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ขอปฏิบัติในการใชชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีการเรียนรูแบบ MIA
เร่ือง We are ASEAN วิชาภาษาอังกฤษ  อ21201 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ชุดที่ 5
Malaysia

1. ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาโครงสรางของชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ  ชุดท่ี 5
Malaysia

2. กอนปฏิบัติกิจกรรมทุกคร้ังใหนักเรียนศึกษารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมใหครบถวนตามท่ีครูระบุไวในขั้นตอนการเรียน

3. ในการปฏิบัติกิจกรรม ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อฝกฝนการเรียนรูและการทํางานรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

4. เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกิจกรรมภาษาอังกฤษ ชุดท่ี 5
เรียบรอยแลว  ใหนักเรียนเก็บสื่อและอุปกรณการเรียนเขาท่ีใหเรียบรอย

ข้ันตอนการเรียนกอนเรียน
1. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 10 ขอ  เมื่อทําเสร็จแลวใหตรวจคําตอบ

จากแบบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ข้ันตอนการเรียนระหวางเรียน
2. ใหนักเรียนจัดกลุมออกเปน กลุม ๆ ละ 4 - 5 คน
3. ศึกษาบัตรเนื้อหาในชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษใหเขาใจ จากนั้นใหทําบัตร

กิจกรรมท่ี 1 - 4 และตรวจคําตอบจากแบบเฉลยกิจกรรม
4. นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปความรูจากชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ ชุดท่ี 5
ข้ันตอนการเรียนหลังเรียน
5. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  จํานวน 10 ขอ  เมื่อเสร็จแลวใหตรวจ

คําตอบจากแบบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

คําช้ีแจงการใชชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
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ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใชวิธกีารเรียนรูแบบ MIA
เร่ือง We are ASEAN ชุดที่ 5 Malaysia

ผลการเรียนรู

1. ตอบคําถามจากเร่ืองท่ีฟงหรืออานเก่ียวกับอาเซียนได
2. จับใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอานเก่ียวกับประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน
3. นําเสนอขอมูลอยางงายเก่ียวกับประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน ในรูปแบบตาง ๆ ได

จุดประสงคการเรียนรู

1. บอกขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับประเทศมาเลเซียได (K)
2. สนทนาถามตอบเก่ียวกับประเทศมาเลเซียได (P)
3. จับใจความสําคัญจากการอานเก่ียวกับประเทศมาเลเซีย โดยเขียนเปนแผนผังความคิด

ได (P)
4. มีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางานเก่ียวกับประเทศมาเลเซีย (A)
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สาระสําคัญ

ประเทศมาเลเซียมีเมืองหลวงชื่อกัวลาลัมเปอร แบงเปน 2 สวน ไดแก คาบสมุทร
มลายูและทางตอนเหนือของเกาะบอรเนียว อุดมไปดวยแรดีบุก เหล็ก น้ํามัน  และกาซ
ธรรมชาติ ในอดีตเปนอาณาจักรมะละกาท่ีรุงเรืองกอนท่ีจะตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ
ปกครองดวยระบอบสหพันธรัฐ มีสมเด็จพระราชาธิบดีเปนประมุข ใชสกุลเงินริงกิต
เปนแหลงผลิตยางพารา น้ํามันปาลม น้ํามันดิบ และกาซธรรมชาติเหลวเพื่อการสงออก
ท่ีสําคัญ ประชากรสวนใหญเปนชาวมาเลยท่ีเรียกวา ชาวภูมิบุตรและนับถือศาสนา
อิสลาม การเรียนรูเร่ืองราวของประเทศมาเลเซียจะทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ
มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน และสามารถอยูรวมกันกับประเทศสมาชิก
อาเซียนอยางสันติสุข

สาระการเรียนรู

1. ขอมูลพื้นฐานของประเทศมาเลเซีย
2. มารยาททางสังคมท่ีเก่ียวกับประเทศมาเลเซีย
3. ทําเลท่ีตั้ง  เศรษฐกิจ  ประชากร และการแตงกายของประเทศมาเลเซีย
4. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศมาเลเซีย
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แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test)
ชุดที่ 5   Malaysia

Direction: Choose the best answer in the answer sheet.

1. Which one is Malaysian’s flag?

a. b.

c. d.

2.  Which etiquette in Malaysia is correct?
a.  You can touch a Malaysia person on the head.
b.  You shouldn’t eat with your right hand.
c.  Don’t point. To point with your forefinger is considered very rude.
d.  You can put your hands in your pockets in public.

