

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สาหรับนักเรียน)
กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ลิขสิทธิ์ของ สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พิมพครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๒,๐๐๐ ชุด
จัดพิมพโดย องคการคาของ สกสค.

ก
สารบัญ
เรื่อง

หน้า

สารบัญ

การเรี
ยนรูหนยวนรูยบู้บรู ณาการหน
หน่วยการเรี
ณาการหน่วยที่ ๑ เศรษฐีนอ้ ย
หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง
หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน

๑
๓
๒๓

หน่วยการเรี
ณาการหน่วยที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปป็นสุข
การเรี
ยนรูหนยวนรูยบู้บรู ณาการหน
หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า
หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา
หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข

๓๙
๔๑
๖๙
๗๗












ชุดการเรียนรูหนวยบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยที่ ๑ : เศรษฐีนอย

หนวยที่ ๑ หนวยยอยที่ ๑
ชีวิตพอเพียง

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
**********************************************************************

คาชี้แจง ให้นักเรียนแยกสิ่งของที่จาเป็นและไม่จาเป็นลงในตาราง (๑๐ คะแนน)
เสื้อผ้า

อาหาร


ลูกโปง
ลูกอม










๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

น้าอัดลม


สิ่งของที่จาเป็น

ยารักษาโรค
โรค
ขนม
หวาน

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

บ้าน


ของเล่น


น้าดื่ม


สิ่งของที่ไม่จาเป็น

ชื่อ-สกุล ....................................................................................เลขที่.................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕

★ ★ บ ๑.๑/ผ ๑-๐๑


ใบงานที ่


คาชี้แจง

๐๑


บ.๑.๑/ผ.๑-๐๑


ทรัพยากรที่นามาผลิตสินค้า

ให้นักเรียนเขียนชื่อทรัพยากรที่นามาผลิตเป็นสินค้าได้ (๑๐ คะแนน)

ตัวอย่าง : ไม้ไผ่ นามาสานเป็นตะกร้า

ชื่อ-สกุล ………………………………………………….……….………....……เลขที…่ ……………………

๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๑.๑/ผ ๑-๐๒



ใบงานที
่ ๐๒



ประเภททรั
 พยากร





บ.๑.๑/ผ.๑-๐๒


บ.๑.๑/ผ.๑-๐๒



พยากร
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนชื่อทรัพประเภททรั
ยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรทีม่ นุษย์สร้างขึ้น
(๑๐ คะแนน)
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนชื่อทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทีม่ นุษย์สร้างขึ้น
คะแนน)
ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น
ทรั(๑๐
พยากรธรรมชาติ




๑.

ทรัพยากรธรรมชาติ


๑.

๒.

๒.

๓.

๓.



๔.
๔.

๔.
๔.



๔.
๕.

๔.
๕.

ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น







ชื่อ-สกุล ………………………………………………….……….………....……เลขที…่ ……………………






ชื่อ-สกุล ………………………………………………….……….………....……เลขที…่ ……………………










ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗










ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

เรื่อง ความหมายและประเภททรัพยากรธรรมชาติ



ทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ อากาศ แม่น้า น้าตก มหาสมุทร
พื้นดิน แร่ธาตุ ภูเขา ป่าไม้ เป็นต้น

ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ บ้านเรือน โรงเรียน ถนน รถยนต์ เขื่อนเก็บน้า
สะพาน วัด เป็นต้น
ทรัพยากรตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถนามาผลิตเป็นสินค้าหรือใช้
เป็นแหล่งผลิตสินค้าได้ เช่น เถาวัลย์นามาถักเป็นกระเป๋า ทรายนามาใช้ก่อสร้าง ไม้นามาสร้างบ้าน
หรือทาเครื่องใช้ ฯลฯ






๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๑.๑/ผ ๒-๐๑





 ่ ๐๑
ใบงานที




บ.๑.๑/ผ.๒-๐๑



บริการในชีวิตประจาวัน

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนชื่อการบริการที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน ( ๑๐ คะแนน )

การบริการ

ที่
ตัวอย่าง : เสริฟอาหาร
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ …………………………………………………..…..…………..….…เลขที่..............................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙



★ ★ บ ๑.๑/ผ ๒-๐๒

ี่



ใบงานที ่ ๐๒

บ.๑.๑/ผ.๒-๐๒




การบริก าร
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครือ่ งหมาย  หน้าขอเป็
้ นการบริการ (๑๐ คะแนน)
การบริการ

๑. นักเรียน
๒. แม่ค้า
๓. ตัดผม
๔. เสริฟอาหาร
๕. โรงงานทารองเท้า
๖. รถโดยสารประจาทาง
๗. คนขายไอศกรีม
๘. ซ่อมรถ
๙. เสริมสวย
๑๐. ร้านค้า

เป็น

ไม่เป็น

ชื่อ …………………………………………………..…..…………..….…เลขที่..............................

๑๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๑.๑/ผ ๒-๐๓




 ่ ๐๓
ใบงานที

บ.๑.๑/ผ.๒-๐๓




วาดภาพการบริการที่ฉันชอบ


คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสี การบริการที่นักเรียนชอบ (๑๐ คะแนน)






































ชื่อ …………………………………………………..…..…………..….…เลขที่..............................
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง สินค้า





ความหมายของสินค้าและบริการ

สินค้า หมายถึง สิ่งของที่ซื้อขายกัน มีประโยชน์ต่อการดารงชีวิต




บริการ หมายถึง สิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ เพื่ออานวยความสะดวก
และสนองความต้องการของผู้รับบริการ








๑๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



ความจาเป็นในการใช้สินค้าและบริการ

อาหาร คือ สิ่งที่มนุษย์รับประทานเข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกาย

เครื่องนุ่งห่ม คือ เสื้อผ้าสาหรับสวมใส่ เพื่อปกปิดร่างกาย ให้ดูสวยงาม และเกิดความอบอุ่น

ยารักษาโรค คือ ยาที่ช่วยในการรักษายามเจ็บป่วย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓

★ ★ บ ๑.๑/ผ ๓-๐๑


บ.๑.๑/ผ.๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑









สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี
่ยนสินค้า

คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาใน  มาใส่หน้าข้อความที่กาหนดให้ (๑๐ คะแนน)
สินค้า
ผูซื้อ

แลกเปลี่ยน

ผู้บริโภค

เงิน

ผู้ผลิต
สินค้า

ผู้ขาย

................... ๑) วีระขายขนมให้เด็กนักเรียน
................... ๒) สิ่งที่ใช้ซื้อสินค้า
................... ๓) คนนาข้าวสารจากโรงสีไปขาย
................... ๔) ชาวนาปลูกข้าว
................... ๕) คนซื้อข้าวสารจากร้านค้า

ชื่อ-สกุล …………………………………………………….……..….…………… เลขที่ .............

๑๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๑.๑/ผ ๓-๐๒

บ.๑.๑/ผ.๓-๐๒

ใบงานที่ ๐๒



สินค้ากินและใช้
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนชื่อสินค้าที่นามากินและนามาใช้ (๑๐ คะแนน)

สินค้าที่นามากิน
ตัวอย่าง : แตงโม

สินค้าที่นามาใช้
ตัวอย่าง : สบู่

ชื่อ-สกุล …………………………………………………….……..….…………… เลขที่ ..................


ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕














ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
การแลกเปลี่ยนสินค้า หมายถึง การนาเงินไปซื้อสินค้า สิ่งของ หรือการนาสิ่งของชนิดหนึ่งไป
แลกกับสิ่งของอีกชนิดหนึ่ง













๑๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๑.๑/ผ ๔-๐๑

บ.๑.๑/ผ.๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
ผู้ซื้อ/ผู้ขาย

คาชี้แจง ให้นักเรียนช่วยกันเขียนชื่อผูซ้ ื้อ ผูข้ าย
ายจากข้อความที่กาหนดให้ (๑๐ คะแนน)
๑.
๒.
๓.
ผู้ซื้อ ๔.
๕.

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ผูซื้อ

สมชายไปซื้อข้าวสารที่โรงสีลุงทองดี
มานะจับปลาในคลองไปขายให้แม่ค้าที่ตลาด
วารุณไี ปซื้อกล้วยที่สวนของน้าสมปอง
กานดาไปตัดผมที่ร้านพี่นก
น้องปอนไปซื้อขนมที่ร้านป้านิด

ผู้ขาย

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

กลุ่มที่ .............................................
สมาชิก

๑)……………………………………………….…ชั้น.................
๒)……………………………………………….…ชั้น.................
๓)………………………………………………….ชั้น.................
๔) …………………………………………………ชั้น.................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗

★ ★ บ ๑.๑/ผ ๔-๐๒

ใบงานที่ ๐๒



บ.๑.๑/ผ.๔-๐๒


การกาหนดราคาสินค้า
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูราคาสินค้าที่กาหนดแล้วทาเครื่องหมาย  ว่า
มีความเหมาะสมหรือไม่ (๑๐ คะแนน)
ไข่ไก่ ราคาฟองละ ๕ บาท
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
 เหตุผล ....................................................
มะม่วง ราคาลูกละ ๒๐ บาท
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม



เหตุผล ....................................................



นม ราคากล่องละ ๑๐ บาท
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม


๑๘

เหตุผล ....................................................

ชื่อ …………………………………………………..….….…..….….…..……เลขที่………………………

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๑.๑/ผ ๕-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ.๑.๑/ผ.๕-๐๑


เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันโยงข้อความที่มีความเกีย่ วข้องกันมากที่สุด
(๑๐ คะแนน)
๑) วารุณีต้องการตัดชุดใหม่



วิภาปลูกผักกะหล่า

๒) อารีต้องการดินสอเขียนหนังสือ 



สมศรีเลี้ยงไก่ (พันธุ์ไข่)

๓) คุณแม่จะทาไข่พะโล้





ทองดีเลี้ยงปลานิล

๔) แม่ค้าจะทาแกงส้ม





ประนอมรับจ้างตัดผ้า



ลุงทองดีเปิดร้านขายอุปกรณ์การเรียน



๕) ปราณีต้องการรับประทานผัดผัก

กลุ่มที่ ……………………………
สมาชิก

๑)……………………………………………….…ชั้น.................
๒)……………………………………………….…ชั้น.................
๓)………………………………………………….ชั้น.................
๔) …………………………………………………ชั้น.................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙

★ ★ บ ๑.๑/ผ ๕-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

บ.๑.๑/ผ. -๐๒


ซื้ออย่างไร ได้ประโยชน์
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกซือ้ สิ่งของที่มีประโยชน์มากที่สุด
เรียงตามลาดับพร้อมทั้งอธิบายเหตุผล (๑๐ คะแนน)

๑) ซื้อ.............................................เพราะ..................................................................
๒) ซื้อ.............................................เพราะ..................................................................
๓) ซื้อ.............................................เพราะ..................................................................
๔) ซื้อ.............................................เพราะ..................................................................
๕) ซื้อ.............................................เพราะ..................................................................
กลุ่มที่……………………………
สมาชิก

๒๐

๑)……………………………………………….…ชั้น.................
๒)……………………………………………….…ชั้น.................
๓)………………………………………………….ชั้น.................
๔) …………………………………………………ชั้น.................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๑.๑/ผ ๕-๐๓

ใบงานที่ ๐๓

บ.๑.๑/ผ.๕-๐๓


ผู้ซื้อหรือผู้ขาย
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่เล่าเรื่องจากภาพที่กาหนดให้ (๑๐ คะแนน)

ชื่อ-สกุล …………………………………….………………………….…..……เลขที่………………

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
**********************************************************************

คาชี้แจง ให้นักเรียนแยกสิ่งของที่จาเป็นและไม่จาเป็นลงในตาราง (๑๐ คะแนน)


เสื้อผ้า



ลูกอม

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)




บ้าน

โรค
ยารักษาโรค

ลูกโปง




อาหาร

น้าอัดลม

สิ่งของที่จาเป็น



ของเล่น
หวาน
ขนม

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)



น้าดื่ม

สิ่งของที่ไม่จาเป็น

ชื่อ-สกุล ....................................................................................เลขที่.................

๒๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยที่ ๑ หนวยยอยที่ ๒
ออมไวไมขัดสน

แบบทดสอบก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง นาข้อความทีก่ าหนดให้จัดกลุ่มตามหัวข้อให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)

**********************************************************************
ทาขนมขาย

ใช้ดินสอให้หมดแท่ง

เก็บหนังสือเก่าขาย

ไปเที่ยวต่างจังหวัด

ปลูกผักขาย

ซื้อนมกล่อง

ซื้อกับข้าว

ตักอาหารแต่พออิ่ม

ปิดไฟหลังการใช้

ซื้อของเล่น
ประหยัด
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

รายได้

รายจ่าย

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

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

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๕

★ ★ บ ๑.๒/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ.๑.๒/ผ.๑-๐๑


เรื่อง อาชีพและความสาคัญของการทางาน
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างอาชีพในชุมชนมา ๒ อาชีพ แล้วอธิบายว่า
อาชีพนั้นมีความสาคัญต่อชุมชนอย่างไร (๑๐ คะแนน)

ตัวอย่
อยาง
อาชีพ .............................ครู........................................
ความสาคัญต่อชุมชน คือ
......สอนนักเรียนให้อ่านออก.....เขียนได้....เป็นคนดี.....

อาชีพ .....................................................................
ความสาคัญต่อชุมชน คือ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ชื่อกลุ่ม …………………………………………………………………..
สมาชิก
๑. ชื่อ…………………………………………………………………..ชั้น…………………เลขที่……………..
๒. ชื่อ…………………………………………………………………..ชั้น…………………เลขที่……………..
๓. ชื่อ..…………………………………………………………………ชั้น…………………เลขที่……………..

๒๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๑.๒/ผ ๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

บ.๑.๒/ผ.๑-๐๒

เรื่อง อาชีพของคนในครอบครัว
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอาชีพของคนในครอบครัว แล้วแสดงความรู้สึกที่มีต่ออาชีพนั้น
(๑๐ คะแนน)

ตัวอย่าง
อาชีพ.................ทานา....................................................................
ความรู้สึก..........บ้านของฉันทานา.....ทาให้ฉันมีข้าวกิน .................
และยั
งนาไปขายได้เงินมาให้ฉันซื้อหนังสือเรียน ซื้ออาหาร
.......................................................................................................
.......................................................................................................
...........

อาชีพ............................................................................................
ความรู้สึก
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
.

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๗

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง ทางานดีมีความสุข
ความหมายของการทางาน
การทํางาน
างาน คือ การประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้มาใช้ในชีวิตประจำวัน และไม่สร้างความ
การท
เดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น และเป็นอาชีพสุจริต

ภาพการประกอบอาชีพต่าง ๆ
ค้นจาก http://loadebookstogo.blogspot.com
การทางานแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๑. การทางานที่ก่อให้เกิดรายได้ การทางานบางอย่าง ผู้ทางานจะได้รับผลตอบแทน
จากการทางานหรือรายได้เป็นเงิน เช่น ครูได้รับเงินเดือน ชาวไร่ปลูกผลไม้ขาย เป็นต้น
๒. การทางานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การทางานบางอย่าง ผู้ทางานจะไม่ได้รับผลตอบแทนจาก
การทางานเป็นเงิน เช่น ลูกช่วยแม่ทาอาหารและทาความสะอาดบ้าน
อาชีพสุจริต
คือ อาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น

ภาพอาชีพต่าง ๆ
ค้นจาก http://www.seesketch.com
๒๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๑.๒/ผ ๒-๐๑



ใบงานที่ี ๐๑

บ.๑.๒/ผ.๒-๐๑

เรื่อง รายได้กับรายจ่าย
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
รายได้ของครอบครัวนักเรียนได้มาจากทาอะไรบ้าง
๑..........................................................................................................
๒.........................................................................................................
๓.........................................................................................................
๔.........................................................................................................
๕.........................................................................................................

บ้านของนักเรียนมีรายจ่ายอะไรบ้าง
๑..........................................................................................................
๒.........................................................................................................
๓.........................................................................................................
๔.........................................................................................................
๕.........................................................................................................

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๙

★ ★ บ ๑.๒/ผ ๒-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

บ.๑.๒/ผ.๒-๐๒

เรื่อง รายรับ – รายจ่ายของฉัน
คาชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกรายรับ – รายจ่ายของตนเอง ใน ๑ วัน (๑๐ คะแนน)
ตารางบันทึกรายรับ – รายจ่าย
วัน เดือน ป

รายรับ

บาท

รายจ่าย

บาท

คงเหลือ

รวม

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..

๓๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง รายได้หรือรายรับกับการใช้จ่ายที่เหมาะสม
รายรับ/รายได้ คือ เงินที่ไดมาอยางสุจริตจากการทํางานหรือการประกอบอาชีพตางๆ
รายรับของตนเอง คือ เงินที่ตนเองไดรับจากคนอื่น เชน ไดคาขนมจากพอ-แม
ค่าจ้างล้างรถให้คุณลุง เป็นต้น
รายรับของครอบครัว คือ เงินที่ทุกคนในครอบครัวหามาได้รวมกัน เช่น เงินเดือนของคุณพ่อ เงินค่า
เย็บเสื้อของคุณแม่ เป็นต้น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๑

★ ★ บ ๑.๒/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ.๑.๒/ผ.๓-๐๑


เรื่อง วิเคราะห์การใช้จ่าย
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ในช่องที่มีความเหมาะสม หรือในช่องที่ไม่มี

ความเหมาะสมพร้อมเหตุผล จากเหตุการณ์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)

๑. สมศรี ได้เงินมาโรงเรียน ๑๐ บาท นาเงินไปซื้อลูกอม ๓ บาท
ซื้อปากกา ๕ บาท ซื้อลูกชิ้น ๒ บาท
สรุปว่าการใช้จ่ายของสมศรี
มีความเหมาะสม
ไม่มีความเหมาะสม
เหตุผล...................................................................
๒. เอกชัย ได้เงินมาโรงเรียน ๒๐ บาท นาเงินไปซื้อสมุด ๑๐ บาท
ซื้อขนม ๕ บาท เหลือเงิน ๕ บาท นาไปหยอดกระปุกออมสิน
สรุปว่าการใช้จ่ายของเอกชัย
มีความเหมาะสม
ไม่มีความเหมาะสม
เหตุผล...................................................................
๓. หลังจากเลิกเรียน สมชายเก็บผักไปขายทุกวัน สวนหนึ
่งออมเป็นของตนเอง
่
สวนหนึ
่งให้แม่
่
สรุปว่าการใช้จ่ายของสมชาย
มีความเหมาะสม
ไม่มีความเหมาะสม
เหตุผล...................................................................

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..
๓๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๑.๒/ผ ๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
๐๑

บ.๑.๒/ผ.๔-๐๑


เรื่อง หลักในการใช้จ่าย
างประหยั
คาชี้แจง ให
ให้นนักักเรีเรียยนแต
นแต่ลละกลุ
ะกลุม่มชช่ววยกัยกันนบอกวิ
บอกวิธีใธชีใจช้าจยอย
่ายอย่
างป ด (๑๐ คะแนน)
๑. ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
๒. ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
๓. ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
๕. ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

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


ชื่อกลุ่ม…………………............................................................................
สมาชิก
๑. ชื่อ…........…..............................................................ชั้น.....…เลขที่……….
๒. ชื่อ………….................................................................ชั้น…..…เลขที่…….….
๓. ชื่อ………....................................................................ชั้น….....เลขที่……….

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๓

★ ★ บ ๑.๒/ผ ๔-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

บ.๑.๒/ผ.๔-๐๒


เรื่อง การใช้จ่ายที่เหมาะสม
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูข้อความที่กาหนดให้ แล้วทาเครื่องหมาย ลงใน
พร้อมบอกเหตุผลประกอบ (๑๐ คะแนน)

แม่ให้เงินวีระไปโรงเรียน แต่เขา
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
นาไปซื้อของเล่นราคาแพง
เพราะ…………………………………………………………………....

มาลีนาขนมที่กินไม่หมดทิ้ง โดย
บอกว่าไม่อร่อยแล้วไปซือ้ ใหม่

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เพราะ…………………………………………………………………..…

ปราณีซื้อรองเท้ากีฬาคู่ใหม่
ทั้งๆ ที่รองเท้าคู่เก่ายังมีสภาพดี

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เพราะ……………………………………………………………....……

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..

๓๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๑.๒/ผ ๕-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
๐๑
การออมเงิน

บ.๑.๒/ผ.๕-๐๑


คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคาถามต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)














กลุ่มมีวิธีการออมเงินอย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ประโยชน์ของการออมมีอะไรบ้าง
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่ม………………….........................................................................................
สมาชิก
๑. ชื่อ…........….........................................................ชั้น.....…เลขที่………...
๒. ชื่อ…………...........................................................ชั้น…..…เลขที่…….…...
๓. ชื่อ………..............................................................ชั้น….....เลขที่………....
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๕

★ ★ บ ๑.๒/ผ ๕-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

บ.๑.๒/ผ.๕-๐๒

เรื่อง กระปุกออมสิน
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบและประดิษฐ์กระปุกออมสินโดยใช้วัสดุเหลือใช้
(๑๐ คะแนน)

ชื่อกลุ่ม………………….....................................
สมาชิก
๑. ชื่อ…........….........................................................ชั้น.....…เลขที่………...
๒. ชื่อ…………...........................................................ชั้น…..…เลขที่…….…...
๓. ชื่อ………..............................................................ชั้น….....เลขที่………....

๓๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง การออมเงิน
การออมเงิน คือ การนาเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมาเก็บสะสมไว้
เพื่อใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้า

ประโยชน์ของการออม ฝึกให้เราเป็นคนประหยัด
ฝึกให้เราเป็นคนมีระเบียบวินัย
ฝึกให้เราเป็นคนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๗

แบบทดสอบหลังเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง นาข้อความที่กาหนดให้จัดกลุ่มตามหัวข้อให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)

**********************************************************************
ทาขนมขาย

ใช้ดินสอให้หมดแท่ง

เก็บหนังสือเก่าขาย

ไปเที่ยวต่างจังหวัด

ปลูกผักขาย

ซื้อนมกล่อง

ซื้อกับข้าว

ตักอาหารแต่พออิ่ม

ปิดไฟหลังการใช้

ซื้อของเล่น
ประหยัด

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

รายได้

รายจ่าย

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

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

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..
๓๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการเรียนรูหนวยบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยที่ ๒ : สุขภาพดีชีวีเปนสุข

หนวยที่ ๒ หนวยยอยที่ ๑
รักตัวเราเทาฟา

แบบทดสอบก่อนเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า

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

คาชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย  หน้าคาตอบที่ถูกที่สุด
๑. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงอวัยวะภายใน
ก. มีหน้าที่มองดูสิ่งต่าง ๆ
ข. รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วแดง
ค. มี ๒ ข้าง ใช้หยิบจับสิ่งของ

๖. หญิงชราคนหนึ่ง ชื่อดวงพร เธออายุ ๘๐ ปี ตอนเป็น
เด็กเลี้ยงง่าย ข้อใดเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
ก. ดวงพรเป็นคนแก่
ข. ดวงพรเป็นเด็กเลี้ยงง่าย
ค. ดวงพรแต่งงานแล้ว
๒. พฤติกรรมใดต่อไปนี้ที่ส่งผลเสียต่อตับ
๗. ถ้านักเรียนเป็นพี่ และต้องการให้น้องเชื่อฟัง
ก. ดื่มสุราเป็นประจา
ควรทาตามข้อใดเหมาะสมที่สุด
ข. กินลาบหมูที่ทาสุกแล้ว
ก. ช่วยน้องทาการบ้าน ข. ยอมรับผิดแทนน้อง
ค. ออกกาลังกายเป็นประจาทุกสัปดาห์
ค. พูดกับน้องอย่างสุภาพไพเราะ
๓. ข้อใดเป็นวิธีดูแลอวัยวะในระบบหายใจ
๘. “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก” พฤติกรรมใด
ก. กินผักและผลไม้มาก ๆ
ตรงกับสานวนนี้
ข. ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ก. มีปัญหาแล้วหลบหน้า ข. ปลอบใจเมื่อเสียใจ
ค. ไม่กินอาหารที่มีไขมันมาก
ค. ชวนไปดูหนังอยู่เสมอ
๔. ความเครียดมีผลต่อการทางานของกระเพาะ ๙. ใครมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับคาว่า สุภาพบุรุษ
อาหารอย่างไร
ก. เด็กชายอ้นเดินจับมือกับตาลขณะเดินข้ามถนน
ก. กระเพาะอาหารย่อยอาหารได้มากขึ้น
ข. เด็กชายพีระชวนเด็กหญิงนารีไปบ้าน
ข. กระเพาะอาหารดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น
เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่บ้าน
ค. กระเพาะอาหารหลั่งกรดในการย่อย
ค. เด็กชายก้องช่วยเด็กหญิงแจนถือหนังสือ
อาหารมากขึ้น
จานวนมากไปคืนห้องสมุด
๕. ถ้าแม่ขอให้นักเรียนช่วยกวาดบ้าน นักเรียน ๑๐. พฤติกรรมใดที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในตนเอง
ควรทาอย่างไร
ก. เด็กหญิงปลากอดกับเด็กชายต้นเมื่อชนะกีฬา
ก. วิ่งหนี ข. รีบเข้าไปช่วย ค. ทาเฉย ๆ
ข. ป่านเรียกเพื่อนว่าแก
ค. อิ่มช่วยมดยกสมุดที่หนัก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๓

ใบงานที่ ๐๑



★ ★ บ ๒.๑/ผ ๑-๐๑
บ ๒.๑/ผ ๑-๐๑

เรื่อง วิธีดูแลรักษาอวัยวะในช่องปาก

คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนช่วยกันบอกหน้าที่ของอวัยวะในช่องปาก
และวิธีดูแลอวัยวะในช่องปากจากใบความรู้ที่ ๑
๒. ให้นักเรียนเขียนชือ่ อวัยวะในช่องปาก ระบายสีให้สวยงาม
๓. ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้บอกวิธีดูแลอวัยวะในช่องปาก
ให้ถูกต้อง
เขียนชื่ออวัยวะในช่องปาก

วิธีดูแล

..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
.................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... ....................................................................
..................................................................... .....................................................................
.................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
กลุ่ม ................................ชื่อสมาชิก...............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

๔๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



บ★
๒.๑/ผ
บ ๒.๑/ผ ๑-๐๒
★ ๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง อวัยวะในช่องปากและวิธีดูแลอวัยวะในช่องปาก

คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนอ่านคาถามแต่ละข้อให้ถูกต้อง
๒. ให้นักเรียนทาเครือ่ งหมาย  ทับคาหรือข้อความ
ที่เห็นว่าถูกต้อง มีความสัมพันธ์กับอวัยวะในช่องปากที่กาหนดให้
๓. ตรวจสอบความถูกต้องกับเพื่อน ๆ ก่อนส่งครู
(ถ้(ถาานักเรียยนอ
นอ่าานไม
นไม่ไดได้ใหให้คครูรูเพืเพื่อน่อนหรืหรื
้ปกครองช่
วยเหลื
อในการอ่
อผูอปผูกครองช
วยเหลื
อในการอ
านได านได้)
คาถาม

คาตอบที่ถูกต้อง

ปาก

รับรสชาติอาหาร

ใช้พูดคุย

ฟัน

กินอาหาร

บด เคี้ยวอาหาร

ลิ้น

รับรสชาติอาหาร

ช่วยในการออกเสียง

เหงือก

ช่วยในการออกเสียง

เป็นที่ยึดเกาะของฟัน

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๕

ใบความรู
ใบความรู
้ที่ ้ท้ท๑ี่ี่ ๑๑
ใบความรู
่อง อวั
ยวะในช่
องปากและวิ
ูแลอวั
ยวะในช่
องปาก
เรื่อเรื
ยวะในช่
องปากและวิ
ธีดธธูแีดีดลอวั
ยวะในช่
องปาก
เรืง่องอวัอวั
ยวะในช่
องปากและวิ
ูแลอวั
ยวะในช่
องปาก
๑. อวัยวะในช่องปาก
๑. ๑.อวัอวั
ยวะในช่องปาก
องปาก ดหนึ่ง ซึ่งภายในปากของเรายังประกอบด้วยอวัยวะอื่น ๆ รวม
ปากเป็ยนวะในช่
อวัยวะภายนอกชนิ
ปากเป็นอวันอวั
ยวะภายนอกชนิดหนึ
่ง ่งซึ่งภายในปากของเรายั
งประกอบด้วยอวัยวะอื่น ๆ รวม
ดหนึ
เรียกว่า ปากเป็
อวัยวะในช่ยอวะภายนอกชนิ
งปาก ประกอบไปด้
วยซึ่งภายในปากของเรายังประกอบด้วยอวัยวะอื่น ๆ รวม
เรียเรีกว่ยกว่
า อวั
ยวะในช่
องปาก
วยวย
า อวั
ย- วะในช่
องปากประกอบไปด้
ประกอบไปด้
ริมฝีปากบน
- ริ-มริฝีมปฝีากบน
- เหงือปกากบน
- เหงื
อก
-- ฟัเหงืนตัอดกด้านบน
- ฟั-นฟัตันดตัด้ดานบน
- ฟันเขี้ยด้วด้านบน
านบน
- ฟั-นฟัเขีน้ยเขีวด้้ยวด้
านบน
- ฟันกรามด้าานบน
นบน
- ฟั-นฟักรามด้
า
นบน
- ริมนฝีกรามด้
ปากล่าางนบน
- ริ-มริฝีมปฝีากล่
าง
- ลิ้น ปากล่าง
- ลิ-้นลิ้น
- ฟันตัดด้านล่าง
- ฟั-นฟัตันดตัด้ดานล่
าง าง
- ฟันเขี้ยด้วด้านล่
านล่าง
- ฟั-นฟัเขีน้ยเขีวด้้ยวด้
านล่านล่
าง
- ฟันกรามด้านล่าางง
- ฟั-นฟักรามด้
านล่านล่
าง
นกรามด้
ฟันของคนเรามี
๒ ชุดางคือ ฟันชุดแรก เรียกว่า ฟันน้านม และฟันชุดที่สอง เรียกว่า ฟันแท้ ถ้า
ฟันฟัของคนเรามี
๒ ชุ๒ดชุคืดอคืฟัอนฟัชุนดชุแรก
เรียเรีกว่ยกว่
า ฟัานฟัน้นานม
นชุนดชุทีด่สทีอง่สองเรียเรีกว่ยกว่
า ฟัานฟัแท้
ของคนเรามี
ดแรก
น้านมและฟั
และฟั
นแท้ถ้าถ้า
ถฟัานฟแท้
นแท
ดไปก็จก็ะไม่
จะไม
หลุหนดลุไป
มีฟมันีฟน
ฟันฟัแท้
หลุหดลุไปดไป
ก็จะไม่
มีฟมันีฟัน
นแท้
จะไม่
๒. อวัยก็วะในช่
องปากมีหน้าที่สาคัญ ได้แก่
๒. ๒.
อวัอวั
ยวะในช่
องปากมี
หน้หาน้ทีา่สทีาคั่สาคั
ญ ญได้แได้ก่แก่
ย
วะในช่
- ปาก ใช้พอูดงปากมี
คุยและรั
บประทานอาหาร
- ปาก
พูดพคุูดยคุและรั
บประทานอาหาร
ปากใช้
บประทานอาหาร
-- เหงื
อกใช้เป็
นทีย่ยและรั
ึดเกาะของฟั
น
- เหงื
อกอกเป็นเป็ทีน่ยทีึด่ยเกาะของฟั
นน
-- ลิเหงื
ด
ึ
เกาะของฟั
้น ใช้รับรสชาติอาหารและช่วยในการออกเสียง
- ลิ-้นลิ้นใช้รใช้ับรรสชาติ
อาหารและช่
วยในการออกเสียง
อาหารและช่
- ฟัน ใช้กับัดรสชาติ
บด เคี
้ยวอาหาร วยในการออกเสียง
- ฟั-นฟันใช้กใช้ัดกัดบดบดเคี้ยเคีวอาหาร
้ยวอาหาร
๓. การดูแลอวัยวะในช่องปาก
๓. ๓.การดู
แลอวั
ยวะในช่
องปาก
การดู
แลอวั
ยวะในช่
องปาก
เราควรดู
แลอวั
ยวะในช่
องปาก
ดังนี้
เราควรดู
แลอวั
ยวะในช่
องปาก
ดังนีดั้งนี้
เราควรดู
แ
ลอวั
ย
วะในช่
อ
งปาก
- แปรงฟันให้สะอาดอย่างทั่วถึงและถูกวิธี ทุกซี่ ทุกด้าน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง
- แปรงฟั
นให้นสให้ะอาดอย่
างทัางทั
่วถึง่วและถู
กวิกธี วิทุธกี ทุซีก่ ทุซีก่ ทุด้กานด้าอย่
างน้อยวันละ ๒ ครั้ง
สะอาดอย่
หรือหลัง-กิแปรงฟั
นอาหาร
และควรแปรงลิ
้นถึทุงกและถู
ครั้งหลั
งแปรงฟันด้วยน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง
หรืหรื
อหลัอหลั
งกินงกิอาหาร
และควรแปรงลิ
้นทุกครักครั
้งหลั้งหลั
งแปรงฟั
นด้นวด้ยวย
นอาหาร
งแปรงฟั
- เราควรเลื
อและควรแปรงลิ
กใช้ยาสีฟันที่ม้นีสทุ่วนผสมของฟลู
ออไรด์
เพื่อสร้างความแข็งแรงและ
- เราควรเลื
อกใช้
ยาสียฟาสีันฟทีัน่มทีีส่ม่วีสนผสมของฟลู
ออไรด์
เพื่อเพืสร้่อาสร้งความแข็
งแรงและ
เราควรเลื
อ
กใช้
ว
่
นผสมของฟลู
อ
อไรด์
างความแข็
งแรงและ
ป้องกันฟันผุ
ป้อป้งกัอนงกัฟันนฟัผุนผุ

๔๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

เป็นต้น

- กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อเหงือกและฟัน เช่น นม ฝรั่ง ชมพู่ มันแกว แครอต
- หลังจากกินขนมหวานแล้ว ต้องแปรงฟันให้สะอาดทุกครั้ง
- ไม่ใช้ฟันผิดวิธี เช่น เปิดฝาขวด ฉีกถุงขนม เป็นต้น
- ไปพบทันตแพทย์ (หมอฟัน) เพื่อตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๗



ใบงานที่ ๐๑

★ ★ บ ๒.๑/ผ ๒-๐๑
บ ๒.๑/ผ ๒-๐๑



เรื่อง ฉันคืออวัยวะภายใน

คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนดูภาพอวัยวะภายใน

๒. ให้นักเรียนอ่านข้อความ ชื่อและหน้าที่ของอวัยวะภายในให้ถูกต้อง
๓. ให้นักเรียนลากเส้นโยงจับคู่ภาพกับข้อความทีส่ ัมพันธ์กนั






ไต









หัวใจ









ปอด

มีหน้าที่ฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดี









สมอง

มีหน้าที่ควบคุมการทางานของ
ร่างกาย









ตับ









มีหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมน้า
กระเพาะอาหาร และสารอาหาร

































ลาไส้

มีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด
มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
ของร่างกาย

มีหน้าที่สร้างน้าดีเพื่อใช้ย่อยอาหาร

ลาไส้เล็ก ย่อยอาหารในขั้นตอน
สุดท้าย ลาไส้ใหญ่ ดูดซึมน้า
และธาตุอาหารจากลาไส้เล็ก

ชื่อ...............................................สกุล..........................................เลขที่...........ชั้น................
๔๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



บ ๒.๑/ผ
★★
บ ๒.๑/ผ
๒-๐๒๒-๐๒



ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง ลักษณะ หน้าที่ และวิธีดูแลอวัยวะภายใน

คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนอ่านคาชี้แจงในการทางานให้เข้าใจก่อนปฏิบัติกิจกรรม
๒. ให้นักเรียนเขียนชื่อ ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายในลงในตาราง
๓. ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องกับเพื่อน ๆ หรือบัตรภาพอวัยวะภายใน
ชื่อ
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………

ลักษณะ

……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………

หน้าที่

……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………

วิธีดูแลรักษา

……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………
……………………..…………

ชื่อ...............................................สกุล..........................................เลขที่...........ชั้น................
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๙

ใบความรู้ที่ ๑

เรื่อง ลักษณะ หน้าที่ และวิธีดูแลอวัยวะภายใน

อวัยวะภายในร่างกาย

๑. สมอง (สมอง อ่านว่า สะ - หมอง) เป็นอวัยวะที่ถูกหุ้มอยู่ภายในกะโหลกศีรษะ มี
ลักษณะเป็นก้อนเนื้อเหลวและมีรอยหยัก
สมอง มีหน้าที่ควบคุมการทางานของร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหว การมองเห็นการดมกลิ่น เป็นต้น
การดูแลรักษาสมอง ทาได้ดังนี้
๑) รับประทานอาหารที่มีวิตามินบี ๑ บี ๖ และบี ๑๒ เช่น ผัก ผลไม้ ถั่ว งา นม
เนื้อสัตว์ ไข่ ข้าวกล้อง เป็นต้น
๒) ป้องกันอันตรายที่ทาให้สมองได้รับความกระทบกระเทือน เช่น การลื่นล้มศีรษะ
ฟาดพื้น ด้วยการเล่น หรือทากิจกรรมด้วยความระมัดระวัง
๓) ฝึกการคิดและความจาอยู่เสมอ เช่น อ่านหนังสือ ฝึกคิดเลขเร็ว เล่นเกมที่ฝึกการ
คิด เป็นต้น
๒. หัวใจ หัวใจตั้งอยู่ในทรวงอกด้านซ้าย มีขนาดประมาณกาปั้นของเจ้าของ
แบ่งออกเป็น ๔ ห้อง คือ
ห้องบน ๒ ห้อง ซ้ายและขวา
ห้องล่าง ๒ ห้อง ซ้ายและขวา
หัวใจ มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
การดูแลรักษาหัวใจ ทาได้ดังนี้
๑) รับประทานอาหารที่ช่วยบารุงเลือด เช่น ตับ ไข่แดง ผักใบเขียว เป็นต้น
๒) ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
๓) ไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
๓. ปอด ปอดตั้งอยู่ในทรวงอกทั้ง ๒ ข้าง
ปอด มีหน้าที่ฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดี เพื่อให้หัวใจใช้สูบฉีดไปเลี้ยง ส่วนต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
การดูแลรักษาปอด ทาได้ดังนี้
๑) อยู่ในบริเวณที่มีอากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้ดี
๒) หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือควันพิษ
๓) ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
๔) หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเสพติดหรือสารอันตราย เช่น แล็กเกอร์ ควันบุหรี่

๕๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔. ตับ ตับเป็นอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดอยู่ภายในช่องท้องค่อนไปทางด้านขวา
ตับ มีหน้าที่สร้างน้าดี เพื่อใช้ย่อยอาหาร สร้างความร้อนเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น กาจัดสารพิษ (อ่านว่า
สาน – พิด) และเป็นแหล่งสะสมวิตามินต่าง ๆ
การดูแลรักษาตับ ทาได้ดังนี้
๑) รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด และไม่มีสารเคมีเจือปน
๒) ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
๓) นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
๔) ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา
๕. ไต ไตเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่ว อยู่ภายในช่องท้องด้านหลัง โดยตั้งอยู่
ด้านซ้ายและด้านขวาของกระดูกสันหลังข้างละ ๑ อัน
ไต มีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดและขับออกมากับน้าในรูปของปัสสาวะ
การดูแลรักษาไต ทาได้ดังนี้
๑) ดื่มน้าสะอาดวันละไม่น้อยกว่า ๘ แก้ว
๒) ไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัด
๓) ไม่กลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน ๆ
๔) ออกกาลังกายสม่าเสมอและพักผ่อนอย่างเพียงพอ
๖. กระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้อง มีลักษณะ
เป็นถุงกล้ามเนื้อ มีความเหนียวและยืดหดตัวได้
กระเพาะอาหาร มีหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมน้าและสารอาหารให้ร่างกาย
การดูแลรักษากระเพาะอาหาร ทาได้ดังนี้
๑) เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน
๒) รับประทานอาหารให้ตรงเวลา
๓) ไม่รับประทานอาหารรสจัด
๔) รับประทานอาหารให้พอดี ไม่รับประทานจนอิ่มเกินไป
๕) นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
๗. ลาไส้ ลาไส้มีลักษณะเป็นท่อยาวกลวง ขดไปมาอยู่ในช่องท้อง มี ๒ ประเภท คือ
๑) ลาไส้เล็ก มีหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารให้ร่างกาย
๒) ลาไส้ใหญ่ มีหน้าที่ดูดซึมน้าและธาตุอาหารจากกากอาหารที่มาจาก
ลาไส้เล็ก และขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระผ่านทางทวารหนัก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๑

การดูแลรักษาลาไส้ ทาได้ดังนี้
๑) รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อปลา เป็นต้น
๒) เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน
๓) นอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
๔) ดื่มน้าสะอาดวันละไม่น้อยกว่า ๘ แก้ว
๕) ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ

๕๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



ใบงานที่ ๐๑

★ ★ บ ๒.๑/ผ ๓-๐๑
บ ๒.๑/ผ ๓-๐๑



เรื่อง ช่วงวัยของชีวิตมนุษย์
คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนอ่านใบงานที่ ๐๑ เรือ่ ง ช่วงวัยของชีวิตมนุษย์
๒. ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดแสดงช่วงวัยต่าง ๆ ของมนุษย์

ช่วงวัยของชีวิตมนุษย์
เริ่มต้น

สิ้นสุด

วัย ...................................
ช่วงอายุ..........................ปี

วัย ...................................
ช่วงอายุ..........................ปี

วัย ...................................
ช่วงอายุ..........................ปี

วัย ...................................
ช่วงอายุ..........................ปี

วัย ...................................
ช่วงอายุ..........................ปี

วัย ...................................
ช่วงอายุ..........................ปี

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๓

★ ★ บ ๒.๑/ผ ๓-๐๒
บ ๒.๑/ผ ๓-๐๒



ใบงานที่ ๐๒



เรื่อง ใครเจริญเติบโตมากกว่าฉัน
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนอ่านใบงานที่ ๐๒ เรื่อง ใครเจริญเติบโตมากกว่าฉัน
๒. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากใบความรู้เรือ่ ง การเจริญเติบโตของมนุษย์
๓. ให้นักเรียนเขียนบันทึกข้อมูลน้าหนักและส่วนสูงของตนเองและเพือ่ นหนึ่งคน
๔. นักเรียนสรุปผลการเปรียบเทียบน้าหนัก ส่วนสูง
โดยทาเครือ่ งหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่กาหนด
ข้อมูล

น้าหนัก

ส่วนสูง

สรุปผลเปรียบเทียบ

ตัวฉัน ชื่อ............................................. .............. ..............  ฉันเจริญเติบโตมากกว่าเพื่อน
 เพื่อนเจริญเติบโตมากกว่าฉัน
เพื่อนฉัน ชื่อ........................................ ............... ...............

