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คาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมสาหรับครู
1. ขั้นการเตรียมตัวก่อนใช้ชุดกิจกรรม
1.1 ศึกษาคู่มือการใช้ชุดกิจกรรม โดยละเอียด
1.2 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้เข้าใจ
1.3 ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอนโดยใช้เทคนิค CIRC ให้เข้าใจ
1.4 ตรวจดูสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชุดกิจกรรมก่อนนาไปใช้
1.5 จัดลาดับเอกสารที่ต้องใช้ไว้ตามลาดับก่อนหลัง
1.6 แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-5 คน
2. ขั้นการใช้ชุดกิจกรรม
2.1 ก่อนทากิจกรรมทุกครั้ง ครูควรชี้แจงจุดประสงค์ วิธีการปฏิบัติกิจกรรมให้
ชัดเจนให้นักเรียนได้เข้าใจตรงกัน
2.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
2.3 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อเป็นการฝึก
ให้นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ และกล้า
แสดงออก
2.4 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมและให้คาแนะนาแก่นักเรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือในขณะทากิจกรรม
3. ขั้นหลังการใช้ชุดกิจกรรม
3.1 เก็บรวบรวมผลงานนักเรียนและคะแนนจากการประเมินต่าง ๆ ให้เป็นระบบ
3.2 เมื่อสิ้น สุดการปฏิบัติกิจกรรม ครูควรให้นักเรียนได้ร่วมกันตรวจสอบและเก็บ
สื่ออุปกรณ์ ให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป
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ผังการจัดชั้นเรียน

กลุ่มเก่ง
กลุ่มกลาง กลุ่มกลาง
คนที่ กลุ่ม คนที่ กลุ่ม คนที่ กลุ่ม
1
A
14 A 15 A
2
B
13 B 16 B
3
C
12 C 17 C
4
D
11 D 18 D
5
E
10 E 19 E
6
F
9
F 20 F
7
G
8
G 21 G

รายชื่อ
กลุ่ม
A
B
C
D
E
F
G

กลุ่มอ่อน กลุ่มอ่อน
คนที่ กลุ่ม คนที่ กลุ่ม
28 A 29 A
27 B 30 B
26 C
25 D
24 E
23 F
22 G

ลาดับผู้เรียนแยกตามระดับผลการเรียน
กลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง กลุ่มกลาง กลุ่มอ่อน

1
2
3
4
5
6
7

14
13
12
11
10
9
8

15
16
17
18
19
20
21

28
27
26
25
24
23
22

กลุ่มอ่อน

29
30

รวม
(คน)
5
5
4
4
4
4
4

*หมายเหตุ*คนที่ หมายถึง การจัดลาดับของคนที่มีคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่
ผ่านมาซึ่งเรียงจากคะแนนมากที่สุดไปน้อยที่สุดโดยคนที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ คนที่ 1
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading
and Composition) เป็นเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามระดับ
ความสามารถ กิจกรรมมีการฝึกเป็นทีม ฝึกเป็นรายบุคคล มีการประเมินผลโดยเพื่อน
การฝึกเพิ่มเติมและการทดสอบ และมีการให้รางวัลแก่ทีมที่ทากิจกรรมบรรลุเป้าหมาย
ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่
บทบาทของครู
1.นาเสนอบทเรียนต่อ 1.แจ้งจุดประสงค์ในการเรียนให้
ชั้นเรียน
นักเรียนทราบ
2.อธิบายวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค CIRC และเกณฑ์ที่
ทุกคนต้องทาได้
3.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ4-5คน
ตามระดับความสามารถ เก่ง
ปานกลางและอ่อน
(ตามผังการจัดการเรียน)
4.ครูสนทนาทบทวนความรู้เดิม
หรือนาเข้าสู่บทเรียนใหม่
2.ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 1.ครูให้คาแนะนาเมื่อนักเรียนมี
ปัญหาหรือข้อสงสัย
2.กระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรม
3.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียน

3.สรุป/ประเมินผล

1.ครูตรวจผลงาน/แบบทดสอบ
2.รวมคะแนนทุกกิจกรรม

บทบาทของนักเรียน
1.นักเรียนศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่
ตนเองจะเรียนมาก่อนล่วงหน้า
เพื่อให้เข้าใจในบทเรียนนั้นได้ดีและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
2.นักเรียนจัดกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน
(ตามคาแนะนาของครู)

