มีความเพียรพยายาม เพี ย รพยายามในการเรี ย นรู้
ในการเรียน
และทำางานด้วยความรับผิดชอบ

๒. มุ่งมั่นในการทำางาน

ไม่ขยัน อดทน
ในการทำางาน

ทำางานด้วยความขยัน ทำางานด้วยความขยัน
และพยายามเพื่ อ ให้ และพยายามเพื่อให้
งานเสร็จตามเป้าหมาย งานเสร็จตามเป้าหมาย
และผลงานดี

ทำางานด้วยความขยัน และ
พยายามเพื่อให้งานเสร็จตาม
เป้าหมาย เกิดผลดีเรียบร้อย
และเสร็จทันกำาหนด

๓. มีสว่ นร่วมในกิจกรรม ไม่ตั้งใจเรียนและ ตัง้ ใจเรียน เอาใจใส่และ ตัง้ ใจเรียน เอาใจใส่และ
ไม่ร่วมทำากิจกรรม มีความเพียรพยายาม มีความเพียรพยายาม
ในการเรี ย นรู้ แ ละ
ในการเรียนรู้
เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกครั้ง

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความ
เพี ย รพยายามในการเรี ย นรู้
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกครั้ง

๔. มีความสามัคคีในการ ไม่ให้ความร่วมมือ ให้ ค วามร่ ว มมื อ บาง ร่วมมือกับกลุ่มทุกครั้ง ร่วมมือในการทำางานทุกครั้ง
ทุกกิจกรรม จนงานสำาเร็จ
ทำางาน
กับกลุ่ม
กิจกรรม ไม่สนใจงาน ทุกกิจกรรม
เรียบร้อย

เกณฑ์กำรผ่ำน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ๒ (ดี) ๓ รายการ ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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แบบประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ ๒ สัมพันธ์ฉันมิตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ใบงำน

ระดับคะแนน
๑๐ คะแนน

๘ คะแนน

๖ คะแนน

๔ คะแนน

แผนการสอนที่ ๑ ตอบคำาถามได้ถูกต้อง เขียนลายมือ
ใบงานที่๐๑
สวยงาม สะอาด เรียบร้อย ทันเวลา
ที่กำาหนด

ทำาได้ถูกต้อง
๔ รายการ

ทำาได้ถูกต้อง
๓ รายการ

ทำาได้ถูกต้อง
๒ รายการ

แผนการสอนที่ ๒ เขียนคำาได้ถูกต้อง ลายมือสวยงาม
ใบงานที่ ๐๑
ทันเวลา ผลงานสะอาด

ถูกต้อง ๓ ข้อ ถูกต้อง ๒ ข้อ ถูกต้อง ๒ ข้อ

แผนการสอนที่ ๒ ตอบคำาถามได้ถูกต้อง เขียนลายมือ
ใบงานที่ ๐๒
สวยงาม สะอาด เรียบร้อย ทันเวลา
ที่กำาหนด

ทำาได้ถูกต้อง
๔ รายการ

เกณฑ์กำรผ่ำน

114

ทำาได้ถูกต้อง
๓ รายการ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้ ๖ คะแนน ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ทำาได้ถูกต้อง
๒ รายการ

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษ�มูลนิธิก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษ�สำ�นักง�นโครงก�รสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ

ที่ปรึกษาสำานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ข้าราชการบำานาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษ�สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
นายสนิท แย้มเกษร
นายอัมพร พินะสา

ที่ปรึกษ�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นายจุฬา ชิณวงศ์
นายสมัย ธนะศรี
นายโกวิท เพลินจิตต์