 ฉันกับเพื่อนเจริญเติบโตเท่ากัน

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

๕๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๑

เรื่อง ช่วงวัยต่าง ๆ ของมนุษย์
การเจริญเติบโตตามวัยของมนุษย์

๑. วัยทารก คือ ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๑ ปี เป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิด เพราะยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้
๒. วัยก่อนเรียน คือ ช่วงอายุ ๑ – ๖ ปี เป็นวัยที่เจริญเติบโตรวดเร็ว เดินและวิ่ง ไดได้
คล่อง มีความซุกซน ไม่ชอบอยู่นิ่ง สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง เช่น รับประทาน
อาหาร อาบน้า แปรงฟัน เป็นต้น
๓. วัยเรียน คือ ช่วงอายุ ๖ – ๑๒ ปี เป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย มี
น้าหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น สามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เพื่อดูแลตนเองได้
๔. วัยรุ่น คือ ช่วงอายุ ๑๒ – ๒๐ ปี เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
ทางเพศอย่างชัดเจน มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อน
๕. วัยผู้ใหญ่ คือ ช่วงอายุ ๒๐ – ๖๐ ปี เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มี
อารมณ์มั่นคง เป็นวัยที่ต้องทางานและมีครอบครัว
๖. วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา คือ อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป สภาพร่างกายจะเสื่อมลง เดินช้า
คิดช้า สุขภาพไม่แข็งแรง เป็นวัยที่ต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่จาก
ลูกหลาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๕

ใบความรู้ที่ ๒

เรื่อง อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

เราจาเป็นต้องรับประทานอาหาร เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างพอเพียงเพื่อใช้
ในการเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย คือ
อาหารหลัก ๕ หมู่

อาหารหมู่ที่ ๑ เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง

สร้างเสริมการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

อาหารหมู่ที่ ๒ ข้าว แป้ง น้าตาล ช่วยให้ร่างกายทางานเป็นปกติ

ให้พลังงานแก่ร่างกาย

อาหารหมู่ที่ ๓ ผักต่าง ๆ สร้างภูมิต้านทานโรค

ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

อาหารหมู่ที่ ๔ ผลไม้ต่างๆ สร้างภูมิต้านทานโรค

ช่วยให้ร่างกายทางานเป็นปกติ

อาหารหมู่ที่ ๕ น้ามันหรือไขมันจากพืชและสัตว์

ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย

ตัวอย่างบัตรภาพผลไม้

๕๖

ตัวอย่างบัตรภาพอาหาร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๓

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย

เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตจะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบการเจริญเติบโต เกี่ยวกับ
ความสูง น้าหนัก อายุ เพศ ว่ามีพัฒนาการได้มาตรฐานสมวัยหรือไม่ การศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องนี้จึงมีความสําคัญ เพราะจะทําใหสามารถมีการเสริมสรางตนเองและผูอื่น ใหมีการเจริญเติบโตตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดอยางสมวัย
เกณฑ์การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตตามสัดส่วนของน้าหนักและส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน
๑. เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศชาย
ตารางแสดงน้าหนักตามเกณฑ์อายุ
อายุ
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

น้าหนัก
น้อยกว่าเกณฑ์
๑๕.๔ ลงมา
๑๗.๐ ลงมา
๑๘.๕ ลงมา
๑๙.๗ ลงมา
๒๑.๔ ลงมา
๒๓.๑ ลงมา
๒๕.๒ ลงมา

น้าหนักตามเกณฑ์อายุ (กิโลกรัม)
น้าหนัก
น้าหนัก
น้าหนัก
ค่อนข้างน้อย
ตามเกณฑ์
ค่อนข้างมาก
๑๕.๕ – ๑๖.๕ ๑๖.๖ – ๒๕.๔
๒๕.๕ – ๒๗.๒
๑๗.๑ – ๑๘.๒ ๑๘.๓ – ๒๘.๘
๒๘.๙ – ๓๑.๐
๑๘.๖ – ๑๙.๙ ๒๐.๐ – ๓๒.๒
๓๒.๓ – ๓๔.๙
๑๙.๘ – ๒๑.๔ ๒๑.๕ – ๓๖.๖
๓๖.๗ – ๓๙.๙
๒๑.๕ – ๒๓.๕ ๒๓.๖ – ๔๐.๘
๔๐.๙ – ๔๔.๕
๒๓.๒ – ๒๕.๕ ๒๕.๖ – ๔๕.๒
๔๕.๓ – ๔๙.๔
๒๕.๓ – ๒๘.๐ ๒๘.๑ – ๕๐.๐
๕๐.๑ – ๕๔.๕

น้าหนัก
มากเกินเกณฑ์
๒๗.๓ ขึ้นไป
๓๑.๑ ขึ้นไป
๓๕.๐ ขึ้นไป
๔๐.๐ ขึ้นไป
๔๔.๖ ขึ้นไป
๔๙.๕ ขึ้นไป
๕๔.๖ ขึ้นไป

ตารางแสดงส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
อายุ
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เตี้ย
๑๐๕.๓ ลงมา
๑๑๐.๓ ลงมา
๑๑๔.๗ ลงมา
๑๑๘.๙ ลงมา
๑๒๓.๒ ลงมา
๑๒๗.๔ ลงมา
๑๓๑.๕ ลงมา

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เซนติเมตร)
ค่อนข้างเตี้ย
ส่วนสูงตามเกณฑ์
ค่อนข้างสูง
๑๐๕.๔ – ๑๐๗.๖ ๑๐๗.๗ – ๑๒๑.๓ ๑๒๑.๔ – ๑๒๓.๖
๑๑๐.๔ – ๑๑๒.๗ ๑๑๒.๘ – ๑๒๗.๔ ๑๒๗.๕ – ๑๒๙.๙
๑๑๔.๘ – ๑๑๗.๓ ๑๑๗.๔ – ๑๓๓.๒ ๑๓๓.๓ – ๑๓๕.๘
๑๑๔.๐ – ๑๒๑.๗ ๑๒๑.๘ – ๑๓๘.๓ ๑๓๘.๔ – ๑๔๐.๙
๑๒๓.๓ – ๑๒๖.๑ ๑๒๖.๒ – ๑๔๓.๔ ๑๔๓.๕ – ๑๔๖.๒
๑๒๗.๕ – ๑๓๐.๔ ๑๓๐.๕ – ๑๔๙.๔ ๑๔๙.๕ – ๑๕๒.๘
๑๓๑.๖ – ๑๓๔.๐ ๑๓๕.๑ – ๑๕๖.๙ ๑๕๗.๐ – ๑๖๐.๗

สูง
๑๒๓.๗ ขึ้นไป
๑๒๙.๙ ขึ้นไป
๑๓๕.๙ ขึ้นไป
๑๔๑.๐ ขึ้นไป
๑๔๖.๓ ขึ้นไป
๑๕๒.๙ ขึ้นไป
๑๖๐.๘ ขึ้นไป

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๗

๒. เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศหญิง
ตารางแสดงน้าหนักตามเกณฑ์อายุ
อายุ
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
อายุ
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

น้าหนัก
น้อยกว่าเกณฑ์
๑๔.๙ ลงมา
๑๖.๔ ลงมา
๑๗.๘ ลงมา
๑๙.๓ ลงมา
๒๑.๒ ลงมา
๒๓.๓ ลงมา
๒๖.๓ ลงมา

น้าหนักตามเกณฑ์อายุ (กิโลกรัม)
น้าหนัก
น้าหนัก
น้าหนัก
ค่อนข้างน้อย
ตามเกณฑ์
ค่อนข้างมาก
๑๕.๐ – ๑๖.๐ ๑๖.๑ – ๒๕.๗
๒๔.๘ – ๒๖.๔
๑๖.๕ – ๑๗.๖ ๑๗.๗ – ๒๘.๗
๒๘.๘ – ๓๑.๒
๑๗.๙ – ๑๙.๒ ๑๙.๓ – ๓๒.๕
๓๒.๖ – ๓๕.๕
๑๙.๔ – ๒๑.๑ ๒๑.๒ – ๓๗.๔
๓๖.๕ – ๔๑.๑
๒๑.๓ – ๒๓.๓ ๒๓.๔ – ๔๒.๑
๔๒.๒ – ๔๖.๒
๒๓.๔ – ๒๖.๐ ๒๖.๑ – ๔๖.๕
๔๖.๖ – ๕๐.๖
๒๖.๔ – ๒๙.๓ ๒๙.๔ – ๕๐.๒
๕๐.๓ – ๕๔.๐

น้าหนัก
มากเกินเกณฑ์
๒๖.๕ ขึ้นไป
๓๑.๓ ขึ้นไป
๓๕.๖ ขึ้นไป
๔๑.๒ ขึ้นไป
๔๖.๓ ขึ้นไป
๕๐.๗ ขึ้นไป
๕๔.๑ ขึ้นไป

เตี้ย
๑๐๕.๑ ลงมา
๑๐๙.๘ ลงมา
๑๑๔.๓ ลงมา
๑๑๙.๐ ลงมา
๑๒๔.๐ ลงมา
๑๒๙.๔ ลงมา
๑๓๕.๓ ลงมา

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เซนติเมตร)
ค่อนข้างเตี้ย
ส่วนสูงตามเกณฑ์
ค่อนข้างสูง
๑๐๕.๒ – ๑๐๗.๓ ๑๐๗.๔ – ๑๒๐.๘ ๑๒๐.๙ – ๑๒๓.๐
๑๐๙.๙ – ๑๑๒.๓ ๑๑๒.๔ – ๑๒๖.๘ ๑๒๖.๙ – ๑๒๙.๒
๑๑๔.๔ – ๑๑๖.๙ ๑๑๗.๐ – ๑๓๒.๕ ๑๓๒.๖ – ๑๓๕.๑
๑๑๙.๑ – ๑๒๑.๘ ๑๒๑.๙ – ๑๓๙.๑ ๑๓๙.๒ – ๑๔๒.๑
๑๒๔.๑ – ๑๒๗.๐ ๑๒๗.๑ – ๑๔๖.๑ ๑๔๖.๒ – ๑๔๙.๔
๑๒๙.๕ – ๑๓๒.๘ ๑๓๒.๙ – ๑๕๒.๖ ๑๕๒.๗ – ๑๕๕.๙
๑๓๕.๔ – ๑๓๘.๗ ๑๓๘.๘ – ๑๕๖.๙ ๑๕๗.๐ – ๑๕๙.๕

สูง
๑๒๓.๑ ขึ้นไป
๑๒๙.๓ ขึ้นไป
๑๓๕.๒ ขึ้นไป
๑๔๒.๒ ขึ้นไป
๑๔๙.๕ ขึ้นไป
๑๕๕.๙ ขึ้นไป
๑๕๙.๖ ขึ้นไป

ตารางแสดงส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ

ที่มา : เกณฑ์อ้างอิง น้าหนัก ส่วนสูง และเครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนชาวไทย
อายุ ๑ วัน – ๑๙ ปี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถ้าเปรียบเทียบน้าหนัก และส่วนสูงของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ แสดงว่า
เรามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ (พัฒนาการ อ่านว่า พัด – ทะ – นา – กาน) ทางร่างกายเหมาะสมกับวัย

๕๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



ใบงานที่ ๐๑

คาชี้แจง



★ ★ บ ๒.๑/ผ ๔-๐๑
บ ๒.๑/ผ ๔-๐๑

เรื่อง ค้นหาสมาชิกในครอบครัว

๑. ให้นักเรียนนาความรูเ้ ดิมและเชื่อมโยงหาข้อมูลจากความรู้ใหม่เพิ่มเติม
จากใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว
๒. ให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคาถามให้ถูกต้อง

๑) สมาชิกในครอบครัวนี้มีกี่คน มีใครบ้าง
...........................................................................................................................................
๒) สมาชิกในครอบครัวนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
...........................................................................................................................................
๓) สมาชิกในครอบครัวมีการดูแลกันอย่างไรบ้าง
...........................................................................................................................................
๔) นักเรียนคิดว่า ครอบครัวนี้มีความรักและความผูกพันกันหรือไม่ สังเกตเห็นจากสิ่งใด
...........................................................................................................................................

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๙



ใบงานที่ ๐๒



★ ★ บ ๒.๑/ผ ๔-๐๒
บ ๒.๑/ผ ๔-๐๒

เรื่อง ความสัมพันธ์ในครอบครัว
คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนนาความรูเ้ ดิมและเชื่อมโยงหาข้อมูลจากความรู้ใหม่เพิ่มเติม
จากใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว
๒. ให้นักเรียนวาดภาพครอบครัว
๓. นักเรียนเขียนชื่อสมาชิกและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและตกแต่ง
ผลงานให้สวยงาม

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

๖๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๑

เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
๑. บทบาทหน้าที่ของตนเอง
๑) เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ในบ้าน
๒) ช่วยเหลืองานในบ้านเท่าที่ทาได้
๓) ขยันและตั้งใจเรียนหนังสือ
๔) รู้จักดูแลและช่วยเหลือตนเอง
๕) พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ไม่พูดโกหก
๖) ช่วยครอบครัวประหยัดและรู้จักอดออม
๒. บทบาทหน้าที่ของพ่อ
๑) เป็นผู้นาครอบครัว ปกป้องและดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว
๒) หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว
๓) ทางานในบ้านที่ต้องใช้แรงมาก
๔) แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
๕) อบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีและปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก
๓. บทบาทหน้าที่ของแม่
๑) ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้าน
๒) ดูแลเอาใจใส่ลูกและทุกคนในครอบครัว
๓) อบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก
๔) ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในบ้าน
๕) ช่วยพ่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว
๔. บทบาทหน้าที่ของพี่น้อง
๑) มีความรักความสามัคคีกัน ไม่ทะเลาะกัน
๒) มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
๓) แบ่งหน้าที่และช่วยกันทางานบ้าน
๔) ใช้คาพูดที่สุภาพ ไม่พูดหยาบคายต่อกัน
๕) พี่ต้องดูแลและรู้จักเสียสละให้น้อง
๖) น้องต้องให้ความนับถือและเชื่อฟังสิ่งที่พี่สอน
๗) เมื่อทาผิดต้อง ขอโทษ และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๑

๕. บทบาทหน้าที่ของญาติ
๑) ช่วยดูแลความเรียบร้อยและช่วยเหลืองานในบ้าน
๒) อบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นคนดี
๓) ให้คาปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัว
๔) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน
๕) มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เบียดเบียนสมาชิก
ในครอบครัว
๖) มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครอบครัว

๖๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๒

เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว
การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว
เมื่อเราอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองและ
ปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างเหมาะสม
พ่อ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ดูแลปกป้องสมาชิกในบ้าน ช่วยทางานบ้าน และดูแล
อบรมสั่งสอนลูก ๆ
แม่ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก คอยเอาใจใส่สมาชิกในบ้าน มีความเคารพในตัวพ่อ
และอบรมสั่งสอนลูก ๆ
ลูก ต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่และสมาชิกที่มีอายุมากกว่า มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ต่อทุกคน พูดจาสุภาพกับทุกคน และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสมาชิกที่มีอายุน้อยกว่า
ญาติผู้ใหญ่ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสมาชิกที่มีอายุน้อยกว่า คอยดูแลเอาใจใส่
ทุกคน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความเมตตาต่อสมาชิกในบ้าน
เมื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างปฏิบัติต่อกันด้วยดีแล้วก็จะทาให้ครอบครัว
มีความสุข

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๓

★ ★ บ ๒.๑/ผ ๕-๐๑

ใบงานที่ ๐๑



เรื่อง ความภาคภูมิใจในตนเอง
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนนาความรู้เดิมและค้นหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับความภาคภูมิใจตนเอง
๒. ให้นักเรียนวาดภาพหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความภาคภูมใิ จที่
เหมาะสมกับคาว่า “สุภาพบุรุษ” และ “สุภาพสตรี”



พฤติกรรมที่เหมาะสม


ของสุภาพบุรุษ
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................


ของสุภาพสตรี
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.

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

๖๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๒.๑/ผ ๕-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง วิธีป้องกันจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนศึกษาใบความรูท้ ี่ ๒ เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศ
และวิธีหลีกเลีย่ งพฤติกรรมที่นาไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
๒. นักเรียนร่วมกันคิด แล้วสรุปความคิดเห็น
๓. ตกแต่งผลงานให้สวยงาม
วิธีป้องกันจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ


๑.......................................................................................................


๒.......................................................................................................



๓.......................................................................................................
กลุ่ม........................... ชื่อ..........................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ..........................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ..........................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ..........................................เลขที่...........ชั้น................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๕

ใบความรู้ที่ ๑

เรื่อง วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุม่ เพือ่ น

สัมพันธภาพ (สัมพันธภาพ อ่านว่า สา – พัน – ทะ – พาบ) คือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคล (บุคคล อ่านว่า บุก – คน) การอยู่ร่วมกันในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนจึงต้องอาศัยการสร้าง
สัมพันธภาพ เพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑) วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
๑.๑ ให้ความเคารพ เชื่อฟังคาสั่งสอนของผู้ใหญ่
๑.๒ ช่วยเหลืองานในบ้านเท่าที่สามารถทาได้
๑.๓ ใช้คาพูดที่สุภาพ อ่อนหวาน หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ
๑.๔ ใช้เวลาว่างทากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
๑.๕ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ทาอะไรตามใจตนเอง
๑.๖ ให้กาลังใจและร่วมมือหาทางแก้ไขเมื่อครอบครัวมีปัญหา
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นวิธีการหนึ่งของการใช้เวลาว่างทากิจกรรมร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัว ด้วยการนาสิ่งของเหลือใช้ในบ้านมาช่วยกันประดิษฐ์เป็นของใช้ตกแต่งบ้าน ช่วยสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและทาให้บ้านน่าอยู่
๒) วิธีสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน
๒.๑ ไม่เอาเปรียบหรือรังแกเพื่อน
๒.๒ มีน้าใจ รู้จักแบ่งปัน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน
๒.๓ ใช้คาพูดที่สุภาพกับเพื่อนและยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ
๒.๔ ให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนเดือดร้อนหรือมีปัญหา
๒.๕ มีความจริงใจ ไม่โกหกหลอกลวงเพื่อน
๒.๖ รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
การปฏิบัติตนเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเป็นสิ่งที่สาคัญ ที่จะ
ทาให้สามารถปรับตัว ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข

๖๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๒

เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศและวิธีการหลีกเลี่ยง

๑) พฤติกรรมที่นาไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การกระทาที่ทาให้ผู้อื่นเกิดความเสื่อมเสียทางเพศ
ด้วยการโอบกอด การจับหรือแตะต้องร่างกาย ซึ่งทาให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย และส่งผลกระทบ
ต่อจิตใจของผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
พฤติกรรมที่นาไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ มีดังนี้
๑. การแต่งกายล่อแหลมด้วยเสื้อผ้ารัดรูป โดยเฉพาะเพศหญิง เช่น สวมเสื้อคอลึก สวม
กระโปรงสั้น
๒. พูดคุย รับสิ่งของ หรือหลงเชื่อคาชักชวนของคนแปลกหน้า
๓. อยู่ในที่ลับตาคนสองต่อสองกับคนต่างเพศหรือเพื่อนต่างเพศ
๔. เข้าไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยว รกร้างไม่มีคน เช่น อาคารร้าง หลังห้องน้าโรงเรียน
๕. คบเพื่อนที่ไม่ดี และถูกชักชวนไปทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น ออกไปเที่ยวกลางคืน อ่าน
การ์ตูนลามก ดูคลิปวิดีโอลามก
๖. ติดสารเสพติด (สารเสพติด อ่านว่า สาน – เสบ – ติด) หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ทาให้ขาดสติและความยับยั้งชั่งใจ
๒) วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทีน่ าไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทาได้ดังนี้
๑. ไม่หลงเชื่อคาชักชวนหรือไม่รับสิ่งของจากคนที่ไม่รู้จัก และใช้คาพูดปฏิเสธอย่างสุภาพ
เช่น “ไม่ไปค่ะ/ไม่ไปครับ” “ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ แต่หนูไม่อยากได้” แล้วรีบเดินหนี
ไปจากบริเวณนั้น
๒. ไม่อยู่ในสถานที่เปลี่ยวหรือลับตาคนเพียงลาพัง
๓. แต่งกายให้เรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะ (กาลเทศะ อ่านว่า กา–ละ–เท–สะ)
โดยเฉพาะเพศหญิงต้องแต่งกายมิดชิด ไม่โป๊ หรือเปิดเผยให้เห็นรูปร่าง สัดส่วน
๔. ไม่อ่านหนังสือหรือดูสื่อลามก และไม่อยู่กับเพื่อนหรือคนต่างเพศสองต่อสองในห้องหรือที่
ลับตาคน
๕. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่เสพสารเสพติด
๖. หากมีคนที่ไม่น่าไว้ใจ ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก มาพูดคุยและถูกเนื้อตัว หรือโอบกอดบ่อยครั้ง
ควรรีบบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ทราบ
การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งรู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ จะทาให้อยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายทางเพศ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๗

แบบทดสอบหลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า

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

คาชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย  หน้าคาตอบที่ถูกที่สุด
๑. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงอวัยวะภายใน
ก. มีหน้าที่มองดูสิ่งต่าง ๆ
ข. รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วแดง
ค. มี ๒ ข้าง ใช้หยิบจับสิ่งของ

๖. หญิงชราคนหนึ่ง ชื่อดวงพร เธออายุ ๘๐ ปี
ตอนเป
อใดเปนธรรมชาติ
นธรรมชาติขของชี
องชีววิตติ มนุ
มนุษย์ย
ตอนเป็
นเด็นกเด็
เลีก้ยเลีงง่ย้ างงยาข้ยอขใดเป็
ก. ดวงพรเป็นคนแก่
ข. ดวงพรเป็นเด็กเลี้ยงง่าย
ค. ดวงพรแต่งงานแล้ว
๒. พฤติกรรมใดต่อไปนี้ที่ส่งผลเสียต่อตับ
๗. ถ้านักเรียนเป็นพี่ และต้องการให้น้องเชื่อฟัง
ก. ดื่มสุราเป็นประจา
ควรทาตามข้อใดเหมาะสมที่สุด
ข. กินลาบหมูที่ทาสุกแล้ว
ก. ช่วยน้องทาการบ้าน ข. ยอมรับผิดแทนน้อง
ค. ออกกาลังกายเป็นประจาทุกสัปดาห์
ค. พูดกับน้องอย่างสุภาพไพเราะ
๓. ข้อใดเป็นวิธีดูแลอวัยวะในระบบหายใจ
๘. “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก” พฤติกรรมใด
ก. กินผักและผลไม้มาก ๆ
ตรงกับสานวนนี้
ข. ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ก. มีปัญหาแล้วหลบหน้า ข. ปลอบใจเมื่อเสียใจ
ค. ไม่กินอาหารที่มีไขมันมาก
ค. ชวนไปดูหนังอยู่เสมอ
๔. ความเครียดมีผลต่อการทางานของกระเพาะ ๙. ใครมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับคาว่า สุภาพบุรุษ
อาหารอย่างไร
ก. อ้นเดินจับมือกับตาลขณะเดินข้ามถนน
ก. กระเพาะอาหารย่อยอาหารได้มากขึ้น
ข. เต้ยชวนหญิงไปบ้านเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่บ้าน
ข. กระเพาะอาหารดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น
ค. ก้องช่วยแนนถือกองหนังสือไปคืนห้องสมุด
ค. กระเพาะอาหารหลั่งกรดในการย่อย
อาหารมากขึ้น
๕. ถ้าแม่ขอให้นักเรียนช่วยกวดบ้าน นักเรียน ๑๐. พฤติกรรมใดที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในตนเอง
ควรทาอย่างไร
ก. หนิงกอดกับต้นเมื่อชนะกีฬา
ก. วิ่งหนี ข. รีบเข้าไปช่วย ค. ทาเฉย ๆ
ข. ป่านเรียกเพื่อนว่าแก
ค. อิ่มช่วยมดยกสมุดที่หนัก

๖๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยที่ ๒ หนวยยอยที่ ๒
สนุกกับเกมกีฬา

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจง ให้นักเรียนกาเครือ่ งหมาย  ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. ส่วนใดที่ออกแรงมากที่สุดในการวิ่ง
ก. เท้า
ข. ส้นเท้า
ค. ปลายเท้า
๒. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากการวิ่ง
ก. ความแข็งแรง
ข. ความว่องไว
ค. ความพร้อมเพรียง
๓. ข้อใดเป็นการออกกาลังข้อเท้า
ก. กระโดดกบ
ข. โยนบอล
ค. ขว้างสิ่งของ
๔. กิจกรรมใดเกี่ยวข้องกับการทรงตัวมากที่สุด
ก. วิ่งไล่จับ
ข. เดินบนถังน้ามัน
ค. โยนลูกบอลลงห่วง
๕. การขว้างบอล เป็นการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย
ส่วนใด
ก. ขาและมือ
ข. แขนและเท้า
ค. แขนและมือ
๖. ข้อใดเรียงลาดับความเร็วในการเคลื่อนที่
ก. วิ่ง เดิน เหยาะ ๆ
ข. เหยาะ ๆ วิ่ง เดิน
ค. เดิน เหยาะ ๆ วิ่ง

๗. การปาเป้าควรใช้แขนข้างใด
ก. ข้างขวา
ข. ข้างซ้าย
ค. ข้างที่ถนัด
๘. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวตาม
จังหวะเพลง
ก. ฝึกเดิน - จังหวะเพลง
ข. ฝึกวิ่ง - จังหวะการปรบมือ
ค. ฝึกกระโดด - จังหวะการร้องเพลง
๙. การเคลื่อนไหวตามจังหวะต้องอาศัยความสัมพันธ์
ของอวัยวะต่าง ๆ กับสิ่งใด
ก. ตา
ข. ปาก
ค. หู
๑๐. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
ออกกาลังกาย เป็นการฝึกเคลื่อนไหวแบบใด
ก. แบบอยู่กับที่
ข. แบบเคลื่อนที่
ค. แบบโยกตัว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๑



ใบงานที่ ๐๑





★ ★ บ ๒.๒/ผ ๑-๐๑
บ ๒.๒/ผ ๑-๐๑

เรื่อง ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกาย
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ
โดยทาแผนผังความคิดพร้อมทั้งตกแต่งและระบายสีให้สวยงาม

ด้านร่างกาย

ประโยชน์
การเคลื่อนไหว
รางกายตามจังหวะ

ด้านอารมณ์

ชื่อ…………………………........................................……………………….ชั้น……………………………..……
วันที่…………..........................……………………….กลุ่ม………….....…….............................……………
๗๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



ใบงานที่ ๐๑





★ ★ บ ๒.๒/ผ ๒-๐๑
 บ ๒.๒/ผ ๒-๐๑

บ ๒.๒/ผ ๒-๐๑


เรื่อง เกม  
 บ ๒.๒/ผ ๒-๐๑
ใบงานที่ ๐๑ 
ใบงานที
่ ๐๑
ชื่อ …………..........................................………………………………………………..เลขที
่ …………………………
เรื่อง เกม
ชั้น …………............................................………………………………วั
เรื่อง เกม นที่…………………………………………..

ชืค่อาชี…………..........................................………………………………………………..เลขที
…………………………
้แจง ให้นักเรียนแข่งขันเล่นเกม แล้วบันทึกการเล่นเกมที่นักเรียนชอบ ๑ ่ เกม
ชืชั่อ้น …………..........................................………………………………………………..เลขที
่ …………………………
…………............................................………………………………วั
นที…่ ………………………………………..
พร้อมกับบอกวิธีการเล่นและวาดภาพประกอบ
ชัค้นาชี…………............................................………………………………วั
้แจง ให้นักเรียนแข่งขันเล่นเกม แล้วบันทึกการเล่นเกมที่นนักทีเรี…่ ย………………………………………..
นชอบ ๑ เกม
คาชี้แจง พร้
ให้นอักมกัเรีบยบอกวิ
นแข่งขัธีกนารเล่
เล่นเกม
วบัน………………………………
ทึกการเล่นเกมที่นักเรียนชอบ ๑ เกม
นและวาดภาพประกอบ
ชืแล้
่อเกม
วิธีเล่น พร้อมกับบอกวิธีการเล่นและวาดภาพประกอบ
………………………………
………………………………
วิธีเล่น
วิธีเล่น
๑.…………………………..

๒………………………….
.

๑. …………………………..
๑. …………………………..

๒………………………….
.
๒………………………….
.

๓……………………………

๔…………………………..

ข้อควรปรับปรุง๓……………………………
..............................................................................................................................
๔…………………………..
........................................................................................................................................................
๓……………………………
๔…………………………..
ข้ประโยชน์
อควรปรัทบี่ไปรุ
ง
..............................................................................................................................
ด้จากการเล่นเกม
ข้........................................................................................................................................................
อควรปรับปรุง ..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกม
………………………………………………………………………………………………………………
ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกม
………………………………………………………………………………………………………………

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๓



ใบงานที่ ๐๑



★ ★ บ ๒.๒/ผ ๓-๐๑
 บ ๒.๒/ผ ๒-๐๑

เรื่อง เกม

ชื่อกลุ่ม ......................................................................................... ชั้น ..............................
คาชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยคละชาย - หญิง กลุ่มละ ๔ คน ร่วมกันคิด
แล้วเขียนแผนผังความคิด ความรู้ และประโยชน์ของการเล่นเกม

ประโยชน์ของการเล่นเกม
................................................
......................................................
ความรู้ที่ได้รับ
.....................................................
.........................................
................................................
ชื่อเกม
............................................. ......................................... .......................................
............................................. ........................................
......................................
............................
............................

๗๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา

คาชี้แจง ให้นักเรียนกาเครือ่ งหมาย  ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. ส่วนใดที่ออกแรงมากที่สุดในการวิ่ง
ก. เท้า
ข. ส้นเท้า
ค. ปลายเท้า
๒. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากการวิ่ง
ก. ความแข็งแรง
ข. ความว่องไว
ค. ความพร้อมเพรียง
๓. ข้อใดเป็นการออกกาลังข้อเท้า
ก. กระโดดกบ
ข. โยนบอล
ค. ขว้างสิ่งของ
๔. กิจกรรมใดเกี่ยวข้องกับการทรงตัวมากที่สุด
ก. วิ่งไล่จับ
ข. เดินบนถังน้ามัน
ค. โยนลูกบอลลงห่วง
๕. การขว้างบอล เป็นการฝึกการเคลื่อนไหว
ร่างกายส่วนใด
ก. ขาและมือ
ข. แขนและเท้า
ค. แขนและมือ
๖. ข้อใดเรียงลาดับความเร็วในการเคลื่อนที่
ก. วิ่ง เดิน เหยาะ ๆ
ข. เหยาะ ๆ วิ่ง เดิน
ค. เดิน เหยาะ ๆ วิ่ง

๗. การปาเป้าควรใช้แขนข้างใด
ก. ข้างขวา
ข. ข้างซ้าย
ค. ข้างที่ถนัด
๘. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
ตามจังหวะเพลง
ก. ฝึกเดิน - จังหวะเพลง
ข. ฝึกวิ่ง - จังหวะการปรบมือ
ค. ฝึกกระโดด - จังหวะการร้องเพลง
๙. การเคลื่อนไหวตามจังหวะต้องอาศัย
ความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ กับสิ่งใด
ก. ตา
ข. ปาก
ค. หู
๑๐. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงออก
กาลัง เป็นการฝึกเคลื่อนไหวแบบใด
ก. แบบอยู่กับที่
ข. แบบเคลื่อนที่
ค. แบบโยกตัว



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๕

หนวยที่ ๒ หนวยยอยที่ ๓
สุขภาพดีมีสุข

แบบทดสอบก่อนเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ : หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข
คาชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านแต่ละข้อแล้วพิจารณาเลือกคาตอบที่ถูกทีส่ ุดเพียงข้อเดียว
๑. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับอาหารหลัก ๕ หมู่
มากที่สุด
ก. การรับประทานอาหารที่มีราคาถูก
ข. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ค. การรับประทานอาหารที่มีราคาแพง

๖. พฤติกรรมของใครที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุด
ก. เอกปั่นจักรยานและกางร่ม
ข. อ๊อดปั่นจักรยานและอมลูกอม
ค. อี๊ดปั่นจักรยานและท่องสูตรคูณ

๒. “ธงโภชนาการ” มีประโยชน์อย่างไร
ก. แนะนาปริมาณอาหารที่ควรบริโภค
ข. แนะนาเมนูอาหารที่ควรรับประทาน
ค. แนะนาวิธีปรุงอาหารไว้รับประทาน

๗. หากมีบ้านอยู่ใกล้แม่น้าลาคลองควรมีทักษะ
เบื้องต้นด้านใดเพื่อความปลอดภัย
ก. ทักษะการพายเรือ
ข. ทักษะการว่ายน้า
ค. ทักษะการตกปลา
๓. “โภชนบัญญัติ ๙ ประการ” คือข้อใด
๘. พฤติกรรมใดปลอดภัยต่อการจราจรมากที่สุด
ก. ข้อควรปฏิบัติในการเลือกซื้ออาหาร
ก. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ข. ข้อควรปฏิบัติในการประกอบอาหาร
ข. ใช้พาหนะที่มีราคาแพงเท่านั้น
ค. ข้อควรปฏิบัติในการรับประทานอาหาร
ค. ใช้รถเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น
๔. โรคใดต่อไปนี้เป็นโรคติดต่อ
๙. ข้อใดจัดเป็นสารเสพติดทั้งหมด
ก. โรคขาดสารอาหาร
ก. บุหรี่ เหล้า เบียร์
ข. โรคตาแดง
ข. น้าอัดลม น้าชา กาแฟ
ค. โรคปวดข้อ
ค. ยาบ้า ยาดม ยาอม
๕. ข้อใดเป็นวิธีป้องกันโรคติดต่อที่เหมาะสมที่สุด ๑๐. ข้อใดเป็นวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง
ก. เลือกรับประทานอาหารราคาแพง
ก. ล้างด้วยน้าเปล่าก็เพียงพอ
ข. ไม่เล่นกีฬากับเพื่อน ๆ ที่อยู่ในโรงเรียน
ข. ฟอกมือด้วยสบู่และล้างให้สะอาด
ค. กินอาหารมีประโยชน์และออกกาลังกาย
ค. ล้างโดยใช้น้ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๙

๒.๓/ผ ๑-๐๑
★บ ๒.๓/ผ
★ บ๑-๐๑





ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกทาเครือ่ งหมาย  หน้าภาพอาหารที่มีประโยชน์
และทาเครื่องหมาย  หน้าภาพอาหารที่ไม่มีประโยชน์











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

๘๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



ใบงานที่ ๐๒

★ ★ บ ๒.๓/ผ ๑-๐๒
บ ๒.๓/ผ ๑-๐๒



เรื่อง “กินมากเท่าไร”
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกทาสัญลักษณ์    ใต้รูปภาพอาหารที่ควรรับประทานมาก
และทาสัญลักษณ์  ใต้รูปภาพอาหารทีค่ วรรับประทานเพียงเล็กน้อย



[พิมพ์คำอ้ำงอิงจำกเอกสำรหรื อข้อมูลสรุ ป





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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๑

ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง อาหารหลัก ๕ หมู่



๘๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)





★ ★ บ ๒.๓/ผ ๒-๐๑
บ ๒.๓/ผ ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

โรคและอาการเจ็บป่วย

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเรื่องโรค ๑ โรค แล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
ในประเด็น : สาเหตุของโรค อาการ และการป้องกันรักษา

สาเหตุของโรค

โรค
........................