1.ดาเนินการเรียนชุดกิจกรรม
2.นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา
ใบความรู้ (บทอ่าน)
3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มและ
รายบุคคลตามที่ระบุไว้
4.เปลี่ยนกันตรวจสอบโดยให้
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอ่าน ระบุ
ใจความสาคัญ และสรุปเรื่องที่อ่าน
ให้เพื่อนฟัง โดยผู้ฟังจะคอย
ตรวจสอบว่าถูกต้อง
นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
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คาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมสาหรับนักเรียน
1. ขั้นการเตรียมตัวก่อนใช้ชุดกิจกรรม
1.1 ทาการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ตนเองจะเรียนหรือปฏิบัติกิจกรรมมาก่อนล่วงหน้า
เพื่อให้เข้าใจในบทเรียนได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.2 เตรียมความพร้อมของตนเองสาหรับการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนใน
ห้องเรียนและเพื่อนร่วมกลุ่ม
2. ขั้นการใช้ชุดกิจกรรม
2.1 ดาเนินกิจกรรมตามชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
2.2 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกับครู เพื่อนในห้องเรียนและเพื่อนร่วม
กลุ่มพร้อมทั้งปฏิบัติกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น
2.3 หากมีข้อสงสัยในขณะปฏิบัติกิจกรรมให้สอบถามครูทันที
2.4 นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมให้ครบทุกขั้นตอน ทั้งกิจกรรมระหว่างเรียน
และหลังเรียน
2.5 นักเรียนต้องรักษาเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละชุดอย่างเคร่งครัด
3. ขั้นหลังการใช้ชุดกิจกรรม
3.1 รวบรวมผลงานที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมส่งครู เพื่อเป็นการประเมินผลต่อไป
3.2 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรม ให้นักเรียนตรวจสอบและเก็บสื่อให้เรียบร้อย
เพื่อสะดวกในการใช้ครั้ง ต่อไป

ิบัติกิจกรรม ให้นักเรียนตรวจสอบและเก็บสื่อให้เรียบร้อย
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จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (K)
1. บอกความหมายของคาศัพท์์เกี่ยวกับชุดประจาชาติ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนได้
2. บอกชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนให้ตรงกับชุดประจาชาติ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนได้
3. บอกรายละเอียดเกี่ยวกับชุดแต่งกายประจาชาติอาเซียนได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. กระบวนการกลุ่ม
2. อ่านออกเสียงคาศัพท์ ประโยค บทอ่านได้
3. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดแต่งกายประจาชาติ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนได้
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะที่สาคัญ
ความสามารถในการสื่อสาร
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Direction : Choose the correct answer.
(10 points)
1. Which is the national costume of Malaysia?
a. Kebaya
b. Aodai
c. Baju Melayu
d. Longyi
2. What is the Philippines national costume called?
a. Kebay
b. Barong
c. Sampat
d. Chakri
3. Ao dai is the national costume of?
a. Singapore
b. Vietnam
c. Indonesia
d. The Philippines
4. Longyi is the national costume of?
a. Brunei
b. Indonesia
c. Vietnam
d. Myanmar
5. Which country use silk for their national costumes?
a. Myanmar and Laos
b. Thailand and Cambodia
c. Singapore and Vietnam
d. Malaysia and Philippines
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6. Which national costume is similar to Malaysia’s?
a. Laos
b. Brunei
c. Myanmar
d. Indonesia
7. What is Na-Nang?
a. Thai cutting style skirt.
b. Thai cutting style for men.
c. Thai cutting style on a center of a skirt.
d. Thai cutting style for women on a center of a blouse.
8. What nation is Vietnam’s costume similar to?
a. China
b. Japan
c. Thailand
d. Cambodia
9. On formal national occasion, what costume do Indonesian men
wear?
a. a blouse dress
b. batik shirt with trousers
c. a sarong or batik
d. a jacket, blouse, dress, and sarong.
10. What national costume is described in the following quote?
“Women wear the silk skirts, blouses and scarves. Men wear
Sarongs,big large pants.”
a. Singapore
b. Thailand
c. Cambodia
d. Laos