3. Which picture is the national flower of Malaysia?

a. b.

c. d.
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4.  The Malaysia word for hello is ………………………
a.  Mingalaba b.  Sabuy-dee
c.  Salamat Datang d. Sawatdee

5. Which picture is the national food of Malaysia?

a. b.

c. d.

6.  Which one is false?
a.  Malaysia joined to ASEAN in 8th August, 1967
b.  The national costume of Malaysia is Sampot.
c. Bunga Raya is the national flower of Malaysia.
d.  Ringgit is the currency of Malaysia.

7. Which one is a travel destination in Malaysia?
a. Georgetown b. Jerudong Park
c. Intramuros d. Tonle Sap
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8. What is the national animal of Malaysia?
a. Komodo Dragon b. Malayan Tiger
c. water buffalo d. Kouprey

9. Which one is not a bordering country of Malaysia?
a. Brunei b. Thailand
c. Indonesia d. South Korea

10.  What is the national day of Malaysia?
a.  July,  23rd b.  January, 7th

c.  April,  9th d.  August,  31st
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test)
ชุดที่ 5 Malaysia

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

No.
Choices

a b c d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Direction : Write the meaning of the vocabulary In Thai.

suspicion (n)……………………………………………………....
mindful (adj.) …………………………………………………….
customary (adj.) ……………………………………………….…
forefinger (n.) ……………………………………………………
rude (adj.) ………………………………………………………..
hospitality (n.) …………………………………………………...
lavish (adj.) ……………………………………………………...
hearth (n.) ……………………………………………………….
bow (v.) ………………………………………………………....
business(n.) ……………………………………………………..
meeting (n.) ……………………………………………………..
guests (n.) ……………………………………………………….
affection (n.) …………………………………………………….
public (n.) ……………………………………………………….
behavior (n.) …………………………………………………...
host (n.) ………………………………………………………....
drinks (n.) …………………………………………………..…..
members (n.) ……………………………………………………
foreign (n.) ……………………………………………………...
deem (v.) ………………………………………………………..

Vocabulary
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บัตรภาพและบัตรคําขอมูลเกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย

Malaysia’s flag

Ringgit

Salamat Datang

Malaysia’s emblem

Islam

Malaysia’s map

Bunga Raya

NasiLemak

MalaysianAbdul Halim of Kedah



10

Official Name Malaysia
Capital Kuala Lumpur
Official Language Bahasa Malayu
Nationality Malaysian
Major Religion Muslim
Currency Ringgit
Population 30,018,242 people
Area 329,847 square kilometers
Location Malaysia and East Malaysia
Climate Hot and humid
Greeting Pharase “Salamat Datang”
National Food NasiLemak
National Flower Bunga Raya
National Day August, 31th

Date of joining ASEAN 8th August, 1967

Malaysia
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มารยาททางสังคม (Etiquette)

Shake hands with men at business
meeting and social events. Shake
hands again when leaving.

Nod or give a slight bow when greeting
a woman or an older person.

Giving a slight below when leaving,
entering or passing by people means,
“ excuse me ”

Do eat with your right hand
Malaysians often eat out at restaurants.
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Remove tour shoes when entering homes.
Don’t point. To point with your
forefinger  is considered very rude.

Don’t put your hands in your pockets
in  public either, as it may draw suspicion.

Never touch anyone on the top of
the head

Do bring a present if invited into
a Malaysian home for dinner.

Hospitality tends to be warm, lavish
and informal in Malaysia.
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ที่มา : https://www.google.co.th/search?q

Malaysia is located near the equator between latitudes 1-7 degrees north of the
equator, and between longitudes 100-119 degrees east of Greenwich. It consists of two
territories that are separated from each other by the South China Sea.

- West Malaysia is situated on the Malay Peninsula.
- East Malaysia is located on the island of Borneo.

Economic

Exports : electrical appliances, electronic goods, petroleum liquefied, natural gas,
chemicals, palm oil
Imports : electrical appliances, electronic goods, chemicals, machinery, equipment
petroleum, metal products
Trading Partners : China, Singapore, Japan, the United States and Thailand
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Malaysian People

ที่มา : https://www.google.co.th/

Malaysia has a multiracial society consisting of many ethnic groups: Malays, Chinese
and Indians, with their own languages, religions, culture, traditions and way of life.