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

อาการ

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

การป้องกันรักษา

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

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๓



ใบงานที่ ๐๒



★ ★ บ ๒.๓/ผ ๒-๐๒
บ ๒.๓/ผ ๒-๐๒

เรื่อง ยาสามัญประจาบ้าน
คำชีแ้ จง

ชี้แจง

ให้นักเรียนบอกสรรพคุณของยาและวิธีใช้ตามชนิดของยา
ที่กาหนดให้

ชื่อ/ชนิดของยา
ตัวอย่าง ทิงเจอร์ใส่แผลสด
๑. ยาหยอดตา
๒. พาราเซตามอล
๓. คาลาไมน์
๔. ยาเหลือง
๕. ยาธาตุน้าแดง

สรรพคุณ
ป้องกันไม่ให้แผลติดเชื้อ

วิธีใช้
ทาบริเวณที่เป็นแผลสด

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

๘๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง โรคและการป้องกัน

ใบความรู
้ที่ ด๑ขึขั้นได้ไดสกกาหรั
บคนในบ
นักาเรีนานโดยเฉพาะกั
ยโดยเฉพาะกั
นชั
้นประถมศึ
ี่ ๒วเองและระมั
โรคและการเจ็
ยย่ออมเกิ
ับบั ทุทุกกคนในบ้
บเด็บบกเด็เด็แต่
้ากเราดู
แลตัท
ั ดระวังดเรา
โรคและการเจ็
บบปป่ววยย
กกถแต
ถษาปี
า เราดู
แวเองและระม
ลตั
ระวัง
โดยเฉพาะกั
เราก็ก็สสามารถป้
ามารถปอองกังกันโรคได้
นโรคได
เรื่อง โรคและการป้องกัน
๑. โรคภูมิแพ้
๑. โรคภูมิแเมืพ่อร่างกายแพ้สิ่งต่างๆ เช่น อากาศ ไรฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ เป็นต้น อาจทาให้เกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นได้ ซึ่งโรคนี้
่อเรืร้อารังกายแพ
างอกๆมเกิ
เชดนขึอ้นอากาศ
นเราดูอาจทํ
ให
โรคภู
มกเลี
ิแพ่ยงขงเรา
ึ้นได
บสป่ิ่งดตวจมู
ยย่
ได้กมีับนทุ้ามู
กไรฝุ
คนในบ้
บเด็ก เป
แต่นถอต้าไอแห้
แงลตั
ั ดระวั
มักเกิดขึเมื้นโรคและการเจ็
ง มีอาการคั
จามบ่
ยๆ
กใสน คัละอองเกสรดอกไม
นานตาโดยเฉพาะกั
น้าตาไหล แสบคอหรื
ๆ วาป้เองและระม
องกัเกินดโดยหลี
ก็จากสิ
สามารถป้
ซึ่งโรคนี
้ม่งทีัก่ทเกิาให้
ดองกั
ขึเ้นกินดเรืโรคได้
้อรัง มีอาการคั
จมูขกภาพร่
จามบ
อย ๆ แมีข็นงํ้าแรง
มูกโดยการออกก
ใส คันตา นํ้าาลั
ตาไหล
แสบคอหรื
อไอแหงกผ่ๆอนให้
ปองกัน
อาการแพ้
และดูแดลสุ
างกายให้
งกายอย่
างสม่าเสมอและพั
๑.
ิแพ้ ง่ ทีท่ าํ ใหเกิดอาการแพ และดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง โดยการออกกําลังกายอยางสมํา่ เสมอ
โดยหลี
กเลีย่ มงจากสิ
เพียโรคภู
งพอ
เมื
่อร่เพีางกายแพ้
๒.โรคอุ
จาระร่
และพั
กผอจนให
ยวงงพอ สิ่งต่างๆ เช่น อากาศ ไรฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ เป็นต้น อาจทาให้เกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นได้ ซึ่งโรคนี้
มักเกิดขึ้นโรคอุ
เรื้อรัจงจาระร่
มีอาการคั
ก จามบ่
น้ามูกใส ดคัเชื
นตา
น้าตาไหล
แสบคอหรื
ไอแห้งๆ ป้อ่สงกักปรกหรื
นโดยหลีออาหารที
กเลี่ยง ่
วงหรืดอจมูโรคท้
องเสีอยยๆเกิดมีจากการติ
้อโรคที
่ปะปนมากั
บน้าดื่มอและอาหารที
๒. จากสิ
โรคอุ่งทีจ่ทจาระร
ว
ง
ดอาการแพ้
ลสุขาไส้
ภาพร่
งแรงมีอโดยการออกก
าเสมอและพั
มีแมลงวันาให้
ตอมเกิหรื
อความผิดและดู
ปกติขแองล
เล็กาหรืงกายให้
อลาไส้แใข็หญ่
าการปวดท้อาลั
ง ถ่งากายอย่
ยเหลวางสม่
ต่อมาถ่
ายเป็นน้ากถ้ผ่าอถ่นให้
าย
โรคอุ
จ
จาระร
ว
งหรื
อ
โรคท
อ
งเสี
ย
เกิ
ด
จากการติ
ด
เชื
อ
้
โรคที
ป
่
ะปนมากั
บ
นํ
า
้
ดื
ม
่
และอาหารที
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ความเครียด ป้องกันโดยงดกินอาหารที่มีรสเผ็ดจัดและน้าอัดลม กินอาหารให้เป็นเวลา เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อน
กลืน ขับถ่ายให้เป็นเวลา ทาจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
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๘๕

ใบความรู้ที่ ๒ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง ยาสามัญประจาบ้าน

ยาสามัญประจาบ้าน เป็นชื่อเรียกของกลุ่มยา ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนดให้เป็นยาสามัญประจาบ้าน ที่สามารถให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นแพทย์หรือ
ผู้มีหน้าที่ดาเนินการทางการแพทย์ สามารถใช้ได้อย่างไม่มีอั นตรายและเป็นการรักษาตนเอง
เบื้องต้น ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่มีอาการรุนแรง โดยผู้ป่วยหรือประชาชน
สามารถใช้รักษาได้ด้วยตนเอง เช่น ไอ ปวดศีรษะ ถูกน้าร้อนลวก ท้องอืด ท้องเฟ้อ ถูกมีดบาด
เป็นต้น สามารถหาซื้อได้ทั่วไปโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
ยาแกปวดทอง เชน ยาธาตุนํ้าขาว
สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดทองเนื่องจากจุกเสียด ทองขึ้น ทองเฟอ
วิธีใช รับประทานตามฉลากกํากับยา
ยาบรรเทาปวด ลดไข เชน พาราเซตามอล แอสไพริน
สรรพคุณ ลดไข บรรเทาปวด
วิธีใช รับประทานตามฉลากกํากับยา
ยาแกแพ เชน คลอเฟนิรามีน สรรพคุณ บรรเทาอาการลมพิษ
นํ้ามูกไหล ใชรับประทานเมื่อเกิดอาการแพ คาลาไมน
บรรเทาอาการผดผื่นคัน ลมพิษ ใชทาผิวหนังเมื่อเกิดผดผื่นคัน
ยาแกไอ เชน มะแวง ยาแกไอนํ้าดํา ฟาทะลายโจร
สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
วิธีใช รับประทานตามฉลากกํากับยา
ยาหยอดตา เชน ซัลฟาเซตาไมด เจนตาออฟ ตาทิโฟ
สรรพคุณ รักษาอาการตาแดง ตาอักเสบ จากโรคติดเชื้อ
วิธีใช หยอดที่หัวตา ครั้งละ ๑ - ๒ หยด ทุก ๔ ชั่วโมง หรือตามแพทยสั่ง
ยาใสแผล เชน ทิงเจอรไอโอดีน โพวิโดน-ไอโอดีน
สรรพคุณ รักษาบาดแผลสด ยาเหลือง ใชกับแผลเรื้อรัง แผลเปอย กดทับ
วิธีใช ทาบริเวณรอบ ๆ บาดแผล
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ใบงานที่ ๐๑



★ ★ บ ๒.๓/ผ ๓-๐๑
บ ๒.๓/ผ ๓-๐๑

เรื่อง อันตรายจากของเล่นของใช้

ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนกา X ทับภาพเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านที่ไม่ปลอดภัย









ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนระบุชื่อของเล่นที่ทาให้เกิดอันตราย
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ชื่อ............................................................เลขที่..................ชั้น......................
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๘๗





ใบงานที่ ๐๒

★ ★ บ ๒.๓/ผ ๓-๐๒
บ ๒.๓/ผ ๓-๐๒

เรื่อง อุบัติเหตุ

ตอนที่ ๑ เรียงลาดับเหตุการณ์โดยเขียนเลข ๑ – ๕ ลงใน  ตามลาดับให้ถูกต้อง
 เขาวิ่งหนีเพื่อนลงไปบนถนน โดยไม่ทันระวังรถที่แล่นมา จนถูกครูสมชาย
ที่ขี่จักรยานมาชนล้มลง
 ครูสมชายจึงอุ้มเด็กชายกมลขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยาน เพื่อที่จะพาไปหาหมอ
 เด็กชายกมลเป็นเด็กที่ซุกซนมาก ในวันหนึ่งขณะที่เด็กชายกมลกาลังวิ่งไล่
กับเพื่อนบนทางเท้า
 เด็กชายกมลบอกว่ารู้สึกเจ็บที่ข้อเท้า ครูสมชายตรวจดูแล้วบอกว่าข้อเท้า
อาจจะแพลง
 ครูสมชายรีบเข้ามาดูเด็กชายกมล แล้วสอบถามอาการบาดเจ็บ

ตอนที่ ๒ สารวจการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยขณะเดินทาง โดยขีด  ในตาราง
รายการ
๑. ข้ามถนนโดยใช้สะพานลอย
๒. เดินผ่านบริเวณที่มีฝุ่นมาก
๓. ขึ้นเรือขณะที่จอดเทียบท่าสนิท
๔. ยื่นแขนออกนอกรถขณะรถแล่น
๕. เดินตามถนนบนทางเท้า
๖. วิ่งตัดหน้ารถ
๗. นั่งบนกราบเรือ

ควรทา

ไม่ควรทา

ชื่อ...............................................................เลขที่...............ชั้น.................
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
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ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง อุบัติเหตุในการเดินทาง

อุบัติเหตุจากการเดินทางทางบก
อุบัติเหตุจากการเดิ
เป็นนอุทางทางบก
บัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะเดินทางด้วยเท้าตามถนน หรือโดยสารรถต่าง ๆ เกิดขึ้น จาก
เปนอุบตั เิเช่หตุนทความประมาท
เี่ กิดขึน้ ขณะเดินความคึ
ทางดวยเท
าตามถนน
หรือโดยสารรถต
าง ๆ เกิไม่ดปขึฏิน้ บจากหลายสาเหตุ
จากหลายสาเหตุ
หลายสาเหตุ
กคะนอง
ขาดความรู
้ ความชานาญ
ัติตามกฎจราจร เชน
ความประมาท
คะนอง ขาดความรู
 ความชํ
านาญ ่ไไมม่ปพฏิร้บอตัมของผู
ติ ามกฎจราจรและข
บเรือ่ งความปลอดภั
และข้อบังความคึ
คับเรื่อกงความปลอดภั
ย สภาพร่
างกายที
้ขับขี่ สภาพภูอบัมงิอคัากาศและ
ภูมิ ย
สภาพร
างกายที่ไม่่ไมดพี รอมของผูขับขี่ สภาพภูมิอากาศและภู
ากาศและ ภูมมิปิประเทศที
ระเทศที่ไ่ไมมดดี ี
ประเทศที
ข้อควรปฏิ
ัติขณะเดิ
นทางทางบก
ควรปฏิ
ขอควรปฏิ
บัติขบณะเดิ
นทางทางบก
ควรปฏิ
บัติ บดััตงนีิ ดั้ งนี้
เดินบนทางเท้
าชิดด้เดิ
านใน
นชิทดางด
ไหล่าทนขวา
างด้านขวา
ข้ามถนนตรงบริ
เวณทางข้
าม สวมใส่
เดินบนทางเท
าชิดดานใน
นชิดเดิไหล
ขามถนนตรงบริ
เวณทางข
าม สวมใส
เสื้อผาสีขาว
สว่ออาผลั
งผลัไม่
นหรืขณะเดิ
อผลักนนเพื
่อน ขณะเดิยืนยืนทางตามถนน
ยืนคอยรถโดยสารต่
ๆ
สีส้อววผ้าาางงสีขไมาวหรื
วิ่งงเลเลอนนสีหรื
กกเพืวเพืิ่ง่อเล่่อนนขณะเดิ
ทางตามถนน
นคอยรถโดยสารต
คอยรถโดยสารต
ยหยุาดดงรถโดยสาร
รถโดยสาร
หรือเสื
หรื
ทางตามถนน
าง ๆๆ ทีที่ป่ปาายหยุ
ที่ป้ายหยุ
ดรถโดยสาร
าและห่
างขอบทางเข้
าไปด้นรอหลั
านในงเสถ้นาเป็
ควรยืนรอและควรรอ
บนทางเท
าและห
างขอบทางเขบนทางเท้
าไปดานใน
ถาเป
นรถไฟฟาควรยื
เหลืนอรถไฟฟ้
งที่พื้นาชานชาลา
งเส้นเหลืองที่พื้นอชานชาลา
ผู้โดยสารลงจากรถก่อน แล้วจึงขึ้นไป
ใหผูโหลั
ดยสารลงจากรถก
น แลวจึงขึและควรรอให้
้นไป
ข้อควรปฏิบัติในการขับขี่รถ ควรปฏิบัติ ดังนี้
ขอควรปฏิบัติในการขั
่รถ ควรปฏิบัต่อิ ความปลอดภั
ดังนี้
ปฏิบัตบิตขีามกฎจราจรเพื
ย สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่รถ
บตั ติ ามกฎจราจรเพื
สวมหมวกกั
ถใหอสแซง
ญ
ั ญาณมือ
อ่ ความปลอดภั
สวมหมวกกั
คาดเข็
นิรรภัภัายงกระชั
ยขณะขั้นบชิขีดร่ หรื
ให้สัญปฏิ
ญาณมื
อหรือสัญญาณไฟเลี
้ยวก่อนเลีย้ยวทุ
กครั้ง ไม่นขนับน็น็อขีอก่ตกัดคาดเข็
หน้
าคัมนมขัอืขัด่นดนิอย่
หรือสวนเลน
สัญญาณไฟเลี
นเลีอ้ยเสพสารเสพติ
วทุกครั้ง ไมดขขณะขั
ับขี่ตัดบหนขี่ราถคันอื่นอยางกระชั้นชิดหรือแซงสวนเลน ไมดื่มสุรา หรือ
ไม่ดื่ม้ยสุวก
ราอหรื
เสพสารเสพติ
ขณะขับขีน่รทางทางน้
ถ
อุบัติเหตุจดากการเดิ
า
อุบนัตทางทางนํ
ิเหตุจากการเดิ
อุบัติเหตุจากการเดิ
้า นทางทางน้า หมายถึง การเดินทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะทั้งในแม่น้า
ลาคลองหรื
อการเดิ
นทางในทะเล
ิเหตุจากการเดิ
่อย เช่น ้งเรืในแม
อล่มนํ้า ลําคลองหรื
ท่า อ
อุบัติเหตุ
จากการเดิ
นทางทางนํอุบ้าัตหมายถึ
ง การเดินนทางทางน้
ทางโดยใชาทีเรื่พอบได้
เปนบพาหนะทั
เทีนยทางในทะเล
บเรือล่ม เรืออุชนฝั
เป็จนากการเดิ
ต้น นทางทางนํ้าที่พบไดบอย เชน เรือลม ทาเทียบเรือลม เรือชนฝง เปนตน
การเดิ
บัติเ่งหตุ
ข้อควรปฏิบัติขณะเดินทางทางน้า
ขอควรปฏิบัติขณะเดิ
นทางทางนํอ้าควรรอที่ฝั่งหรือบนท่า
๑. ขณะรอลงเรื
๑. ขณะรอลงเรือควรรอที่ฝงหรือบนทา
๒. ขณะขึ้นลงเรือควรรอให้เรือจอดเทียบท่าเรียบร้อยก่อน
๒. ขณะขึ้นลงเรือควรรอใหเรือจอดเทียบทาเรียบรอยกอน
๓. เมื่อลงเรือแล้วควรเดินเข้าไปในตัวเรือ ไม่ควรนั่งที่กราบเรือ
๓. เมื่อลงเรือแลวควรเดินเขาไปในตัวเรือ ไมควรนั่งที่กราบเรือ
๔. ควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง และผู้ที่โดยสารเรือเป็นประจา ควรมีทักษะในการว่ายน้า
๔. ควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง และผูที่โดยสารเรือเปนประจํา ควรมีทักษะในการวายนํ้า
๕. ไม่ควรโดยสารเรือที่บรรทุกน้าหนักเต็มอัตราแล้ว
๕. ไมควรโดยสารเรือที่บรรทุกนํ้าหนักเต็มอัตราแลว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๙



ใบงานที่ ๐๑



★ ★ บ ๒.๓/ผ ๔-๐๑
บ ๒.๓/ผ ๔-๐๑

เรื่อง สารอันตรายใกล้ตัว
ตอนทื่ ๑ ให้นักเรียนระบุชื่อสารอันตรายใกล้ตัวที่นักเรียนรู้จัก พร้อมทั้งบอกโทษ
และวิธีปอ้ งกันอันตราย
สารอันตราย

โทษ

วิธีป้องกัน

ตอนทื่ ๒ ให้นักเรียนระบุชื่อสารเสพติด พร้อมทั้งบอกโทษและวิธีป้องกันอันตราย
สารเสพติด

โทษ

วิธีป้องกัน

สมาชิกในกลุ่ม ๑................................................ ๒.................................................
๓................................................ ๔.................................................
๕.................................................๖.................................................
๙๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

คนที่ได้รับอันตรายอันเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๑

ใบความรู้ที่ ๑ สสําหรั
ชั้น้นประถมศึ
าหรับนักเรียนนชั
ประถมศึกกษาปี
ษาปทที่ ๒ี่ ๒
เรื่อง สารเสพติด

สารเสพติด คือ ยาประเภทหนึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะทาให้ผู้ได้รับมีความต้องการมากขึ้น
เข้าสู่ร่างกายโดยการ กิน สูบ ฉีด หรือดม ผลของสารเสพติดต่อการทางานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ของผู้เสพจะเกิดโทษต่าง ๆ เช่น
๑. บุหรี่ ในบุหรี่มีสารนิโคติน ที่เป็นอันตรายต่อหัวใจ
ระบบประสาท อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ เป็นต้น
๒. น้าชา กาแฟ จะมีสารคาเฟอีน ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นประสาท
ทาให้รู้สึกสดชื่นหายง่วง
๓. สุรา มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป
เป็นอันตรายต
ตรายต่อรร่างกาย
ถ้าดื่มมาก อาจจะทาให้เป็นโรคตับแข็ง และยังเป็นอันตราย
ต่อกระเพาะอาหาร ลาไส้ ปอด เป็นต้น
3 1
http://p๓.s๑sf.com

๔. ยาบ้า หรือ แอมเฟตามีน มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท
และสมอง เมื่อหมดฤทธิ์ยาจะทาให้มึนงง นอนไม่หลับ ตกใจง่าย
http://www.maceducation.com

๕. สารระเหย เช่น ทินเนอร์ น้ายาล้างเล็บ กาว เป็นต้น
เมื่อร่างกายรับสารระเหยเข้าไป ในระยะแรกจะเกิดอาการตื่นเต้น
ร่าเริง ต่อมาจะมีอาการมึนงง ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
http://www.chaiwbi.com

การป้องกันตนเองจากสารเสพติด
๑. เลือกคบเพื่อนที่ดี หลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่ติดสิ่งเสพติด
๒. ไม่ทดลองสิ่งเสพติดทุกชนิด
๓. เล่นกีฬา ออกกาลังกาย หากิจกรรมนันทนาการเล่นเมื่อมีเวลาว่าง
๔. เมื่อมีปัญหาควรที่จะปรึกษาผู้ใหญ่

๙๒
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ใบความรู้ที่ ๒ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ใบความรู้ที่ ๒ สาหรั
กเรียนชั้นตประถมศึ
กษาปีที่ ๒
สารอับนนัตรายใกล้
ัว

สารอันตรายใกล้ตัว
สารปรุงแต่งอาหาร
สารปรุงหมายถึ
แต่งอาหาร
ง สารปรุงรสและวัตถุเจือปนในอาหารที่นามาใช้เพื่อปรุงแต่งสี กลิ่น รส และคุณสมบัติอื่น ๆ
หมายถึ
ง สารปรุ
งรสและวัหตลายชนิ
ถุเจือปนในอาหารที
่นามาใช้เพื่อปรุงแต่งสี กลิ่น รส และคุณสมบัติอื่น ๆ
ของอาหาร สารปรุ
งแต่งอาหารมี
ด เช่น
ของอาหาร สารปรุงแต่งอาหารมีหลายชนิด เช่น
ผงชูรส มีชื่อทางเคมีว่า โมโนโซเดียมกลูตาเมท อันตรายจากผงชูรส
ทางเคมี
ว่า โมโนโซเดีกยเสบ
มกลูตาเมท อันตรายจากผงชูรส
ทาให้เยื่อมีบุชทื่อางเดิ
นอาหารและไตอั
ทาให้เยื่อบุทางเดินอาหารและไตอักเสบ
สีผสมอาหาร ได้จากการสังเคราะห์สารเคมี สีที่ใส่ในอาหารที่ปลอดภัย
จากการสั
งเคราะห์
สีที่ใส่ในอาหารที
่ปลอดภัย ๊ยบ
ควรเป็นสีที่สกัดได้จากพื
ชธรรมชาติ
เช่สนารเคมี
สีเขียวจากใบเตย
สีแดงจากกระเจี
ควรเป็
นสีที่สกัดญจากพื
สีเขียอวจากใบเตย
สีแโดงจากกระเจี
สีม่วงจากดอกอั
ชัน ส่ชวธรรมชาติ
นสีที่เป็นอัเช่นนตรายต่
ผู้บริโภคทาให้
ลหิตจาง ๊ยบ
สีสติมป่วงจากดอกอั
ัญญาเสื่อม ญชัน ส่วนสีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคทาให้โลหิตจาง
สติปัญนญาเสื
่อมเติมลงในอาหารเพื่อชะลอการเน่าเสียหรือยืดอายุการเก็บ
สารกั
บูด ใช้
ติมลงในอาหารเพื
่อชะลอการเน่าเสียนหรื
อยืงดได้อายุการเก็บ
อาหาร เป็นอัใช้นเตรายต่
อกระเพาะอาหารและอาจเป็
มะเร็
อาหาร เป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหารและอาจเป็นมะเร็งได้
ดินประสิว ทาให้เนื้อมีสีแดงสวยและเปื่อยยุ่ย เป็
เปนอันตรายท
ตรายทําให้
าใหโลหิตจาง
มีสีแดงสวยและเปื่อยยุ่ย เป็นอันตรายทาให้โลหิตจาง
และเกิดสารพิทาให้
ษต่อเนืร่า้องกาย
และเกิดสารพิษต่อร่างกาย
สารเคมีในบ้าน
สารเคมีสารก
ในบ้าาจั
น ดแมลงในบ้าน สารกาจัดแมลงที่ใช้ในบ้านเรือนมีทั้งชนิดฉีดพ่น ชนิดจุดให้เกิดควัน และ
าจัาดนีแมลงในบ้
ชนิดผง สารก
สารเหล่
้ถ้าใช้ไม่ถูกาวินธีอสารก
าจเป็าจันอัดนแมลงที
ตรายกั่ใช้บใผูนบ้
้ใช้าแนเรื
ละสัอตนมี
ว์เลีท้ยั้งชนิ
งได้ดฉีดพ่น ชนิดจุดให้เกิดควัน และ
ชนิดผง นอกจากสารเคมี
สารเหล่านี้ถ้าใช้ไม่ดถังกล่
ูกวิธาีอวาจเป็
นตรายกั
ผู้ใช้และสั
ยังมีนสอัารเคมี
ที่พบบในผลิ
ตภัณตว์ฑ์เลีท้ยี่ใงได้
ช้ในบ้าน เช่น ผงซักฟอก น้ายาล้าง
นอกจากสารเคมี
ด
ั
ง
กล่
า
ว
ยั
ง
มี
ส
ารเคมี
ท
่
ี
พ
บในผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
ท
่
ี
ใ
ช้
ในบ้าน เช่น ผงซักฟอก น้ายาล้าง
ห้องน้า น้ายาล้างจาน เป็นต้น
ห้การป้
องน้าองกัน้นายาล้
างจาน
นต้น ษเข้าสู่ร่างกาย
สารเคมี
หรืเป็
อสารพิ
การป้องกั
สารเคมี
สารพิแษล้เข้
๑.นหลั
งการใช้หสรือารเคมี
วต้าอสูงล้่ร่าางกาย
งมือทุกครั้ง
๑. หลั
การใช้
วต้อ่งงล้ถูกาสารเคมี
งมือทุกครั
๒.
เมื่องอวั
ยวะส่สารเคมี
วนใดส่แวล้นหนึ
ให้้งรีบล้างด้วยน้า และสบู่ทันที
๒. เมื
เมื่อ่อกิอวันยสารพิ
วะส่วษนใดส่
วนหนึ่ง่มถูน้กาหรื
สารเคมี
ให้รีบล้ๆางด้วยน้า และสบู่ทันที
๓.
เข้าไปควรดื
อนมมาก
๓. ห้เมืา่อมใช้
กินปสารพิ
เข้า่อไปควรดื
่มน้ายาขั
าหรือดนมมาก
๔.
ากกัษดเพื
เปิดขวดน้
พื้น หรือๆสารเคมีอื่น ๆ โดยเด็ดขาด
๔. ก่ห้อามใช้
ดเพืควรอ่
่อเปิดาขวดน้
ายาขัาดงละเอี
พื้น หรืยดอสารเคมี
โดยเด็
๕.
นใช้ปสากกั
ารเคมี
นฉลากอย่
และปฏิอบื่นัติตๆามค
าเตืดอขาด
นอย่างเคร่งครัด
๕. ก่อนใช้สารเคมี ควรอ่านฉลากอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคาเตือนอย่างเคร่งครัด
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๓

ใบความรู้ที่ ๓ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง สัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตราย

ตัวอย่างสัญลักษณ์และป้ายเตือน
อันตรายที่นกั เรี ยนควรรู้จกั

สัญลักษณ์/ป้ายเตือน

ความหมาย
ห้ามสูบบุหรี่
ระวังลื่น
วัตถุอันตราย
ระวังอันตราย
ระวังวัตถุไวไฟ
ทางหนีไฟ

๙๔

ตัวอย่างการใช้งาน
จะพบบนรถโดยสารประจาทาง
ในโรงพยาบาล อาคารต่าง ๆ บริเวณ
ปั๊มน้ามัน
มักจะพบบริเวณที่มีการ
ทาความสะอาดพื้นของอาคารต่าง ๆ
มักจะพบในภาชนะที่บรรจุสารเคมี
ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
มักจะพบในบริเวณที่มีการก่อสร้างหรือ
เป็นสถานที่อันตราย
มักจะพบในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ เช่น
น้ามัน ถังแก๊ส พลุ เราไม่ควรทาให้เกิด
ประกายไฟ
มักจะพบในอาคารที่สูง เพื่อให้ผู้อาศัย
ใช้เป็นทางหลบหนีขณะเกิดไฟไหม้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู
้ท้ที่ี่ ๔๔ สสาหรั
บบนันักกเรี
ยยนชั
้้นนประถมศึ
กกษาปี
ทที่ี่ ๒๒
ใบความรู
าหรั
เรี
นชั
ประถมศึ
ษาปี
ใบความรู้ที่ ๔ สาหรับเรืนัก่อเรี
ง ยอันชั
คคี้นภัยประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง อัคคีภัย
เรื่อง อัคคีภัย

อัคคีภัย
อัคคีภัยอัคคีภัย (อ่านว่า อัก – คี – ไพ) หมายถึง อันตรายที่เกิดจากไฟ ลุกลามและลุกไหม้
อัคคีภัยอัคคีภัย (อ่านว่า อัก – คี – ไพ) หมายถึง อันตรายที่เกิดจากไฟ ลุกลามและลุกไหม้
อย่างต่อเนื่อง

อัคคีภัย (อ่านว่า อัก – คี – ไพ) หมายถึง อันตรายที่เกิดจากไฟ ลุกลามและลุกไหม้
อย่างต่อเนื่อง
อันาตรายที
อย่
งต่อเนื่อ่เงกิดจากอัคคีภัย
อันตรายที
จากอั
คคีภทัยาให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สิน ที่พักอาศัยและอาคาร
อัคคี่เ่เภกิกิัยดดหรื
อไฟไหม้
อันตรายที
จากอั
คคีภทัยาให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สิน ที่พักอาศัยและอาคาร
อั
ค
คี
ภ
ย
ั
หรื
อ
ไฟไหม้
บ้านเรืออันเกิ
ยหาย ทาให้เคกินไร้
ที่อยู่อาศับย เสียชีวิต และทรัพย์สิน ที่พักอาศัยและอาคาร
คคีดภความเสี
ัยหรือไฟไหม้
ดการบาดเจ็
บ้านเรือนเกิดความเสียหาย ทาให้คนไร้ที่อยู่อาศัย
สาเหตุ
องการเกิ
คคีภทัยาให้คนไร้ที่อยู่อาศัย
บ้านเรือขนเกิ
ดความเสีดยอัหาย
สาเหตุ๑.
ของการเกิ
ด
อั
คคีาภนเก่
ัย าชารุด และไฟฟ้าลัดวงจร (อ่านว่า ลัด – วง – จอน)
สายไฟฟ้ดาในบ้
สาเหตุ๑.
ของการเกิ
อั
ค
คี
ภ
ัย าชารุด และไฟฟ้าลัดวงจร (อ่านว่า ลัด – วง – จอน)
สายไฟฟ้
า
ในบ้
า
นเก่
๒.
เสี
ยบปลั๊กาในบ้
เครื่อางใช้
ดในเต้
รับอัน(อ่เดีายนว่
วกัานลัด – วง – จอน)
๑.
สายไฟฟ้
นเก่ไไาฟฟ้
ชารุาาหลายชนิ
ด และไฟฟ้
าลัดาาวงจร
๒.
เสี
ย
บปลั
ก
๊
เครื
อ
่
งใช้
ฟฟ้
หลายชนิ
ด
ในเต้
รั
บ
อั
น
เดี
ย
วกัน
๓.
ุปกรณ์และเครื
๒. ความประมาทในการใช้
เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอหลายชนิ
ดในเต้่อางใช้
รับอัไฟฟ้
นเดีายวกัน
๓.
ความประมาทในการใช้
อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
๔.
แก๊
สหุงต้มระเบิด
๓.
ความประมาทในการใช้
อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
๔.
แก๊
ส
หุ
ง
ต้
ม
ระเบิ
ด
๕.
๔. เผาขยะและหญ้
แก๊สหุงต้มระเบิดาแห้งในบริเวณบ้านโดยไม่เฝ้าระวัง
๕.
เผาขยะและหญ้
นโดยไม่เฝ้าาระวั
๖.
จุเผาขยะและหญ้
ดธูปเทียนทิ้งไว้าาแห้
ไม่ดงงในบริ
ับให้สเเนิวณบ้
ทก่อาานออกจากบ้
นหรืงง อก่อนเข้านอน
๕.
แห้
ในบริ
วณบ้
นโดยไม่
เ
ฝ้
า
ระวั
๖.
จุดธูปเที
้งไว้่เกีไม่่ยดวกัับบให้ไฟหรื
สนิทก่อนออกจากบ้
านอน
๗.
นสิยย่งนทิ
ของที
ถุไวไฟของเด็าานหรื
ก ออก่ก่ออนเข้
๖. การเล่
จุดธูปเที
นทิ
้งไว้ ไม่ดับให้สนิทอก่วัอตนออกจากบ้
นหรื
นเข้านอน
๗. การเล่นสิ่งของที่เกี่ยวกับไฟหรือวัตถุไวไฟของเด็ก
๗. การเล่นสิ่งของที่เกี่ยวกับไฟหรือวัตถุไวไฟของเด็ก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๕

แบบทดสอบหลังเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ : หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข
คาชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านแต่ละข้อแล้วพิจารณาเลือกคาตอบที่ถูกทีส่ ุดเพียงข้อเดียว
๑. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับอาหารหลัก ๕ หมู่
มากที่สุด
ก. การรับประทานอาหารที่มีราคาถูก
ข. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ค. การรับประทานอาหารที่มีราคาแพง

๖. พฤติกรรมของใครที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุด
ก. เอกปั่นจักรยานและกางร่ม
ข. อ๊อดปั่นจักรยานและอมลูกอม
ค. อี๊ดปั่นจักรยานและท่องสูตรคูณ

๒. “ธงโภชนาการ” มีประโยชน์อย่างไร
ก. แนะนาปริมาณอาหารที่ควรบริโภค
ข. แนะนาเมนูอาหารที่ควรรับประทาน
ค. แนะนาวิธีปรุงอาหารไว้รับประทาน

๗. หากมีบ้านอยู่ใกล้แม่น้าลาคลองควรมีทักษะ
เบื้องต้นด้านใดเพื่อความปลอดภัย
ก. ทักษะการพายเรือ
ข. ทักษะการว่ายน้า
ค. ทักษะการตกปลา
๓. “โภชนบัญญัติ ๙ ประการ” คือข้อใด
๘. พฤติกรรมใดปลอดภัยต่อการจราจรมากที่สุด
ก. ข้อควรปฏิบัติในการเลือกซื้ออาหาร
ก. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ข. ข้อควรปฏิบัติในการประกอบอาหาร
ข. ใช้พาหนะที่มีราคาแพงเท่านั้น
ค. ข้อควรปฏิบัติในการรับประทานอาหาร
ค. ใช้รถเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น
๔. โรคใดต่อไปนี้เป็นโรคติดต่อ
๙. ข้อใดจัดเป็นสารเสพติดทั้งหมด
ก. โรคขาดสารอาหาร
ก. บุหรี่ เหล้า เบียร์
ข. โรคตาแดง
ข. น้าอัดลม น้าชา กาแฟ
ค. โรคปวดข้อ
ค. ยาบ้า ยาดม ยาอม
๕. ข้อใดเป็นวิธีป้องกันโรคติดต่อที่เหมาะสมที่สุด ๑๐. ข้อใดเป็นวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง
ก. เลือกรับประทานอาหารราคาแพง
ก. ล้างด้วยน้าเปล่าก็เพียงพอ
ข. ไม่เล่นกีฬากับเพื่อน ๆ ที่อยู่ในโรงเรียน
ข. ฟอกมือด้วยสบู่และล้างให้สะอาด
ค. กินอาหารมีประโยชน์และออกกาลังกาย
ค. ล้างโดยใช้น้ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง

๙๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ลิขสิทธิ์ของ สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พิมพครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๒,๐๐๐ ชุด
จัดพิมพโดย องคการคาของ สกสค.

ก

สารบัญ

สารบัญ

เรื่อง

หน๎า

สารบัญ
หนํวยการเรียนรู๎บูรณาการหนํวยที่ ๔ คนดีศรีแผํนดิน
หนํวยยํอยที่ ๑ ต๎นกล๎าคนดี
หนํวยยํอยที่ ๒ สัสิงทคมน
ธิเด็กาอยู
หนํวยยํอยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย
หนํวยการเรียนรู๎บูรณาการหนํวยที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสร๎างสรรค์
หนํวยยํอยที่ ๑ ทํองไปในโลกกว๎าง
หนํวยยํอยที่ ๒ สูํเส๎นทางเศรษฐี
หนํวยการเรียนรู๎บูรณาการหนํวยที่ ๘๔ สุนทรีย์ศศิิลป์ป
หนํวยยํอยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์
หนํวยยํอยที่ ๒ จินตนาการหรรษา
หนํวยยํอยที่ ๓ ลีลาศิ
าวัฒลปนธรรม
ไทย
หนํวยยํอยที่ ๔ ภูนมาภูิใจในงานศิ
มิปัญญาสูลํสปากล

ก
๑
๓๒
๑๑๙
๒๗
๒๐
๓๗
๓๘
๓๙
๕๗
๕๗
๘๙
๙๔
๙๑
๙๕
๑๑๐
๑๑๑
๑๔๐
๑๔๑
๑๖๙
๑๖๘

ชุดการเรียนรูหนวยบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยที่ ๔ : คนดีศรีแผนดิน

หนวยยอยที่ ๑
ตนกลาคนดี

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย
ก. การกอด
ข. การไหว้
ค. การจับมือ

๖. ข้อใดเป็นมารยาทในการยืนที่ถูกต้อง
ก. ยืนขวางทาง
ข. ยืนคาหัวผู้ใหญ่
ค. ยืนเข้าแถวรอคิว

๒. การสารวม หมายถึงข้อใด
ก. การระมัดระวัง
ข. การมีระเบียบวินัย
ค. การประพฤติตนเป็นคนดี

๗. ใครปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
ก. แตงใส่กระโปรงสันไปวัด
ข. แป้งใส่กางเกงไปออกกาลังกาย
ค. แต้วใส่เสือสายเดี่ยวไปเล่นนาสงกรานต์

๓. การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ยืนไขว้ขา มือกอดอก
ข. ยืนตรง มือไขว้อยู่ด้านหลัง
ค. ยืนตรงขาชิด มือแนบข้างลาตัว

๘. ข้อใดเป็นมารยาทในการแต่งกายที่ถูกต้อง
ก. ใส่ชุดที่สะอาด เรียบร้อย
ข. ใส่ชุดที่มีราคาแพงเท่านัน
ค. ใส่ชุดสีดาไปงานแต่งงาน

๔. เมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เดินตัวตรง
ข. รีบเดินหนีไป
ค. เดินผ่านโดยก้มตัวเล็กน้อย

๙. เราไหว้พ่อแม่ก่อนออกจากบ้านเพื่ออะไร
ก. เพื่อให้ท่านรัก
ข. เพื่อทาความเคารพ
ค. เพื่อทาตามที่ครูสอน

๕. ถ้าจะให้เพื่อนช่วยทางาน ควรพูดอย่างไร
ก. เอางานฉันไปทาที
ข. ช่วยฉันทางานหน่อยสิจ๊ะ ขอบคุณนะ
ค. ว่างมากก็เอางานฉันไปทาซะ ขอบใจ

๑๐. ข้อใดคือผลดีของการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ก. เกิดความเป็นระเบียบ
ข. ทาให้มีเพื่อนมาก
ค. เป็นที่สนใจของผู้พบเห็น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕

๔.๑/ผ๑-๐๑
๑-๐๑
★ ★ บบ๔.๑/ผ
ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง มารยาทไทย
ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชัน ป.๒/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในตาราง
ตามความเป็นจริงแล้วตอบคาถาม
นักเรียนปฏิบัติตนตามมารยาทไทยมากน้อยเพียงใด
2 คะแนน = ปฏิบัติตนสม่าเสมอ
1 คะแนน = ปฏิบัติตนไม่สม่าเสมอ
0 คะแนน = ไม่เคยปฏิบัติ

การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย

เกณฑ์การให้คะแนน
2
1
0

1. ยกมือไหว้พร้อมกล่าวคาว่า สวัสดีครับ/ค่ะ
เมื่อพบผู้ใหญ่
______
2. พูดจาสุภาพไพเราะกับผู้อื่น
______
3. ยืนค้อมตัวมือประสานกันขณะยืนต่อหน้าผู้ใหญ่
______
4. นั่งพับเพียบขณะนั่งอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่
______
5. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่
______
ได้คะแนนรวม...................................คะแนน

______
______
______
______
______

______
______
______
______
______

เกณฑ์การประเมินผล


10 คะแนน
8 - 9 คะแนน
6 - 7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

นักเรียนปฏิบัติตนระดับดีมาก
นักเรียนปฏิบัติตนระดับดี
นักเรียนปฏิบัติตนระดับพอใช้
นักเรียนควรปรับปรุงการปฏิบัติตน

1. นักเรียนปฏิบัติตนตามมารยาทไทยระดับใด............................................................................................
2. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยสอดคล้องกับคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใด
 รักความเป็นไทย
 ใฝ่เรียนรู้
 มีวินัย

๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

บัตรภาพ อิริยาบถของบุคคลต่างๆ

ภาพการยืน

ภาพการเดิน

ภาพการนั่ง

ภาพการทักทายกัน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗

บัตรภาพ การแต่งกายของบุคคลในวัยต่างๆ

๘

ภาพการแต่งกายของผู้หญิงวัยทางาน

ภาพการแต่งกายวัยเรียน

ภาพการแต่งกายวัยรุ่นหญิง

ภาพการแต่งกายของผู้ชายวัยทางาน

ภาพการแต่งกายของวัยรุ่นชาย

ภาพการแต่งกายวัยเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔.๑/ผ๓-๐๒
๓-๐๒
★ ★ บบ๔.๑/ผ

ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง บุคคลตัวอย่างในการแต่งกายดี

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชัน ป.๒/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาข่าวหรือภาพข่าวบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการแต่งกายมาวิเคราะห์ แล้ว
ตอบคาถาม


คาถาม
1. บุคคลในข่าวหรือภาพข่าวมีการแต่งกายที่เหมาะสมอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. การแต่งกายของบุคคลดังกล่าวส่งผลดีต่อตนเองอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. นักเรียนจะนาแบบอย่างของบุคคลดังกล่าวไปประยุกต์ปฏิบัติตนอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย
ก. การกอด
ข. การไหว้
ค. การจับมือ

๖. ข้อใดเป็นมารยาทในการยืนที่ถูกต้อง
ก. ยืนขวางทาง
ข. ยืนคาหัวผู้ใหญ่
ค. ยืนเข้าแถวรอคิว

๒. การสารวม หมายถึงข้อใด
ก. การระมัดระวัง
ข. การมีระเบียบวินัย
ค. การประพฤติตนเป็นคนดี

๗. ใครปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
ก. แตงใส่กระโปรงสันไปวัด
ข. แป้งใส่กางเกงไปออกกาลังกาย
ค. แต้วใส่เสือสายเดี่ยวไปเล่นนาสงกรานต์

๓. การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ยืนไขว้ขา มือกอดอก
ข. ยืนตรง มือไขว้อยู่ด้านหลัง
ค. ยืนตรงขาชิด มือแนบข้างลาตัว

๘. ข้อใดเป็นมารยาทในการแต่งกายที่ถูกต้อง
ก. ใส่ชุดที่สะอาด เรียบร้อย
ข. ใส่ชุดที่มีราคาแพงเท่านัน
ค. ใส่ชุดสีดาไปงานแต่งงาน

๔. เมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เดินตัวตรง
ข. รีบเดินหนีไป
ค. เดินผ่านโดยก้มตัวเล็กน้อย

๙. เราไหว้พ่อแม่ก่อนออกจากบ้านเพื่ออะไร
ก. เพื่อให้ท่านรัก
ข. เพื่อทาความเคารพ
ค. เพื่อทาตามที่ครูสอน

๕. ถ้าจะให้เพื่อนช่วยทางาน ควรพูดอย่างไร
ก. เอางานฉันไปทาที
ข. ช่วยฉันทางานหน่อยสิจ๊ะ ขอบคุณนะ
ค. ว่างมากก็เอางานฉันไปทาซะ ขอบใจ

๑๐. ข้อใดคือผลดีของการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ก. เกิดความเป็นระเบียบ
ข. ทาให้มีเพื่อนมาก
ค. เป็นที่สนใจของผู้พบเห็น

๑๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยยอยที่ ๒
สังคมนาอยู

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. ลูกต้องเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ คือ
6. ถ้ามีเพื่อนที่นับถือศาสนาต่างจากเรา ควร
ข้อตกลงในข้อใด
ปฏิบัติอย่างไร
ก. ข้อตกลงในชุมชน
ก. แสดงความเป็นมิตร
ข. ข้อตกลงในครอบครัว
ข. ไม่พูดและไม่เล่นด้วย
ค. ข้อตกลงในโรงเรียน
ค. พยายามเดินหนีหา่ งๆ
2. เมื่ออยู่ในสวนสาธารณะมีสิทธิที่จะทากิจกรรม 7. หลักการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลต้องทา
ต่างๆ ยกเว้นข้อใด
อย่างไร ?
ก. ปฏิบัติตามคาสั่งของเพื่อน
ก. โต้แย้งเพื่อเอาชนะใหได้
ข. ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน
ข. ยึดถือตัวเราเป็นหลัก
ค. ปฏิบัติตามคาสั่งของหัวหน้าห้อง
ค. เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
3. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
8. ใครปฏิบัติตามสิทธิส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
ก. จ๋านาแมวไปปล่อยในวัด
ก. บอยต่อยเพื่อนที่เกเร
ข. แป้งสลักชื่อลงบนฝาผนัง
ข. ปุ้มว่าเพื่อนที่ตนเองไม่ชอบ
ค. มดไม่คุยขณะชมภาพยนตร์
ค. นิดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ
4. เมื่ออยู่ในห้องเรียน เราควรปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามคาสั่งของเพื่อน
ข. ปฏิบัติตามคาสั่งของหัวหน้าห้อง
ค. ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน

9. นักเรียนมีสิทธิที่จะทากิจกรรมต่างๆ ในบ้าน
ยกเว้นข้อใด
ก. ดูรายการโทรทัศน์ที่ชอบ
ข. เปิดวิทยุเสียงดังขณะน้องหลับ
ค. อ่านหนังสือบริเวณหน้าบ้าน

5. ข้อใดควรปฏิบัติเมื่อคิดต่างกัน
ก. ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ข. ต่างฝ่ายต่างเอาชนะกัน
ค. ต้องเชื่อหัวหน้าเท่านัน

10. การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างส่งผลอย่างไร
ก. ทาให้ไม่เกิดการขัดแย้ง
ข. ทาให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
ค. ทาให้ไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓

๔.๒/ผ๑-๐๑
๑-๐๑
★ ★ บบ๔.๒/ผ

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง ข้อตกลงในครอบครัวของฉัน

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชัน ป.๒/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงข้อตกลงหรือกฎกติกาของครอบครัว








ข้อตกลงหรือกฎกติกา
ของครอบครัว




 เมื่อทุกคนปฏิบัติตนตามข้อตกลงหรือกฎกติกาของครอบครัวจะเกิดผลดี คือ

๑๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

บ ๔.๒/ผ๑-๐๒
๑-๐๒
★ ★ บ ๔.๒/ผ

ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง กฎระเบียบของโรงเรียน

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชัน ป.๒/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงกฎระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในโรงเรียนของฉัน

ฉันสามารถปฏิบัติตามได้

 ถ้านักเรียนทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนจะส่งผลดี คือ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕

๔.๒/ผ๑-๐๓
๑-๐๓
★ ★ บบ๔.๒/ผ

ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง กฎระเบียบในการใช้สถานที่สาธารณะ

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชัน ป.๒/.........
.....................................................................................................