ชุดที่ 3 ASEAN national costume 8

กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
ชุดที่ 3 ASEAN national costume
Name………………….……………………………………………Class………………..No…………….
4

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a

b

c

d
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Baju Melayu is a traditional Malay outfit for men. The Muslim
males in Malaysia wear the traditional dress baju Melayu during
festivals and wedding gatherings.They will usually wear
accompanying accessories like the songkok (black hat) and
samping (extra piece of sarong wrapped around the waist).
The female version of the baju melayu is called the baju
kurung. Baju Kurung is the traditional dress for the Muslim ladies
in Malaysia.It is simple and graceful and covers most part of the
wearer's body in compliance of the Islamic teaching.

ที่มารูปภาพ : https://sites.google.com/site/pupriaw55/
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The most popular and widelyrecognized Vietnamese national
costume is the Ao dai, which is worn
nowadays mostly by women although
men do wear Ao dai on special
occasions such as weddings and funerals. Ao dai is similar to the
Chinese Qipao consisting of a long gown with a slit on both sides
worn over silk pants.

The longyi is the Myanmar national
dress worn by men as well as women.
It is basically a piece of cloth sewn into
a cylindrical tube slipped over the head
by men and stepped into by the women
and tucked in at the waist. Men and women
however fasten their longyis at the waist in different ways. Men fold
the garment into two panels and knot it neatly at waist level.

Lao women wear the silk
skirts, blouses and scarves to attend
important ceremonies. Lao men wear
salong big large pants or the peasant
pants.
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Bruneians wear traditional Malay costumes. Men wear baju
Melayu. Brunei women dress in brightly coloured apparels. The
dresses usually cover their body
from head to toe. They wear a
head scarf in public places and
in government offices.

1
A Kebaya is a traditional blouse-dress combination worn by
women in Indonesia. It is sometimes made from sheer material and
usually worn with a sarong or batik. Indonesian men generally wear
sarongs (usually with a checkered pattern) in the home. In public,
the sarong is worn only when attending
Friday prayers at the mosque. For
formal national occasions the men
wear batik shirts with trousers or
teluk beskap a combination of the
Javanese jacket and sarong.
Singapore does not really have
its own national costume because
there are 4 different main races
which are the Chinese, Malay, Indian
and the Eurasians. Each race has
their own costumes.
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The barong Tagalog
(or simply barong) is an embroided
formal garment of the Philippines.
In Filipino culture it is a common wedding and formal attire, mostly
for men but also for women. The balintawak is the traditional
Filipino costume for women.The costume typically features a white
or cream-coloured blouse with puffy-butterfly short sleeves.
The women's national costume
is named the Chakri. It is made up of
Thai silk. The dress includes a backless and shoulder-less shirt a
ready-to-wear skirt with Na-nang
( a typical Thai cutting style on a center of a skirt) and a shawl
which is made by organdy.The men's national costume is known as
sue phraratchatan (royally bestowed shirt).
The traditional Cambodian sampot
is a woman's long skirt with a fold or
pleat in the front but some sampot
styles actually look more like trousers.
It is worn with a modest shirt or blouse. On special occasions
women match the color of their sampot
to the traditional color for that day. Cambodian men typically wear
cotton or silk shirts with short or long sleeves. They wear cotton
trousers as well.
ที่มา : http://asean.skru.ac.th/costume
ที่มา : http://aseancorner.blogspot.com/2011/12/national-costumes-of-aseanmember.html
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Direction : Look at the pictures and match them
with the country.(10 points)
Myanmar Indonesia Malaysia
Brunei
Vietnam Thailand

Laos
The Philippines
Singapore Cambodia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Direction : Rewrite the words and find the
meanings. (10 points)
1.

t

f

t

i

o

u

2.

y

l

s

t

m

o

3.

t

k

u

c

4.

n

k

t

o

5.

a

s

n

p

t

6.

r

e

i

a

t

7.

w

s

l

h

8.

l

y

t

a
a
n

e

a

9.

a

p

y

r

r

e

10.
.

