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การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
สาระคณิตศาสตร์      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

สาระส าคัญ  
    ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีทั้งความเหมือนและ
ความแตกต่างด้านศาสนา  วัฒนธรรม  และวิธีการด าเนิน
ชีวิต การศึกษาข้อมูลด้านการติดต่อซื้อขาย  อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา  จ าเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อทางธุรกิจ  
เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและการ
พัฒนาการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างยั่งยืน  

 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 - ศึกษาใบความรู้  /  แผ่นป้ายความรู้ 
 - ใบงานเขียนโจทย์และสถานการณ์การซื้อขายสินค้า
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การค านวณอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราในกลุ่มอาเซียนกับสกุลเงินของไทย 

กิจกรรมการเรียนรู้      
1. สนทนาเนื้อสาระของกิจกรรมที่ได้ท า 

2. แบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนกลุ่มละ 4-5  คน 

3. นักเรียนศึกษาใบความรู้  /  แผ่นป้ายความรู้เกี่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสกุลเงินของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 

4. แต่ละกลุ่มจัดท ากิจกรรมตามใบงานที่ได้รับ  

5. น าเสนอผลงาน  รายงานผลที่ได้ศึกษาค้นคว้า 

6. สรุปผลและเขียนผังความคิดความรู้ที่ได้รับจาก
การร่วมกิจกรรมในกลุ่ม 

 

ค าถามส าคัญ 
นักเรียนคิดว่า เมื่อเราไปเท่ียวหรือไปศึกษาใช้ชีวิตใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน  การหาข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา  ค่าของสกุลเงินกับสกุลเงินของไทย
จ าเป็นในชีวิตประจ าวันของเราอย่างไร 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ                                                                                                             
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้ สาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน                                          

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

มฐ. ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ สาระท่ีเกี่ยวข้องกับอาเซียน 
ค1.2 

 
 
 

 
   ค6.1 

ม.1/2วิเคราะห์และแสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล ของ
ค าตอบและสร้างโจทย์ได้ 

ม.1/1 ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา 
 ม.1/2 ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ม.1/3 ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
 ม.1/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย                
และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
ม.1/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ใน
คณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
ม.1/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

 
 

สาระที่1:จ านวนและการ
ด าเนินการ 
สาระที6่:ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนกับสกุลเงินไทย 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากลุ่มประเทศอาเซียน 

รหัสวิชา ค21101                                                                                    รายวิชา คณิตศาสตร์  
เรื่อง  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากลุ่มประเทศอาเซียน                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ใช้สอนวันที่ 13 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555                    เวลา   1   ชั่วโมง                                         
 

สาระส าคัญ  
    ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างด้านศาสนา  วัฒนธรรม  และวิธีการด าเนินชีวิต 
การศึกษาข้อมูลด้านการติดต่อซื้อขาย  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  จ าเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อทางธุรกิจ  เรียนรู้ซึ่งกัน
และกันเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและการพัฒนาการค้าประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างยั่งยืน  

 

 ตัวช้ีวัด 

       ค 1.2     ม.1/2     วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ  

                                 ค าตอบและสร้างโจทยไ์ด ้

ค 6.1 ม.1/ 1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  
      ม. 1/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ  
          แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
      ม. 1/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  
      ม. 1/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย   
          และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชัดเจน  
      ม.1/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการ  
          ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 
      ม. 1/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถบอกสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประเทศในกลุ่มอาเซียนได้(K) 
2. นักเรียนสามารถค านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประเทศในกลุ่มอาเซียนกับสกุลเงินไทยได้ถูกต้อง(P) 
3. นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินกลุ่มประเทศอาเซียน(A) 

หลักฐานแสดงร่องรอยความรู้ 
ใบงาน/ใบความรู้ 

ค าถามส าคัญ 
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   นักเรียนคิดว่า เมื่อเราไปเท่ียวหรือไปศึกษาใช้ชีวิตในประเทศกลุ่มอาเซียน  การหาข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา  ค่าของสกุลเงินกับสกุลเงินของไทยจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของเราอย่างไร 
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สาระการเรียนรู้ 

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

     - จ านวนและการด าเนินการ 
- ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร  
   ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการคิดวิเคราะห์  
2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1.  มีระเบียบวินัย 
 2.  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งม่ันในการท างาน  
   4.  นิยมไทยใช้ของไทย 
   5.  ประหยัดและอยู่อย่างพอเพียง 

กิจกรรมการเรียนรู้      
 1. ร้องเพลง สนทนาเนื้อสาระของกิจกรรมที่ได้ท า  

      2.  แบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนกลุ่มละ  4-5  คน 

      3.  นักเรียนศึกษาใบความรู้  /  แผ่นป้ายความรู้เกี่ยวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสกุลเงินของประเทศใน  

           กลุ่มอาเซียน 

      4.  แต่ละกลุ่มจัดท ากิจกรรมตามใบงานที่ได้รับ 

      5.  น าเสนอผลงาน  รายงานผลที่ได้ศึกษาค้นคว้า 

 
 

การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบใบงาน ใบงาน ร้อยละ 60   ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินจากการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 1 ผ่านเกณฑ์ 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 สื่อการเรียนรู้ 
      1. ใบความรู้ 
 2. ใบงาน  

แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ห้องสมุด 
 2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ      
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ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  

                
                                                     ลงชื่อ   ....................................................  