คาชี้แจง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในการใช้สถานที่สาธารณะ
ตามที่กาหนด
๑.
แนวทางการปฏิบัติ

๒.

แนวทางการปฏิบัติ

๓.

แนวทางการปฏิบัติ

๔.

แนวทางการปฏิบัติ

๑๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารประกอบการสอน
บัตรภาพ กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน

ภาพการเข้าแถวเคารพธงชาติ

ภาพการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

ภาพการทาความสะอาดโรงเรียน

ภาพการแข่งขันกีฬาสี

ภาพการไหว้ครู

ภาพการแสดงความเคารพ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗

เอกสารประกอบการสอน
บัตรภาพ สถานที่สาธารณะ

๑๘

ภาพตู้โทรศัพท์ถูกทาลาย

ภาพกาแพงรั้วถูกพ่นสีสเปรย์

ภาพขยะในสวนสาธารณะ

ภาพขยะริมถนน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บบ๔.๒/ผ
๔.๒/ผ๒-๐๔
๒-๐๔

ใบงานที่ ๐๔

เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชัน ป.๒/.........
ตอนที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วเขียนบรรยายถึงสิทธิและเสรีภาพในการทากิจกรรมต่างๆ
๑.

๒.

๓.

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

ตอนที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงการแสดงออกหรือการกระทาที่แสดงถึงการเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของผู้อื่น
การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
ผลดีหรือประโยชน์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙

บบ๔.๒/ผ
๒-๐๕
๔.๒/ผ
๒-๐๕
★ ★ บ ๔.๒/ผ
๒-๐๕

ใบงานที
่ ๐๕
ใบงานที
่ ๐๕

ง แนวทางการปฏิ
ัติตนในการเคารพสิ
ธิและเสรี
ภาพของผู
เรื่อเรื
ง ่อแนวทางการปฏิ
บัติตบนในการเคารพสิ
ทธิแทละเสรี
ภาพของผู
้อื่น ้อื่น

ชื่อล-สกุ
ล ...........................................................................................
่................ชั
น ป.๒/.........
ชื่อ-สกุ
...........................................................................................
เลขทีเลขที
่................ชั
น ป.๒/.........
...................................................................
...................................................................
เรียนแสดงความคิ
นถึงแนวทางการปฏิ
ัติตนในการเคารพสิ
ธิและเสรี
ภาพของผู
คาชีค้แาชี
จง้แจง
ให้นักให้เรีนยักนแสดงความคิ
ดเห็นดถึเห็งแนวทางการปฏิ
บัติตบนในการเคารพสิ
ทธิแทละเสรี
ภาพของผู
้อื่น ้อื่น
ลาดัลบาดับ

๒๐

แนวทางในการปฏิ
แนวทางในการปฏิ
บัติตบนัติตน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

อประโยชน์
ผลหรืผลหรื
อประโยชน์
ที่ได้รทับี่ได้รับ

★ ★ บ ๔.๒/ผ ๓-๐๖

ใบงานที่ ๐๖

บ ๔.๒/ผ ๓-๐๖

เรื่อง การยอมรับความแตกต่าง

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชัน ป.๒/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคาถาม
๑.

ภาพชุดนีแสดงความแตกต่างในเรื่องใด
๒.

ภาพชุดนีแสดงความแตกต่างในเรื่องใด
๓.

ภาพชุดนีแสดงความแตกต่างในเรื่องใด
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑

๔.

๔.

“ฉันต้องการให้
“ฉันมีต้กอารแข่
งการให้
งขัน
มีการแข่
ง
ขั
น
กีฬาในวั
นเด็นก
า ในวั
กีฬาเด็กในวั
” น
เด็ก”

“ฉันต้องการให้มีการ
“ฉันแสดงดนตรี
ต้องการให้ใมนวั
ีการ
นเด็ก
แสดงดนตรี
ใ
นวั
น
เด็ก”
เด็ก”

ภาพชุดนีแสดงความแตกต่างในเรื่องใด
ภาพชุดนีแสดงความแตกต่างในเรื่องใด
ตอนที่ 2
ตอนที
คาชี่ 2้แจง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี
คาชี้แจง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี
 นักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไร ที่แสดงถึงการยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นในสังคม
 นักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไร ที่แสดงถึงการยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นในสังคม

๒๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบกิจกรรมที่ ๑
เรื่อง ความสามารถที่แตกต่างของนักเรียน
ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชัน ป.๒/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนบอกความสามารถของตนเองให้เพื่อนฟังหน้าชันเรียน โดยครูสรุปเป็น
แผนภาพบนกระดาน นักเรียนคัดลอกลงในใบกิจกรรมที่ ๑ พร้อมกับตกแต่งให้สวยงาม










ความสามารถที่
แตกต่างกันของนักเรียน














ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓

ใบกิจกรรมที่ ๒
เรื่อง การยอมรับความสามารถของคนอื่น
ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชัน ป.๒/.........
...................................................................
คาชี้แจง การยอมรับความคิด ความเชื่อ ความสามารถ และการปฏิบัติของบุคคลที่แตกต่างกัน นักเรียนควรปฏิบัติตน
อย่างไรบ้าง และเกิดผลดีอย่างไรโดยครูสรุปเป็นแผนภาพบนกระดาน นักเรียนคัดลอกลงในใบกิจกรรมที่ ๒ พร้อมกับ
ตกแต่งให้สวยงาม






การปฏิบัติ









การยอมรับความคิด
ความเชื่อ
ความสามารถและ
การปฏิบัติของบุคคล
ที่แตกต่างกัน



ผลของ
การปฏิบัติ









๒๔

เอกสารประกอบการสอน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารประกอบการสอน
บัตรภาพ กิจกรรมต่างๆ ของเด็ก

ภาพเด็กแข่งขันกีฬา

ภาพเด็กร้องเพลง

ภาพเด็กอ่านหนังสือ

ภาพเด็กว่ายน้า

ภาพเด็กวาดภาพ

ภาพเด็กปั่นจักรยาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๕

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
6. ถ้ามีเพื่อนที่นับถือศาสนาต่างจากเรา ควร
๑. ลูกต้องเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ คือ
ปฏิบัติอย่างไร
ข้อตกลงในข้อใด
ก. แสดงความเป็นมิตร
ก. ข้อตกลงในชุมชน
ข. ข้อตกลงในครอบครัว
ข. ไม่พูดและไม่เล่นด้วย
ค. ข้อตกลงในโรงเรียน
ค. พยายามเดินหนีหา่ งๆ
2. เมื่ออยู่ในสวนสาธารณะมีสิทธิที่จะทากิจกรรม 7. หลักการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลต้องทา
ต่างๆ ยกเว้นข้อใด
อย่างไร
ก. ปฏิบัติตามคาสั่งของเพื่อน
ก. โต้แย้งเพื่อเอาชนะให้ได้
ข. ยึดถือตัวเราเป็นหลัก
ข. ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน
ค. เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
ค. ปฏิบัติตามคาสั่งของหัวหน้าห้อง
3. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ก. จ๋านาแมวไปปล่อยในวัด
ข. แป้งสลักชื่อลงบนฝาผนัง
ค. มดไม่คุยขณะชมภาพยนตร์

8. ใครปฏิบัติตามสิทธิส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
ก. บอยต่อยเพื่อนที่เกเร
ข. ปุ้มว่าเพื่อนที่ตนเองไม่ชอบ
ค. นิดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

4. เมื่ออยู่ในห้องเรียน เราควรปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามคาสั่งของเพื่อน
ข. ปฏิบัติตามคาสั่งของหัวหน้าห้อง
ค. ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน

9. นักเรียนมีสิทธิที่จะทากิจกรรมต่างๆ ในบ้าน
ยกเว้นข้อใด
ก. ดูรายการโทรทัศน์ที่ชอบ
ข. เปิดวิทยุเสียงดังขณะน้องหลับ
ค. อ่านหนังสือบริเวณหน้าบ้าน

5. ข้อใดควรปฏิบัติเมื่อคิดต่างกัน
ก. ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ข. ต่างฝ่ายต่างเอาชนะกัน
ค. ต้องเชื่อหัวหน้าเท่านั้น

10. การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างส่งผลอย่างไร
ก. ทาให้ไม่เกิดการขัดแย้ง
ข. ทาให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
ค. ทาให้ไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็น

๒๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยยอยที่ ๓
วิถีประชาธิปไตย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๗

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถปี ระชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. บุคคลใดเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน
ก. โอใช้สิทธิเลือกตัง อบต.
ข. หนึ่งเล่นการพนันในชุมชน
ค. ปลาชอบพูดคุยกับเพื่อนบ้าน

6. ข้อใดเป็นหน้าที่ของผู้อานวยการโรงเรียน
ก. บริหารงานในโรงเรียน
ข. ทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ค. ทาอาหารให้นักเรียนรับประทาน

2. ใครเป็นผู้นาระดับโรงเรียน
ก. หัวหน้าห้อง
ข. ครูประจาชัน
ค. ผู้อานวยการ

7. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ก. ส้มนาสุนัขไปปล่อยที่วัด
ข. แนนปลูกต้นไม้ที่โรงเรียน
ค. หนุ่มขีดเขียนสีข้างกาแพงวัด

3. เพราะเหตุใด ชุมชนจึงต้องมีผู้ปกครอง
8. ใครเป็นผู้ปกครองดูแลคนในตาบล
ก. เพื่อให้คนในชุมชนนับถือ
ก. อบต.
ข. เพื่อให้คนในชุมชนแบ่งพรรคแบ่งพวก
ข. กานัน
ค. เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ค. ผู้ใหญ่บ้าน
4. ใครมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายใน หมู่บ้าน
ก. กานัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. นายอาเภอ
5. ข้อใดเป็นหน้าที่ของกานัน
ก. ดูแลปกครองหมู่บ้าน
ข. ลงโทษผู้ที่อยู่ในหมู่บ้าน
ค. ประสานงานกับอาเภอ

9. ข้อใดคือการปฏิบัติตนที่ดีในชุมชน
ก. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข. ปฏิบัติตามใจตนเอง
ค. ปฏิบัติตามพ่อแม่สั่ง
10. ใครที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
ก. ป้อมเด็ดดอกไม้ในสวนของวัด
ข. น้อยร่วมแสดงความคิดเห็นในชุมชน
ค. นกนาขยะที่บ้านไปทิงข้างกาแพงวัด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๙

บ ๔.๓/ผ ๑-๐๑
★ ★ บ ๔.๓/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง ชุมชนและการมีส่วนร่วม
………………………………………………………..

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายใต้ภาพแสดงถึงลักษณะของชุมชน
๑.

๒.

.........................................................................
๓.

........................................................................
๔.

.........................................................................
๕.

........................................................................
๖.

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

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

๓๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗.

๘.

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

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

๙.

๑๐.

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

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๑

๔.๓/ผ ๑-๐๒
๑-๐๒
★ ★ บบ ๔.๓/ผ

ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง กิจกรรมของฉันในชุมชน

คาชี้แจง นักเรียนวาดภาพหรือติดภาพการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ในชุมชนของนักเรียน พร้อม
เขียนคาบรรยายประกอบ และระบายสีให้สวยงาม

กิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วมคือ...........................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมคือ .......................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

๓๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

บัตรภาพ การทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในชุมชน

ภาพการประชุม

ภาพการรดน้าดาหัวผู้ใหญ่

ภาพการทาบุญตักบาตร

ภาพการทาความสะอาด

ภาพการออกกาลังกาย

ภาพแข่งกีฬาในชุมชน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๓

๔.๓/ผ ๒-๐๓
๒-๐๓
★ ★ บบ ๔.๓/ผ

ใบงานที่ ๐๓

เรื่อง ผู้บริหารงานในโรงเรียน
………………………………………………………..

ตอนที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจโรงเรียนของนักเรียนแล้วบันทึกผลลงในแบบ
แบบบันทึกผลการสารวจหมู่บ้านหรือชุมชน
1. โรงเรียนของนักเรียนชื่ออะไร...........................................................................................
2. ผู้มีบทบาทอานาจในการตัดสินใจสูงสุดในโรงเรียนคือใคร...............................................
มีหน้าที่............................................................................................................................
นักเรียนคิดว่า มีผลดีต่อโรงเรียนและนักเรียนอย่างไรบ้าง
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. หัวหน้าห้องเรียนคือใคร...................................................................................................
มีหน้าที่............................................................................................................................
ตอนที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพความประทับใจในผลงานการบริหารงานในโรงเรียนของนักเรียน

๓๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๔

๔.๓/ผ ๒-๐๔
๒-๐๔
★ ★ บบ ๔.๓/ผ

เรื่อง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในชุมชน
………………………………………………………..

ตอนที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจหมู่บ้านหรือชุมชนของนักเรียนแล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก
แบบบันทึกผลการสารวจหมู่บ้านหรือชุมชน
๑. หมู่บ้านหรือชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ชื่ออะไร.........................................................
๒. หมู่บ้านหรือชุมชนมีผู้นาหรือไม่..............................................................................
ถ้ามี ผู้นาหมู่บ้านหรือชุมชนคือใคร..........................................................................
๓. ตาบลหรือแขวงที่นักเรียนอาศัยอยู่ชื่ออะไร..............................................................
๔. ตาบลหรือแขวงมีผู้นาหรือไม่...................................................................................
ถ้ามี ผู้นาตาบลหรือแขวงคือใคร..............................................................................
ตอนที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพความประทับใจในผลงานการบริหารงานในชุมชนของนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๕

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถปี ระชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. บุคคลใดเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน
ก. โอใช้สิทธิเลือกตัง อบต.
ข. หนึ่งเล่นการพนันในชุมชน
ค. ปลาชอบพูดคุยกับเพื่อนบ้าน

6. ข้อใดเป็นหน้าที่ของผู้อานวยการโรงเรียน
ก. บริหารงานในโรงเรียน
ข. ทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ค. ทาอาหารให้นักเรียนรับประทาน

2. ใครเป็นผู้นาระดับโรงเรียน
ก. หัวหน้าห้อง
ข. ครูประจาชัน
ค. ผู้อานวยการ

7. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ก. ส้มนาสุนัขไปปล่อยที่วัด
ข. แนนปลูกต้นไม้ที่โรงเรียน
ค. หนุ่มขีดเขียนสีข้างกาแพงวัด

3. เพราะเหตุใด ชุมชนจึงต้องมีผู้ปกครอง
8. ใครเป็นผู้ปกครองดูแลคนในตาบล
ก. เพื่อให้คนในชุมชนนับถือ
ก. อบต.
ข. เพื่อให้คนในชุมชนแบ่งพรรคแบ่งพวก
ข. กานัน
ค. เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ค. ผู้ใหญ่บ้าน
4. ใครมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายใน หมู่บ้าน
ก. กานัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. นายอาเภอ

9. ข้อใดคือการปฏิบัติตนที่ดีในชุมชน
ก. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข. ปฏิบัติตามใจตนเอง
ค. ปฏิบัติตามพ่อแม่สั่ง

5. ข้อใดเป็นหน้าที่ของกานัน
ก. ดูแลปกครองหมู่บ้าน
ข. ลงโทษผู้ที่อยู่ในหมู่บ้าน
ค. ประสานงานกับอาเภอ

10. ใครที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
ก. ป้อมเด็ดดอกไม้ในสวนของวัด
ข. น้อยร่วมแสดงความคิดเห็นในชุมชน
ค. นกนาขยะที่บ้านไปทิงข้างกาแพงวัด

๓๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการเรียนรูหนวยบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยที่ ๖ : เด็กไทยหัวใจสรางสรรค
ชุดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วยที่ ๖ : เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์

หน่วยย่อยที่ ๑ ท่องไปในโลกกว้าง

แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่
อนเรียนกษาปีที่ ๒
หน่วยย่อยที่ ๑ ท่องไปในโลกกว้
าง ชั้นประถมศึ
หน่วยย่อยที่ ๑ ท่องไปในโลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
จานวน ๑๕ ข้อ ๑๕ คะแนน เวลา ๒๐ นาที
จานวน ๑๕ ข้อ ๑๕ คะแนน เวลา ๒๐ นาที
................................................................................
................................................................................

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. ขั้นตอนแรกที่ควรปฏิบัติในการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ ข้อใด
๑. ขั้นตอนแรกที่ควรปฏิบัติในการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ ข้อใด
ก. ตรวจสอบปลั๊กไฟ
ก. ตรวจสอบปลั๊กไฟ
ข. เปิดเครื่องซีพียู
ข. เปิดเครื่องซีพียู
ค. เปิดจอภาพ
ค. เปิดจอภาพ
๒. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
๒. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. อ่านคู่มือการใช้งาน
ก. อ่านคู่มือการใช้งาน
ข. นั่งโน้มตัวเข้าหาจอภาพ
ข. นั่งโน้มตัวเข้าหาจอภาพ
ค. วางโทรศัพท์มือถือห่างจากจอภาพ
ค. วางโทรศัพท์มือถือห่างจากจอภาพ
๓. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
๓. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. ดื่มน้้าหวานขณะเล่นอินเทอร์เน็ต
ก. ดื่มน้้าหวานขณะเล่นอินเทอร์เน็ต
ข. วางจอภาพให้อยู่สูงกว่าระดับสายตา
ข. วางจอภาพให้อยู่สูงกว่าระดับสายตา
ค. พักสายตาและเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ ๑๕ นาที
ค. พักสายตาและเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ ๑๕ นาที

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๑

๔. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมตัวชี้ต้าแหน่งบนจอภาพ
ก.
ข.
ค

๕. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. บริเวณหน้าจอของคอมพิวเตอร์ เรียกว่า เดสก์ท็อป
ข. ไอคอน คือ รูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
ค. ระบบปฏิบัติการมีอยู่เพียงระบบเดียว คือ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
๖. ข้อใดจัดเป็นการเก็บข้อมูลชั้นต้น
ก. การสอบถามจากผู้รู้
ข. การฟังข้อมูลจากข่าว
ค. การชมนิทรรศการ
๗. การสังเกต เป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการอย่างไร
ก. การค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลชั้นรอง
ข. การดูข้อมูลและจดจ้ารายละเอียดต่างๆ
ค. การพูดคุยกันระหว่างบุคคล ๒ ฝ่าย

๔๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘. ข้อใดเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
ก. แนน สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนนักเรียนจากภารโรง
ข. นุ่น สอบถามเรื่องการสร้างอาคารหลังใหม่กับครูใหญ่
ค. นุ้ย สอบถามเรื่องปริมาณขยะในโรงเรียนจากนักเรียน
๙. ข้อใดจัดล้าดับการรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง
ก. การสอบถามข้อมูล  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การจ้าแนกข้อมูล
ข. การสอบถามข้อมูล  การจ้าแนกข้อมูล  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ค. การจ้าแนกข้อมูล  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การสอบถามข้อมูล
๑๐. การลบรูปภาพใช้เครื่องมือใด
ก.
ข.
ค.
๑๑. รูปภาพ

มีชื่อเรียกว่าอะไร

ก. Pencil
ข. Fill with color
ค. Ereaser

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๓

๑๒. ถ้าต้องการบันทึกงานไว้ ต้องใช้ค้าสั่งใด
ก. Save
ข. print
ค. Exit
๑๓. Paint เป็นโปรแกรมส้าหรับใช้งานอะไร
ก. ค้านวณ
ข. เข้าเว็บ
ค. วาดภาพ
๑๔. จากรูปภาพ

ใช้เครื่องมืออะไร

ก. Eraser
ข. Pencil
ค. Magnifier
๑๕. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Pencil และ Eraser
ก. Pencil ใช้วาด Eraser ใช้ ลบ
ข. Pencil ใช้ลบ Eraser ใช้ วาด
ค. Pencil ใช้วาด Eraser ใช้ เทสี

๔๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๖.๑/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑



บ ๖.๑/ผ ๑-๐๑

เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกค้าศัพท์เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

Mouse

Monitor

Speaker

Printer

CPU

Keyboard

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๕

★ ★ บ ๖.๑/ผ ๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒



บ ๖.๑/ผ ๑-๐๒

เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
คาชี้แจง

ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพ(อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์) กับชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้ถูกต้อง

ซีพียู

แป้นพิมพ์

ลาโพง

เมาส์
จอภาพ

ชื่อ-สกุล .....................................................................ชั้น..............................เลขที่.......................
๔๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๖.๑/ผ ๑-๐๓

ใบงานที่ ๐๓



บ ๖.๑/ผ ๑-๐๓

เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
คาชี้แจง

ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย ๔ ข้อ
ให้เพื่อนๆ บอกประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์มา ๔ ข้อ

๑.
.............................................................................................................................................
๒.
.............................................................................................................................................
๓.
.............................................................................................................................................
๔.
.............................................................................................................................................

ชื่อ–นามสกุล......................................................ชั้น................เลขที่................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๗

★ ★ บ ๖.๑/ผ ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑



บ ๖.๑/ผ ๒-๐๑

การรับรู้ข้อมูล
คาชี้แจง นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับการรับรู้ข้อมูล
ได้ยินเสียง

มองเห็น

ได้กลิ่น

รู้รส

สัมผัส

ชื่อ-สกุล………………………………………………..ชั้น…................เลขที…่ …........….

๔๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๖.๑/ผ ๒-๐๒

ใบงานที่ ๐๒



บ ๖.๑/ผ ๒-๐๒

เรื่อง ข้อมูลรอบตัว
คาชี้แจง ให้นักเรียนเก็บข้อมูลของเพื่อนตามแบบบันทึกข้อมูลที่ก้าหนดให้
เพื่อนคนที่ ๑
ชื่อ………………………………………….นามสกุล……………………………………………………………
อายุ…………ปี ชื่อเล่น………………………………………………………………………………………….
มีพี่ชาย……………………………..คน พี่สาว………………………………….คน
น้อ่องชาย……………………………คน
น้องสาว……………………………….คน
เพื
นคนที่ ๒
ชื่อ………………………………………….นามสกุล……………………………………………………………
อายุ…………ปี ชื่อเล่น………………………………………………………………………………………….
มีพี่ชาย……………………………..คน พี่สาว………………………………….คน
น้อ่องชาย……………………………คน
น้องสาว……………………………….คน
เพื
นคนที่ ๓
ชื่อ………………………………………….นามสกุล……………………………………………………………
อายุ…………ปี ชื่อเล่น………………………………………………………………………………………….
มีพี่ชาย……………………………..คน พี่สาว………………………………….คน
น้องชาย……………………………คน น้องสาว……………………………….คน

ชื่อ-สกุล………………………………………………..ชั้น…................เลขที…่ …........….
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๙

★ ★ บ ๖.๑/ผ ๒-๐๓

ใบงานที่ ๐๓



บ ๖.๑/ผ ๒-๐๓

เรื่อง แหล่งข้อมูล
คาชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่แหล่งข้อมูลและภาพที่ก้าหนดให้
๑. ข้อมูลจากการมองเห็น

๒. ข้อมูลจากการฟัง

๓. ข้อมูลจากภาพและเสียง

ชื่อ-สกุล………………………………………………..ชั้น…................เลขที…่ …........….

๕๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๖.๑/ผ ๒-๐๔

ใบงานที่ ๐๔



บ ๖.๑/ผ ๒-๐๔

แหล่งข้อมูลใกล้ตัว
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียน

แหล่งข้อมูลใกล้ตัว
คือ……………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………

เราสามารถหาแหล่งข้อมูลได้จาก

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

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

ชื่อ-สกุล………………………………………………..ชั้น…................เลขที…่ …........….

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๑

★ ★ บ ๖.๑/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑



บ ๖.๑/ผ ๓-๐๑

เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Paint
คาชี้แจง เติมหมายเลขหน้าชื่อเมนูของโปรแกรม Paint ให้ถูกต้อง





ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ(ภาษาไทย)

Menu bar

แถบหัวเรื่อง

Tools bar

แถบเมนู

Title bar

แถบเครื่องมือ

ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น...........เลขที.่ ...............
๕๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ท่องไปในโลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
จานวน ๑๕ ข้อ ๑๕ คะแนน เวลา ๒๐ นาที
................................................................................

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. ขั้นตอนแรกที่ควรปฏิบัติในการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ ข้อใด
ก. ตรวจสอบปลั๊กไฟ
ข. เปิดเครื่องซีพียู
ค. เปิดจอภาพ
๒. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. อ่านคู่มือการใช้งาน
ข. นั่งโน้มตัวเข้าหาจอภาพ
ค. วางโทรศัพท์มือถือห่างจากจอภาพ
๓. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. ดื่มน้้าหวานขณะเล่นอินเทอร์เน็ต
ข. วางจอภาพให้อยู่สูงกว่าระดับสายตา
ค. พักสายตาและเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ ๑๕ นาที

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๓

๔. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมตัวชี้ต้าแหน่งบนจอภาพ
ก.
ข.
ค

๕. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. บริเวณหน้าจอของคอมพิวเตอร์ เรียกว่า เดสก์ท็อป
ข. ไอคอน คือ รูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
ค. ระบบปฏิบัติการมีอยู่เพียงระบบเดียว คือ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
๖. ข้อใดจัดเป็นการเก็บข้อมูลชั้นต้น
ก. การสอบถามจากผู้รู้
ข. การฟังข้อมูลจากข่าว
ค. การชมนิทรรศการ
๗. การสังเกต เป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการอย่างไร
ก. การค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลชั้นรอง
ข. การดูข้อมูลและจดจ้ารายละเอียดต่างๆ
ค. การพูดคุยกันระหว่างบุคคล ๒ ฝ่าย

๕๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘. ข้อใดเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
ก. แนน สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนนักเรียนจากภารโรง
ข. นุ่น สอบถามเรื่องการสร้างอาคารหลังใหม่กับครูใหญ่
ค. นุ้ย สอบถามเรื่องปริมาณขยะในโรงเรียนจากนักเรียน
๙. ข้อใดจัดล้าดับการรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง
ก. การสอบถามข้อมูล  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การจ้าแนกข้อมูล
ข. การสอบถามข้อมูล  การจ้าแนกข้อมูล  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ค. การจ้าแนกข้อมูล  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การสอบถามข้อมูล
๑๐. การลบรูปภาพใช้เครื่องมือใด
ก.
ข.
ค.
๑๑. รูปภาพ

มีชื่อเรียกว่าอะไร

ก. Pencil
ข. Fill with color
ค. Ereaser

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๕

๑๒. ถ้าต้องการบันทึกงานไว้ ต้องใช้ค้าสั่งใด
ก. Save
ข. print
ค. Exit
๑๓. Paint เป็นโปรแกรมส้าหรับใช้งานอะไร
ก. ค้านวณ
ข. เข้าเว็บ
ค. วาดภาพ
๑๔. จากรูปภาพ

ใช้เครื่องมืออะไร

ก. Eraser
ข. Pencil
ค. Magnifier
๑๕. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Pencil และ Eraser
ก. Pencil ใช้วาด Eraser ใช้ ลบ
ข. Pencil ใช้ลบ Eraser ใช้ วาด
ค. Pencil ใช้วาด Eraser ใช้ เทสี

๕๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยย่อยที่ ๒ สู่เส้นทางเศรษฐี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๗

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สู่เส้นทางเศรษฐี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน เวลา ๒๐ นาที
................................................................................

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๕๘

หลักส้าคัญของการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้คือข้อใด
ก. ความทันสมัย
ข. ความสวยงาม
ค. ประโยชน์ใช้สอย
ถ้านักเรียนต้องการวัดความยาว จะเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. กรรไกร
ข. ไม้บรรทัด
ค. เลื่อย
เครื่องมือที่ท้าจากโลหะ หลังจากใช้เสร็จแล้วท้าไมต้องทาด้วยน้้ามันก่อนจะน้าไปเก็บ
ก. เพื่อให้ดูเงางาม
ข. ป้องกันสนิม
ค. เพื่อให้เครื่องมือดูใหม่อยู่เสมอ
เศษวัสดุที่หาได้ง่ายที่สุดคือข้อใด
ก. กระดาษ
ข. โฟม
ค. เศษเหล็ก
เครื่องมือที่เหมาะสมที่จะน้ามาตัดกระดาษแข็งคือข้อใด
ก. คัตเตอร์
ข. พร้า
ค. เลื่อยฉลุ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖.

การประดิษฐ์ของไว้ใช้เองมีประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด
ก. สวยงามกว่าซื้อ
ข. ทนทานกว่าซื้อ
ค. ประหยัดรายจ่าย
๗. การออกแบบ หมายถึงอะไร
ก. การลอกตามแบบ
ข. การคิดขึ้นใหม่
ค. การท้าตามตัวอย่าง
๘. งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยมีกี่ประเภท
ก. ๕ ประเภท
ข. ๔ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
๙. ข้อใดคือเศษวัสดุทางธรรมชาติในท้องถิ่น
ก. กระป๋องน้้าอัดลม
ข. กะลามะพร้าว
ค. หลอดกาแฟ
๑๐. ใครใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม
ก. เด็กชายสมชายใช้ค้อนตอกตะปู
ข. เด็กหญิงมาลีใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษ
ค. เด็กหญิงกานดาใช้กรรไกรตัดโฟม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๙

★ ★ บ ๖.๒/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑



บ ๖.๒/ผ ๑-๐๑

เรื่อง ความหมายและประเภทของสิ่งประดิษฐ์
ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากใบงาน ต้ารา เอกสาร หรือค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ตแล้วบันทึกข้อมูลในรูปแบบของ Mind Map ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
๑. บอกความหมายของสิง่ ประดิษฐ์

คาชี้แจง

๒. บอกประเภทของสิ่งประดิษฐ์

สมาชิกในกลุ่ม
๑. ชื่อ-สกุล ..........................................................................ชั้น .........เลขที่............
๒. ชื่อ-สกุล ..........................................................................ชั้น .........เลขที่............
๓. ชื่อ-สกุล ..........................................................................ชั้น .........เลขที่............
๖๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๑ (สาหรับนักเรียน)
เรือ่ ง ความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์
สวัสดีครับคุณปู่
วันนีผ้ มมีปญ
ั หามาถามคุณปู่
ให้ช่วยหาค้าตอบครับ
คุณปู่รู้ไหมครับว่างานประดิษฐ์
มีความหมายว่าอย่างไรครับ

ได้สิหลาน
งานประดิษฐ์ หมายถึง งานที่เกิดจากการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ของมนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เพื่อความสวยงาม ประดับ
ตกแต่ง หรือเพื่อประโยชน์ใช้สอยไงล่ะครับ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๑

ผมอยากรู้ว่างานประดิษฐ์มี
อะไรบ้างครับ

เรามารู้จักประเภทของงานประดิษฐ์
กันเลยดีกว่าครับ

ประเภทงาน
ประดิษฐ์

ชิ้นงานประดิษฐ์

- รถลาก
- ว่าว
- กังหัน
- ตุ๊กตาสัตว์กระดาษปะ
- หุ่นมือ
- จรวด
ประเภทของเล่น
- ตุ๊กตาไทย (เปเปอร์มาเช่) - จิ๊กซอว์
- ลูกข่างไม้
- ตุ๊กตาสัตว์จากผ้า
- โทรศัพท์กระป๋อง - หน้ากาก
- ไม้แขวนเสื้อ
- แจกัน
- พาน
ประเภทของใช้ - ตะกร้า
- กระเป๋า
- กระจาด
- แกะสลักไม้ ฉลุไม้
- เสื่อกก
- แจกัน
- กรอบรูปลายไม้ ลายผ้าไทย
- โคมไฟ
ประเภทของตกแต่ง
- แจกันสาน
- แจกันกระเบื้อง
- ปลอกหมอน
- เข็มขัด
- ผ้าปูโต๊ะ
ประเภทเครื่องนุ่งห่ม - สร้อย
- ลายปักด้วยเมล็ดพืช - สไบ
- ผ้าทอ
- ลายปัก
- ผ้าถัก
- การจับจีบผ้าห้อยรอบโต๊ะ
- พวงมาลัย
ประเภทใช้ในงานพิธี - พวงหรีดดอกไม้กระดาษ
- พานพุ่ม
- บายศรี
- กระทง

๖๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๒ (สาหรับนักเรียน)
เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์
เรามารู้จักเครื่องมือที่ใช้ใน
งานประดิษฐ์กันเถอะครับ

๑. กรรไกร
การใช้ ตัดกระดาษ ตัดผ้า
การเก็บรักษา เก็บใส่ปลอกหรือซองให้เรียบร้อย
ถ้าไม่มีซองอาจใส่ในกล่องหรือลิ้นชัก
๒. ไม้บรรทัด
การใช้ วัดระยะหรือขีดเส้น
การเก็บรักษา เก็บใส่กล่องหรือซองให้เรียบร้อย

๓. มีดคัตเตอร์
การใช้ ตัดหรือกรีดกระดาษ
การเก็บรักษา ต้องเลื่อนใบมีดเก็บแล้วใส่ซองหรือปลอก
ให้เรียบร้อยหรืออาจเก็บไว้ในลิ้นชัก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๓

๔. ปืนยิงกาว
การใช้ ใช้ติดกระดาษ ไม้หรือพลาสติก
การเก็บรักษา ม้วนสายให้เรียบร้อยแล้วเก็บใส่กล่อง ลิ้นชัก
หรือแขวนไว้
๕. คีม
การใช้ คีบวัตถุสิ่งของ ตัดลวดหรือหมุนน็อต
การเก็บรักษา เช็ดด้วยผ้าแห้งให้สะอาด ทาด้วยน้้ามันกันสนิม
แล้วเก็บเข้ากล่องหรือแขวนไว้
๖. ค้อน
การใช้ ตอกตะปู
การเก็บรักษา เก็บเข้ากล่อง
๗. พู่กัน
การใช้ ระบายสี
การเก็บรักษา ล้างน้้าให้สะอาด วางนอนลงกับพื้นหรือ
เก็บใส่กระบอกโดยตั้งขนแปรงขึ้น
๘. เลื่อย
การใช้ ตัดไม้ขนาดใหญ่
การเก็บรักษา เช็ดด้วยผ้าแห้งให้สะอาด ทาด้วยน้้ามันกันสนิม
แล้วเก็บเข้ากล่องหรือแขวนไว้

ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒
๖๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙. กาว
การใช้ ติดกระดาษ ไม้
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้กาวแข็งตัว

๑๐. ดินสอ
การใช้ เขียน
การเก็บรักษา เก็บใส่กล่องดินสอ

๑๑. กรรไกรตัดกิ่ง
การใช้ ตัดกิ่งไม้เล็กๆ
การเก็บรักษา เช็ดด้วยผ้าแห้งให้สะอาด ทาด้วยน้้ามันกันสนิม
แล้วเก็บเข้ากล่องหรือแขวนไว้

๑๒. สว่าน
การใช้ เจาะไม้ พลาสติก เหล็ก
การเก็บรักษา เช็ดด้วยผ้าแห้งให้สะอาด ม้วนสาย
เก็บเข้ากล่อง

ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๕

ใบความรู้ที่ ๓ (สาหรับนักเรียน)

รู้จักการทางานอย่างเป็นระบบ
เกิดความคิดริเริ่ม

รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เรื่อง ความสาคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์
เพิ่มพูนรายได้

รู้จักประหยัด
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

๖๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

บ.

๐๑
๐๑
๐

ภาพงานประดิษฐ์จากเยื่อกระดาษ

กรอบรูป

ผอบใส่ของ

กล่องทิชชู่
กระจก
ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๗

ผอบใส่ของ

กล่องใส่ของ
ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒

๖๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ภาพงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

กวางน้อย

จักรยาน

ชิงช้าแสนสนุก

ตุ๊กตาคน

คนเล่นหมากรุก
ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๙

ตุ๊กตาคน

ปลาตีน

ที่มา : ภาพโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒

๗๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๑

แมงมุม

หมูอ้วน

นกกระยาง

ปลาทอง
ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒
๗๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ฝูงปลา

ต้นมะพร้าว

ดอกบัว

กระเป๋า

ที่มา : ภาพโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๓

ใบความรู้ที่ ๑ (สาหรับนักเรียน)
เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ประดับตกแต่ง (มดน้อย)
วัสดุอุปกรณ์
ที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะครับ

๑. เมล็ดกระบก

๓. ทะลายปาล์ม

๕. เมล็ดปาล์ม
๗๔

๒. เมล็ดสัก

๔. งาด้า

๖. ไม้บรรทัด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๐๑
๐

๗. ปากกาเคมี

๙. กรรไกร

๘. กาวร้อน

๑๐. แลคเกอร์สเปรย์

ขั้นตอนการประดิษฐ์มด

๑. ตัดทะลายปาล์มให้มีความยาว ๖ เซนติเมตร จ้านวน ๖ เส้น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๕

๒. แต้มกาวร้อนที่เมล็ดกระบก

๓. น้าเมล็ดสักมาติดเข้ากับเมล็ดกระบก

๔. แต้มกาวร้อนที่เมล็ดสัก

๗๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕. น้าเมล็ดสักมาติดอีก ๑ เมล็ด

๖. น้าทะลายปาล์มที่ตัดไว้แล้ว วัดให้มีความยาวจากโคน ๒ เซนติเมตร

๗. หักทะลายปาล์มตรงต้าแหน่งที่วัดไว้แต่ไม่ให้ขาดออกจากกันแล้วแต้มด้วย
กาวร้อน จะได้ขาของมด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๗

๘. น้าส่วนต่างๆ ของมดมาวางไว้เพื่อเตรียมประกอบเข้าด้วยกัน

๙. ใช้ปากกาเคมีท้าจุดส้าหรับที่จะติดขาทั้ง ๖ ขา

๑๐. แต้มกาวร้อนบริเวณที่จุดต้าแหน่งขา

๗๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑. ติดขาของมดทั้ง ๖ ขา

๑๒. ทากาวลาเท็กซ์ตรงต้าแหน่งที่จะติดตา ใช้เข็มจิ้มงาด้าติดลงบนกาวลาเท็กซ์
ที่ทาไว้ให้เป็นตาของมด

๑๓. แกะเส้นที่ห่อหุ้มเมล็ดปาล์มออกมาจ้านวน ๒ เส้น เพื่อใช้ท้าหนวดมด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๙

๑๔. ติดหนวดมดด้วยกาวลาเท็กซ์

๑๕. พ่นเคลือบเงาด้วยแลคเกอร์สเปรย์

ที่มา : ผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒
หมายเหตุ
๘๐

สามารถปรับใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นได้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เพลงมด
มด มด มด
มดมันตัวเล็กไม่เบา
ออกหากิน
หนู หนู จงจ้าไว้เอย

ท้านอง เพลงช้าง

หนูรู้จักมดหรือเปล่า
มีขายาว ยาว
มีบ้านใต้ดินเรียกว่ารัง

...............................................................................................................................
ที่มา : http://www.slideshare.net/ssuser81eadd/ss-8581638
นายสุวิทย์ สารีแก้ว โรงเรียนนาวังศึกษาวิช เลขที่ ๕๕ หมู่ ๑๓ ต้าบลนาเหล่า อ้าเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวล้าภู ๓๙๑๗๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง

★ ★ บ ๖.๒/ผ ๓-๐๑



บ ๖.๒/ผ ๓-๐๑

ให้นักเรียนส้ารวจเศษวัสดุภายในท้องถิ่นของนักเรียน แล้ววาดภาพประกอบ
พร้อมบอกชื่อและประโยชน์ที่สามารถน้ามาใช้ในงานประดิษฐ์ได้

๑. ชื่อ...........................................................................................
ประโยชน์ คือ..........................................................................