c

s

r

f

a

t
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Direction : Match the words in column A with its
meaning in column B. (10 points)
Column A

Column B

……..…. 1. outfit (n)
……..…. 2. funeral (n)
……..…. 3. panel (n)
…..……. 4. knot (n)
…..……. 5. sheer (adj.)
…..……. 6. prayer (n)
……..…. 7. garment (n)
…..……. 8. shawl (n)
…..……. 9. organdy (n)
…..……. 10. pleat (n)

a) a piece of clothing.
b) a type of thin stiff cotton cloth.
c) a shape with round ends, especially
one used as a container.
d) a join made by tying together two
pieces or ends of string, rope etc.
e) a piece of cloth that forms a part of
a piece of clothing.
f) thin, light and almost transparent.
g) the words some says when they are
speaking to their god or entity they
worship.
h) a set of clothes that you wear
together.
i) a ceremony, usually a religious one
for burying or burning a dead person.
j) a large piece of cloth worn by a
woman round the shoulders or head,
or wrapped around a baby.
k) a permanent fold in a piece of cloth,
made by sewing the top or side of the
fold.
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Direction : Write if the sentence is true and write 
if the sentences is false. (10 points)

………….. 1. Myanmar national dress worn by men as well as women.
………….. 2. When Laotian women go to temples, they put on skirt,
blouses, and scarves.
………….. 3. Bruneian national costume is similar to Malaysian.
………….. 4. The Balintawak is the traditional costume for Filipino men,
and the costume for women is Barong Tagolog.
………….. 5. Indonesians wear national costumes to the temple.
………….. 6. Malaysian men wear Baju Melayu and women wear
Baju Kurung.
………….. 7. Thai national costume is made from Thai cotton.
………….. 8. The traditional Cambodian attire is Sampot.
………….. 9. Singapore doesn’t have the own national costume because
most people in Singapore are Chinese.
………….. 10. When Vietnamese attend weddings, they wear their
national costume.
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Direction : Choose one countries and summarize their
national costume in the boxes below. (10 points)

Name for national costume:…………………………………………………………...…………..
Male: …………………………………………………………………………………………..……………….
Female: …………………………………………………………………………………….…………………
Male’s Clothes:
…………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………..………………………………………………………………..………..…………
………………………………………………………………..……………………………………………………
Female’s Clothes:
…………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………..………………………………………………………………….………..………
…………………………………………………………………..…………………………………………………
Occasion:
…………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………..………………………………………………………………….……………….
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Direction : Choose the correct answer.
(10 points)
1. Longyi is the national costume of?
a. Brunei
b. Indonesia
c. Vietnam
d. Myanmar
2. What nation is Vietnam’s costume similar to?
a. China
b. Japan
c. Thailand
d. Cambodia
3. Which is the national costume of Malaysia?
a. Kebaya
b. Aodai
c. Baju Melayu
d. Longyi
4. Which national costume is similar to Malaysia’s?
a. Laos
b. Brunei
c. Myanmar
d. Indonesia
5. Ao dai is the national costume of?
a. Singapore
b. Vietnam
c. Indonesia
d. The Philippines
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6. What national costume is described in the following quote?
“Women wear the silk skirts, blouses and scarves. Men wear
Sarongs,big large pants.”
a. Laos
b. Thailand
c. Cambodia
d. Singapore
7. On formal national occasion, what costume do Indonesian men
wear?
a. a blouse dress
b. batik shirt with trousers
c. a sarong or batik
d. a jacket, blouse, dress, and sarong.
8. What is Na-Nang?
a. Thai cutting style skirt.
b. Thai cutting style for men.
c. Thai cutting style on a center of a skirt.
d. Thai cutting style for women on a center of a blouse.
9. What is the Philippines national costume called?
a. Kebay
b. Barong
c. Sampat
d. Chakri
10. Which country use silk for their national costumes?
a. Myanmar and Laos
b. Thailand and Cambodia
c. Singapore and Vietnam
d. Malaysia and Philippines
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
ชุดที่ 3 ASEAN national costume

Name………………….……………………………………………Class………………..No…………….

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a

b

c

d
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ภาคผนวก
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
ชุดที่ 3 ASEAN national costume

Name………………….……………………………………………Class………………..No…………….