Costume ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=malaysia+costume

Traditional Malay dress is referred to as the ‘baju melayu’. Baju means ‘clothing’
in the Malay language. It usually consists of a loose tunic worn over trousers with a
sarong wrapped around a man’s hips. For females, the ‘baju kurung’ is worn which is a
knee length blouse worn over a long skirt with a headscarf or a shawl.
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Tourist Attractions in Malaysia

Georgetown

ที่มา : http://www.google.co.th/search?gs_rn=25&gs

Petronas Twin Towers

ที่มา : http://www.google.co.th/search?gs_rn=25&gs
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บตัรกิจกรรมที่ 1

Direction : Bring a-j in column B to put in front of words in column A with
the correct meanings. (10 points)

Column A Column B

…….….1. Malaysia
…....…..2. Kuala Lumpur
………..3. “Salamat Datang”
……......4. Nasi Lemak
……..…5. Abdul Halim of Kedah
………..6. Ringgit
…….….7. Bunga Raya
…… ….8. Malaysian
…... …..9. Malayan tiger
……….10. 8th August, 1967

a. The national animal of Malaysia.
b. The date of joining ASEAN of Malaysia.
c. The national flower of Malaysia.
d. The President of  Malaysia.
e. The nationality Malaysia.
f. The currency of Malaysia.
g. The official name Malaysia.
h. The national food of Malaysia.
i. The greeting phrase of Malaysia.
j. The capital of Malaysia.
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บตัรกิจกรรมที่ 2

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

……….1. You should shake hands with men at business meeting and social events,
shake hands again when leaving.

……….2. You shouldn’t eat with your right hand.
……….3. Nod or give a slight bow when greeting a woman or an older person.
……….4. You can touch anyone on the top of the head .
……….5. Giving a slight below when leaving, entering or passing by people means,

“ excuse me ”
……….6. If invited into a Malaysian home for dinner. You shouldn’t bring a present

for host or hostess.
……….7. Remove your shoes when entering homes. Malaysians remove their shoes

at the door to keep the house free from dirt.
……….8. Hospitality tends to be warm, lavish and informal in Malaysia. Drinks

and snacks are always served to guests. You should refuse.
……….9. Don’t point. To point with your forefinger is considered very rude.
………10. You can put your hands in your pockets in public either,

as it may draw suspicion.
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บตัรกิจกรรมที่ 3

Direction : Complete the conversation about Malaysia. (10 points)

Bancha  : Could you tell me what is type of Malaysian government?
Ahmad  :  …………………………………….……………………………...
Bancha  :  ………………………………………………………………..…?
Ahmad  :  Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah.
Bancha  :  What type of the climate is in Malaysia?
Ahmad  :  ……………….…………………………………………………...
Bancha  :  I would like to try Malaysian food. Could you suggest one?
Ahmad  :  ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
Bancha  :  ……………………………………………….......................……?
Ahmad  :  Islam, Buddhism, Christianity, Hinduism and Taoism.
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บตัรกิจกรรมที่ 4

Direction : Summarize the main concept about Malaysia by mind mapping. (10 points)



20

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
ชุดที่ 5 Malaysia

Direction : Choose the best answer in the answer sheet.

1. What is the national day of Malaysia?
a.  July,  23rd b.  January,  7th

c.  April,  9th d.  August,  31st

2.  Which picture is the national flower of Malaysia?

a. b.

c. d.

3.  Which one is Malaysian’s flag?

a. b.

c. d.
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4. Which one is a travel destination in Malaysia?
a.  Georgetown b.  Jerudong Park
c.  Intramuros d.  Tonle Sap

5.  Which picture is the national food of Malaysia?

a. b.

c. d.

6.  The Malaysia word for hello is ………………,………
a.  Mingalaba b.  Sabuy-dee
c.  Salamat Datang d. Sawatdee

7.  What is the national animal of Malaysia?
a.  Komodo Dragon b.  Kouprey
c.  water buffalo d.  Malayan Tiger



22

8. Which one is not a bordering country of Malaysia?
a. Brunei b. Thailand
c.  South Korea d.  Indonesia

9.  Which etiquette in Malaysia is correct?
a.  You can touch a Malaysia person on the head.
b.  You shouldn’t eat with your right hand.
c.  Don’t point. To point with your forefinger is considered very rude.
d.  You can put your hands in your pockets in public.