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

๒. ชื่อ...........................................................................................
ประโยชน์ คือ..........................................................................

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

๓. ชื่อ...........................................................................................
ประโยชน์ คือ..........................................................................

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

๔. ชื่อ...........................................................................................
ประโยชน์ คือ..........................................................................

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

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

๘๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๐๑

ใบงานที่ ๐๒

★ ★ บ ๖.๒/ผ ๓-๐๒



บ ๖.๒/ผ ๓-๐๒

เรื่อง การออกแบบของใช้

คาชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบของใช้จากเศษวัสดุ กลุ่มละ ๑ อย่าง พร้อมกับวาดภาพประกอบ

สมาชิกในกลุ่ม

๑. ชื่อ-สกุล ..........................................................................ชั้น .........เลขที่............
๒. ชื่อ-สกุล ..........................................................................ชั้น .........เลขที่............
๓. ชื่อ-สกุล ..........................................................................ชั้น .........เลขที่............
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๓

ใบความรู๎ที่ ๑ (สาหรับนักเรียน)
เรื่อง ประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช๎ทางานประดิษฐ์
๑. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในงานประดิษฐ์ของใช๎
ไดแก หวาย ไมไผ ไม เชือก ลวด ปูนปลาสเตอร กระดาษแข็ง ผา พลาสติก สี กาว
เเชลแล็ค แลกเกอร เปนตน วัสดุเหลานี้สามารถนํามาประดิษฐเปนของใชไดมากมาย
เชน ตะกราหิ้ว ตะกราผลไม ตะกราใสหนังสือ กระจาด กระดง เขง ชะลอม
ไมแขวนเสื้อ แจกัน ที่คั่นหนังสือ
๒.๑ คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในงานประดิษฐของใชตองมีคุณสมบัติดังนี้
ความแข็งแรง ทนทาน ความสวยงาม ลวดลาย ความออนนิ่ม ความมันวาว
ความเหนียว
๒.๒ อุปกรณที่ใชในงานประดิษฐ ไดแก มีด เลื่อย คีม กรรไกร และอุปกรณ
ที่ใชเฉพาะแตละงาน ไดแก เลื่อยตัด เหล็กหมาด ที่เลียดตอก มีดโต เหล็กกดลาย
มีดขูดผิว มีดจักตอก คีม มีดลบเหลี่ยม กุญแจเลื่อน มีดเหลา เปนตน
การเลือกใชและบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ตองมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น
เพราะวัสดุ มีความเหนียว ความแข็งและคม อาจเกิดอันตรายได จึงตองทําความ
รูจัก และศึกษาวิธีใชอุปกรณอยางดีกอนลงมือใช และตองคํานึงถึงความปลอดภัย
และการดูแลรักษาดวย
ขอบคุณข๎อมูลจาก
http://www.gerapatr.com/craftsmanship/index.php/application-of-knowledge-2/48-application-ofknowledge-2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ข๑ – ๓๓๐ ถนนสวรรณศร อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

๘๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู๎ที่ ๒ (สาหรับนักเรียน)
เรื่อง การออกแบบงานประดิษฐ์
ความหมายของการออกแบบ
การออกแบบ คือ การสรางสรรคสิ่งใหม และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของ
เดิมใหดียิ่งขึ้น ดวยการใชวัสดุ และวิธีการที่เหมาะสม ตามแบบแผนและจุดมุงหมาย
ที่ตองการ การออกแบบงานประดิษฐ เปนการสรางรูปลักษณของชิ้นงาน โดยอาศัย
ความคิดสรางสรรคความรู ความเขาใจ ในหลักการออกแบบและนํามาใช ทําให
การออกแบบชิ้นงานนั้น มีคุณคาและนาสนใจยิ่ง

แบบงานประดิษฐ์ได๎มาจาก
๑. การศึกษาแบบของงานที่ตนสนใจจากหนังสือ นิตยสารแลวทดลองปฏิบัติ
๒. การดัดแปลงแบบที่มีอยูเดิม หรือแบบตัวอยางโดยทําการศึกษาแบบ
จนเกิดความเขาใจ จึงปฏิบัติการสรางแบบ โดยการนําเอาแนวความคิดหรือความ
คิดสรางสรรคของตนเองไปผสมผสานทําใหไดแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะไมเหมือน
ใคร
๓. การออกแบบดวยตนเองคือการออกแบบที่เกิดจากแนวคิดของตนเองและ
ทดลองปฏิบัติ สรางแบบจนไดแบบที่สวยงาม เหมาะสมตามความตองการ
ขอบคุณข๎อมูลจาก
http://www.gerapatr.com/craftsmanship/index.php/application-of-knowledge-2/48-application-ofknowledge-2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ข๑ – ๓๓๐ ถนนสวรรณศร อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๕

★ ★ บ ๖.๒/ผ ๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑



บ ๖.๒/ผ ๔-๐๑

เรื่อง การสร้างของใช้
คาชี้แจง

ให้นักเรียนรายงานผลการสร้างของใช้ ตามหัวข้อต่อไปนี้

๑. งานประดิษฐ์นี้ มีชื่อว่า........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................

๓. ขั้นตอนการประดิษฐ์ มีดังนี้
๑)............................................................................................................................. .......................................
๒) .......................................................................................................................................... ........................
๓) ...................................................................................................................................................................
๔) ............................................................................................................................. ......................................
๕) ................................................................................................................................................... ................
๖) ...................................................................................................................................................................
๔. วิธีใช้ คือ............................................................................................................................. ..................................
๕. ประโยชน์ที่ได้รับจากงานประดิษฐ์ชิ้นนี้ คือ.....................................................................................................
๖. ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................

สมาชิกในกลุ่ม
๑. ชื่อ-สกุล ..........................................................................ชั้น .........เลขที่............
๒. ชื่อ-สกุล ..........................................................................ชั้น .........เลขที่............
๓. ชื่อ-สกุล ..........................................................................ชั้น .........เลขที่............
๘๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๐

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สู่เส้นทางเศรษฐี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน เวลา ๒๐ นาที
................................................................................

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

การประดิษฐ์ของไว้ใช้เองมีประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด
ก. สวยงามกว่าซื้อ
ข. ทนทานกว่าซื้อ
ค. ประหยัดรายจ่าย
การออกแบบ หมายถึงอะไร
ก. การลอกตามแบบ
ข. การคิดขึ้นใหม่
ค. การท้าตามตัวอย่าง
ข้อใดคือเศษวัสดุทางธรรมชาติในท้องถิ่น
ก. กระป๋องน้้าอัดลม
ข. กะลามะพร้าว
ค. หลอดกาแฟ
เครื่องมือที่ท้าจากโลหะ หลังจากใช้เสร็จแล้วท้าไมต้องทาด้วยน้้ามันก่อนจะน้าไปเก็บ
ก. เพื่อให้ดูเงางาม
ข. ป้องกันสนิม
ค. เพื่อให้เครื่องมือดูใหม่อยู่เสมอ
เศษวัสดุที่หาได้ง่ายที่สุดคือข้อใด
ก. กระดาษ
ข. โฟม
ค. เศษเหล็ก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๗

๖.

หลักส้าคัญของการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้คือข้อใด
ก. ความทันสมัย
ข. ความสวยงาม
ค. ประโยชน์ใช้สอย
๗. งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยมีกี่ประเภท
ก. ๕ ประเภท
ข. ๔ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
๘. ใครใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม
ก. เด็กชายสมชายใช้ค้อนตอกตะปู
ข. เด็กหญิงมาลีใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษ
ค. เด็กหญิงกานดาใช้กรรไกรตัดโฟม
๙. ถ้านักเรียนต้องการวัดความยาว จะเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. กรรไกร
ข. ไม้บรรทัด
ค. เลื่อย
๑๐. เครื่องมือที่เหมาะสมที่จะน้ามาตัดกระดาษแข็งคือข้อใด
ก. คัตเตอร์
ข. พร้า
ค. เลื่อยฉลุ

๘๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการเรียนรูหนวยบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวยที่ ๘ : สุนทรียศิลป

หนวยยอยที่ ๑
กําเนิดงานศิลป

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยบูรณาการการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน

คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครือ่ งหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง
คาตอบเดียว
๑. ข้อใดมีรูปร่างใกล้เคียงกันมากที่สุด
ก. มะนาว แตงกวา
ข. มะม่วง ส้มเขียวหวาน
ค. ส้มเขียวหวาน มะนาว
๒. ภาพในข้อใดใช้เส้นตรงอย่างเดียว
ก. กระท่อม ต้นไม้
ข. กระท่อม ทุ่งนา
ค. ต้นไม้
แม่น้า
๓. รูปทรงในข้อใดที่ต่างจากพวก
ก. ไข่
แตงโม
ข. ไข่
แตงกวา
ค. ส้มโอ
ส้มเขียวหวาน
๔. เสียงในข้อใดมีแหล่งกาเนิดจากเครื่องดนตรี
ก. น้าตก
ตีกลอง
ข. ตีฉิ่ง
นกร้อง
ค. ตีกลอง ตีฉิ่ง
๕. ข้อใดไม่ใช่เสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น
ก. กริ๊ง ! กริ๊ง !
ข. ปัง ! ปัง !
ค. ซ่า ! ซ่า !

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๓

๖. การทาเสียงเลียนแบบลิง ต๎องเปลํงเสียงอยํางไร
ก. อู๏ดๆ
ข. โฮํงๆ
ค. เจี๊ยกๆ
๗.

จากภาพเป็นเครื่องดนตรีประเภทใด
ก. เครื่องดีด
ข.

เครื่องตี

ค

เครื่องสี

๘. คุณคําที่ได๎รับจากการละเลํนพื้นบ๎าน คือข๎อใด
ก. คุณคําด๎านสังคม
ข. คุณคําด๎านวัฒนธรรม
ค. ถูกทุกข๎อ
๙. การละเลํนพื้นบ๎านมีลักษณะการเลํนเป็นแบบใด
ก. การละเลํนเป็นกลุํม
ข. การละเลํนเดี่ยว
ค. การละเลํนเป็นคูํ
๑๐. ประโยชน์ที่นักเรียนได๎รับจากการเลํนของเด็กไทยคือข๎อใด
ก. ทาให๎รํางกายแข็งแรงและมีทักษะในการเคลื่อนไหวที่ดี
ข. ทาให๎เกิดพัฒนาการด๎านอารมณ์และสังคม
ค. ถูกทุกข๎อ

๙๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๑
่ ๐๑ตงําย ๆ
เรื่อง รูปใบงานที
ทรงเรขาคณิ

๘.๑/ผ ๑-๐๑
★ ★ บ บ๘.๑/ผ๑-๐๑
บ ๘.๑/ผ๑-๐๑

เรื่อง รูตปทีทรงเรขาคณิ
ยๆ
คาชี้แจง ให๎นักเรียนวาดรูปทรงเรขาคณิ
่นักเรียนรู๎จักมา ต๕งําภาพ
คาชี้แจง ให๎นักเรียนวาดรูปทรงเรขาคณิตที่นักเรียนรู๎จักมา ๕ ภาพ

ชื่อ ..................................................................................ชั้น ........................ เลขที่ ......................
ชืโรงเรี
่อ ..................................................................................ชั
เลขที่ ......................
ยน ....................................................................... จั้นงหวั........................
ด ....................................................
โรงเรียน ....................................................................... จังหวัด ....................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๕

ใบงานที่ ๐๑

๘.๑/ผ ๒-๐๑
★ ★ บบ๘.๑/ผ๒-๐๑

เรื่อง ธรรมชาติแสนสวย
คาชี้แจง ให๎นักเรียนวาดภาพลายเส๎นธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมที่นักเรียนชอบให๎สวยงาม

ชื่อ .......................................................................... ชั้น......................... เลขที่ .............................
โรงเรียน .................................................................. จังหวัด .........................................................

๙๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๑/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ.๘.๑/ผ.๓-๐๑

เรื่อง กาเนิดเสียงดนตรี



คาชี้แจง ให๎นักเรียนดูภาพตํอไปนี้ แล๎วบอกวํามีเสียงร๎องอยํางไร (๑๐ คะแนน)

………………………………
๑.……………………………

…………………………........
๒.……………………………

………………………….……………
๓.……………………………………

……………………………………
๔.…………………………………

…………………....………….…
๕.…………………………………

………………..……………………
๖.……………………………………

………………………………………..
๗.………………………………………

................................................
๑๐.……………………………………

……………………………
๘……………………………

……………………………………
๑๑……………………………...

……………………………………
๙.………………………………

………………………………….
๑๒......................................

ชื่อ ......................................................................... ชั้น......................... เลขที่ .............................
โรงเรียน ................................................................. จังหวัด .........................................................
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๗

ใบงานที่ ๐๒



๓-๐๒๓-๐๒
บ ๘.๑/ผ
★ ★บ.๘.๑/ผ

เรื่อง ลักษณะและคุณสมบัติของเสียง

คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคุณลักษณะของเสียงที่กาหนดให้ เติมลงให้ตรงกับภาพให้ถูกต้อง
เสียงสูง

เสียงต่า

เสียงดัง

เสียงเบา

………………………….
………………………….

………………………...…
…………………………..

……………………….
……………………..

………………………..
……………………….

……………………….
………………………

……………………….
……………………..

………………………..
……………………….

……………………….
………………………

……………...............…………..
……..............………………….

………………………................
………...............………………

…………………........…….
…………….........………..

๙๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

………………………..
…………………………

ใบงานที่ ๐๓

๘.๑/ผ ๓-๐๓
★ ★ บบ.๘.๑/ผ.๓-๐๓




เรื่อง รูปรํางลักษณะของเครื่องดนตรีไทย
คาชี้แจง ให๎นักเรียนวาดภาพเครื่องดนตรีไทย และสากล ที่นักเรียนชืน่ ชอบมา อยํางละ
๑ ชนิด แล๎วเติมข๎อความลงในชํองวํางให๎ถูกต๎องพร๎อมระบายสีให๎สวยงาม
เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีสากล

๑. เครื่องดนตรีชนิดนี้ คือ ..............................
๒. มีลักษณะคล๎าย...........................................
๓. นักเรียนชอบเสียงเพราะ ............................
………………………………………………………………

๑. เครื่องดนตรีชนิดนี้ คือ ............................

๒. มีลักษณะคล๎าย.........................................
๓. นักเรียนชอบเสียงเพราะ .........................
………………………………………………………..……

ชื่อ ......................................................................... ชั้น......................... เลขที่ .............................
โรงเรียน ................................................................. จังหวัด .........................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๙

ใบความรู๎สาหรับครูและนักเรียนที่ ๑
เรื่อง กาเนิดเสียงดนตรี
การกาเนิดของเสียง
เสียงตําง ๆ ที่เราได๎ยินมาจากแหลํงกาเนิดที่แตกตํางกัน จึงมีลักษณะที่แตกตํางกันแหลํงกาเนิด
เสียงมาจากแหลํงกาเนิด ๒ ทางได๎แกํ
๑. เสียงจากธรรมชาติ เป็นเสียงที่มาจากแหลํงธรรมชาติตําง ๆ ที่อยูํรอบตัวเรา เชํน เสียงนกร๎อง
เสียงสุนัขเหํา เสียงน้าตก เสียงฟ้าร๎อง เสียงฝนตก เป็นต๎น
๒. เสียงจากสิ่งประดิษฐ์และการกระทาของมนุษย์ นอกจากเสียงธรรมชาติแล๎ว ยังมีเสียงอื่น
ที่เป็นแหลํงกาเนิดเสียงอีกคือ เสียงจากสิ่งประดิษฐ์ตําง ๆ และเสียงที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์
๒.๑ เสียงจากสิ่งประดิษฐ์ตําง ๆ ที่มนุษย์สร๎างขึ้นมาบางสิ่ง สามารถเปลํงเสียงออกมาได๎ เชํน
รถยนต์ นกหวีด โทรศัพท์ เป็นต๎น
๒.๒ เสียงจากการกระทาของมนุษย์ การกระทาบางอยํางของมนุษย์ก็ทาให๎เกิดเสียงด๎วย
เหมือนกัน เชํน การดีด การสี การตี การเป่า ซึ่งการกระทาเหลํานี้เป็นต๎นกาเนิด
เสียงดนตรี อีกด๎วย
สีสันของเสียง
สีสันของเสียง หมายถึง คุณลักษณะของเสียงที่แตกตํางกัน ซึ่งคุณลักษณะดังกลําว
ทาให๎เกิดความรู๎สึกแตกตํางกันด๎วยกัน เสียงนกมีความไพเราะมีความรู๎สึกเพลิดเพลิน เสียงฟ้าร๎องเสียง
ดังมาก มีความรู๎สึกตกใจ หวาดกลัว มนุษย์ได๎นาความรู๎เรื่องสีสันของเสียงมาใช๎เลํนดนตรีแตํละชนิด
มาบรรเลงผสมผสานกัน จนเกิดเป็นเสียงที่ไพเราะ และกลมกลืนกัน

๑๐๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู๎สาหรับครูและนักเรียนที่ ๒
เรื่อง กาเนิดเสียงดนตรี
คุณสมบัติของเสียงดนตรี
เสียงดนตรีเกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรี การขับร๎องของคนเรา หรือการดีด สี ตี
เป่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล๎วทาให๎เกิดเสียงสูง – ต่า อยํางเป็นระบบ เป็นจังหวะทานองตํอเนื่องกัน
๑. เสียงดังหรือเบา เสียงดนตรีจะมีลักษณะดังหรือเบา ขึ้นยูํกับการบรรเลงและลักษณะ
ของเครื่องดนตรีชนิดนั้น
๒. เสียงสั้นหรือยาว
เสียงสั้น คือ เสียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไมํนาน
เสียงยาว คือ เสียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลานาน ๆ
เสียงดนตรีจะมีความสั้นหรือยาวขึ้นอยูํกับวิธีการบรรเลงและลักษณะของเสียงดนตรี รวมถึง
องค์ประกอบของเพลง
๓. เสียงสูงหรือต่า
เสียงสูง คือ เสียงที่มีความถี่ในการสั่นมาก
เสียงต่า คือ เสียงที่มีความถี่ในการสั่นน๎อย
เสียงดนตรีจะสูงหรือต่าขึ้นอยูํกับทานองดนตรี วิธีการบรรเลง และลักษณะ ของเสียงดนตรี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๑

ใบความรู๎สาหรับครู และนักเรียนที่ ๓
เรื่อง กาเนิดเสียงดนตรี
เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างสรรค์ขึ้นตามศิลปวัฒนธรรมดนตรีของไทยที่มีรูปแบบ
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทย
โดยนิยมแบ่งตามอากัปกิริยา ของการบรรเลง เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า เครื่องดนตรีแต่ละ
ชนิด มักถูกออกแบบสร้างสรรค์ให้มีรูปร่าง ลักษณะแตกต่างกันตามจุดประสงค์การใช้งาน ทาให้เครื่อง
ดนตรีแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีเสียงแตกต่างกันไป
๑. รูปร่าง ลักษณะเครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรีไทย แต่ละชนิดมีรูปร่าง ลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน
ประเภทของเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท ดังนี้
ประเภทเครื่องดีด เป็นเครื่องสายที่มีกะโหลก เสียง และใช้นิ้วมือ หรือไม้ดีดสายให้สั่นสะเทือน
จนเกิดเป็นเสียงเช่น พิณ กระจับปี่ จะเข้ ซึง เป็นต้น

กระจับปี่หรือพิณ

๑๐๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๓

เครื่องดนตรีสากล
๑. เครื่องสาย
เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทาให้เกิดเสียงโดยการทาให้สายสั่นสะเทือนสายที่ใช้เป็นสายโลหะ
หรือสายเอ็น เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย แบ่งตามวิธีการเล่นเป็น ๒ จาพวก คือ
๑.๑ เครื่องดีด ได้แก่ กีตาร์ แบนโจ ฮาร์ป ๒.๒ เครื่องสี ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา

๒. เครื่องเป่าลมไม้
เครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามวิธีทาให้เกิดเสียงเป็น ๒ ประเภท คือ
๒.๑ จาพวกเป่าลมผ่านช่องลม ได้แก่ เรคอร์เดอร์ ปิคโคโล ฟลูต
๒.๒ จาพวกเป่าลมผ่านลิ้น ได้แก่ คลาริเน็ต แซกโซโฟน

๓. เครื่องเป่าโลหะ
เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทาให้เกิดเสียงโดยการเป่าลมให้ผ่านริมฝีปากไปปะทะกับช่องที่เป่า
ได้แก่ ทรัมเป็ต ทรอมโบน เป็นต้น

๔. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี
เครื่องดนตรีประเภทตี คือ
๔.๑ เครื่องตีที่ทาทานอง ได้แก่ ไซโลไฟน
เบลไลรา ระฆังรา
๔.๒ เครื่องตีที่ทาจังหวะ ได้แก่ ทิมปานี
กลองใหญ่ กลองแตร็ก ทอมบา กลองชุด

๑๐๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๑



บ ๘.๑/ผ ๔-๐๑
★ ★ บ.๘.๑/ผ.๔-๐๑

เรื่อง การเลียนแบบทําทางสัตว์
คาชี้แจง ให๎นักเรียนแสดงทําเลียนแบบทํากบ ไกํ และเป็ด
๑. นักเรียนทุกคนแสดงทําทางเลียนแบบกบกระโดด พร๎อมสํงเสียงร๎อง อ๏อบ อ๏อบๆ ๆ
๒. นักเรียนทุกคนทาทําทางให๎คล๎ายไกํ และแสดงกิริยา การคุ๎ยดิน การจิกอาหาร การตีปีก
๓. ให๎นักเรียนทาทําทางเลียนแบบการเดินของเป็ด พร๎อมร๎องเพลงประกอบ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๕

ใบความรู๎สาหรับครูและนักเรียนที่ ๑
หนํวยการเรียนรู๎บใบความรู
ูรณาการทีส่ ๘ําหรั
สุนบทรี
ลป์ กหนํ
ครูยแศิละนั
เรีวยยยํ
นทีอ่ ยที๑่ ๑ กาเนิดงานศิลป์

หนแผนการเรี
วยการเรียยนรู
สุนาเนิ
ทรียดศินาฏศิ
ลป หน
่ ๑ กําเนิดงานศิ
นรูบ๎ทูรี่ ณาการที
๔ เรื่อง ่ ๘การก
ลป์วแยย
ละสิอยที
่งเคารพในนาฏศิ
ลป์ลป
นาฏศิลป์ยนรู
(นาด
) ThaiาเนิDance
อนร่งเคารพในนาฏศิ
าของมนุษย์ที่ดูแล๎วลป
แผนการเรี
ที่ ๔- ตะเรื่อ-ง สินการกํ
ดนาฏศิคือลปการฟ้
และสิ

มีความอํอนช๎อยงดงาม และเป็นการฟ้อนราโดยการเคลื่อนไหวของอวัยวะทุกสํวนของรํางกายตาม
นาฏศิลป (นาด - ตะ - สิน ) คือ การฟอนรําของมนุษยที่ดูแลวมีความออนชอยงดงาม และ
จังหวะของเครื่องดนตรีในแตํละท๎องถิ่นแตํละชาติ ภาษาและตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ซึ่ง
เปนการฟอนรําโดยการเคลื่อนไหวของอวัยวะทุกสวนของรางกายตามจังหวะของเครื่องดนตรีในแตละ
ทาให๎ผู๎ชมเกิดความเพลิดเพลิน
ทองถิ่นแตละชาติ ภาษาและตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งทําใหผูชมเกิดความเพลิดเพลิน
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
ประวัติความเปนมาของนาฏศิลปไทย
นาฏศิลป์ไทย เป็นศิลปะแหํงการฟ้อนรา ที่มีสมมติฐานมาจากธรรมชาติ แตํได๎รับการตกแตํง
ลปไทย่งขึเป
ศิลปะแห
อนรํสะเทื
า ทีอ่มนใจแกํ
ีสมมติผฐานมาจากธรรมชาติ
และปรับปรุนาฏศิ
งให๎งดงามยิ
้น นจนกํ
อให๎เกิงดการฟ
อารมณ์
ู๎ดูผู๎ชม โดยแท๎จริงแล๎วแตไดรับการตกแตง
และปรัอนร
บปรุ
่งขึ้น จนก่ออนไหวอวั
ใหเกิดอารมณ
นใจแกษผย์ูดูผเชํูชนม แขน
โดยแท
ริงแล
วการฟอนรําก็คือ
การฟ้
าก็งคใหืองศิดงามยิ
ลปะของการเคลื
ยวะตําสงะเทื
ๆ อของมนุ
ขา จเอว
ไหลํ
ศิลาปะของการเคลื
่อนไหวอวั
ยวะตทาี่เงป็ๆนพืของมนุ
ษย้อเช
ขา เอว
าตา ฯลฯ
ดวยเหตุ
รรมชาติ
หน๎
ตา ฯลฯ ด๎วยเหตุ
นี้ธรรมชาติ
้นฐานเบื
งต๎นนแขน
ของการฟ้
อนรไหล
าจึงหน
มาจากอิ
ริยาบทตํ
าง ๆนี้ธของ
ที่เปษนย์พืได๎้นฐานเบื
งตนนของการฟ
มนุ
แกํ ยืน้อเดิ
นั่ง นอน อเป็นรํนาต๎จึนงมาจากอิริยาบทตาง ๆ ของมนุษย ไดแก ยืน เดิน นั่ง นอน เปนตน
สิ่งเคารพในนาฏศิลป์
๑. รูปพระพิฆเนศวร
๑

พระพิฆเนศวร เป็นเทพแหํงความรู๎ สติปัญญา ศิลปศาสตร์ เป็นใหญํเหนืออุปสรรคพระ
พิฆเนศวรเป็นเทพแหํงปราชญ์และความรอบรู๎ตําง ๆ เป็นเทพแหํงขจัดอุปสรรคความขัดข๎อง เฉลียว
ฉลาดมีคุณธรรม

๑๐๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒. รูปพระภรตฤาษี (พํอแกํ)

พระภรตฤาษี เป็นฤาษีตนหนึ่งที่วงการนาฏศิลป์เคารพบูชา ทํานพระภรตฤษี เป็นผู๎จดบันทึก
ทําราตามตานานพระพรหมผู๎เป็นเจ๎าจนเกิดตาราทําราที่เรียกวํา “ภรตศาสตร์” หรือ “นาฏยศาสตร์”
เกิดขึ้น ซึ่งตานานเกี่ยวข๎องกับการฟ้อนรามีหลายตานานที่กลําวแตกตํางกันออกไปเชํนกัน พระฤาษีครู
และเครื่องหมายแหํงความกตัญญูรู๎คุณอาจารย์พํอแกํเป็นคาสามัญใช๎ในวงการโขนละคร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๗

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๒

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์
แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง การเลียนแบบท่าทางสัตว์
การเลียนแบบท่าทางของสัตว์ในเชิงนาฏศิลป์ไทย คือ การนาท่าทางการเคลื่อนไหวที่เป็น
ลักษณะเด่นของสัตว์ที่เลียนแบบได้สอดแทรกลีลาการยักเยื้องทางนาฏศิลป์เข้าไป เพื่อให้เกิดความอ่อน
ช้อย งดงาม เช่น
๑. การแสดงท่าทางเลียนแบบกบ
กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า ที่มีความเป็นอยู่ใกล้ชิดชีวิตไทย โดยเฉพาะในชนบทเวลาฝนตกเรา
มักจะได้ยินเสียงกบร้อง อ๊อบ อ๊อบ อ๊อบ กบเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างและอากัปกิริยาเคลื่อนไหวน่ารัก มีขา
๒ คู่ ขาหน้าเล็ก มีนิ้วที่มองเห็นชัดเพียง ๔ นิ้ว นิ้วหัวแม่มือ เป็นตุ่มเล็ก ๆ ส่วนขาหลังแข็งแรงมาก
ข้อเท้ายาว โคนขาใหญ่ ระหว่างนิ้วมือมีหนังบาง ๆ ยึดติดกันสาหรับว่ายน้า มีรูจมูก ๒ รู ใช้สาหรับ
ดมกลิ่น กบเป็นสัตว์มีผิวหนังเรียบ ไม่มีปมเหมือนคางคก กบมีตาสองตา
๒. การแสดงท่าทางเลียนแบบไก่
ในการแสดงท่าทางเลียนแบบไก่ นั่งยอง ๆ เขย่งส้นเท้า กาหมัดทั้งสองแล้วกระพือรักแร้เข้า
ออก (ตีปีก) พร้อมทั้งกระโดดและตีปีกไปด้วย เดินย่างเท้าเหยาะ ๆ มือขวาจีบปลายนิ้วชี้ออกวาง
ระดับปาก (เป็นจะงอย) มือซ้ายจีบปลายมือชี้ออกวางระดับก้น (หาง) ขยับเท้าปัดออกด้านข้างสลับกัน
(ท่าคุ้ยเขี่ยดิน) ย่อเข่าลงมาก ๆ โน้มตัวไปข้างหน้า ส่งมือจิกไปข้างหน้า (จิกอาหาร)เป็นต้น
๓. การแสดงท่าทางเลียนแบบเป็ด
เป็ดเป็นสัตว์ปีกมีหลายพันธุ์ ลักษณะของเป็ด มีปีก ๒ ปีก ขา ๒ ขา แข็งมีเกล็ด
คอยาว ปากแข็งแรงจึงไม่ต้องมีฟัน
เพลงเป็ด
ยามเมื่อเป็ดมันเดินไป
มองแล้วไม่น่าดูเลย
จาไว้เถิดเพื่อนเอ๋ย เอ๋ย
จงอย่าเดินให้เหมือนเป็ด
๔. การแสดงท่าทางเลียนแบบกระต่าย
กระต่ายเป็นสัตว์ ๔ เท้า หูยาว มีขนสีต่าง ๆ เช่น สีดา สีน้าตาล สีเทา และสีขาว
สะอาด ดวงตาสีแดง หางเป็นพวงกลม เลี้ยงลูกด้วยน้านม กินหญ้าและผักเป็นอาหาร วิ่งด้วยการ
กระโดดและเป็นสัตว์ที่ขี้ตื่นตกใจ

๑๐๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยบูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน

คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๑. ข้อใดมีรูปร่างใกล้เคียงกันมากที่สุด
ก. มะนาว แตงกวา
ข. มะม่วง ส้มเขียวหวาน
ค. ส้มเขียวหวาน มะนาว
๒. ภาพในข้อใดใช้เส้นตรงอย่างเดียว
ก. กระท่อม ต้นไม้
ข. กระท่อม ทุ่งนา
ค. ต้นไม้
แม่น้า
๓. รูปทรงในข้อใดที่ต่างจากพวก
ก. ไข่
แตงโม
ข. ไข่
แตงกวา
ค. ส้มโอ
ส้มเขียวหวาน
๔. เสียงในข้อใดมีแหล่งกาเนิดจากเครื่องดนตรี
ก. น้าตก
ตีกลอง
ข. ตีฉิ่ง
นกร้อง
ค. ตีกลอง ตีฉิ่ง
๕. ข้อใดไม่ใช่เสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น
ก. กริ๊ง ! กริ๊ง !
ข. ปัง ! ปัง !
ค. ซ่า ! ซ่า !
๖. การทาเสียงเลียนแบบลิง ต้องเปล่งเสียงอย่างไร
ก. อู๊ดๆ
ข. โฮ่งๆ
ค. เจี๊ยกๆ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๙

๗

จากภาพเป็นเครื่องดนตรีประเภทใด
ก. เครื่องดีด
ข. เครื่องตี
ค. เครื่องสี

๘. คุณค่าที่ได้รับจากการละเล่นพื้นบ้าน คือข้อใด
ก. คุณค่าด้านสังคม
ข. คุณค่าด้านวัฒนธรรม
ค. ถูกทุกข้อ
๙. การละเล่นพื้นบ้านมีลักษณะการเล่นเป็นแบบใด
ก. การละเล่นเป็นกลุ่ม
ข. การละเล่นเดี่ยว
ค. การละเล่นเป็นคู่
๑๐. ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการเล่นของเด็กไทยคือข้อใด
ก. ทาให้ร่างกายแข็งแรงและมีทักษะในการเคลื่อนไหวที่ดี
ข. ทาให้เกิดพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม
ค. ถูกทุกข้อ

๑๑๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยยอยที่ ๒
จินตนาการหรรษา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๑

แบบทดสอบ หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์
หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน

คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๑. จากภาพ

ข้อใดเป็นรูปร่าง รูปทรงที่นักเรียนเห็น

ก.

ข.
ค.
๒. อุปกรณ์ใดเหมาะสมสาหรับการร่างภาพ
ก. ดินสอ HB (ดินสอที่ใช้เขียน)
ข. ดินสอ EE (ดินสอแรเงา)
ค. ปากกา
๓. การสร้างภาพปะติด ขั้นตอนแรกควรทาอะไร
ก. ออกแบบภาพ
ข. เตรียมวัสดุ
ค. ฉีกกระดาษเป็นรูป
๔. ข้อใดเป็นวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับงานปั้นทั้งหมด
ก. ดินสอ กาว น้า
ข. ดินน้ามัน ปากกา ไม้บรรทัด
ค. ดินเหนียว น้ามัน ดินน้ามัน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๓

๕. การขับร้องเพลงในข้อใดถูกต้อง
ก. เปล่งเสียงตามระดับเสียงของทานอง
ข. เปล่งเสียงตามระดับเสียงของเครื่องดนตรี
ค. เปล่งเสียงตามระดับเสียงของตัวเอง
๖. การร้องเพลงตรงตามจังหวะและทานองจะเป็นอย่างไร
ก. ทาให้ความหมายของบทเพลงดีขึ้น
ข. ทาให้บทเพลงไพเราะน่าฟัง
ค. ทาให้บทเพลงมีจังหวะและทานองแปลกใหม่
๗. ข้อใดไม่ใช่นาฏยศัพท์
ก. ท่าอาย
ข. ล่อแก้ว
ค. จรดเท้า
๘.

จากภาพเป็นภาษาท่านาฏศิลป์ตามข้อใด
ก. เธอ
ข. ฉัน
ค. ท่าน
๙. การฝึกเคลื่อนไหวประกอบเพลงมีประโยชน์อย่างไร
ก. ทาให้มีสมาธิดีขึ้น
ข. ทาให้ร่างกายแข็งแรง
ค. ทาให้จิตใจเงียบสงบ

๑๐. การแสดงนาฏศิลป์ข้อใด ต้องใช้ภาษาท่า
ก. ระบา
ข. รา
ค. โขน

๑๑๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๒/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๘.๒/ผ๑-๐๑

เรื่อง วาดภาพตามจินตนาการ

คาชี้แจง ให้นักเรียนต่อเติมภาพตามจินตนาการให้สมบูรณ์

ชื่อ ................................................................................. ชัน้ .......................... เลขที่ .................................
โรงเรียน ......................................................................... จังหวัด ................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๕

★ ★ บ ๘.๒/ผ ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๘.๒/ผ๒-๐๑

เรื่อง ศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่นที่ฉันรู้จัก
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพแล้ว เขียนชือ่ ภาคต่าง ๆ ของไทย(ภาคเหนือ, ภาคกลาง,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้) ที่มีงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นนั้น ๆ ลงใต้ภาพ

๑. ......................................................................

๒. ....................................................................

๓. ............................................................................

๔. ..................................................................

๕. .......................................................................

๖. ...................................................................

๑๑๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗. ......................................................................

๘. .....................................................................

๙. ...................................................................

๑๐. ..................................................................

ที่มา รวม Website
๑. www.museum.socanth.tu.ac.th

๒.

www.suttinai.wordpress.com

๓. www.moohin.com

๔.

www.board.postjung.

๕. www.gotoshew.com

๖. www.2.tat.or.th

๗. www.thaiticketmajor. com

๘. www.openbase.in.th

๙.

๑๐.

www.dooasia.com

www.phasook.com

ชื่อ .................................................................................. ชั้น ............................. เลขที่...............
โรงเรียน........................................................................... จังหวัด ................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๗

๘.๒/ผ ๒-๐๑
★ ★ บบ๘.๒/ผ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง สัตว์ที่ฉันชอบ

คาสั่ง ๑. ให้นักเรียนปั้นดินน้ามันเป็นรูปสัตว์ที่นักเรียนชอบให้สวยงาม และให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปั้นที่ถูกต้อง
๒. นาเสนอผลงาน

ชื่อ .................................................................................. ชั้น ............................. เลขที่...............
โรงเรียน........................................................................... จังหวัด ................................................

๑๑๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

บ ๘.๒/ผ
๓-๐๒
/ผ.๓-๐๒
★ ★ บ.๘.๒

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง ท่องกลอน ร้องเพลง

๑/2

คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคากลอนพร้อมทั้งร้องเพลงให้ถูกต้อง
รักษาป่า
นกเอยนกน้อยน้อย
ขนขาวราวสาลี
ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง
มีป่าพาสุขใจ
ผู้คนไม่มีโรค
อากาศไร้พิษสาร
คนสัตว์ได้พึ่งป่า
สิ้นป่าเหมือนสิ้นใจ

บินล่องลอยเป็นสุขศรี
อากาศดีไม่มีภัย
ฟ้าสีทองอันสดใส
มีต้นไม้มีลาธาร
นับว่าเป็นโชคสุขสาราญ
สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจ
มารักษาป่าไม้ไทย
ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน
นภาลัย สุวรรณธาดา ผู้แต่ง

ชื่อ .................................................................................. ชั้น ............................. เลขที่...............
โรงเรียน........................................................................... จังหวัด ................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๙

บ ๘.๒/ผ ๓-๐๔
★ ★ บ.๘.๒/ผ.๓-๐๔

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง ร้องราทาเพลง
ชี้แจง ให้นักเรียนฝึกอ่านเพลงชาติไทย ให้คล่องและถูกต้อง
เพลงชาติไทย
เนื้อร้อง พ.อ.หลวงสารานุประพันธ์
ทานอง พระเจนดุริยางค์
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน

อยู่ดารงคงไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี

เถลิงประเทศ ชาติไทยทวี มีชัย ชโย

๑๒๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

บ ๘.๒/ผ ๓-๐๓
★ ★ บ.๘.๒/ผ.๓-๐๓

ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง ร้องราทาเพลง
คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาสาระของเพลง
๑. ชื่อเพลง.....................................................................................................................
๒. เพลงนี้มีความหมายอย่างไร ......................................................................................
....................................................................................................................................
๓. เพลงนี้มีคุณค่า ประโยชน์อย่างไร...............................................................................
......................................................................................................................................
๔. เพลงนี้ให้ความรู้สึกอย่างไร..........................................................................................
.....................................................................................................................................

ชื่อ .................................................................................. ชั้น ............................. เลขที่...............
โรงเรียน........................................................................... จังหวัด ................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๑

แผนภูมิที่ ๑ บทกลอนนี่ของฉัน
เรื่อง ร้องราทาเพลง
แผนภูมิบทกลอนนี่ของฉัน
นี่ของของเธอ
+
+
มันสับเปลี่ยนกัน
+
+
นี่ของของเธอ
+
+
ฉันนี้เก็บได้
+ +

๑๒๒

นี่ของของฉัน
+
+
ฉันคืนให้เธอ
+
+
ที่ทาตกไว้
+ +
นามาให้เธอ
+ +

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แผนภูมิที่ ๒ เพลงและจังหวะในการร้องเพลง
เรื่อง ร้องรา ทาเพลง
เพลงแมงมุมลาย
แมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน วันหนึ่งมันถูกฝน ไหลหล่นจากบนหลังคา
พระอาทิตย์ส่องแสง น้าแห้งเหือดไปลับตา
มันรีบไต่ขึ้นฝา หันหลังมาทาตาลุกวาว
เนื้อร้อง คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
ช้าง ช้าง ช้าง
ช้างมันตัวโตไม่เบา
สองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่า งา
เนื้อร้อง-ทานอง สุกรี ไกรเลิศ
จะจับปูดา ขยาปูนา
สนุกจริงเอยแล้วเลยนอนเปล
เนื้อร้อง-ทานอง สุกรี ไกรเลิศ
ก้าบ ก้าบ ก้าบ ก้าบ
ตาก็จ้องแลมอง
ก้าบ ก้าบ ก้าบ ก้าบ
ตาก็จ้องแลดู

เพลงชาง

ทานอง พม่าเฃว

หนูรู้จักช้างหรือเปล่า
จมูกมันยาวเรียกว่า งวง
มีหูมีตาหางยาว
เพลงจับปูดํา
จะจับปูม้าเลยไปคว้าเอาปูทะเล
ชะโอละเห่ นอนในเปลให้หลับไป
เพลงเป็ดอาบน้า
เป็ด อาบน้าในคลอง
เพราะในคลองมีหอยปลาปู
เป็ด อาบน้าในคู
เพราะในคูมีหอยปูปลา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๓

★ ★ บ ๘.๒/ผ ๔-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

บ ๘.๒/ผ.๔-๐๒

เรื่อง ความหมายและระดับเสียงดนตรี

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์แทนเสียงตัวโน้ตดนตรีไทย

จากระดับเสียงต่าไประดับเสียงสูง จากระดับเสียงสูงไประดับเสียงต่า

ชื่อ ....................................................................................... ชั้น .......................... เลขที่ .............
โรงเรียน ............................................................................... จังหวัด ...........................................