ข้อ
1.

a

b

c





2.
3.



4.



5.



6.
7.
8.
9.
10.

d
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Direction : Look at the pictures and match them
with the country. (10 points)
Myanmar Indonesia Malaysia
Brunei
Vietnam Thailand

Laos
The Philippines
Singapore Cambodia

1.

Laos

2.

Malaysia

3.

4.

Indonesia

5.

The Philippines

6.

Singapore

7.

Vietnam

8.

Brunei

9.

Cambodia

10.

Thailand
…………………
………………..

Myanmar
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Direction : Rewrite the words and find the
meanings. (10 points)
1.

t

f

t

i

o

2.

y

l

s

t

3.

t

k

u

c

4.

n

k

t

o

5.

a

s

n

p

m

u
o

t

outfit

…………
mostly
…………
…………
tuck
…………
…………
knot
…………
….
……
…………
……
….pants

เครื่องแต่งกาย
ส่วนใหญ่
เหน็บ
ปม
กางเกง

……

6.

r

e

i

a

t

7.

w

s

l

h

8.

l

y

t

a
a
n

e

9.

a

p

y

r

r

10.
.

c

s

r

f

a

……
attire

เครื่องแต่งกาย

shawl

ผ้าคลุมไหล่

a

neatly

อย่างเรียบร้อย

e

prayer

การอธิษฐาน

scarf

ผ้าพันคอ

t
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\ Direction : Match the words in column A with its
meaning in column B. (10 points)
Column A
h
i
e
d
f
g
a
j
b
c

1. outfit (n)
2. funeral (n)
3. panel (n)
4. knot (n)
5. sheer (adj.)
6. prayer (n)
7. garment (n)
8. shawl (n)
9. organdy (n)
10. pleat (n)

Column B
a) a piece of clothing.
b) a type of thin stiff cotton cloth.
c) a shape with round ends, especially
one used as a container.
d) a join made by tying together two
pieces or ends of string, rope etc.
e) a piece of cloth that forms a part of
a piece of clothing.
f) thin, light and almost transparent.
g) the words some says when they are
speaking to their god or entity they
worship.
h) a set of clothes that you wear
together.
i) a ceremony, usually a religious one
for burying or burning a dead person.
j) a large piece of cloth worn by a
woman round the shoulders or head,
or wrapped around a baby.
k) a permanent fold in a piece of cloth,
made by sewing the top or side of the
fold.

ชุดที่ 3 ASEAN national costume 26

Direction : Write if the sentence is true and write 
if the sentences is false. (10 points)

 1. Myanmar national dress worn by men as well as women.
 2. When Laotian women go to temples, they put on skirt,
blouses, and scarves.
 3. Bruneian national costume is similar to Malaysian.
 4. The Balintawak is the traditional costume for Filipino men,
and the costume for women is Barong Tagolog.
 5. Indonesians wear national costumes to the temple.
 6. Malaysian men wear Baju Melayu and women wear
Baju Kurung.
 7. Thai national costume is made from Thai cotton.
 8. The traditional Cambodian attire is Sampot.
 9. Singapore doesn’t have the own national costume because
most people in Singapore are Chinese.
 10. When Vietnamese attend weddings, they wear their
national costume.
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Direction : Choose one countries and summarize their
national costume in the boxes below. (10 points)

Name for national costume: Malaysia
Male : Baju Melayu
Female : Baju Kurung
Male’s Clothes:
They will wear accompanying accessories like Songkok (black hat)
and Sampling (extra piece of sarong wrapped around the waist).
Female’s Clothes:
Covers most part of the wearer’s body in compliance of the Islamic
teaching.
Occasion: Festival and wedding gathering.
Name for national costume: Myanmar
Male: Longyi
Female: Longyi
Male’s Clothes: A piece of cloth sown into a cylindrical tube, slipped
over the head.
Female’s Clothes: A piece of cloth sown into a cylindrical tube,
slipped into the head.
Occasion: Festival
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
ชุดที่ 3 ASEAN national costume

Name………………….……………………………………………Class………………..No…………….

ข้อ
1.

a

2.



b

c




3.



4.



5.
6.




7.
8.
9.
10.

d
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