                         ต าแหน่ง  ……………….………................... 
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การประเมิน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

มุ่งมั่นในการท างาน 

มีความมุ่งมั่น พยายามใน
การแก้ไขปัญหา คิด
ค้นหาค าตอบ และท างาน
ที่ได้รับมอบหมายได้
ส าเร็จทุกครั้ง 

ไม่ค่อยมีความมุ่งมั่น 
พยายามในการแก้ไข
ปัญหา คิดค้นหาค าตอบ 
และท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จเป็น
บางคร้ัง 

ไม่มีความมุ่งมั่น พยายาม
ในการแก้ไขปัญหา คิด
ค้นหาค าตอบ และท างานที่
ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ
น้อยคร้ัง 

มีความสนใจใฝ่
เรียนรู้ 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ไม่ค่อยกล้าซักถามกล้าพูด
กล้าแสดงความคิดเห็น
และโต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง กล้าแสดงออกเป็น
บางคร้ัง 

ไม่กล้าซักถามไม่กล้าพูด
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
และโต้แย้งในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง ไม่กล้าแสดงออก 

มีระเบียบวินัย 

ไม่ยุ่งวุ่นวายเร่ืองส่วนตัว
ของผู้อ่ืน ยอมรับในการ
แสดงความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน เสมอ 

ไม่ยุ่งวุ่นวายเร่ืองส่วนตัว
ของผู้อ่ืน ยอมรับในการ
แสดงความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน เป็นบางครั้ง 

ชอบยุ่งวุ่นวายเร่ืองส่วนตัว
ของผู้อ่ืน ไม่ค่อยยอมรับ
ในการแสดงความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

นิยมไทยใช้ของไทย 

ชื่นชมในศิลปะและ
สิ่งของเคร่ืองใช้ที่เป็น
ของไทย ใช้ของที่ท าใน
ไทย  สนุกสนานกับการ
เรียนรู้ศิลปะไทย 

ไม่ค่อยชื่นชมในศิลปะ
และสิ่งของเคร่ืองใช้ที่เป็น
ของไทย ใช้ของที่ท าใน
ไทยเกือบทุกอย่าง ไม่ค่อย
ชอบการเรียนรู้ศิลปะไทย 

ไม่ชื่นชมในศิลปะและ
สิ่งของเคร่ืองใช้ที่เป็นของ
ไทย ใช้ของที่ท าในไทย
เกือบทุกอย่าง ไม่ชอบการ
เรียนรู้ศิลปะไทย 

ประหยัดและอยู่
อย่างพอเพียง 

ใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียน
ที่ราคาถูกและใช้อย่าง
คุ้มค่าใช้จนหมดแล้วค่อย
ซื้อใหม่ 

ใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่
ราคาค่อนข้างแพงและใช้
อย่างคุ้มค่าใช้จนหมด 

ใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่
ราคาค่อนข้างแพงและใช้
อย่างคุ้มค่าใช้ไม่หมดแล้ว
ซื้อใหม่ 



 

8 แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการอาเซียน | โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
 

 
 

 
 
 
 

การประเมิน ด้านทักษะ / กระบวนการ 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

ทักษะการ สรุป
เนื้อหา 

สรุปเนื้อหาได้กระชับ
ใจความครบถ้วน  
สามารถสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ง่าย   

สรุปเนื้อหาได้กระชับ
ใจความเกือบครบถ้วน  
สามารถสื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ 

สรุปเนื้อหาได้ไม่
กระชับใจความและไม่
ครบถ้วน  สามารถสื่อ
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้น้อย 

ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 

แสดงวิธีหาค าตอบได้
ถูกต้องและบอกที่มาของ
ค าตอบนั้นๆได้  ให้
เหตุผลประกอบได้ 

แสดงวิธีหาค าตอบได้
ถูกต้องและบอกที่มา
ของค าตอบผิดพลาดบ้าง  
ให้เหตุผลประกอบ 

ได้บางรายการ 

แสดงวิธีหาค าตอบได้
ถูกต้องและบอกที่มา
ของค าตอบไม่ได้ให้
เหตุผลประกอบไม่ได้ 

การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

มีทักษะการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอน ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

มีการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนได้ตามล าดับ 

ยังไม่สามารถปฏิบัติ    
งานตามขั้นตอนได้ 

ความคิดสร้างสรรค์ 

มีความคิดที่แปลกแหวก
แนวคนอ่ืน มีความเฉลียว
ฉลาด  มีความคิดเป็น
ของตนเอง  ไม่
ลอกเลียนแบบคนอ่ืน 

มีความคิดที่ไม่เหมือน
คนอ่ืน มีความเฉลียว
ฉลาดอยู่บ้าง  มีความคิด
เป็นของตนเอง  ไม่ค่อย
ลอกเลียนแบบคนอ่ืน 

มีความคิดคล้ายๆคนอ่ืน 
มีความเฉลียวฉลาดอยู่
บ้าง  ไม่มีความคิดเป็น
ของตนเอง  ชอบลอก
เลียน 

แบบคนอื่น 

ทักษะการแก้ปัญหา 

สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ  และใช้
ปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ปัญหาได้ดี 

สามารถแก้ปัญหาได้บ้าง  
และใช้ปฏิภาณไหวพริบ
ในการแก้ปัญหาได้ 

สามารถแก้ปัญหาได้
เป็นบางคร้ัง  ไม่มี
ปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ปัญหา 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 
        กลุ่มท่ี.................................................. 
        สมาชิกของกลุ่ม   
                             1. .................................................. ..    2.............................................................  
 3. .....................................................    4............................................................  
 5. .....................................................    6........................................................... . 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
คุณภาพผลงาน 

4 3 2 1 

1  ความถูกต้องของข้อมูล     

2 แหล่งการเรียนรู้     

3 การน าเสนอ     

4  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     

                                                                               รวม  
 

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                (นางบุญปลูก  ประกอบมี) 

                                                                                 
        เกณฑ์การให้คะแนน 
        ดีมาก = 4 
        ดี             = 3  
        พอใช้  = 2   
        ปรับปรุง    = 1  

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
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14 - 16 ดีมาก 
11 - 13 ดี 
 8 - 10 พอใช้ 
ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสกุลเงินประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 
1. บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)  

 สกุลเงิน : ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar : BND)  
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 22.9 บาท/ 1 ดอลลาร์บรูไน (ขาย) 23.5 บาท/ 1 ดอลลาร์
บรูไน (มกราคม 2552)  
 

2. กัมพูชา (Cambodia)  
สกุลเงิน : เงินเรียล (Riel : KHR)  
อัตราแลกเปลี่ยน 4,000 เรียลเท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 100 เรียล เท่ากับ 1 
บาท 
 

3. อินโดนีเซีย (Indonesia)  
สกุลเงิน : รูเปียห์ (Rupiah : IDR)  
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 2.87 บาท / 1,000 รูเปียห์ (ขาย) 3.32 บาท / 1,000 รู
เปียห์ (มกราคม 2552)  
 

4. ลาว (Laos)  
สกุลเงิน : กีบ (Kip)  
อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท : 276 กีบ (พฤษภาคม 2551)  
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5. มาเลเซีย (Malaysia)  
สกุลเงิน : ริงกิตมาเลเซีย (Malaysian Ringgit : MYR)  
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 9.25 บาท/ 1 ริงกิต (ขาย) 10 บาท/1 ริงกิต  
(มกราคม 2552) 

 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสกุลเงินประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 

6. พม่า (Myanmar)  

                                       สกุลเงิน : จ๊าด (Kyat : MMK)   อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25 จ๊าดต่อ 1 บาท   
                                                       หรือประมาณ 1,300 จ๊าดต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (มิถุนายน 2549) 

 
 
7. ฟิลิปปินส์ (Philippines)  

       สกุลเงิน : เปโซ (Peso : PHP) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 0.72 บาท / 1                                                                    

                                                           เปโซ   (ขาย) 0.75 บาท/ 1 เปโซ (มกราคม 2552) 

 
8. สิงคโปร์ (Singapore)  

                   สกุลเงิน : ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD)  

                                             อัตราแลกเปลี่ยน (ซื้อ) 23 บาท/ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ขาย) 23.5 บาท/ 1 ดอลลาร์  

                                              สิงคโปร์ (มกราคม 2552) 

 
9. ประเทศไทย (Thailand)  
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                                                สกุลเงิน : บาท (Baht : THB) 

 

 
10. เวียดนาม (Vietnam)  

                                          สกุลเงิน : ด่อง (Dong : VND) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 461 ด่อง/ 1 บาท  

                                                                (มกราคม 2550) 

 
 
 
 