๑๒๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๒/ผ ๔-๐๕
บ ๘.๒/ผ.๔-๐๕

ใบงานที่ ๐๕

เรื่อง สัญลักษณ์แทนเสียงดนตรี
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเกีย่ วกับสัญลักษณ์ดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล

สัญลักษณ์แทนเสียง
ดนตรีไทยและดนตรีสากล

ชื่อ ....................................................................................... ชั้น .......................... เลขที่ .............
โรงเรียน ............................................................................... จังหวัด ...........................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๕

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๑
เรื่อง เสียงดนตรี
แผนภาพขั้นบันไดระดับเสียงดนตรี

จากระดับเสียงสูงไประดับเสียงต่า

จากระดับเสียงต่าไประดับเสียงสูง

๑๒๖

สัญลักษณ์แทนระดับเสียงดนตรีไทย ได้แก่

ด

ร

สัญลักษณ์แทนระดับเสียงดนตรีไทย ได้แก่

โด เร

มี ฟา ซอล ลา ที

สัญลักษณ์แทนระดับเสียงดนตรีสากล ได้แ้ ก่่

C

E

D

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ม

ฟ
F

ซ
G

ล
A

ท
B

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๒

เรื่อง ตัวโน้ตดนตรีไทย และดนตรีสากล

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๒
ตดนตรีไทย
ไทย และดนตรี
และดนตรีสสากล
เรืแผนภู
่อง ตัมวิตโน้ัวโน้
ตดนตรี
ากล
แผนภูมิตัวโน้ตดนตรีไทย และดนตรีสากล

ซ

ฟฟ
มม



ซ

ลล

ท

ท

๔ จังหวะ
๔ จังหวะ

๒ จังหวะ
๒ จังหวะ

โน๎ตไทย
ตัวโน้

ร ร
ด ด

ลักษณะ
ลักษณะ
ของตั
วโน้ต
ของตั
วโน๎ต
ดนตรี
ดนตรี




ตัวโน้ตสากล
ตัวโน๎ตสากล

ครึ
ครึ่ง่งจัจังงหวะ
หวะ

หวะ
๑๑จัจังงหวะ



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๗

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๑

การแสดงนาฏยศัพท์ในนาฏศิลป์

การแสดงท่าของนาฏศิลป์ไทยใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าในการสื่อความหมายแสดงอารมณ์ความรู้สึก
นาฏยศัพท์ คือ ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่ารา เป็นคาที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทย ที่สามารถสื่อความหมายกันได้
เช่น ตั้งวง จีบ กระทุ้ง กระดก สะบัดมือ
ตั้งวง เป็นลักษณะของลาแขนที่ทอดโค้ง นิ้วทั้งสี่ชิดกัน นิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อย
หักข้อมือเข้าหาลาแขน วงแบ่งออกเป็น
๑. วงบน
ตัวนาง - ปลายนิ้วสูงระดับหางคิ้ว
ตัวพระ - ปลายนิ้วสูงระดับแง่ศีรษะ

๒. วงกลาง
ตัวนาง - ปลายนิ้วระดับไหล่
ตัวพระ – ปลายนิ้วระดับไหล่



๓. วงล่าง
ตัวนาง - ตั้งมือระดับหัวเข็มขัด
ตัวพระ - ตั้งมือระดับหัวเข็มขัด



๑๒๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๒
การแสดงภาษาท่าทางนาฏศิลป์

การแสดงท่าของนาฏศิลป์ไทย ใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าในการสื่อความหมายแสดงอารมณ์ความรู้สึก
นาฏยศัพท์ คือ ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่ารา เป็นคาที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทย ที่สามารถสื่อความหมายกันได้
เช่น ตั้งวง จีบ กระทุ้ง กระดก สะบัดมือ
สะดุดเท้า
เป็นอาการของเท้าที่วางข้างใดข้างหนึ่งไว้ข้างหลัง เปิดส้นเท้าขึ้น เท้าหน้าวางราบลงกับพื้นเพื่อรับน้าหนัก
จากนั้นวางเท้าหลังให้ราบลง เท้าหน้าใช้จมูกเท้าแตะพื้นเตรียมสะดุดแล้วเลื่อนเท้าหน้าโดยเสือกจมูกเท้าไปข้างหน้า
แล้ววางเท้าที่สะดุดราบลงกับพื้นให้เต็มฝ่าเท้า เท้าหลังเปิดส้นสูงขึ้น
กระทุ้ง
คือ การวางเท้าใดเท้าหนึ่งไว้ข้างหลังด้วยจมูกเท้าเปิดส้นเท้า การกระทุ้ง คือ การกระแทกจมูกเท้ากับพื้น
เบา ๆ แล้วยกขึ้น



กระดก

เป็นท่าสืบเนื่องมาจากการกระทุ้ง โดยยกเท้าขึ้นข้างหลังแล้วหนีบน่องดันเข่าไปข้างหลังมากๆ
หักปลายเท้าลง





ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๙

สะบัดมือ คือการสะบัดมือจากท่าจีบ โดยการหมุนข้อมือที่หงายให้คว่าลงไปปล่อยจีบแล้วสะบัดมือตั้งขึ้น
เป็นวง ทาเช่นนี้เรื่อย ๆ

ท่าที่ ๑

ท่าที่ ๒

ท่าที่ ๓

๑๓๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)







ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๓
การแสดงภาษาท่าทางของนาฏศิลป์

ฉัน

เธอ

จีบมือซ้ายแบบจีบหงายไว้ระดับอก

ยื่นมือออกไป พร้อมกับกระดกขึ้น
และกระดกลงเบา ๆ

ทําน

ทํานที่เคารพ

แบมือยกขึ้นระดับศีรษะ กดข้อมือ

รัก

วางมือทั้งสองไขว้ทับกันแนบอก

ยกมือทั้งสองข้างขึ้นระดับศีรษะฝ่ามือ
ให้ฝ่ามือโน้มลงท่าไหว้



ชมเชย

หงายมือทั้งสองข้างชูขึ้น สูงกว่าระดับไหล่เล็กน้อย
ให้มือข้างหนึ่งสูงกว่าอีกข้างเล็กน้อย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๑

ดีใจ

เก๎อเขิน

มือซ้ายจีบนิ้วยกขึ้นใกล้ ๆ มุมปาก

ถูฝ่ามือแล้วทิ้งแขนข้างหนึ่ง

ดม หอม

ห๎ามหรือปฏิเสธ
ตั้งวงล่างส่ายปลายนิว้ ไปมา

มือซ้ายจีบนิ้วยกขึ้นใกล้จมูกมือขวา

ร๎องไห๎

ฝ่ามือซ้ายแตะหน้าผากมือขวา
จีบหงายเหนือเอว

๑๓๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เจริญรุํงเรือง

แบมือตั้งสูงระดับศีรษะทั้งสองมือ

บัตรภาพที่ ๑

บัตรภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย

บัตรภาพที่ ๒

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุดระบากรับ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๓

บัตรคาที่ ๑
บัตรคานาฏยศัพท์
นาฏยศัพท์ส่วนมือ
ตั้งวง
- ตั้งวงบน
- ตั้งวงกลาง
- ตั้งวงล่าง
นาฏยศัพท์ส่วนเท้า
- กระทุ้ง
- กระดกเท้า
ภาษาท่าทาง
- เศร้าโศก
- ฉัน

๑๓๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินตนเอง
การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์

ชื่อ ................................................................................................... เลขที่ ..................... ชั้น .............
๑. ให้นักเรียนประเมินตนเองว่าสามารถปฏิบัติภาษาท่ารานาฏศิลป์ต่อไปนี้ได้ระดับใด
รายการ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

ตั้งวงบน
ตั้งวงกลาง
ตั้งวงล่าง
กระทุ้ง / กระดกเท้า

๔

ผลการปฏิบัติการ
๓
๒

๑

๒. นาฏยศัพท์คือ
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
๓. ท่านาฏยศัพท์ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้มีท่าอะไรบ้าง
..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
๔. ข้อบกพร่องที่ไม่สามารถปฏิบัติได้คืออะไร
............................................................................................................................. .................................................
……………………………………………………………………………….....................................................................................
๕ นักเรียนมีวิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอย่างไร
............................................................................................................................. .................................................
……………………………………………………………………………….....................................................................................
๖. หลังจากปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเกิดผลอย่างไร นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………….....................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๕

การปฏิบัติท่ารานาฏศิลป์
ชื่อ ................................................................................................... เลขที่ ..................... ชั้น .............
๑. ให้นักเรียนประเมินตนเองว่าสามารถปฏิบัติภาษาท่ารานาฏศิลป์ต่อไปนี้ได้ระดับใด
รายการ
๑. เศร้าโศก
๒. ตัวฉัน

๔

ผลการปฏิบัติการ
๓
๒

๑

๒. ภาษาท่ารานาฏศิลป์ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้มีอะไรบ้าง
..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติได้คืออะไร
..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………...................................................……………..................................
..............................................................................................................................................................................
๔. นักเรียนมีวิธีการปรับปรุงแก้ไขและอุปสรรคอย่างไร
............................................................................................................................. ................................................
……………………………………………………………………….....................................................………................................
…………………………………………………………………...................................................……………..................................
๕. หลังจากแก้ปัญหาแล้วเกิดผลอย่างไร นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร
…………………………………………....................................................…………………………………….................................
…………………………………………………………………...................................................……………..................................
…………………………………………………………………...................................................……………..................................
ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน

๑๓๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๒

★ ★ บ ๘.๒/ผ ๖-๐๒


บ.๘.๒/ผ.๖-๐๒

เพลงแว่วเสียงแคน
คาชี้แจง ให้นักเรียนฟังเพลงแว่วเสียงแคนแล้วตอบคาถาม โดยทาเครื่องหมาย × ลงไปหน้าข้อที่
ถูกต้อง
๑. เพลงแว่วเสียงแคน เป็นเพลงของภาคใด
ก. ภาคอีสาน
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคใต้
๒. “ยามสนธยา” หมายถึงเวลาใด
ก. เวลาเช้า
ข. เวลากลางคืน
ค. เวลาเย็น
๓. “แสงเดือนมาเยือนขอบฟ้า” แสงเดือนหมายถึงข้อใด
ก. พระอาทิตย์
ข. พระจันทร์
ค. ดวงดาว
๔. จากเพลงแว่วเสียงแคน อยู่ในอารมณ์ใด
ก. โศกเศร้า
ข. เหงาหงอย
ค. สนุกสนาน
๕. จากเพลง “แลน แลน แต แต่ แล แลน” กล่าวถึงเครื่องดนตรีชนิดใด
ก. พิณ
ข. แคน
ค. โปงลาง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๗

แผนภูมิเพลงที่ ๐๒
เพลงแว่วเสียงแคน
ยามสนธยา
เหล่านกกาบินกลับรัง
เสียงแคนแว่วดัง
ชวนให้ฉันฟังนะเจ้าเอย
โอ้นวลเอยช่างเพลินอุรา
แลน แลน แต แต่ แล แลน แลน แลน แต แต่ แล แลน
มาฟังเสียงแคนกันเถิดหนา แสงเดือนเยือนขอบฟ้า
ส่องแสงมาดังเช่นเคย

อย่าทาเฉยมาซิมารา

เจ้างามล้าของเรียมเอย
แลน แลน แต แต่ แล แลน แลน แลน แต แต่ แล แลน

๑๓๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยบูรณาการการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน

คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๑. จากภาพ

เป็นรูปร่าง รูปทรงที่เห็น

ก.

ข.
ค.
๒. อุปกรณ์ใดเหมาะสมสาหรับการร่างภาพ
ก. ดินสอ HB (ดินสอใช้เขียน)
ข. ดินสอ EE (ดินสอแรเงา)
ค. ปากกา
๓. การสร้างภาพปะติด ขั้นตอนแรกควรทาอะไร
ก. ออกแบบภาพ
ข. เตรียมวัสดุ
ค. ฉีกกระดาษเป็นรูป
๔. ข้อใดเป็นวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับงานปั้นทั้งหมด
ก. ดินสอ กาว น้า
ข. ดินน้ามัน ปากกา ไม้บรรทัด
ค. ดินเหนียว น้ามัน ดินน้ามัน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๙

๕. การขับร้องเพลงในข้อใดถูกต้อง
ก. เปล่งเสียงตามระดับเสียงของทานอง
ข. เปล่งเสียงตามระดับเสียงของเครื่องดนตรี
ค. เปล่งเสียงตามระดับเสียงของตัวเอง
๖. การร้องเพลงตรงตามจังหวะและทานองจะเป็นอย่างไร
ก. ทาให้ความหมายของบทเพลงดีขึ้น
ข. ทาให้บทเพลงไพเราะน่าฟัง
ค. ทาให้บทเพลงมีจังหวะและทานองแปลกใหม่
๗. ข้อใดไม่ใช่นาฏยศัพท์
ก. ท่าอาย
ข. ล่อแก้ว
ค. จรดเท้า
๘.
จากภาพเป็นภาษาท่านาฏศิลป์ตามข้อใด

ก. เธอ
ข. ฉัน
ค. ท่าน
๙. การฝึกเคลื่อนไหวประกอบเพลงมีประโยชน์อย่างไร
ก. ทาให้มีสมาธิดีขึ้น
ข. ทาให้ร่างกายแข็งแรง
ค. ทาให้จิตใจเงียบสงบ
๑๐. การแสดงนาฏศิลป์ข้อใด ต้องใช้ภาษาท่า
ก. ระบา
ข. รา
ค. โขน

๑๔๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยยอยที่ ๓
ลีลาศิลปไทย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๑

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๘.๓/ผ๑-๐๑

เรื่อง ศิลปะพื้นบ้าน

คาชี้แจง ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันโยงภาพ กับชื่องานศิลปะพื้นบ้านประจาท้องถิ่นต่าง ๆ
ภาพ

ชื่องานศิลปะพื้นบ้านประจาท้องถิ่น




 ลายร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
ภาคเหนือ

 ลายแกะรูปหนังตะลุง ภาคใต้

  ลายผ้ามัดหมี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



 ลายโอ่งมังกร จังหวัดราชบุรี ภาคกลาง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๓

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๑-๐๒
บ ๘.๓/ผ๑-๐๒

ใบงาน ๐๒

เรื่อง งานปั้นในท้องถิ่น

คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพงานปั้นทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่าง ๆ พร้อมบอกชื่อ

ชื่อ ............................................................................ ชั้น .............................. เลขที่ .....................
โรงเรียน ................................................................... จังหวัด .........................................................

๑๔๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๒-๐๑
บ ๘.๓/ผ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง ศิลปะพื้นบ้านในท้องถิ่น

คาชี้แจง
๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน
๒. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ช่วยกันวาดภาพวัสดุในท้องถิ่นของนักเรียนทีน่ ามาสร้างงาน
ศิลปะด้านทัศนศิลป์ จานวนอย่างน้อย ๓ ชิ้น
๓. ส่งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

สมาชิกในกลุ่ม
๑. ชื่อ ................................................................................. ชั้น ...........................................
๒. ชื่อ .................................................................................. ชั้น ...........................................
๓. ชื่อ ................................................................................... ชั้น ...........................................
โรงเรียน ......................................................................... จังหวัด ............................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๕

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๒-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

บ ๘.๓/ผ๒-๐๒

เรื่อง วิถีชีวิตในชุมชน
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพวิถีชีวิตคนในชุมชนของนักเรียน ที่แสดงให้เห็นงานศิลปะใน
ท้องถิ่น(คนทอผ้า, คนหิ้วตะกร้าที่สานด้วยไม้ไผ่, คนกาลังตักน้าจากโอ่ง, ฯลฯ)

ชื่อ .................................................................................. ชั้น ............................. เลขที่...............
โรงเรียน........................................................................... จังหวัด ................................................

๑๔๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๑

เรื่อง ที่มาและวัสดุสร้างงานศิลปะท้องถิ่น

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

ที่มาของงานศิลปะในท้องถิ่น
งานศิลปะท้องถิ่นเกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ที่สร้างสรรค์งานในลักษณะต่าง ๆ
เพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อเป็นเครื่องทามาหากิน หรือเพื่อประกอบพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนา
จากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งมีการพัฒนาฝีมือเรื่อยมาและมีลักษณะเฉพาะตัวของท้องถิ่นนั้น ๆ
วัสดุสร้างงานศิลปะในท้องถิ่น
วัสดุที่นามาสร้างงานศิลปะในท้องถิ่น แต่ละท้องถิ่นมีวัสดุแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ, และปัจจัยด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติรอบตัว เช่น ไม้ไผ่, ปอ,
ย่านลิเภา, ดินเหนียว, ใบจาก, ฟาง, ใบตาล, กก ฯลฯ ซึ่งบางท้องถิ่นที่มีวัสดุที่เหมือนกันแต่ก็อาจ
สร้างงานศิลปะท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน
ศึกษาเพิ่มเติม ศิลปะท้องถิ่นภาคเหนือ ทามาจากวัสดุใด
ศิลปะท้องถิ่นภาคใต้ ทามาจากวัสดุใด
ศิลปะท้องถิ่นภาคอีสาน ทามาจากวัสดุใด
ศิลปะท้องถิ่นภาคกลาง ทามาจากวัสดุใด
เพื่อจะได้เห็นภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๗

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๘.๓/ผ ๓-๐๑

เรื่อง เพลงพื้นบ้าน ๔ ภาค
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาอักษร ก ข ค ง ใส่หน้าข้อความ
ก) ภาคเหนือ

ข) ภาคกลาง

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

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ค) ภาคใต้

ง) ภาคอีสาน

เพลงโนราห์
หมอลา
เพลงเรือ
เพลงอีแซว
เพลงซอ

ชื่อ .................................................................................. ชั้น ............................. เลขที่...............
โรงเรียน........................................................................... จังหวัด ................................................

๑๔๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๓-๐๒
บ ๘.๓/ผ ๓-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง เพลงพื้นบ้าน ๔ ภาค
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกฟังเพลงพื้นบ้าน ๑ เพลง
๑. ครูเปิดแถบบันทึกเสียงให้นักเรียนฟัง
๒. เลือกฟังเพลงจากรายการโทรทัศน์ วิทยุ หรือซีดีเพลง จากนั้นให้วิเคราะห์เพลงโดย
เขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ
๑. ชื่อเพลง ................................................................................
๒. เป็นเพลงพื้นเมืองของภาค
 ภาคเหนือ
๓. ทานอง

 ช้า

 ภาคอีสาน  ภาคกลาง  ภาคใต้
 ปานกลาง

 เร็ว

๔. เนื้อร้องมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องใด ............................................................................
๕. เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงได้แก่ ...................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ชื่อ .................................................................................. ชั้น ............................. เลขที่...............
โรงเรียน........................................................................... จังหวัด ................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๙

ใบความรูสําหรับนักเรียนที่ ๑
เรื่อง เพลงพื้นบาน
ความหมายของเพลงพื้นบาน คือบทเพลงที่เกิดจากคนในทองถิ่นตาง ๆ ใชภาษาเรียบงาย
ไมซับซอนมุงความสนุกสนานรื่นเริง ใชเลนกันในโอกาสตาง ๆ เชน งานสงกรานต งานลอยกระทง
เปนตน
ลักษณะของเพลงพื้นบาน สวนใหญเปนการเกี้ยวพาราสี หรือการซักถามโตตอบกัน ความเดน
ของเพลงพืน้ บานอยูท คี่ วามไพเราะ คารมหรือถอยคํางาย ๆ กินใจ ใชไหวพริบปฏิภาณในการรองโตตอบกัน
เพลงพื้นบานสวนใหญจะมีเนื้อรองและทํานองงาย ๆ รองเลนไดไมยาก ฟงไมนานก็สามารถรองเลน
ตามได
ประเภทของเพลงพื้นบาน อาจแบงไดตามภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้
๑. เพลงพื้นบานภาคเหนือ เชน เพลงคาว ซึ่งเปนบทขับรองที่มีทํานองสูง แตไพเราะ
เพลงซอ เปนการขับรองโตตอบเกี่ยวพาราสีกัน จอยหรือการขับลํานําในโอกาสตางๆ และทําฮํ่าหรือคําฮํ่า
ซึ่งเปนการขับรองหมู
๒. เพลงพื้นบานในภาคอีสาน
เชนหมอลํา ซึ่งอาจแบงไดเปนลํากลอนคือการลํา
โดยทั่วไป ลําโจทก – แก เปนการถาม –ตอบ โตตอบกันในเรื่องตาง ๆ ลําหมู เปนการลํา เลานิทาน
เรื่องราว โดยมีผูแสดงประกอบ ลําเตย ลําเพลิน เพลงโคราช เพลงเซิ้ง เชน เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งผีตาโขน
เซิ้งนางแมว เปนตน
๓. เพลงพื้นบานในภาคกลาง ในภาคกลางมีเพลงพื้นบานเปนจํานวนมาก ซึ่งมักใชรอง
ในโอกาสตาง ๆ เชน รองเพื่อความบันเทิง ไดแก เพลงเรือ เพลงอีแซว ลําตัด เพลงฉอย รองประกอบ
การทํางาน ไดแก เพลงเกี่ยวขาว เพลงเตนกํารําเคียว ฯลฯ
๔. เพลงพื้นบานในภาคใต เชน เพลงเรือ ซึ่งเปนเพลงทางนํ้าเหมือนกับเพลงเรือของ
ภาคกลาง แตทํานองที่รองและการแตงเนื้อเพลงตางกัน นอกจากนี้ยังมีเพลงบอก ซึ่งเปนเพลงที่เลนได
ทั้งรองคนเดียวและรองโตตอบ เพลงนา ใชรองเลนเกี้ยวพาราสีในงานเทศกาลตาง ๆ มีลักษณะหวน ๆ
ตามภาษาทองถิ่น ในบางเพลงอาจใชภาษามลายู เชน เพลงโนราห ลิเกฮูลู เปนตน

๑๕๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๔-๐๒
บ ๘.๓/ผ๔-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง ความสาคัญและประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่น

คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจเกี่ยวกับดนตรีในท้องถิ่นของนักเรียนว่ามีกิจกรรมใดบ้าง
ทีม่ ีการนาดนตรีเข้ามามีส่วนร่วม แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
๑. เทศกาลที่ใช้ดนตรีในท้องถิ่น คือ ...................................................................
๒. ดนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้อย่างไร ..................................................
๓. นักเรียนคิดว่า ถ้ากิจกรรมนี้ไม่มีดนตรีเข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นอย่างไร
...................................................................................................................................
๔. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมนี้
 สนุกสนาน
 เบื่อหน่าย
 เฉยๆ
๕. นักเรียนคิดว่า ดนตรีมีความสาคัญต่อคนในท้องถิ่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
 สาคัญ เพราะทาให้คนในท้องถิ่นมีความสนุกสนาน รักใคร่สามัคคีกัน
 ไม่สาคัญ เพราะจะทาให้คนในท้องถิ่นเบื่อหน่ายและล้าสมัย
๖. ประโยชน์ของดนตรีตอ่ คนในท้องถิ่นได้แก่อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 คนในท้องถิ่นจะเกิดความผ่อนคลาย
 เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 คนในท้องถิ่นจะเหนื่อยยากลาบากขึ้น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๑

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๔-๐๕
บ ๘.๓/ผ๔-๐๕

ใบงานที่ ๐๕

เรื่อง ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีพื้นบ้าน
คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจดนตรีในท้องถิ่นของนักเรียนพร้อมทั้งระบุลักษณะเด่น
และเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นของตนเอง แล้วตอบคาถาม
๑ เครื่องดนตรีท้องถิ่น
๑.๑ เครื่องดนตรีที่สาคัญในท้องถิ่นของนักเรียนมีอะไรบ้าง ให้นักเรียนยกตัวอย่างมา ๑
ชนิด …………………………………………………………………………………………………………………...…
๑.๒ ลักษณะเสียงของเครื่องดนตรีเป็นอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………..........................…………………………………
๒. เพลงท้องถิ่นที่นักเรียนชอบฟังมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 บรรยายธรรมชาติ
 เกี้ยวพาราสีกัน
 บรรยายการทางาน
๓. นักเรียนคิดว่าเอกลักษณ์ของวงดนตรีในท้องถิ่นของนักเรียนคืออะไร
ตัวอย่าง
ความอ่อนหวาน นุ่มนวลของเสียงเพลง
..........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………..........................…………………………………

๑๕๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับครู และนักเรียน
ดนตรีท้องถิ่นภาคกลาง

ดนตรีท้องถิ่นภาคเหนือ

ดนตรีท้องถิ่นภาคอีสาน

จะน
ดนตรีท้องถิ่นภาคใต้

เรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน

เครื่องดนตรี ได้แก่ จะเข้ ระนาดเอก ฆ้อง โหม่ง ฉิ่ง ฉาบ
กลองยาว
ลักษณะเด่น ส่วนมากเป็นวงปี่พาทย์พื้นบ้าน วงปี่พาทย์นางหงส์ใช้
บรรเลงในงานศพ วงกลองยาวใช้บรรเลงในงานมงคลต่างๆ เป็นต้น
การขับร้อง สนุกสนาน ร่าเริง เนื้อเพลงจะกล่าวถึงวิถีชีวิตของคน
ภาคกลางและการเกี้ยวพาราสี
เครื่องดนตรี ได้แก่ ซึง พิณเปี๊ยะ สะล้อ ฆ้อง ฉิ่ง ฉาบ กลองมองเซิง
ลักษณะเด่น แบ่งตามลักษณะการแสดง วงสะล้อซอใช้แสดงใน
งานทั่วไป วงกลองมองเชิงใช้ประกอบการฟ้อน
การขับร้อง เนื้อเพลงใช้ภาษาท้องถิ่น สาเนียงเสียงอ่อนหวาน
เชื่องช้าและการเกี้ยวพาราสี
เครื่องดนตรี ได้แก่ พิณ โปงลาง แคน กรับ เกราะ กลอง โปง
โหวด ปี่ เป็นต้น
ลักษณะเด่น วงโปงลาง วงกันตรึม มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มอีสานเหนือ
ดนตรี หมอลา แคน พิณ กลุ่มอีสานใต้จะนิยมดนตรี กันตรึม
การขับร้อง เนื้อเพลงใช้ภาษาถิ่นอีสาน สนุกสนานร่าเริงแจ่มใส
เนื้อเพลงจะกล่าวถึงวิถีชีวิต คาสอนของศาสนา และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เครื่องดนตรี ได้แก่ กลองชาตรี รามะนา ปี่นอก ซอด้วง ซออู้ กรับ
ลักษณะเด่น การแสดงโนรา หนังตะลุง วงรองเง็ง วงกาหลอ
ใช้แสดงในโอกาสต่าง ๆ
การขับร้อง เนื้อเพลงมักกล่าวถึงเรื่องธรรมชาติ เกี้ยวพาราสี ภาษาที่
ใช้ภาษาท้องถิ่นใต้ ใช้ถ้อยเสียงห้วนสั้น ๆ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๓

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๕-๐๑


บ.๘.๓/ผ.๕.๐๑

ใบงานที่ ๐๑

การแสดงท่าทางประกอบเพลงราวง
คาชี้แจง
๑. ให๎แตํละกลุํมฝึกร๎องเพลงตามองตา เพลงใกล๎เข๎าไปอีกนิด
๒. ให๎แตํละกลุํมฝึกทาทําประกอบเพลงประกอบเพลงใกล๎เข๎าไปอีกนิด
จากการสาธิตของครู
๓. ให๎นักเรียนแบํงเป็นกลุํม จับคูํชาย-หญิง จัดแถวเป็นรูปวงกลม
ปฏิบัติทํารา เพลงใกล๎เข๎าไปอีกนิด

๑๕๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

อธิบายท่ารา

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๑
ท่าราเพลงในน้ามีปลาในนามีข้าว

“ดนตรีท่าออก”เดินย่าเท้าตามจังหวะดนตรี

เนื้อเพลง“ในน้ามีปลา”ทามือเหมือนปลา สอยเท้า ย่อลง “ในนามีข้าว”หันมาด้านหน้าโบกมือไปด้านซ้าย
เอียงซ้าย

“ในนามีข้าว”หันมาด้านหน้าโบกมือไปด้านขวา เอียงขวา “แผ่นดินของเรา”มือขวาชี้ตามจังหวะ ๓ ครั้ง
แตะเท้าขวา

“นี่แสนอุดมสมบูรณ์” มืออยู่ในท่าขอ ก้าวเท้าขวา

“ราบคาบ”มือประสานที่อก ถอนเท้า แตะขวา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๕

“ราบคาบ” ฟันมือลงที่พื้น

“ด้วยอานุภาพพ่อขุน” ไหว้ด้านขวา เท้าซ้ายแตะ

“รามคาแหงค้าจุน” ไว้มือขวา เอียงซ้าย แตะเท้าซ้าย “ให้ชาติไทยไพศาล” ผายมือออกข้างหัว แตะเท้าขวา

“สร้างบ้าน”ตัวนางนั่งลง ตัวพระยืนมือปลายนิ้วมือชนกัน “แปลงเมือง”ผายมือขวาออกข้างลาตัว ก้าวเท้าขวา

๑๕๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

“ให้เกียรติไทยลือเลื่อง” ท่าขอ ก้าวเท้าหน้า

“ไปทั่วทุกถิ่นฐาน” มือขวาชี้ ๓ ครั้งตามจังหวะ
แตะเท้าขวา เอียงขวา

“จูงวัวไปค้า”กามือหลวมๆ ระดับเอวก้าวเท้าขวา
เอว เท้าเขย่งสอยเท้า

“ขี่ม้าไปขาย” มือซ้ายจีบ หักข้อมือขึ้นมือขวาการะดับ
หลวมๆ

“ปวงราษฎร์ทั้งหลาย” ผายมือไปด้านข้าง ก้าวเท้าขวา

“อยู่เป็นสุข” มือทั้งสองจีบหงายที่อก ถอนเท้า

“สาราญ” ม้วนมือจีบ เป็นตั้งวงเหยียดแขนตึง แตะเท้าขวา“สร้างทา” กามือขวาตีลงฝ่ามือซ้าย แตะเท้าขวา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๗

“นาไร่” ผายมือไปด้านขวา ก้าวเท้าขวา เอียงซ้าย “ทั่วแคว้นแดนไทย” มือขวาชี้ ๓ ครั้งตามจังหวะ แตะเท้าขวา

“เราไถ” กามือหลวมๆระดับเอว สะดุดเท้าไปด้านข้าง เอียงขวา “เราหว่าน” กามือขวาทาท่าหว่านข้าว
แตะเท้าซ้าย

“หมากม่วงหมากขาม” มือขวาชี้ ๓ ครั้งตามจังหวะ

“พืชผลต่างๆ” มือขวาชี้ ๓ ครั้งตามจังหวะ

๑๕๘

“หมากพร้าวหมากลาง”มือซ้ายชี้ ๓ ครั้งตามจังหวะ

“ล้วนงามตระการ”ขอ ก้าวเท้าหน้าด้านขวา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แผนภูมิเพลงที่ ๐๑
เพลงราวงชาวบ้าน

ราวงชาวบ้าน ท่าราที่ใช้จะไม่มีแบบแผนตายตัว แต่จะนาท่าจากราวงมาตรฐานมาประกอบ
การรา เช่น เพลงใกล้เข้าไปอีกนิด หล่อจริงนะดารา ตามองตา เธอราช่างน่าดู เชิญชวน
ยวนย่าเหล ช่อมาลี และเพลงลา
เพลงตามองตา
ตามองตา

สายตาก็จ้องมองกัน

รู้สึกเสียวซ่านหัวใจ

หากว่ารักฉันก็ว่ารัก

หากว่าหลงฉันก็ว่าหลง

ฉันคงอดโค้งเธอไม่ได้

เธอช่างงามวิไล (ซ้า)

เหมือนดอกไม้ที่เธอถือมา
เพลงใกล้เข้าไปอีกนิด

ใกล้เข้าไปอีกนิด

ชิดชิดเข้าไปอีกหน่อย

สวรรค์น้อย ๆ อยู่ในวงฟ้อนรา

รูปหล่อเขาเชิญมาเล่น

เนื้อเย็นเขาเชิญมารา

มองมานัยน์ตาหวานฉ่า

มองมานัยน์ตาหวานฉ่า

มะ มารากับพี่นี่เอย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๙

แผนภูมิเพลงที่ ๐๒
เพลงในนํ้ามีปลาในนามีขาว
(สรอย) ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว แผนดินของเรา นี่แสนอุดมสมบูรณ
บานเมืองราบคาบ ดวยอานุภาพพอขุน- รามคําแหงคํ้าจุน ใหชาติไทยไพศาล
สรางทํานาไร ทั่วแควนแดนไทย เราไถเราหวาน หมากมวงหมากขาม หมากพราว
หมากลาง พืชผลตาง ๆ ลวนงามตระการ
(สรอย) ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว แผนดินของเรา นี่แสนอุดมสมบูรณ
บานเมืองราบคาบ ดวยอานุภาพพอขุน- รามคําแหงคํ้าจุน ใหชาติไทยไพศาล
สรางบานแปลงเมือง ใหเกียรติไทยลือ เลื่อง ไปทั่วทุกถิ่นฐาน
จูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย ปวงราษฎรทั้งหลาย ไดอยูเปนสุขสําราญ
(สรอย) ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว แผนดินของเรา นี่แสนอุดมสมบูรณ
บานเมืองราบคาบ ดวยอานุภาพพอขุน- รามคําแหงคํ้าจุน ใหชาติไทยไพศาล
สรางทํานาไร ทั่วแควนแดนไทย เราไถเราหวาน หมากมวงหมากขาม
หมากพราวหมากลาง พืชผลตาง ๆ ลวนงามตระการ
(สรอย) ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว แผนดินของเรา นี่แสนอุดมสมบูรณ
บานเมืองราบคาบ ดวยอานุภาพพอขุน- รามคําแหงคํ้าจุน ใหชาติไทยไพศาล
สรางบานแปลงเมือง ใหเกียรติไทยลือ เลื่อง ไปทั่วทุกถิ่นฐาน
จูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย ปวงราษฎรทั้งหลาย ไดอยูเปนสุขสําราญ

๑๖๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๖-๐๑

ใบงานที่ ๐๑



บ.๘.๓/ผ๖.๐๑

การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย

คาชี้แจง
๑. นักเรียนจับคูํ ชาย หญิง
๒. ให๎นักเรียนแตํละกลุมํ ฝึกซ๎อมทําราเพลงงามแสงเดือน
เพลงคืนเดือนหงาย
๓. นักเรียนปฏิบัติทํารา เพลงงามแสงเดือน เพลงคืนเดือนหงาย
จากการสาธิตของครู
๔. นักเรียนฝึกแสดงทําทางจนคลํองแล๎วปรับปรุงแก๎ไขให๎ดีขึ้น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๑

ใบความรู
หรับบครู
กเรีกยเรีนที
ใบความรูส้สําาหรั
ครูแทละนั
ี่และนั
ยน่ ๑๑
ประวัติความเป
วงมาตรฐาน
วามเป็นมารํ
มาราาวงมาตรฐาน
ประวัติความเป
วงมาตรฐาน
วามเป็นมาของรํ
มาของราาวงมาตรฐาน
รํราาวง
วง (Ramwong)
เปนการละเลเป็นนของชาวบ
ร่ ว มเลนากันที
นเพื่ร่วอ่ มเล่
ความสนุ
คคี แตเดิคมคีเรียแต่กวา
การละเล่านนที
ของชาวบ้
นกันเพืกสนานและความสามั
่อความสนุกสนานและความสามั
“รํ
่องจากใช
ประกอบจั
งหวะในการรํ
า ตอามาเพิ
่มกรั่มบกรัและ
ังไมมีกมารขั
ีการขั
เดิมาเรีโทน”
ยกว่า “รเนืาโทน”
เนื่อโทนตี
งจากใช้
โทนตีประกอบจั
งหวะในการร
ต่อมาเพิ
บและฉิฉิ่ง่ง แต่แตยยังไม่
บร้บอรงอง
ประกอบในการรํ
าไปตามจั
งหวะโทนอย
ลักษณะการรํ
าโทนรํ
เดินเปนทวงกลม
ประกอบในการรา าคงรคงรํ
าไปตามจั
งหวะโทนอย่
างเดีายงเดี
ว ลัยกวษณะการร
าโทนราเป็
นคู่ าๆเปเดินนคูเป็ ๆนวงกลมใช้
่าราง่ายใชๆ
ทสุดารํแท้างแาต่ยใครจะร
ๆ สุดแท
าทาใด ไมมีกําขอเพี
หนดกฎเกณฑ
ยงแตงยหวะโทน
ํ่าเทาใหลงตามจังหวะโทน
าหรืแอตทใครจะรํ
าท่าใด าไม่หรืมอีกทําหนดกฎเกณฑ์
ยงแต่ย่าเท้าขอเพี
ให้ลงตามจั
ต่อมาการเล่น “ราโทน” ได้พัฒนามาเป็น“ราวง” ลักษณะการราวง คือ มีโต๊ะตั้งกลางวง ชาย –
หญิงราเป็นคู่ ๆ เดินเป็นวงกลมอย่างมีระเบียบ แต่ยังคงยึดจังหวะโทนเป็นหลัก มีการ ขับร้องเพลง
ประกอบในการรา เรียกว่า “ราวงพื้นบ้าน” การราวงนี้นิยมเล่นในงานเทศกาล หรือเล่นกันเองด้วยความ
สนุกสนาน เนื้อหาสาระของเพลงราวงพื้นเมือง นอกจากให้ความบันเทิงแล้วยังสอดแทรกอารมณ์ ความรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เพลงช่อมาลี เธอราช่างน่าดู หล่อจริงนะดารา ตามองตา ยวนยาเหล ใกล้
เข้าไปอีกนิด ฯลฯ
ต่อมาในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร
ปรับปรุงการเล่นราวงพื้นบ้าน ให้มีระเบียบเรียบร้อย เป็นแบบฉบับอันดีงามของนาฏศิลป์ไทยและเพื่อ
เป็นการอนุรักษ์ศิลปะการละเล่นพื้นเมือง กรมศิลปากรจึงแต่งบทร้องและทานองเพลงขึ้นใหม่ ๔ เพลง
คือ งามแสงเดือน ชาวไทย คืนเดือนหงาย และรามาซิมารา พร้อมทั้งปรับปรุงเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง
ประกอบการเล่นราวงมาเป็นวงปี่พาทย์หรือวงดนตรีสากล
บทเพลงราวงมาตรฐานนี้ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้แต่งบทร้องอีก ๖ เพลง คือ ดวง
จันทร์วันเพ็ญ ดอกไม้ของชาติ หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ยอดชายใจหาญ และ บูชานักรบ
ผู้คิดประดิษฐ์ท่าราประกอบเพลงราวงทั้ง ๑๐ เพลงนั้น คือ คณะอาจารย์ด้านนาฏศิลป์ของ
กรมศิลปากร ได้ช่วยกันคิดประดิษฐ์ท่าราให้งดงามถูกต้องตามหลักนาฏศิลป์ กาหนดให้เป็นแบบ
มาตรฐานผู้คิดประดิษฐ์ท่าราของราวงมาตรฐาน คือ หม่อมต่วน (นางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก)
ครูมัลลี คงประภัทร์ ครูลมุล ยมะคุปต์ และครูผัน โมรากุล ต่อมาได้มีการนาราวงนี้ไปสลับกับวงลีลาศ ทา
ให้ชาวต่างประเทศรู้จักราวง เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เล่นกันแพร่หลาย และมีแบบแผนอันเดียวกัน
กรมศิลปากรจึงเรียกว่า “ราวงมาตรฐาน”
วิธีเล่นราวงมาตรฐาน
๑. แสดงเป็นคู่ ชาย – หญิง จะใช้กี่คู่ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่
๒. ก่อนเริ่มรา หญิง – ชาย ทาความเคารพกันด้วยการไหว้ หรือ หญิงพนมมือไหว้ ชายโค้ง
๓. ก่อนราแต่ละเพลง ดนตรีนา ๑ วรรค เพื่อให้การเดินเท้าในจังหวะแรกพร้อมเพรียงกัน
๔ มีความพร้อมเพรียงในการรา ระยะคู่ไม่ห่างหรือชิดกันเกินไป
๕. ใช้ท่าราตามที่กาหนดไว้ในแต่ละเพลง พนมมือไหว้ซึ่งกันและกัน ก่อนที่จะออกจากวงรา
๑๖๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

การแต่งกายราวงมาตรฐาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๓

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๒
ราวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน

ความหมาย คือยามที่แสงจันทร์ส่องมายังโลกทาให้โลกนี้ดูสวยงาม ผู้คนมาเล่นราวงยามแสงจันทร์ส่อง
มีความงดงามด้วย
ท่าราสอดสร้อยมาลา
ผู้หญิงจีบมือซ้ายที่ระดับหัวเข็มขัด (สะดือ) มือขวาตั้ง
วงสูงระดับหางคิ้ว ผู้ชายทาท่าเดียวกัน แต่มือที่ตั้งวงสูงระดับ
แง่ศีรษะ ตั้งแถวเป็นวงกลม แล้วเดินตามวง วิธีการสอด
มือ เริ่มต้นจากมือซ้ายที่อยู่หน้าท้อง เลื่อนมือจีบให้ห่างออก
จากตัวเล็กน้อย แล้วแบมือออกหงายลง พลิกข้อมือขึ้นตั้งวง
มือขวาที่ตั้งวงอยู่เลื่อนกลับลงมาจีบ ที่ระดับหน้าท้อง
เหมือนเดิม ฝึกปฏิบัติทั้งมือซ้ายและขวาสลับกันจนชานาญ
เป็นท่าสอดสร้อยมาลา ศีรษะเอียงข้างมือจีบเสมอ โดยนับการก้าวเท้า ๘ ครั้ง จึงเปลี่ยนมือ
๑ ครั้ง นับจังหวะที่ ๑ – ๔ เปลี่ยนท่าทีหนึ่ง เปลี่ยนมืออยู่ในลักษณะเดิม ทาเช่นนี้สลับกันไปจนจบ
เพลงรวมแล้วจะเปลี่ยนมือได้ ๔ ครั้ง เมื่อมาถึงเพลงตอนที่ว่า เราเล่นเพื่อสนุก ให้ผู้หญิงซ้ายหันแล้ว
เปลี่ยนมือ เดินไปในครึ่งวงกลมใน ๔ จังหวะ แล้วเปลี่ยนมืออีกครั้งในเนื้อเพลงตอนที่ว่า ขอให้เล่น
ฟ้อนรา แล้วกลับมาเดินในท่าวงกลมตามเดิม

หมายเหตุ

๑๖๔

เท้าที่ก้าวกับมือจีบต้องเป็นข้างเดียวกัน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๓
ราวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย

ความหมาย หมายถึงเวลากลางคืนเป็นคืนเดือนหงาย มีลมพัดมาเย็นสบายใจ แต่ยังไม่สบายใจเท่าได้ผูก
มิตรกับคนอื่น และร่มเย็นไปทั่วทุกแห่ง ยิ่งกว่านั้นฝนที่โปรยลงมาก็คือการที่ประเทศไทยเป็นประเทศ
เอกราช มีธงชาติเป็นเอกลักษณ์ ทาให้ร่มเย็นทั่วไป
ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง
แปลงมาจากท่าสอดสร้อยมาลาในเพลงงามแสงเดือน
ท่าเตรียม โดยยืนเท้าชิดกันมือซ้ายตั้งวงบนมือขวาจีบหงายที่
ชายพกศีรษะเอียงขวา พอเริ่มเพลงมือขวาที่จีบหงายที่ชาย
พกโบกขึ้นไปตั้งวงบนโดยไม่ต้องสอดหรือม้วนมือ มือซ้ายลดวง
ลงแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายที่ชายพก เปลี่ยนมาเอียงซ้าย
มือซ้ายลดวงลง แล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายที่ชายพก เปลี่ยนมาเอียงซ้าย มือซ้ายยกขึ้นไปตั้งวง
บน มือขวาลดวงลงแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายที่ชายพก เอียงขวาทาเช่นนี้สลับกันจนจบเพลง การก้าว
เท้าเริ่มก้าวเท้าขวาตรงคาว่า"คืน" ก้าวซ้ายตรงคาว่า"เดือน"เท้าขวาวางหลังด้วยจมูกเท้าตรงคาว่า"หงาย"
เท้าขวาเหยียบหนักลงไปตรงคาว่า"เย็น"แล้วก้าวซ้ายตรงคาว่า"พระพาย" ก้าวขวาตรงคาว่า"พลิ้ว"แล้วเท้า
ซ้ายวางหลังตรงคาว่า"มา"เอียงศีรษะข้างมือจีบ และเท้าที่วางหลังก็ข้างเดียวกับมือจีบเสมอ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๕

แผนภูมิเพลงที่ ๐๑
เพลงคืนเดือนหงาย

คาร้อง จหมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์)
ทานอง อาจารย์มนตรี ตราโมท
ยามกลางคืนเดือนหงาย

เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา

เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต

เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา

เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วหล้า

เย็นยิ่งน้าฟ้ามาประพรมเอย

เพลงคืนหงาย-ท่าราที่ใช้ ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง

๑๖๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน

คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๑. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงานศิลปะพื้นบ้าน
ก.
ข.