ผู้รับผิดชอบโครงก�ร
นางนิรมล ตู้จินดา

นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต ๒
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
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คณะท�ำงำน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
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นางฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง
นายปรีชา เดือนนิล
นางสาวจงรักษ์ รัตนวิฑูรย์
นางอุไร เปียงใจ
นางประภัสสร โกศัลวัฒน์
นางยุวดี ชุมปัญญา
นางนิติพร ศรีโนนยาง
นายศักดิ์พงษ์ วรรณวาส
นายปริญญา อุปลา
นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ์
นางสาวสุรัชดา ภูรับพา
นางรัตนาภรณ์ คำาฝุย
นางสาวปาริชาต บุษบงค์
นางสาวยุวะธิดา ไตรธรรม
นางวานิตย์ ธานี
นางสาวนันทพัชร์ ศุภธีรารักษ์
นางสาวเรือนเพชร กิตติพิมานชัย
นายศิริ ไชยช่อฟ้า
นางจินตนา ไชยช่อฟ้า
นางสาวพรพิมล ยอดแก้ว
นายจำาลอง ไชยยา
นางเพียงจิต สุวรรณพงศ์
นางวิภาพร แก่นอ้วน
นางวิภาดา ขุนนิตย์
นางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม
นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
นางสาวปัญจนี อุ้ยเฉ้ง
นางสาววนิดา หินน้อย
นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง
นางลัดดา สุขศรี
นายสมชาย นาวีว่อง
นายอิสรานันท์ ชนะภัย
นายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อ
นางสาวเสาวณี โบบทอง

ข้าราชการบำานาญ
ข้าราชการบำานาญ
ข้าราชการบำานาญ
ข้าราชการบำานาญ
ข้าราชการบำานาญ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา
ครูโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย
ครูโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
ครูโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
ครูโรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน
ครูโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำา
ครูโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)
ครูโรงเรียนแสนทองวิทยา
ครูโรงเรียนบ้านปางปุก
ครูโรงเรียนบ้านปางกอม
ศึกษานิเทศก์
ครูโรงเรียนบ้านหัวคำา
ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านบางกัน
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านถำ้าทองหลาง
รองผู้อำานวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านย่านสะบ้า
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านบางจัน
ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
ครูโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ประธาน
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา

๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.

นายเบญจพล ติ๊บขัน
นางสายรุ้ง ติ๊บขัน
นายสมศักดิ์ สุทธการ
นางเทียมจิต หาญยุทธ
นายนันตชัย แอบู
นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น
นายอนันต์ หาญจิตร
นายเจษฎา อนันตศรี
นายไกรศร ไชยเทพ
นางสาวสุทิศา พู่พัฒนศิลป์
นายนพรัตน์ ทองอยู่
นางอรุณี นพฤทธิ์
นางสาวจิราภรณ์ เพชรเรือง
นายสุนทร หนูอินทร์
นางนาตญา สัตถาผล
นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์
นางสาวดารุณี มุงคุณ
นายพิพัฒน์ สอนสมนึก
นางจินดา ก่อบุญ
นางสาววราภรณ์ เขตโสภา
นางทิพย์สุดา ธิศรี

๕๖. นางปิยาภรณ์ พละศักดิ์
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.

นายวิสูตร สวนไผ่
นางสุจินต์ สวนไผ่
นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
นายอดุลศักดิ์ ศรีวิชัย
นายบรรพต แสนสุวรรณ
นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง

ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านนำ้าหิน
ครูโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกที่ ๑๑๕
ครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านนำ้าจืด
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านย่าหมี
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านท่าเขา
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านปกปุย
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านสามช่อง
ครูโรงเรียนบ้านคลองบอน
ครูโรงเรียนกะปง
ครูโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
ผู้อำานวยการโรงเรียนนายอวัฒนา
ครูโรงเรียนบ้านหลุบเลา
ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครูโรงเรียนบ้านชมภูพาน
ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครูโรงเรียนบ้านบะนกทา
ครูโรงเรียนบ้านกุดเรือคำา
ครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)
ครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านชมภูพาน
ครูโรงเรียนบ้านชมภูพาน
ครูโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำารงวิทย์
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๒

สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
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