10.  Which one is false?
a.  The national costume of Malaysia is Sampot.
b. Bunga Raya is the national flower of Malaysia.
c.  Malaysia joined to ASEAN in 8th August, 1967
d.  Ringgit is the currency of Malaysia.
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
ชุดที่ 5 Malaysia

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

No.
Choices

a b c d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ถูก 10 ขอ = ระดับ ดีมาก ถูก 8 - 9 ขอ = ระดับ ดี
ถูก 6 - 7 ขอ = ระดับ พอใช ถูกนอยกวา 6 ขอ = ระดับ ควรปรับปรุง

โดยถอืเกณฑการผานไมต่ํากวาระดับ ดี
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ใบบันทึกคะแนนชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 5 Malaysia

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

บัตรกิจกรรม คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
บัตรกิจกรรมที่ 1 10
บัตรกิจกรรมที่ 2 10
บัตรกิจกรรมที่ 3 10
บัตรกิจกรรมที่ 4 10

รวมคะแนน 40

ผลการประเมิน

ผาน ไมผาน

เกณฑการประเมิน
ไดคะแนน 26 - 30 หมายถึง ดีมาก ระดับคุณภาพ 4
ไดคะแนน 21 - 25 หมายถึง ดี ระดับคุณภาพ 3
ไดคะแนน 16 - 20 หมายถึง พอใช ระดับคุณภาพ 2
ไดคะแนนต่ํากวา 16 หมายถึง ปรับปรุง ระดับคุณภาพ 1

นักเรียนไดคะแนนตามเกณฑระดับคุณภาพ 3 (ดี) ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑท่ีกําหนด
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ภาคผนวก
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test)
เร่ืองที่ 5 Malaysia

No.
Choices

a b c d
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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เฉลยบตัรกิจกรรมที่ 1

Direction : Bring a-j in column B to put in front of words in column A with
the correct meanings. (10 points)

Column A Column B

…g ….1. Malaysia
… j…..2. Kuala Lumpur
…i …..3. “Salamat Datang”
…h…..4. Nasi Lemak
… d….5. Abdul Halim of Kedah
…f …..6. Ringgit
… c….7. Bunga Raya
…e …..8. Malaysian
…a …..9. Malayan tiger
…b….10. 8th August, 1967

a. The national animal of Malaysia
b. The date of joining ASEAN of Malaysia
c. The national flower of Malaysia
d. The President of  Malaysia
e. The nationality Malaysia
f. The currency of Malaysia
g. The official name Malaysia
h. The national food of Malaysia.
i. The greeting phrase of Malaysia
j. The capital of Malaysia
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เฉลยบตัรกิจกรรมที่ 2

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

……1. You should shake hands with men at business meeting and social events,
shake hands again when leaving.

…….2. You shouldn’t eat with your right hand.
……3. Nod or give a slight bow when greeting a woman or an older person.
…….4. You can touch anyone on the top of the head .
……5. Giving a slight below when leaving, entering or passing by people means ,

“ excuse me ”
…….6. If invited into a Malaysian home for dinner. You shouldn’t bring a present

for host or hostess.
……7. Remove your shoes when entering homes. Malaysians remove their shoes

at the door to keep the house free from dirt.
…….8. Hospitality tends to be warm, lavish and informal in Malaysia. Drinks

and snacks are always served to guests. You should refuse.
……9. Don’t point. To point with your forefinger is considered very rude.
……10. You can put your hands in your pockets in public either,

as it may draw suspicion.
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เฉลยบตัรกิจกรรมที่ 3

Direction : Make the mind mapping about Brunei Darussalam. (10 points)

Bancha  : Could you tell me what type of Malaysian government is?
Ahmad  : Malaysia is a federal constitutional monarchy.
Bancha  : Who is the current king of Malaysia?
Ahmad  :  Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah.
Bancha  : What type of the climate is in Malaysia?
Ahmad  : It is tropical rainforest.
Bancha  :  I would like to try Malaysian food. Could you suggest one?
Ahmad  : Yes, I could. Nasi Lemak, it is the national dish of Malaysia.
Bancha  : What are some relegions in Malaysia?
Ahmad  :  Islam, Buddhism, Christianity, Hinduism and Taoism.
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เฉลยบตัรกิจกรรมที่ 4

Direction : Summarize the main concept about Malaysia by mind mapping. (10 points)
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
ชุดที่ 5 Malaysia

No.
Choices

a b c d
1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ถูก 10 ขอ = ระดับ ดีมาก ถูก 8 - 9 ขอ = ระดับ ดี
ถูก 6 - 7 ขอ = ระดับ พอใช ถูกนอยกวา 6 ขอ = ระดับ ควรปรับปรุง

โดยถอืเกณฑการผานไมต่ํากวาระดับ ดี
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