ค.

๒. ถ้านักเรียนได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาภาคเหนือ นักเรียนจะซื้องานศิลปะพื้นบ้านใดมาฝากคุณแม่ที่เป็น
งานศิ
ลปะพื
้นบ้า้นนของภาคเหนื
อ อ
งานศิ
ลปะพื
บานของภาคเหนื
ก. ร่มบ่อสร้าง
ข. ผ้าไหมมัดหมี่
ค. โมบายปลาตะเพียน
๓. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทาให้เกิดงานศิลปะในท้องถิ่น
ก. เพื่อผลิตของใช้ในครัวเรือน
ข. เพื่อผลิตอาหารบริโภคในครอบครัว
ค. เพื่อผลิตสิ่งของที่ใช้ในกิจกรรมทางศาสนา
๔. ถ้าชุมชนของนักเรียนมีไม้ไผ่จานวนมาก นักเรียนควรจะเรียนรู้การสร้างงานศิลปะท้องถิ่น
ในข้อใด
ก. การปั้นตุ๊กตาชาววัง
ข. การทอผ้า
ค. การสานกระติบข้าว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๗

๕. โน้ตตัวใดมีเสียงต่าสุด
ก. เร
ข. โด
ค. ฟา
๖. สัญลักษณ์โน้ตตัวใดมีระดับเสียงสูงสุด
ก. เร
ข. โด
ค. ที
๗. ข้อใดเป็นตัวกาหนดว่าแต่ละบทเพลงมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ก. โน้ตเพลง
ข. ผู้ฟังดนตรี
ค. ผู้เล่นดนตรี
๘. ท่าราเพลงคืนเดือนหงายกับเพลงงามแสงเดือนต่างกันอย่างไร
ก. การตั้งวง
ข. การย่าเท้า
ค. การจีบมือ
๙. ข้อใดไม่ใช่ท่าราของราวงมาตรฐาน
ก. ราหย่อย
ข. ราส่าย
ค. สอดสร้อยมาลา
๑๐. ข้อใดเป็นเพลงราวงมาตรฐาน
ก. เพลงนกน้อย
ข. เพลงตะลุ่มโปง
ค. เพลงคืนเดือนหงาย

๑๖๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยยอยที่ ๔
ภูมิใจในงานศิลป

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๙

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยบูรณาการการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครือ่ งหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบ
เดียว
๑. นักเรียนควรเลือกเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันที่มีในท้องถิ่น เพราะเหตุใด
ก. หาซื้อง่าย ราคาไม่แพง
ข. แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
ค. ทันสมัย มีบริการส่งสินค้า

๒. ถ้านักเรียนไปเที่ยวชมงานเทศการแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
ก. นาชิ้นส่วนเทียนพรรษาไปไว้ที่บ้าน
ข. วิ่งเล่นขวางทางขบวนแห่
ค. ไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อเทียนพรรษา
๓. ข้อใดไม่ใช่ศิลปะท้องถิ่นของประเทศไทย
.

ก.

ข.

ค.

๔. ภาษาที่ใช้ในบทเพลงพื้นบ้านภาคใต้คือภาษาใด
ก. ภาษาโบราณลาว
ข. ภาษาไทย
ค. ภาษายาวี
๕. ดนตรีมีความสาคัญต่อคนในท้องถิ่นอย่างไร
ก. ทาให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ข. ทาให้การจัดกิจกรรมมีความสนุกสนาน
ค. ทาให้มนุษย์มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๑

๖. ดนตรีพื้นบ้านภาคกลางแสดงให้เห็นถึงสิ่งใด
ก. ความแข็งแรงของคนในท้องถิ่น
ข. ความสวยงามของเครื่องดนตรี
ค. ความมีน้าใจและรักสนุก
๗. ข้อใดไม่ใช่ ปัจจัยที่ทาให้การละเล่นพื้นเมืองแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน
ก. ประเพณี
ข. ศาสนา
ค. เศรษฐกิจ
๘. การแสดงบทบาทสมมุติไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. ความพร้อมทางอารมณ์
ข. ความพร้อมทางร่างกาย
ค. ความพร้อมทางฐานะ
๙. การแสดงความสงสัยว่าได้กลิ่นแปลกๆ ต้องทาอย่างไร
ก. เอามือพัดที่ปาก
ข. ทาจมูกฟุดๆ ฟิดๆ
ค. ทาตาขยับๆ ขยิบ
๑๐. ระบามาตรฐาน หมายถึงข้อใด
ก. ระบาแบบดั้งเดิม
ข. ระบาเบ็ดเตล็ด
ค. ระบาที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่

๑๗๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๔/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

๘.๑/ผ๑-๐๑

วาดภาพงานศิลปะที่พบเห็นในชุมขน

บ ๘.๔/ผ๑-๐๑
บ บบ

คาชี้แจง
๑. แบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ ละ ๓ คน
๒. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ระดมความคิดเห็นว่างานศิลปะที่มอี ยู่ในชุมชนของ
นักเรียนมีอะไรบ้าง แล้ววาดภาพระบายสีให้สวยงาม
๓. เขียนชื่อภาพพร้อมบอกวิธีการอนุรักษ์งานศิลปะ
๔. ส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน

ชื่อกลุ่ม....................................................................... สมาชิกในกลุ่ม
๑. ชื่อ ................................................................................. ชั้น .................................................
๒. ชื่อ ................................................................................. ชั้น .................................................
๓. ชื่อ ................................................................................. ชั้น .................................................
โรงเรียน .............................................................................. จังหวัด ............................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๓

ใบความรูสําหรับครูและนักเรียนที่ ๑
เรื่อง การอนุรักษศิลปะทองถิ่น
ผลงานศิลปะในทองถิ่นของไทยถือเปนของที่มีคุณคา เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรหวงแหน
รักษาไว เราควรชวยกันอนุรักษศิลปะทองถิ่นไว โดยอาจใชวิธีตาง ๆ ดังนี้
๑. ถามีโอกาสที่จะเรียนรูการทําผลงานศิลปะทองถิ่น ควรศึกษาและเรียนรูจนสามารถสรางสรรค
ผลงานศิลปะได เพื่อจะไดสืบสานผลงานศิลปะของทองถิ่นตอไป
๒. สนับสนุนผลงานศิลปะโดยการอุดหนุนผลิตภัณฑที่เปนผลงานศิลปะในทองถิ่นตามความ
เหมาะสม
๓. บันทึกเกี่ยวกับผลงานศิลปะชิ้นตาง ๆ ในทองถิ่น เพื่อไวเปนขอมูลในการศึกษาคนควาตอไป
๔. ไมทําลายผลงานศิลปะตาง ๆ ในทองถิ่น
๕. เขารวมกิจกรรมแสดงผลงานศิลปะหรือกิจกรรมอนุรักษผลงานศิลปะ
๖. หากพบรอยชํารุดของผลงานศิลปะใหแจงหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของรับทราบ
เพื่อดําเนินการแกไขตอไป
๗. เผยแพรผลงานศิลปะใหเปนที่รูจักแกคนทองถิ่นอื่น ๆ
๘. เห็นคุณคาของผลงานศิลปะในทองถิ่น ซึ่งถือเปนภูมิปญญาของคนในทองถิ่น

๑๗๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๔/ผ ๒-๐๑


บ ๘.๔/ผ๒ -๐๑

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง เครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคต่าง ๆ

คาชี้แจง ให้ดูภาพแล้วแล้วนาคาตอบลงในตารางให้สัมพันธ์กัน

ทับโนรา

ซึง

กลองชาตรี

ฆ้องวงเล็ก

พิณ

โปงลาง
เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ภาคกลาง
.....................................
.......................................
......................................
......................................

สะล้อ

กลองแอว
เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ภาคเหนือ
.....................................
.......................................
......................................
......................................

เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ภาคใต้
.....................................
.......................................
......................................
......................................

กลองโนรา

แคน
เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ภาคอีสาน
.....................................
.......................................
......................................
......................................

ชื่อ ..................................................................................ชั้น ........................ เลขที่ ......................
โรงเรียน ....................................................................... จังหวัด ....................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๕

★ ★ บ ๘.๔/ผ ๒-๐๓

ใบงานที่ ๐๒

บ ๘.๔/ผ ๒-๐๓

เรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน และการอนุรักษ์

คาชี้แจง ให้วาดภาพระบายสีเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ตนเองรู้จัก

๑. เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาค ....................................................................
๒. เครือ่ งดนตรีประเภท............................................................................
๓. ใช้บรรเลงเนื่องในโอกาส .....................................................................
ชื่อ ..................................................................................ชั้น ........................ เลขที่ ......................
โรงเรียน ....................................................................... จังหวัด ....................................................

๑๗๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู
้ ส้ สาหรั
บบครูครูและนั
กกเรีเรียยนนทีที่ ่๑๑
ใบความรู
าหรั
และนั
ใบความรู้ สาหรับครู และนักเรียน ที่ ๑

เรืสเรืาหรั
พพพื้นื้นบื้นบ้บ้บครู
นของภาคต่
เรื่อ่อง่องงบดนตรี
ดนตรี
บ้กาาครู
านของภาคต่
ใบความรูใบความรู
้ ใบความรู
ครู
้ ส้ สาหรั
และนั
าหรั
เรี
และนั
ยและนั
น ทีก่ ก๑เรีเรีายางยนางนๆงทีๆๆที่ ๑่ ๑
ดนตรี
นของภาคต่

๑.

๑. ๑.๑. ภาคตะวั
ภาคตะวั
ออกเฉี
งเหนื
ภาคตะวั
ยเรื
งเหนื
เรืนออกเฉี
อ่ ง ยยงเหนื
ดนตรี
เรือ่อพ่อองื้นงอบ้ดนตรี
ดนตรี
านของภาคต่
พพื้นื้นบ้บ้าานของภาคต่
นของภาคต่
าง ๆ าางงๆๆ
นนออกเฉี
ภาคตะวั
๑.๑. นออกเฉี
ภาคตะวั
ภาคตะวั
ยงเหนื
นนออกเฉี
ออกเฉี
อ ยยงเหนื
งเหนืออ

โปงลาง

โปงลาง
โปงลาง
โปงลาง

โปงลาง
โปงลาง

แคน
แคน
แคน
แคน ออ แคน
แคน
๒. ภาคเหนื
ภาคเหนื
๒.
๒. ภาคเหนือ

๒. ภาคเหนื๒.อ๒.ภาคเหนื
ภาคเหนืออ

ซึง

สะล้อ

ซึง
ซึง
ซึงซึซึง ง

สะล้อ
สะล้
สะล้ออ

สะล้อ

พิณ

พิพิณพิณณ
พิพิณณ

โหวด

โหวด
โหวด
โหวด
โหวด
โหวด

กลองแอว
กลองแอว
กลองแอว กลองแอว
กลองแอว
กลองแอว

กลองสะบัดชัย
กลองสะบั
กลองสะบัดชักลองสะบั
ยกลองสะบั
ดดชัดยชัชัยย

กลองสะบัดชัย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๗

๓. ภาคใต
๓. ภาคใต้

กลองโนรา

๔. ภาคกลาง

กลองโทนหรือ ทับหรือ ทับโนรา

ฉิ่ง

กรับ

จะเข้

พิณน้าเต้า

ขลุ่ยเพียงออ

ปี่นอก
๑๗๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ปี่ไฉน

ระนาดเอก

ฆ้องวงใหญ่มโหรี

กลองชาตรี

ฆ้องเหม่ง

ระนาดทุ้ม

ฆ้องวงเล็กมโหรี

ตะโพน

ฆ้องโหม่ง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๙

★ ★ บ ๘.๔/ผ ๓-๐๒


ใบงานที่ ๐๒
ใบงานที

บ.๘.๔/ผ.๓-๐๒
บ.๘.๔/ผ.๓-๐๒

แบบบันนทึทึกกการเข้
การเข้าร่วมงานประเพณี
มงานประเพณี
แบบบั
คำชี
แ้ จงให้นนกั กั เรีเรียยนกาเครื
นกาเครื่ อ่องหมาย
งหมาย  ลงในรู
คำชี
แ้ จงให้
ลงในรูปปดาวในประเพณี
ดาวในประเพณี ี่ ี่
และกิจจกรรมทางนาฏศิ
กรรมทางนาฏศิลลป์ป์ทีที่พ่พบเห็
ทีเคยมาร่
เ่ เคยมาร่
คยมารววมมและกิ
บเห็นน
สงกรำนต์
สงกรำนต์
สงกรานต 



ลอยกระทง
ลอยกระทง 
งานประเพณีททที่เเ่คยมาร่
คยมาร่วววมมม
งานประเพณี
งานประเพณี
ี ี่เคยมาร

แห่
แห่เเทีทียยนเข้
นเข้ำำพรรษำ
พรรษำ 
แต่
แต่งงงำน
งำน 

งานบวช 
รรำวงมำตรฐำน
ำวงมำตรฐำน 
จกรรมทางนาฏศิ
กรรมทางนาฏศิลลปล์ ป์ทีปที่ ่ท่ี
กิกิจกิจกรรมทางนาฏศิ
พบเห็
ะไรบ
พบเห็
ออะไรบ้
าางง
พบเห็
นนมีอมีะไรบ้
าง

กำรเซิ
กำรเซิง้ ง้ 
กำรฟ้
กำรฟ้ออนน 
กำรร
กำรรำกลองยำว
ำกลองยำว 

๑๘๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๑

เรื่อง ประโยชน์และการเป็นผู้ชมที่ดี
ประโยชน์ของการเป็นผู้ชมที่ดี
เมื่อเราได้ชมนาฏศิลป์ไทย เช่นระบา รา ฟ้อน เราจะรู้สึกสนุกสนานรื่นรมย์ เพราะความ
งดงามของท่ารา เครื่องแต่งกายดนตรีที่บรรเลง การแสดงนาฏศิลป์ไทยนั้นจะเป็นเรื่องราวที่ทาให้เรา
ได้รับประโยชน์จากการชม ดังนี้
๑. ได้รับความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย
๒. ได้รับคติสอนใจ เช่นความอดทน ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และนาคติสอนใจมา
ปรับใช้ในชีวิตของเราได้
๓. ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
๔. สามารถนาเรื่องราวที่ได้ชมไปเล่าให้ผู้อื่นฟังได้
การเป็นผู้ชมที่ดี
การแสดงนาฏศิลป์จะมีทั้งผู้แสดงและผู้ชม ซึ่งผู้ชมมีความสาคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์ เพราะมี
ส่วนช่วยในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย ดังนั้น การชมการแสดงเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และมีอารมณ์ร่วมกับผู้แสดงนั้น ผู้ชมจาเป็นจะต้องรักษามารยาทในขณะชมการแสดง การปฏิบัติตนใน
การเป็นผู้ชมที่ดีมีดังนี้
๑. ไม่ควรส่งเสียงรบกวนผู้อื่นที่กาลังชมการแสดง
๒. ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ให้เหมาะสมกับสถานที่
๓. ควรไปถึงก่อนการแสดงเริ่มอย่างน้อย ๑๕ นาที
๔. ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานที่ เช่น นั่งประจาที่ก่อนที่การแสดงจะเริ่มปรบมือให้เกียรติผู้
ผูแสดง
แสดง
๕. ให้ความสนใจและมีอารมณ์ร่วมกับผู้แสดง เช่น สนุกสนานเฮฮาไปด้วย
๖. ไม่ควรลุกไปมาบ่อย ๆ เพราะจะทาความวุ่นวาย และเป็นการทาลายสมาธิ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๑

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๒

องค์ประกอบของการชมนาฏศิลป์ไทย

ประกอบของนาฏศิ
ลปลป์ก็จก็ะประกอบไปด
นาฏศิลปป์จะหมายรวมไปถึ
ะหมายรวมไปถึงงการร
การร้อองรํงราทําทาเพลงดั
าเพลงดังนังน้ นัองค
้นองค์
ประกอบของนาฏศิ
จะประกอบไปวย
ด้การร
วยการร้
องการบรรเลงดนตรี
ดนตรี
และการฟ้
อนร
องการบรรเลง
และการฟ
อนรํ
า า ทั้งนี้เพราะการแสดงออกทางนาฏศิลปป์ไทย จะต้
จะตอองอาศั
งอาศัยย
บทร้
ะมาเป็นนนาฏศิ
นาฏศิลลปป์ไไทยได
ทยได้จจะตะต้อองประกอบไปด
งประกอบไปด้วยวย
บทรองท
งทําานองเพลงประกอบการแสดง
นองเพลงประกอบการแสดง เพราะฉะนั
เพราะฉะนั้นก่กอนทีจ่ ะมาเป
องค์
องคประกอบส
ระกอบสําคั
าคัญๆดังต่ตอไปนี้
๑. ลีลาท่ารา เป็นท่าทางเยื้องกรายฟ้อนราที่อ่อนช้อยสวยงาม แสดงออกของอารมณ์
สื่อความหมายชัดเจน
๒. ดนตรีประกอบ ดนตรีเป็นส่วนประกอบสาคัญที่ช่วยเสริมให้การแสดงสมบูรณ์และ
สร้างบรรยากาศ ในการแสดงให้สมจริงอีกด้วย
๓. บทร้อง ส่วนใหญ่จะเป็นคาประพันธ์ประเภทกลอนแปด มีความไพเราะสละสลวย คารม คม
คารมคมคายและมี
คายและมีคติสอนใจคติสอนใจ
๔. การแต่งกาย มีแบบอย่างเฉพาะตัว งดงามประณีต และถูกต้องตามลักษณะการแสดง
องค์ประกอบของการชมนาฏศิลป์ไทย
ทราบกระบวนท่าราใน
การแสดงนาฏศิลป์ 

กำรชม
นำฏศิลป์
ไทย
ทราบองค์ประกอบในการแสดง
เช่น ฉาก แสง เสียง

๑๘๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ทราบเครื่ องดนตรี ไทย
ที่ใช้ ประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ 

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยบูรณาการการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน

คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๑. นักเรียนควรเลือกเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันที่มีในท้องถิ่น เพราะเหตุใด
ก. หาซื้อง่าย ราคาไม่แพง
ข. แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
ค. ทันสมัย มีบริการส่งสินค้า
๒. ถ้านักเรียนไปเที่ยวชมงานเทศการแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
ก. นาชิ้นส่วนเทียนพรรษาไปไว้ที่บ้าน
ข. วิ่งเล่นขวางทางขบวนแห่
ค. ไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อเทียนพรรษา
๓. ข้อใดไม่ใช่ศิลปะท้องถิ่นของไทย
.

ก.

ข.

ค.

๔. ภาษาที่ใช้ในบทเพลงพื้นบ้านภาคใต้คือภาษาใด
ก. ภาษาโบราณลาว
ข. ภาษาไทย
ค. ภาษายาวี
๕. ดนตรีมีความสาคัญต่อคนในท้องถิ่นอย่างไร
ก. ทาให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ข. ทาให้การจัดกิจกรรมมีความสนุกสนาน
ค. ทาให้มนุษย์มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๓

๖. ดนตรีพื้นบ้านภาคกลางแสดงให้เห็นถึงสิ่งใด
ก. ความแข็งแรงของคนในท้องถิ่น
ข. ความสวยงามของเครื่องดนตรี
ค. ความมีน้าใจและรักสนุก
๗. ข้อใดไม่ใช่ ปัจจัยที่ทาให้การละเล่นพื้นเมืองแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน
ก. ประเพณี
ข. ศาสนา
ค. เศรษฐกิจ
๘. การแสดงบทบาทสมมุติไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. ความพร้อมทางอารมณ์
ข. ความพร้อมทางร่างกาย
ค. ความพร้อมทางฐานะ
๙. การแสดงความสงสัยว่าได้กลิ่นแปลกๆ ต้องทาอย่างไร
ก. เอามือพัดที่ปาก
ข. ทาจมูกฟุดๆ ฟิดๆ
ค. ทาตาขยับๆ ขยิบ
๑๐. ระบามาตรฐาน หมายถึงข้อใด
ก. ระบาแบบดั้งเดิม
ข. ระบาเบ็ดเตล็ด
ค. ระบาที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่

๑๘๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
หน้า
หน่วยย่อยที่ ๑ ครอบครัวอุ่นจิต
แผนที่ ๑ บ้านน่าอยู่

๑

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนประจําหน่วยย่อย

๒

คําชี้แจงประกอบการทําใบงานกลุ่ม

๔

ใบงานที่ ๐๑ บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

๕

ใบงานที่ ๐๒ ออกแบบแผนผังบ้านตามจินตนาการ

๖

ใบงานที่ ๐๓ ตกแต่งอย่างไรให้น่าอยู่

๗

ใบงานที่ ๐๔ การสร้างโมเดลห้อง

๘

เนื้อเพลง ครอบครัวสุขสันต์

๙

ใบความรู้ที่ ๑ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

๑๐

หน่วยย่อยที่ ๒ ช่างคิดซ่อมแซม
แผนที่ ๑ แต่งอย่างไรให้น่าดู

๑๑

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนประจําหน่วยย่อย

๑๒

ใบงานที่ ๐๑ รู้นะว่าทําไมต้องใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

๑๓

ใบงานที่ ๐๒ หนูทําได้

๑๔

ใบงานที่ ๐๕ แฟชั่นของฉันในวันนี้

๑๕

แผนที่ ๒ ดูแลรักษา

๑๖

ใบงานที่ ๐๑ ดูแลอย่างไรดีให้มีประโยชน์

๑๗

ใบงานที่ ๐๒ การห่อปกหนังสือ

๑๘

ใบงานที่ ๐๕ การช่วยเหลืองานบ้าน

๒๑

ใบความรู้ที่ ๑ การดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัว

๒๒

แผนที่ ๓ หนูน้อยนักประดิษฐ์

๒๖

ใบงานที่ ๐๑ จําแนกแจกแจง

๒๗

ใบงานที่ ๐๒ การประดิษฐ์พัดกระดาษ

๒๘

หน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคู่บ้าน
แผนที่ ๑ เกษตรน่ารู้

๓๐

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนประจําหน่วยย่อย

๓๑

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ใบงานที่ ๐๑ เครื่องมือเกษตรน่าใช้

๓๒

ใบงานที่ ๐๔ การจําแนกเครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตร

๓๓

ใบงานที่ ๐๕ จําแนกประเภทของพืช

๓๔

ใบงานที่ ๐๖ พืชที่ฉันต้องการปลูก

๓๕

ใบความรู้ที่ ๑ เครื่องมือในงานเกษตร

๓๖

ใบความรู้ที่ ๒ ผักสวนครัว รั้วกินได้

๔๑

ใบความรู้ที่ ๓ การดูแลรักษาพืชที่ปลูก

๔๕

หน่วยย่อยที่ ๔ สานฝันให้เป็นจริง
แผนที่ ๑ โครงงานสานฝัน

๔๗

ใบงานที่ ๐๑ มาเลือกหัวข้อโครงงานกันเถอะ

๔๘

ใบงานที่ ๐๒ วางแผนการทําโครงงาน

๔๙

ภาคผนวก
คณะผู้จัดทํา

๕๑

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนประจําหน่วยย่อย
หน่วยที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
หน่วยย่อยที่ ๑ เรือ่ งครอบครัวอุ่นจิต

๒

ตอนที่ ๑
คําชี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ (ข้อละ ๒ คะแนน)
๑.สมาชิกในบ้านของนักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้าง
พ่อ มีหน้าที่……….........……………………………………………………………………………………………
แม่ มีหน้าที่…………………………………………............………………………………………………………
พี่ มีหน้าที่…………………………………………………...........…………………………………………………
นักเรียน มีหน้าที่……………………………………………..........………………………………………………

๒.ถ้
าสมาชิกทุกคนในบ้านไม่ทําตามบทบาทหน้าที่ของตนเองจะเป็นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
๓.สมาชิ
กคนใดในบ้านของนักเรียนมีบทบาทและหน้าที่ทําให้บ้านสะอาด
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
๔.ประโยชน์
ของการทํางานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองมีอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
๕.………………………………………………………………………………………………………………………
ถ้านักเรียนแต่งชุดนักเรียนด้วยตนเองเป็นประจําทุกวันจะเกิดผลดีอย่างไร

๓

ตอนที่ ๒
คําชี้แจง ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย × ทับบนตัวอักษร ก ข หรือ ค หน้าคําตอบที่
ถูกที่สุด
๑. บทบาท หมายถึงอะไร
ก. สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ
ข. การทําหน้าที่ที่กําหนดไว้
ค. ความจําเป็น
๒. ถ้าสมาชิกในบ้านทําตามบทบาทหน้าที่ของตนเองจะเกิดผลดีอย่างไร
ก. ทําให้สมาชิกในบ้านมีความสุข
ข. ไม่ต้องจ้างคนรับใช้
ค. ถูกทั้งสองข้อ
๓. งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง หมายถึง
ก. งานภายในบ้านที่นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ข. การซ่อมแซมหน้าต่าง
ค. ซ่อมเก้าอีใ้ ช้เอง
๔. การทํางานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมีประโยชน์อย่างไร
ก.บ้านสะอาดน่าอยู่อาศัย
ข.ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัว
ค.ถูกทุกข้อ
๕. ไม้กวาดดอกหญ้าควรเก็บรักษาอย่างไร
ก.นําไปแขวนโดยให้ด้านที่ใช้กวาดลงพื้น
ข.วางพิงฝาผนังโดยให้ด้านที่ใช้กวาดลงพื้น
ค.วางราบกับพื้น

๔

คําชี้แจงประกอบการทําใบงานกลุ่ม

ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่มดําเนินกิจกรรมต่อไปนี้
๑. ตั้งชื่อกลุม่ ของตนเอง เขียนชื่อกลุ่มลงในใบงาน
๒. เขียนชื่อ – นามสกุลของสมาชิกกลุ่มลงในด้านหลังของใบงาน
๓. สมาชิกกลุ่มช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมตามคําชี้แจงในแต่ละใบงาน
๔. นําเสนอผลงานตามใบงานแล้วนําไปติดไว้บนป้ายนิเทศ

๕

ใบงานที่ ๐๑

บ.๐๗.๑/ผ ๑ – ๐๑

เรื่อง บทบาทหน้าทีแ่ ละการปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
คําชี้แจง ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรูท้ ี่ ๑ เรื่อง บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว แล้วช่วยกันสรุปความรู้ลงในใบงาน

พ่อ มีหน้าที่.............................……………………….............
........................................................................................
........................................................................................

แม่ มีหน้าที่..........................……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………..............…………………………………………………….
ลูก มีหน้าที่……………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………
……………………….........................................................................

ปู่ ย่า ตา ยาย มีหน้าที่…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...

ใบงานที่ ๐๒

บ.๐๗.๑/ผ ๑ – ๐๒

เรื่อง ออกแบบแผนผังห้องตามจินตนาการ
คําชี้แจง ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มออกแบบแผนผังห้องตามจินตนาการ

๖

ชื่อกลุ่ม......................…………..

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบแผนผังห้องพร้อมจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ภายในห้องให้น่าอยู่

๗

๘

ใบงานที่ ๐๔

บ.๐๗.๑/ผ ๑ – ๐๔

เรื่อง การสร้างโมเดลห้อง
คําชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มนําแผนผังจากใบงานที่ ๐๓ มาจัดทําเป็นโมเดลตามขั้นตอน
การทําที่กําหนดให้
วัสดุที่ใช้ในการสร้างโมเดลห้อง
๑. กล่องกระดาษลัง ขนาด ๑๐ × ๑๕ นิ้ว ๑ ใบ
๒. กระดาษสีหรือกระดาษห่อของขวัญ ๒ - ๓ แผ่น
๓. กาว ๑ ขวดเล็ก
๔. กรรไกรหรือคัทเตอร์
๕. ดินสอ, ไม้บรรทัด

ขั้นตอนการทํา
๑.
๒.
๓.
๔

ตัดฝาปิดกล่องด้านบนออก
วาดด้านข้างของกล่องเป็นรูปประตูและหน้าต่าง
เจาะด้านข้างของกล่องตามรอยที่วาดเป็นรูปหน้าต่างและประตู
ทากาวรอบกล่องแล้วนํากระดาษสีหรือกระดาห่อของขวัญมาปิดตกแต่งภายนอก
หรือภายในกล่องให้สวยงาม
๕ ปั้นดินน้ํามันให้เป็นรู้สิ่งของเครื่องใช้ในห้องตามแผนผังในใบงานที่ ๐๓ ซึง่ กลุ่มได้
ออกแบบไว้แล้ว

๙

เพลงครอบครัวสุขสันต์

ครอบครัวหนูมีกันอยู่มากมาย
อยู่ด้วยกันก็รักใคร่กลมเกลียว
หนูรักคุณพ่อกับคุณแม่เท่ากัน
รักคุณปู่ คุณย่า ท่านคอยสั่งสอน
หนูรักคุณตากับคุณยายเช่นกัน
ทั้งคุณลุง คุณป้า น้า อา ก็ใจดี

รวมกันได้ไว้เป็นครอบครัวเดียว
ใกล้ชิดกัน ทุกๆวัน เรานั้นมีความสุข
รักทุกวันตั้งแต่เช้าจนเข้านอน
หวังโตขึ้นอยากให้เป็นคนดี
ชอบเล่านิทานให้ฟังสนุกดี
พี่น้อง ล้วนมีน้ําใจ

ที่มา: Trueplookpanya.com

๑๐

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของเรา ภายในบ้านมีสมาชิกหลายคนแต่ละคนมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่างกัน
พ่อ เป็นหัวหน้าครอบครัว ต้องออกไปทํางานนอกบ้านเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและ
อบรมดูแลลูก
แม่ บางครอบครัวแม่ทํางานนอกบ้านหาเงินเลี้ยงครอบครัว บางครอบครัวแม่ไม่ได้ทํางาน
นอกบ้านก็จะทํางานในบ้าน ดูแลความเป็นอยูข่ องสมาชิกในครอบครัว ทํางานบ้าน
เช่น ซักผ้า ทําอาหารและอบรมดูแลลูก
ลูก ถ้ายังเป็นเด็ก มีหน้าที่ไปโรงเรียน ตั้งใจเรียนหนังสือ และช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านเล็ก ๆ
น้อย ๆ นอกจากนี้ควรทําตนให้เป็นเด็กดีด้วยการปฏิบัติ ดังนี้
เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่เถียงผู้ใหญ่ ไม่พูดโกหก
ต้องช่วยทํางานบ้านเท่าที่ทําได้ เช่น ถูบ้าน ล้างถ้วย ชาม รดน้ําต้นไม้ เลี้ยงน้อง
เก็บของเล่นให้เรียบร้อยปฏิบัติตนเป็นคนดีมีมารยาท รู้จักการสวัสดี พูดคําสุภาพ
เช่น ขอโทษ ขอบคุณไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
ต้องรู้จักช่วยพ่อแม่ประหยัดเรื่องการใช้จ่าย เช่น เก็บเงินใส่กระปุกออมสินซื้อแต่ของ
ที่มีประโยชน์
รู้ จั ก ดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพอนามั ย ของตนเองด้ ว ยการเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ มี
ประโยชน์ หมั่นออกกําลังกาย
การอยู่ร่วมกันในครอบครัว นอกจากสมาชิกทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะสมาชิก
ครอบครัวแล้ว สมาชิกแต่ละคนยังมีกิจกรรมส่วนตัวที่แตกต่างกัน เป็นกิจกรรมที่สมาชิกมี
เสรีภาพในการเลือกกระทําได้ตามความสนใจของตนเอง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ตนเองและผู้อื่น บางเวลาเมื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้พบปะกันพร้อมหน้า ทําให้สมาชิก
ได้มีการพูดคุย ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้ และเมื่อมีความคิดเห็นขัดแย้ง
กันก็ต้องร่วมกันแก้ไขปัญ หาการที่สมาชิกในครอบครัว ต่างทําหน้าที่ของตนเอง จะทําให้
ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน

หน่วยที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
หน่วยย่อยที่ ๒ ช่างคิดซ่อมแซม
แผนที่ ๑ แต่งอย่างไรให้น่าด

๑๒

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ เรือ่ ง ช่างคิดซ่อมแซม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ..........................................นามสกุล...........................................

คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแล้วทําเครื่องหมาย × ทับบนตัว ก ข หรือ ค
หน้าคําตอบที่เลือก
๑. เราควรซักผ้าชนิดใดก่อนเป็นลําดับแรก
ก. ผ้าขาว
ข. ผ้าสี
ค. ผ้าที่สกปรกมาก

๒. เหตุใดเราจึงใส่เสื้อผ้าเนื้อบางในฤดูร้อน
ก. เพื่อความคล่องตัว
ข. ระบายอากาศได้ดี
ค. ทําความสะอาดได้ง่าย
๓. การประดิษฐ์ของเล่นคือการทํางานใน
ลักษณะใด
ก. นําเศษวัสดุมาดัดแปลงให้เกิด
ประโยชน์
ข. ทําสิ่งของง่าย ๆ
ค. ดัดแปลงสิ่งยากให้ง่าย
๔. ข้อใดคือหลักในการเลือกวัสดุประดิษฐ์
ของเล่น
ก. ไม่เหมือนใคร
ข. สวยงาม ราคาแพง
ค. หาง่ายคงทนถาวร
๕. ประโยชน์สําคัญที่ได้จากการประดิษฐ์
เศษวัสดุคือข้อใด
ก. นําไปขายได้เงินมาก
ข จะได้มีของเล่นของใช้ไม่ต้องซื้อ

๖. ข้อใดคือชั้นตอนที่ถูกต้องในการทํางาน
ประดิษฐ์
ก. ลงมือทํา ออกแบบ ตกแต่ง
ข. ออกแบบ ลงมือทํา ตกแต่ง
ค. ออกแบบ ตกแต่ง ลงมือทํา

๗. หลังจากใช้เศษวัสดุเสร็จแล้วควรทํา
อย่างไร
ก. เก็บรวมใส่กล่อง
ข. เก็บไปทิ้ง
ค. แยกเก็บเป็นชนิด
๘. ความรู้สกึ ภูมิใจในผลงานจะเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาใด
ก. หลังจากทํางานประดิษฐ์เสร็จแล้ว
ข. ระหว่างทํางานประดิษฐ์
ค. ก่อนทํางานประดิษฐ์
๙. การทํางานประดิษฐ์ควรยึดหลักข้อใด
มากที่สุด
ก. สะดวก
ข. รวดเร็ว
ค. ประหยัด
๑๐. การทํางานประดิษฐ์ทําให้เราเป็นคน
อย่างไร
ก มีความเมตตากรณา

๑๓

ใบงานที่ ๐๑

บ.๐๗.๒/ผ ๑-๐๑

เรื่อง รู้นะ..ว่าทําไมต้องใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
คําชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม ๑ คน เลขานุการกลุ่ม ๑ คน เพื่อเป็นผู้นําใน
การทํากิจกรรมของกลุ่มตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑. ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันตั้งชื่อกลุ่ม
๒. หาความรู้จากหนังสือเรียน เรื่อง ประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
แล้วช่วยกันสรุปองค์ความรู้เป็นแผนที่ความคิดลงในกระดาษบรู๊ฟพร้อม
ตกแต่งให้สวยงาม ส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้น

ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง หนูทําได้



บ.๐๗.๒/ผ ๑-๐๓

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันศึกษาความรู้จากหนังสือเรียนเรื่อง เสื้อผ้าและการ
แต่งกาย สรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเป็นแผนที่ความความคิดลงในใบงานนํา
ผลงานไปติดไว้บนป้ายจัดแสดงผลงาน

ชื่อ...........................................................นามสกุล...........................................ชัน้ ..........................
ชื่อ...........................................................นามสกุล...........................................ชัน้ ..........................

๑๕


คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพการแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ ที่ตนชอบและบอก
วัสดุที่นํามาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายโดยวาดลูกศรโยงจากภาพ
แล้วนําผลงานไปติดที่ป้ายนิเทศ

โอกาสที่ใช้……………………………........................................................................................
ชื่อ…………………………………………….สกุล……………………………………….

