แผนการจัดการเรียนรู้ที ๑ รายวิชาเพิมเติม อาเซียนศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาอาเซียนศึกษา
หน่ วยการเรียนรู้ที ๑
ชือหน่ วย ข้ อมูลพืนฐานอาเซียน
เรือง กําเนิดอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียน

ชันมัธยมศึกษาปี ที ๑
ภาคเรียนที ๑
เวลาเรียน ๑ ชัวโมง

๑. ผลการเรียนรู้
รู้และเข้ าใจเกียวกับอาเซียนในเรือง กําเนิดอาเซียน สมาชิกอาเซียน และบอกข้ อมูลพืนฐานของอาเซียนได้
๒. สาระสําคัญ
อาเซียน หรื อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตังขึนตาม “ปฏิญญากรุ งเทพฯ” หรื อ
“ปฏิญญาอาเซียน” ซึงมีการลงนามทีประเทศไทย เมือวันที ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๐ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือร่ วมมือ
และส่งเสริ มสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริ ญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม วัฒนธรรม วิชาการ
วิทยาศาสตร์
และการบริ หารในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับว่าเป็ นองค์การทีมีความสําคัญทีแสดงถึงศักยภาพและความเป็ น
อันหนึงอันเดียวกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้ กําเนิดอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียน
ทักษะ/กระบวนการ ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่ เรี ยนรู้
มุ่งมันในการทํางาน
มีจิตสาธารณะ
๔. กระบวนการเรี ยนรู้
ขันนํา
๑. ทบทวนนัก เรี ยนเกี ยวกับ การกําเนิ ด อาเซียน (ท่องโลกอาเซียน) โดยให้นักเรี ยนชม VDO จาก เว็บไซต์ทรู
ปลูกปัญญา เกียวกับการร่ วมมือกันของประชาคมอาเซียน แล้วพูดคุยถึงเนือหาทีได้ชม
๒. นักเรี ยนร่ วมร้องเพลงอาเซียนร่ วมใจ
ขันจัดกิจกรรม
๓. ให้นักเรี ยนช่วยกันบอกชือประเทศสมาชิกทัง ๑๐ ประเทศ โดยนักเรี ยนหญิงบอกชื อประเทศ ส่วนนักเรี ยน
ชายบอกชือเมืองหลวง
๔. ให้นกั เรี ยนดูแผนทีประเทศสมาชิกอาเซียนทัง ๑๐ ประเทศว่ามีทีตังเชือมต่อกับประเทศเพือนบ้านอย่างไร
๕. ให้นกั เรี ยนดูแผนที ตอบคําถามทีกําหนดให้

- ประเทศไทย มีลกั ษณะคล้ายอะไร (ขวานโบราณ)
- ประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใดบ้าง (พม่า ลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย)
- จากแผนที ประเทศใดมีพืนทีน้อยทีสุด (สิงคโปร์)
- จากแผนที ประเทศใดมีพืนทีมากทีสุด (อินโดนีเซีย)
- จากแผนที ประเทศใดไม่มีทางออกสู่ทะเล (ลาว)
๖. นักเรี ยนวาดแผนทีประเทศสมาชิกอาเซียน
๗. ให้นกั เรี ยนเล่นเกมทายชือแผนที โดยใช้สือจาก Active Board
ขันสรุ ป
๘. ครู ทบทวนเนือหาเกียวกับกําเนิดอาเซียน และทีตังของประเทศสมาชิกอาเซียนอีกครัง และเพือเน้นความเข้าใจ
ของนักเรี ยน ให้นกั เรี ยนทําใบงานเกียวกับแผนทีอาเซียนแล้วเฉลยพร้อมกัน
๕. สือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
๕.๑ VDO เกียวกับกําเนิดอาเซียนจากเว็บไซต์ทรู ปลูกปัญญา
๕.๒ ภาพแผนทีอาเซียน
๕.๓ แผนทีจาก Active Board
๕.๔ ร้องเพลงอาเซียนร่ วมใจ
๕.๕ ใบงาน เรื องแผนทีประเทศสมาชิกอาเซียน
๖. การวัดผลและการประเมินผล
วิธีการวัด
- ตรวจใบงาน

เครืองมือทีใช้ ประเมิน
- แบบประเมินผลงาน

๗. ชินงาน / ภาระงาน
- วาดแผนทีกลุ่มประเทศอาเซียน
- เล่นเกมทายชือประเทศให้ตรงแผนทีตัง

เกณฑ์ในการประเมิน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๙-๑๐ ระดับ ดีมาก
๗-๘ ระดับ ดี
๕-๖ ระดับ พอใช้
๐-๔ ระดับ ปรับปรุ ง

๘ . ความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจ (ก่อนสอน)
รายการ

ดี

คุณภาพ
พอใช้
สิ งทีควรปรับปรุ ง

๑. ความสอดคล้องมาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชีวัด
๒. สาระสําคัญ
๓. สาระการเรี ยนรู้
๔. กระบวนการเรี ยนรู้
๕. สือ / แหล่งการเรี ยนรู้
๖. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
๗. ความเหมาะสมของชิ นงาน/ภาระงาน

ลงชือ …………………………….
(นางอารี ย ์ ภู่ไพบูลย์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คม ศาสนา และวัฒนธรรม
๙. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา
…………………………………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………….………………….…………
……………………………………………………………………………………………...………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………….………….…
……………….………………………………………………
ลงชือ……………………………………
(นายกิจจา เก่งการไถ)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านดอนไทรงาม

บันทึกหลังสอน
สรุ ปผลการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………….……….…
……………………………………………………………………………………………………………….….….……
………………………………………………………………………………………………….…………………....…
…………………………………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………..………………………………………………
………………………………………………………………….….…………………………………………………
ปัญหาอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….….…………
…………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางแก้ปัญหา
………………………………………………………………………………………………………….…………….…
………………………………………………………………………………………..…………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………..….….
…………………………………………………………………………………………………………..………….……
………………………………………………………..………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………

ลงชือ……………………………..ครู ผสู้ อน
(นางสาวพัทธยา เทศขํา)

ใบงาน เรืองแผนทีประเทศสมาชิกอาเซียน

ชือ......................................................................ชัน..........เลขที...........