หน่วยที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
หน่วยย่อยที่ ๒ ช่างคิดซ่อมแซม
แผนที่ ๒ ดแลรักษา

๑๗

ใบงานที่ ๐๑

บ.๐๗.๒/ผ ๒-๐๑

เรื่อง ดูแลอย่างไรดีให้มีประโยชน์
คําชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม ๑ คน เลขานุการกลุ่ม ๑ คน เพื่อเป็น
ผู้นําในการทํากิจกรรมข้องกลุ่ม ตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑. ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันตั้งชื่อกลุ่ม
๒. ศึ ก ษาใบความรู้ ที่ ๑ เรื่ อ งการดู แ ลเสื้ อ ผ้ าเครื่อ งแต่ งกายและของใช้
ส่วนตั วและช่วยกั น สรุป องค์ ความรู้ล งในกระดาษบรู๊ฟ ตามแบบฟอร์ม
ข้างล่างนี้พร้อมตกแต่งให้สวยงามส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้นเรียน
ชื่อกลุ่ม......................................................
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

การดูแลรักษา

ของใช้ส่วนตัว

สมาชิกในกลุ่ม ๑. ชื่อ – สกุล......................................................ชัน้ .............หัวหน้ากลุ่ม
๒. ชื่อ – สกุล......................................................ชั้น.............สมาชิก
๓. ชื่อ – สกุล......................................................ชั้น.............สมาชิก
ื่
้

๑๘

ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าเครือ่ งแต่งกาย



บ.๐๗.๒/ผ ๒- ๐๓

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนติดกระดุมตามขั้นตอนที่แนะนําไว้ในใบงาน
รู้จักกระดุมกันก่อนนะ
กระดุมไม่มีก้าน คือ กระดุมที่มีรู ๒ รู หรือ ๔ รู ปรากฏให้เห็นบนเม็ดกระดุม การเย็บกระดุม
ชนิดนี้ จะมองเห็นเส้นด้ายที่เย็บ

วัสดุ/อุปกรณ์
๑. ด้าย

๒. เข็ม

๓. เศษผ้า

๔. กระดุมไม่มีก้าน

ขั้นตอนการทํา
๑. วางกระดุมตรงตําแหน่งที่ต้องการเย็บใช้ด้าย ๓ ทบเพื่อให้กระดุมแน่นหนาไม่หลุดง่าย

๒. แทงเข็มขึ้นรูหนึ่งและแทงลงอีกรูหนึ่ง ทําซ้ําประมาณ ๓ ครัง้

๑๙

ใบงานที่ ๐๕
เรื่อง การช่วยเหลืองานบ้าน

บ.๐๗.๒/ผ ๒-๐๕

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการของกลุ่มเพื่อดําเนินการ
ต่อไปนี้
๑. ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง
๒. แต่ละกลุ่มค้นหาความรู้ตามชื่อเรื่องที่จับสลากได้และสรุปความรู้เป็นแผนที่
ความคิดตามหัวข้อที่กําหนดข้างล่างนี้ลงในกระดาษบรู๊ฟ นักเรียนสามารถ
ตกแต่งผลงานให้มีความสวยงามตามต้องการ
เรื่อง.....................................................
๑. ความสําคัญ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….......................………………………………………………………………
๒. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….......................…………………………………………………………………………
๓. ขั้นตอนการทํางาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….......................………………………………………………
๔. ประโยชน์ที่ได้รับ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….......................…………………………………………………………

สมาชิกในกลุ่ม ๑. ชื่อ – สกุล......................................................ชัน้ .............หัวหน้ากลุ่ม
๒. ชื่อ – สกุล......................................................ชั้น.............สมาชิก
๓. ชื่อ – สกุล......................................................ชั้น.............สมาชิก
ื่
้

๒๐

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง การดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัว
การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
การทําความสะอาดเสื้อผ้าถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้เสื้อผ้าสะอาดมองดูใหม่อยู่เสมอ
และสามารถใช้งานได้ยาวนาน โดยใช้น้ําและสารซักฟอกเพื่อขจัดเหงื่อไคล ฝุ่นละอองหรือ
คราบอื่น ๆ ที่เปื้อนเสื้อผ้า นอกจากนี้ การจัดเก็บเสื้อผ้าอย่างเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ จะ
ช่วยให้เกิดความสะดวกเมื่อต้องการสวมใส่ เสื้อผ้าที่สะอาดมีส่วนช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้แก่
ผู้สวมใส่ ดังนั้น จึงควรศึกษาและปฏิบัติให้ถูกวิธี ดังนี้
๑. ขณะสวมเสื้อผ้าต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนและการถูกของแหลมคมเกี่ยว
๒. เมื่อถอดเสื้อควรแขวนไว้กับไม้แขวนเสื้อ ไม่ควรแขวนไว้บนตะขอหรือตะปูเพราะจะทํา
ให้เสื้อเสียรูปทรงและฉีกขาดได้ง่าย แต่ถ้าเป็นเสื้อกันหนาวไม่ควรแขวนทิ้งไว้ เพราะว่าจะทํา
ให้เสื้อยืดเสียรูปทรง
๓. ในกระเป๋าเสื้อ ไม่ควรใส่ของที่หนักมาก เพราะจะทําให้กระเป๋าเสื้อเสียรูปทรงและฉีก
ขาดเร็ว
๔. เมื่อถอดเสื้อผ้าออกจากตัว ควรตรวจดูรอบเปื้อน ถ้าเสื้อถูกรอยเปื้อนให้รีบขจัดรอย
เปื้อนในทันทีเพราะว่ารอยเปื้อนใหม่จะทําความสะอาดได้ง่ายกว่าปล่อยทิ้งไว้นาน
๕. หากพบว่าเสื้อผ้ามีส่วนที่ชํารุด ก่อนการนําไปทําความสะอาดควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย
๖. เมื่อประกอบอาหารหรือทํากิจกรรมอื่นๆที่อาจทําให้เสื้อผ้าเปื้อน ควรสวมผ้ากันเปื้อน
ทุกครั้ง
๗. เสื้อผ้าที่สวมแล้วและเปียกเหงื่อ ควรแขวนไว้ให้หมดเหงื่อ ดีกว่าการนําผ้าที่ใช้แล้วถอด
ใส่ตะกร้าทันทีเพราะจะทําให้มีกลิ่นอับชื้นจากเหงื่อ ควรนําเสื้อผ้าที่ใช้แล้วแขวนในที่ที่ลมโกรก
หรือแขวนผึ่งไว้ในที่อากาศปลอดโปร่งเพื่อให้เหงื่อแห้ง
๘. ถุงเท้ารองเท้าเมื่อสวมใส่แล้วต้องทําความสะอาดทุกครั้ง ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะมีกลิ่นไม่
ควรสวมใส่ซ้ํา เพราะว่าจะทําให้เกิดโรคผิวหนังได้ เมื่อชํารุดต้องรีบซ่อมแซมเช่นเดียวกัน
เพราะรองเท้าที่ชํารุด จะไม่เหมาะกับเสื้อผ้าที่สวยงาม เป็นต้น

๒๑

การซักผ้า

Cr. ภาพ http://202.129.59.73/tn/workwater/savewater.htm

การซักเป็นการทําความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากเสื้อผ้า สําหรับการซักผ้าให้ถูก วิธี
ควรปฏิบตั ิตามดังนี้
๑. ก่อนการซักผ้า ให้ล้วงกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกงทุกตัว หากมีวัตถุสิ่งของตกค้าง
อยูใ่ ห้เอาออกเสียก่อน
๒. แยกผ้าขาว ผ้าสี ออกจากกัน เสื้อเด็กและเสื้อผู้ใหญ่ควรแยกซัก เพราะเสือ้ เด็ก
สกปรกมากกว่าเสื้อผู้ใหญ่
๓. นําน้ําเปล่าผสมสารซักฟอกอย่างอ่อนใส่กะละมัง แช่ผ้าทิ้งไว้ประมาณ ๑๕-๒๐
นาที โดยแยกระหว่างผ้าสีและผ้าขาว เพื่อให้น้ําผสมสารซักฟอกซึมเข้าไปใน
เนื้อผ้าและใยผ้าคายความสกปรกออกมา ในการแช่ผ้าไม่ควรนํากางเกงใน ถุงเท้า
แช่ปนกับเสื้อ
๔. ขยี้หรือแปรงเสื้อผ้าให้ทั่ว ส่วนที่สกปรกมากได้แก่ ปกเสื้อ ส่วนพับปลายแขน
ขอบกางเกง ปากกระเป๋าให้แปรงขยี้จนสะอาด
๕. บีบผ้าเอาน้ําสารซักฟอกออกมาควรบิดผ้าแรงๆ
๖. ซักผ้าที่แปรงแล้ว ๓-๔ ครั้ง จนหมดน้ําสารซักฟอกแล้วนําไปตาก

Cr. ภาพ http://www2.dmf.go.th/kid/chap03_03.htm

๒๒

การทําความสะอาดรองเท้า
รองเท้าเป็นเครื่องแต่งกายที่ควรดูแลรักษาและทําความสะอาด ทุกครั้งหลังจากการใช้
เพื่อป้องกันไม่ให้รองเท้าสกปรก เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคนําโรคมาสู่ผู้สวมใส่ และทําให้เท้ามี
กลิ่นเหม็น
การทําความสะอาดรองเท้า มีวิธกี ารทําความสะอาด ดังนี้
๑. ถ้ารองเท้าเปื้อนโคลน ปล่อยทิ้งไว้ให้โคลนแห้ง จากนั้นเคาะเศษดินออก ใช้แปรง
ขนอ่อนปัดรอยเปื้อนและฝุ่น แล้วแกะเชือกผูกรองเท้าออก
๒. นําไปซักในน้ําเปล่า ใช้แปรงถูกผ้าขัดรอยเปื้อนที่รองเท้าและเชือกผูกรองเท้า
ออก
๓. นําไปแช่ในน้ําผสมผงซักฟอกประมาณ ๒๐ นาที ใช้แปรงถูผ้าขัดรอยเปื้อนออกให้
หมดทั้งภายในและภายนอก
๔. ล้างน้ําสะอาด ๒-๓ ครัง้ สะบัดน้ําออก ถ้าเป็นรองเท้าสีขาว ควรใช้นา้ํ ยาเคลือบ
ผ้าใบสีขาวทาให้ทั่วแล้วนําไปผึ่งแดด หรือใช้กระดาษชําระแปะบนรองเท้าให้ทั่ว จะช่วย
ป้องกันไม่ให้รองเท้าเกิดรอยด่างสีเหลือง
๕. การตากรองเท้าผ้าใบ ควรยกหัวรองเท้าตั้งให้สูงขึ้นเพื่อให้น้ําไหลมาที่ส้นรองเท้า
ซึ่งจะช่วยให้แห้งเร็วขึ้น
๖. ซักเชือกผูกรองเท้าให้สะอาด แล้วนําไปตากไว้ที่ราวตากผ้า ใกล้ ๆ กับที่ตาก
รองเท้า เพื่อสะดวกในการเก็บ

๒๓

การทําความสะอาดกระเป๋า

กระเป๋านักเรียน
การทําความสะอาดกระเป๋านักเรียนจะทําให้แลดูใหม่ น่าใช้และใช้งานได้นาน
ซึ่งมีวิธีการทําความสะอาดตามกระบวนการทํางาน ดังนี้
๑.นําสิ่งของทุกอย่างออกจากกระเป๋าให้หมด
๒.ถ้ากระเป๋ามีรอยเปื้อนเป็นจุดให้นําผ้านุ่มชุบน้ําส้มสายชูเช็ดตรงรอยเปื้อน
เบาๆ
๓.นําผ้าแห้งเนื้อนุ่มชุบยาขัดหนังทาให้ทั่วกระเป๋า แล้วขัดให้ขึ้นเงา

กระเป๋าเป้
๑. นําสิ่งของทุกอย่างออกจากระเป๋าเป้ให้หมด
๒. ใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นออกให้หมด
๓. นําผ้านุ่มชุบน้ําบิดหมาดเช็ดกระเป๋าเป้ให้ทั่วทั้งใบ
๔. นํากระเป๋าเป้ไปผึ่งแดดในที่มีลมโกรก เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นอับและเชื้อรา

หน่วยที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
หน่วยย่อยที่ ๒ ช่างคิดซ่อมแซม
แผนที่ ๓ หนูน้อยนักประดิษฐ์

๒๕

ใบงานที่ ๐๑

บ๐๗.๒/ ผ ๓-๐๑

เรื่อง จําแนกแจกแจง
คําชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม ๑ คน เลขานุการกลุ่ม ๑ คน เพื่อเป็น
ผู้นําในการทํากิจกรรมของกลุ่มโดยให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันทํากิจกรรม
ตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑. ตั้งชื่อกลุ่ม
๒. จําแนกของเล่นของใช้ที่ครูบันทึกไว้บนกระดานโดยตามประเภทของ
วัสดุที่ใช้ทําสิ่งของเหล่านั้นพร้อมวาดภาพประกอบลงในกระดาษบรู๊ฟ
ตกแต่งให้สวยงาม
๓. ส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้น

สมาชิกในกลุ่ม ๑. ชื่อ – สกุล......................................................ชัน้ .............หัวหน้ากลุ่ม
๒. ชื่อ – สกุล......................................................ชั้น.............สมาชิก

๒๖

ใบงานที่ ๐๓
การประดิษฐ์กล่องกระดาษใส่ของใช้



บ.๐๗.๒/ผ ๓-๐๓

คําชี้แจง : ให้นักเรียนประดิษฐ์กล่องกระดาษใส่ของใช้ตามขั้นตอนข้างล่างนี้
วัสดุอุปกรณ์
๑. กล่องกระดาษ
๒. กรรไกร
๓. ริบบิ้น
๔. กระดาษนิตยสาร
๕. กาว
๖. มีดคัดเตอร์
รูปภาพ : www.p-dit.com

วิธีทํา
๑. ทําความสะอาดกล่องให้เรียบร้อย
๒. วัดกระดาษที่ต้องการห่อกล่องให้มีความสูงเท่ากับขนาดของกล่องและเพิ่มขนาดความสูง
อีกประมาณ ๒ เซนติเมตรแล้วขีดเส้นร่างไว้
๓. วัดความยาวของกระดาษให้มีขนาดเท่าเส้นรอบกล่องและเพิ่มความยาวอีกประมาณ ๑
เซนติเมตร แล้วขีดเส้นร่างแล้วตัดกระดาษตามขนาดที่วัดไว้
๔. ทากาวด้านนอกของกล่องให้ทั่วแล้วนํากระดาษที่ตัดไว้ห่อรอบกล่อง
๕. ตัดความสูงของกระดาษส่วนที่เหลือตรงมุมกล่องทั้ง ๔ ด้านให้พอดีกับกล่อง
๖. ทากาวบนกระดาษส่วนที่เหลือ (ข้อ ๖) แล้วพับเข้าด้านในกล่อง
๗. ส่วนฝาของกล่องทําเช่นเดียวกับตัวกล่อง ตามข้อ ๒ – ๗
๘. ใช้ริบบิ้นติดเป็นสายกล่องสองชิ้น (สังเกตได้จากรูปด้านบน) ติดกาวให้แน่น (ทําเป็นสาย
สะพาย)
๙. นําริบบิ้นอีกเส้น ผูกตรงขอบกล่อง ผูกโบว์สวย ๆ นําไปใส่ของกระจุกกระจิกหรือเป็น

๒๗

ใบงานที่ ๐๕
เรื่อง ฝีไม้ลายมือ



บ.๐๗.๒/ผ ๓-๐๕

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบของเล่นของใช้ตามความสนใจจํานวน ๑
ชิ้นงาน โดยวาดภาพประกอบและบอกวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้พร้อมขั้นตอน
การทําลงในใบงาน
ชื่อชิ้นงาน..........................................................................

เหตุผลที่เลือกทํางานชิ้นนี้
…………………………………………………………………...........…………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………...........…………..…………………………………………………………

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ขั้นตอนการทํา
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ประโยชน์ที่ได้รับ

หน่วยที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
หน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคู่บ้าน
แผนที่ ๑ เกษตรน่าร้

๒๙

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คําชี้แจง ให้นักเรียน X ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่เป็นคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. หลังจากการใช้จอบเสร็จแล้ว ควรปฏิบัติ
อย่างไร
ก. ปักไว้บนดิน
ข. ล้างน้ําเก็บเข้าที่
ค. เช็ดดินออกและทาน้ํามัน
๒. พลั่วมีหลักในการใช้งานอย่างไร
ก. ตักดิน
ข. ขุดดิน
ค. พรวนดิน
๓. จอบมีหลักในการใช้งานอย่างไร
ก. ใช้สําหรับดายหญ้า
ข. ใช้สําหรับขุดย่อยดิน
ค. ใช้สําหรับตัดต้นไม้
๔. ข้อใดคือวิธีการดูแลและบํารุงรักษาพืช
ก. ผสมดิน  เพาะเมล็ด  รดน้ํา
ข. ใส่ปุ๋ย  รดน้ํา  พรวนดิน
ค. ขุดดิน  ปลูกพืช  ใส่ปุ๋ย
๕. การปลูกผักสวนครัวมีประโยชน์อย่างไร
ก. เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ข. เพื่อสะดวกในการใช้
ค. เพื่อความสนุกสนาน

๖. ผักสวนครัวในข้อใดที่เหมาะสําหรับปลูก
ด้วยเมล็ด
ก. หอม
ข. ผักบุ้ง
ค. ขิง
๗. ถ้านักเรียนรดน้ําผักสวนครัวจนน้ําขังจะ
เกิดผลอย่างไร
ก. ผักโตเร็ว
ข. ผักออกผลเร็ว
ค. ผักจะเน่าเสีย
๘. นักเรียนปลูกคะน้าแต่มีแตงกวางอกขึ้น
มาด้วยแสดงว่าแตงกวาเป็นพืชในกลุ่มใด
ก. วัชพืช
ข. ศัตรูพืช
ค. พืชอิงแอบ
๙. ทําไมต้องพรวนดินในแปลงผัก
ก. ให้แมลงหนี
ข. พืชดูดอาหารได้ง่าย
ค. ให้ไส้เดือนขุดรูได้ง่าย
๑๐. ประโยชน์ของการดูแลแปลงผักคือข้อใด
ก. ทําให้แมลงหลบภัยได้
ข. .ทําให้ใบไม่เน่า
ค. ทําให้ผักโตเร็ว

๓๐

ใบงานที่ ๐๒

บ ๐๗.๓ / ผ ๑-๐๒

เรื่อง เครือ่ งมือเกษตรน่าใช้
คําชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพเครื่องมืองานเกษตรที่นักเรียนรู้จักมา ๑ ชนิด ระบายสี
ให้สวยงาม พร้อมบอกชื่อเครื่องมือ และวิธีการใช้งาน โดยทําลงในใบงาน

ชื่อเครื่องมือ……………………………..………………………………………………………………………………
ใช้กับงาน…………….................................................................................................................
วิธีใช้…………………………………………........................................................................................
…………………………………………........................................................................................…………

๓๑

ใบงานที่ ๐๔

บ.๐๗.๓/ผ ๑-๐๔

เรื่อง การจําแนกเครื่องมือทีใ่ ช้ในงานเกษตร
คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่มเพื่อดําเนินกิจกรรม
ดังนี้
๑. ตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง
๒. ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันจําแนกเครื่องมือทางการเกษตรจากใบความรู้ที่ ๑
เป็นแผนที่ความคิดลงในกระดาษบรู๊ฟ ตกแต่งให้สวยงาม ตามหัวข้อต่อไปนี้
- ประเภทการใช้งาน
- ชื่อเครื่องมือ
- ส่วนประกอบของเครื่องมือแต่ละชนิด

เครื่องมือเกษตร

ชื่อกลุ่ม............................................................
สมาชิกกลุ่ม ๑. ชื่อ – สกุล................................................ชั้น....................ประธานกลุ่ม
๒. ชื่อ – สกุล................................................ชั้น....................สมาชิก

๓. ชื่อ – สกุล...............................................ชั้น....................สมาชิก
๔. ชื่อ – สกุล...............................................ชั้น....................สมาชิก
๕. ชื่อ – สกุล...............................................ชั้น....................เลขานุการ

๓๒

ใบงานที่ ๐๕

บ.๐๗.๓/ผ ๑-๐๕

เรื่อง จําแนกประเภทของพืช
คําชี้แจง ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันจัดประเภทของพืชที่เขียนไว้บนกระดาษลงในกระดาษ
บรู๊ฟโดยวาดภาพพืชเหล่านั้นแล้วเขียนชื่อกํากับพร้อมตกแต่งให้สวยงาม

ประเภท
ของพืช

ชื่อกลุ่ม............................................................
สมาชิกกลุ่ม ๑. ชื่อ – สกุล................................................ชั้น....................ประธานกลุ่ม
๒. ชื่อ – สกุล................................................ชั้น....................สมาชิก
๓. ชื่อ – สกุล...............................................ชั้น....................สมาชิก
๔. ชื่อ – สกุล...............................................ชั้น....................สมาชิก
๕. ชื่อ – สกุล...............................................ชั้น....................เลขานุการ

๓๓

ใบงานที่ ๐๖

บ.๐๗.๓/ผ ๑-๐๖

เรื่อง พืชที่ฉันต้องการปลูก
คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่ ๒ และ ๓ แล้วเลือกพืชที่
ต้องการปลูกกลุ่มละ ๑ ชนิดเตรียมการสําหรับการปลูกพืชที่เลือกไว้ตาม
หัวข้อที่กําหนดให้ เพื่อปฏิบัติการปลูกพืชในครั้งต่อไปทําเป็นแผนที่
ความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงาม
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

วิธีการปลูก

พืชที่ต้องการปลูก
…………………………………….
การดูแลรักษา

ชื่อกลุ่ม............................................................
สมาชิกกลุ่ม ๑. ชื่อ – สกุล................................................ชั้น....................ประธานกลุ่ม
๒. ชื่อ – สกุล................................................ชั้น....................สมาชิก

๓๔

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง เครือ่ งมือในงานเกษตร
เครื่องมือเกษตร หมายถึง อุปกรณ์ ที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยทุ่นแรง และอํานวยความสะดวกใน
การทํางาน เครื่องมือเกษตรที่ดี ควรมีลักษณะเหมาะสมกับประเภทของงานนั้น ๆ และอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้ทําการเกษตรมีประสิทธิภาพดี ทําได้รวดเร็วและได้ผลดียิ่งขึ้น

ภาพ : www.school.net.th
ข้อปฏิบัตใิ นการใช้เครื่องมือเกษตร
๑. หลังทํางานเสร็จทุกครั้งให้ทําความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมตรวจสอบ
ดูการชํารุดสึกหรอ หากพบให้รีบซ่อมแซมให้เรียบร้อย
๒. เครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ ให้ชโลมน้ํามันเพื่อป้องกันสนิม เครื่องยนต์ต้อง
ถ่ายน้ํามันเครื่องตามกําหนด เติมน้ําเติมลมให้พอดี
๓.ทํ า บั ญ ชี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เพื่ อ ช่ ว ยความจํ า จั ด เก็ บ ให้ เป็ น ที่ เป็ น ทาง เป็ น
ระเบียบ หมวดหมู่จัดเก็บให้พ้นแดดพ้นฝน
๔. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้ถูกลักษณะงานที่ทํา อย่าใช้หักโหม
๕. ขณะใช้งานต้องคอยสังเกตสิ่งผิดปกติ เช่น เสียง กลิ่น ถ้าพบต้องหยุดใช้
เพื่อหาสิ่งบกพร่องแล้วรีบแก้ไข
๖. ขณะใช้งานต้องแต่งกายให้รัดกุม เพราะอาจเป็นอันตรายได้
๗. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้มาใหม่ ต้องศึกษาวิธีการใช้ให้เข้าใจ และควรทําตาม
คู่มือการใช้อย่างเคร่งครัด

๓๕

๘. เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความสลับซับซ้อน หากชํารุดเสียหายต้องให้ผู้ชํานาญการ
โดยเฉพาะเป็นผู้ซ่อมแซม
เครื่องมือเกษตร แบ่งตามลักษณะของการใช้งาน ดังนี้
๑. เครื่องมือใช้กับงานดิน เครื่องมือประเภทนี้ใช้สําหรับการทํางานเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับ
งานดินต่างๆ เช่น การเตรียมพื้นที่ การปรับปรุงดิน การผสมดิน เช่น
๑.๑ ช้อนปลูก

ใช้สําหรับขุดย้ายต้นกล้าไปปลูก ขุดหลุมปลูก หรือใช้ขุดและตักต้นกล้า เพื่อ
นําไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้การใช้ช้อนปลูกจะช่วยให้ต้นกล้าไม่ได้รับความกระทบกระเทือน
ความปลอดภัยในการใช้
ช้อนปลูกตอนปลายมีลักษณะแหลมและค่อนข้างคม ถ้าผู้ใช้ ไม่ระมัดระวังอาจ
เกิดอันตรายได้
การทําความสะอาดและเก็บรักษา
ภายหลังการใช้ควรล้างทําความสะอาด เช็ดให้แห้งทาน้ํามันกันสนิมแล้วเก็บ
เข้าที่ให้เรียบร้อย
๑.๒ ส้อมพรวน

ใช้สําหรับพรวนดินรอบ ๆ ต้นพืช ไม่ควรใช้พรวนในดิน แข็ง เพราะจะหัก
และงอง่าย
ความปลอดภัยในการใช้
ไม่ควรเล่นกันในขณะทํางานเพราะส้อมพรวนมีความแหลมคม อาจจะได้รับ
อันตรายจากการใช้ ได้ ถ้าผู้ใช้ขาดความระมัดระวัง
การทําความสะอาดและเก็บรักษา
ภายหลังการใช้ควรล้างทําความสะอาดและเช็ดให้แห้ง ทาน้ํามันกันสนิมแล้ว

๓๖

๑.๓ คราด

ใช้สําหรับย่อยดินและเก็บเศษหญ้า แต่งแปลงปลูก การจับคราดใช้มือทั้งสองจับ
ด้ามคราดให้ห่างกันพอสมควร แล้วถึงเข้าหาตัว
ความปลอดภัยในการใช้
ก่อนใช้ควรตรวจดูว่าคราดอยู่ในสภาพที่ใช้ได้หรือไม่ขณะใช้ควรระมัดระวังไม่ให้
ด้ามคราดไปถูกคนใกล้เคียง
การทําความสะอาดและเก็บรักษา
หลังจากใช้แล้วล้างทําความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง ทาน้ํามันกันสนิมแล้วเก็บ
เข้าที่ให้เรียบร้อย
๑.๔ เสียม

ใช้สําหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้ ส่วนมากนิยมใช้ขุดหลุมขนาดเล็กลึก หรือใช้ใน
บริเวณแคบ ไม่เหมาะกับการใช้จอบเวลาขุด ใช้มือทั้งสองข้างจับด้ามเสียมให้มือยู่ห่างกัน
พอสมควรแล้วกดปลายเสียมลงไปในดิน
ความปลอดภัยในการใช้
ก่อนใช้ควรตรวจสภาพของเสียมเสียก่อน ขณะปฏิบัติงานให้ ระมัดระวัง
ไม่ให้ด้ามเสียมไปโดนคนข้างเคียงที่ยืนอยู่ได้
การทําความสะอาดและเก็บรักษา
ภายหลังการใช้ควรล้างทําความสะอาด เช็ดให้แห้งทาน้ํามันกันสนิมแล้วเก็บ
เข้าที่ให้เรียบร้อย

๓๗

๑.๕ จอบ

ใช้สําหรับ ขุด ถากหญ้ าขุดแปลง หรือใช้สําหรับขุดหลุมใหญ่ ๆ กรณี ที่ ใช้
เสียมอาจจะทําให้ล่าช้าหรือไม่สามารถจะใช้เสียมขุดได้เพราะดินแข็งเกินไป (จอบจะใช้งาน
ค่อนข้างหนัก โดยเฉพาะจอบขุด)
ความปลอดภัยในการใช้
ก่อนใช้ควรตรวจดูว่าจอบเข้าด้ามแน่นหนาหรือไม่ ขณะที่ ใช้จอบต้องระวัง
เพื่อนที่อยู่ข้างเคียงและเท้าของผู้ใช้ด้วย
การทําความสะอาดและเก็บรักษา
หลังจากใช้แล้วล้างทําความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง ทาน้ํามันกันสนิม
แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
๒. เครื่องมือใช้ในการให้น้ํา เครื่องมือประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการดูแลรักษาพืช เช่น การให้
น้ําพืช การให้ปุ๋ยบางชนิด การให้สารเคมีรวมทั้งการให้ฮอร์โมนบางชนิดแก่พืช
๒.๑ บัวรดน้ํา

ใช้สําหรับรดน้ําพืช น้ําที่ออกจากฝักบัวจะเป็นฝอยกระจายทั่วต้นพืช ทําให้
พืชได้รับน้ําอย่างทั่วถึงและส่วนต่าง ๆ ของพืชไม่หักง่าย การใช้บัวรดน้ําถ้าไม่ระมัดระวังจะ
เสียหายง่ายที่ส่วนคอของ ฝักบัวจึงควรจับที่หูหิ้วหรือที่มือจับเท่านั้น
ความปลอดภัยในการใช้
ก่ อ นใช้ ค วรตรวจดู ส ภาพของบั ว รดน้ํ า ตรงที่ มื อ จั บ หรื อ หู หิ้ ว เสี ย ก่ อ น
ถ้าชํารุดควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนนําไปใช้ และขณะที่ใช้ต้องจับถือให้ แน่นเพื่อไม่ให้ตกลง
เท้า

๓๘

การทําความสะอาดและเก็บรักษา
ภายหลังการใช้แล้ว ควรล้างทําความสะอาดถังตัวถังและฝักบัวอย่าให้เศษหญ้า
หรืออย่างอื่นอุดตัน แล้วคว่ําเก็บเข้าที่
๒.๒ ถังน้ํา

ใช้สํา หรับ ตัก น้ํา จากบ่อ หรือ สระใส่บัว รดน้ํา หรือ ใช้สํา หรับ รดต้น ไม้โดยใช้
มือวักน้ําก็ได้ถ้าไม่มีบัวรดน้ํา
ความปลอดภัยในการใช้
ก่อนใช้ควรสํารวจดูตรงหูหิ้วและเชือก (ถ้าต้องหาบ) เมื่อเห็น ว่าไม่ปลอดภัย
ควรซ่อมแซมก่อนนําไปใช้และขณะที่ใช้ต้องจับหรือหิ้วให้แน่นเพื่อไม่ให้ตก
การทําความสะอาดและเก็บรักษา
ภายหลังการใช้ควรทําความสะอาดเช็ดให้แห้ง เก็บคว่ํา เข้าที่
ที่มา : http://agric-tool.blogspot.com/

๓๙

ใบความรู้ที่ ๒
เรื่อง ผักสวนครัวรัว้ กินได้
ผักสวนครัว หมายถึง พืชที่ปลูกเพื่อใช้ในการปรุงเป็นอาหาร ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะ
การนํามาประกอบอาหารได้มี ๔ ประเภท ดังนี้
๑. ใช้ผลเป็นอาหาร เช่น แตงกวา มะเขือเทศ พริกหวาน
๒. ใช้ใบและลําต้นเป็นอาหาร เช่น ผักกาดขาว ตําลึง ผักคะน้า สะระแหน่
๓. ใช้ดอกเป็นอาหาร เช่น กะหล่ําดอก ดอกแค บร็อคโคลี่
๔. ใช้หัวหรือรากที่อยูใ่ ต้ดินเป็นอาหาร เช่น หอมหัวใหญ่ แครอท กระเทียม ขิง
วิธีการปลูกผักสวนครัว
๑. ใบกะเพรา

วิธีการปลูก
วิธีการปลูกใบกะเพราก็ไม่ยากเลย เพียงแค่เริ่มจากเตรียมแปลงปลูก ก่อนหว่าน

๔๐

๑. ใบโหระพา

วิธีการปลูก
โหระพาเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้ ๑ - ๒ ปี เริ่มจากการเตรียมดิน
ควรมีความร่วนซุย มีการระบายน้ําดี ต่อมาเริ่มขั้นตอนการปลูกควรทําในเวลาเย็น วิธีการปลูก
ที่นิยมมี ๒ วิธีด้วยกัน คือ การปักชําและการเพาะเมล็ด โหระพาเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูง
และสม่ําเสมอ ดังนั้นจึงควรมีการรดน้ําให้ทุกวัน แต่ระวังอย่าปล่อยให้มีการท่วมขังของน้ําใน
แปลง ในระยะแรกควรทําการพรวนดินและกําจัดพืชทุก ๆ ๑ - ๒ สัปดาห์ ถ้าจะใส่ปุ๋ยให้ใช้ปุ๋ย
ยูเรีย ในอัตรา ๑๐ กิโลกรัมต่อไร่ ละลายน้ํ ารดหลั งปลูกประมาณ ๑๕ - ๒๐ วัน จะทํ าให้
เจริญ เติบโตดียิ่งขึ้น หลังจากปลูกประมาณ ๓๐ - ๓๕ วัน สามารถทําการเก็บเกี่ยวได้แล้ว
เช่ น เดี ย วกั บ ใบกะเพรา อย่ า ให้ อ อกดอก ถ้ า ออกดอกก็ ตั ด ทิ้ งเรื่ อ ย ๆ จะทํ า ให้ เก็ บ กิ น ใบ
โหระพาได้นาน ๆ

๓. ผักบุ้ง

วิธีการปลูก
ผักบุ้งที่ใช้รับประทานส่วนใหญ่ คือ ผักบุ้งจีน ซึ่งปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว การดูแล
รักษาง่าย สามารถปลูกได้ตลอดปี และขึ้นได้ในดินทุกชนิด เริ่มจากการหว่านเมล็ด ต้นกล้าจะ
เริ่มงอก ๒ - ๓ วันหลังหยอดเมล็ด ผักบุ้งชอบดินที่มีความชื้นสูง ดั้งนั้น ควรให้น้ําบ่อย ๆ อย่า
ให้ขาดน้ํา เพราะผักบุ้งอาจจะชะงักการเจริญ แคระแกร็น และไม่จําเป็นต้องกําจัดศัตรูพืช
เพราะเป็ น ผั ก ที่ มี อ ายุ สั้ น และเจริ ญ เติ บ โตเร็ ว มาก สามารถขึ้ น คลุ ม พื้ น ที่ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
หลังจากหว่านเมล็ดประมาณ ๒๕ - ๓๐ วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยใช้มือถอนทั้งราก แล้ว
นํามาล้างให้สะอาด หรือหากไม่ถอน สามารถใช้มือเด็ดหรือมีดตัดยอดไปบริโภคและปล่อย

๔๑

๔. พริก

วิธีการปลูก
การปลูกพริกนั้นทําได้ง่ายๆ เพียงแค่นําเมล็ดพริกไปหยอดในหลุมที่เตรียมไว้หลุมละ
๓ - ๕ เมล็ด กลบแล้วก็รดน้ํา สําหรับพริกเป็นพืชที่ทนแล้งดีกว่าทนน้ํา แต่ในระยะที่พริกเริ่ม
ออกดอกพริกจะต้องการน้ํามากกว่าปกติ ช่วง ๓ วันแรกควรให้น้ําวันละ ๒ ครั้งเช้า-เย็น และ
ค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนผ่านไป ๗ สัปดาห์ ก็ให้น้ําสัป ดาห์ละ ๑ ครั้ง พริกจะเริ่ม ให้ ผลผลิต
หลังจากปลูกแล้ว ๒ เดือนครึ่งถึง ๓ เดือน ในระยะแรกผลผลิตจะได้น้อยและจะค่อยๆ เพิ่ม
มากขึ้นตามลําดับควรเก็บเกี่ยวอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ผลผลิตจะเริ่มลดลงเมื่อพริกเริ่มแก่

๕. สะระแหน่

วิธีการปลูก

ใช้การปักชํา โดยเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนหรือไม่แก่เกินไป ปักจิ้มลงไปในแปลงเพาะชําหรือแปลงปลูก
ที่มีดินร่วนซุย ปักให้กิ่งเอนทาบกับดิน รดน้ําให้ชุ่มแต่อย่าให้ถึงกับแฉะแล้วโรยแกลบทับกลบ
ดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้หน้าดิน ประมาณ ๔ - ๕ วันก็จะ แตกใบ แตกยอดเลื้อยคลุมดิน
ต้นสะระแหน่ชอบดินร่วนซุยที่ระบายน้ําได้ดี และต้องการแสงสว่าง แต่ไม่ต้องการแดดที่ร้อน
จัดจนเกินไป จะปลูกในที่ร่มหรือในที่แดดก็ได้ ควรรดน้ําให้ชุ่มอยู่เสมอ จะทําให้สะระแหน่
้

๔๒

๖. ตะไคร้

วิธีการปลูก
ตะไคร้เป็นพืชที่มีอายุหลายปี ปลูกง่ายเจริญได้ดีในดินแทบทุกชนิด เริ่มจากการ
เตรียมดิน โดยใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้เข้ากับดินขุดหลุมปลูก นําพันธุ์ตะไคร้ที่
เตรียมไว้ตัดใบออก ให้เหลือต้นยาว ประมาณ ๓๐ - ๔๐ เซนติเมตร มาแช่น้ําประมาณ ๕ ๗ วัน เพื่อให้รากงอก รากที่แก่เต็มที่จะมีสีเหลืองเข้ม นําไปปลูกในแปลง วางต้นพันธุ์ให้เอียง
๔๕ องศาไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วกลบดิน จากนั้นรดน้ําให้ชุ่ม หลังปลูกได้ประมาณ๓๐ วัน ก็
ควรใส่ปุ๋ยสูตร ๑๕ - ๑๕ - ๑๕ หรือ ๔๖ - ๐ - ๐ อัตรา ๕๐ กิโลกรัม/ไร่ ควรให้นา้ํ พอหน้า
ดินชื้น ประมาณ ๑ - ๒ วันจึงรดน้ําครัง้ หนึ่ง เก็บเกี่ยวเมื่อตะไคร้อายุประมาณ ๙๐ วัน
ที่มา : http://home.kapook.com/view44743.html

๔๓

ใบความรู้ที่ ๓
เรื่อง การดูแลรักษาพืชที่ปลูก
การรดน้ํา

http://www.mococoshop.com/product.php?id_product=567
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้
๑. บัวรดน้ํา
๒. สายยาง
ขั้นตอนการรดน้ํา ทําได้ดังนี้
๑. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรดน้ํา ถ้าต้นกล้าเล็กควรใช้บัวรดน้ํา ถ้าต้นกล้าโตและ
แข็งแรงดีแล้ว ให้ใช้สายยางที่มีหัวปรับระดับความแรงของน้ํา
๒. รดน้ําให้ทั่วแปลงปลูกจนพื้นดินชุ่ม แต่ไม่แฉะหรือท่วมขัง
๓. ทําความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้งแล้วเก็บเข้าที่
การพรวนดิน

http://www.master-hardware.com/
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้
ส้อมพรวน
ขั้นตอนการพรวนดิน ทําได้ดังนี้
๑. เตรียมส้อมพรวนดิน
๒. ใช้ส้อมพรวน พรวนดินรอบๆ โคนต้น ระวังไม่ให้ถูกราก
๓. ทําความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้ง แล้วเก็บเข้าที่

๔๔

การกําจัดวัชพืช

http://www.master-hardware.com/
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้
ส้อมพรวน
ขั้นตอนการกําจัดวัชพืช ทําได้ดังนี้
๑. เตรียมอุปกรณ์กําจัดวัชพืช เช่น ส้อมพรวน
๒. ใช้ มื อ ดึ ง หรื อ ถอนวั ช พื ช ต้ น เล็ ก ๆ โดยไม่ ใ ห้ เ หลื อ รากในดิ น โดยไม่ ใ ห้
กระทบกระเทือนต้นพืชที่ปลูก ส่วนวัชพืชที่ต้นโตให้ใช้ส้อมพรวนขุดรากและต้นออก
๓. ทําความสะอาดอุปกรณ์หลั่งการใช้งานทุกครั้ง แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
(วัชพืช คือ พืชที่เราไม่ต้องการ คอยแย่งอาหารจากพืชที่เราปลูกทําให้พืชโตช้า เป็นที่อยู่
อาศัยของแมลง หนอน)

การใส่ปุ๋ย

http://www.thaitoolssupport.com/
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้
๑. ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยชีวภาพ
๒. ช้อนปลูก
๓. ส้อมพรวน
ขั้นตอนการใส่ปุ๋ย ทําได้ดังนี้
๑. ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ใช้ช้อนปลูกตักปุ๋ยโรยให้ทั่วบริเวณรอบๆ ต้นกล้า ถ้าปุ๋ย
น้ําชีวภาพ ให้ผสมน้ําตามสัดส่วนที่กําหนด ใส่บัวรดน้ํารดต้นกล้า
๒ ใช้ส้อมพรวน พรวนดินกลบป๋ยให้ทั่วแปลงปลก การใส่ป๋ยคอกหรือป๋ยหมักควร

หน่วยที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
หน่วยย่อยที่ ๔ สานฝันให้เป็นจริง
แผนที่ ๑ โครงงานสานฝัน

๔๖
บ.๐๗.๔/ผ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง มาเลือกหัวข้อโครงงานกันเถอะ

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้าและเลขานุการของกลุ่มเพื่อดําเนินกิจกรรม
ต่อไปนี้
๑. ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันตั้งชื่อกลุม่ ของตนเองแล้วเขียนชื่อกลุ่ม
๒. ให้สมาชิกแต่ละคนเสนอชื่องานที่ตนสนใจและต้องการจะทําคนละ ๑ อย่าง
บันทึกผลลงในตาราง
๓. ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันเลือกงานที่สมาชิกส่วนใหญ่เสนอไว้มากําหนดเป็นงาน
ที่กลุ่มจะทําแล้วเขียนชือ่ งานที่จะทําลงในข้อ ๓.๑ (สามารถปรับเปลีย่ นชื่อได้
ตามความต้องการ)
ชื่องานที่ต้องการทํา
ชืชื่อ่อกลุผู่ม้เสนอ
...................................................................
๑
๒
๓
๔
๕

๓.๑ งานที่กลุ่มจะทํา คือ....………………………………….….................…………..………………………………
๔๗

ใบงานที่ ๐๒

บ.๐๗.๔/ผ ๑-๐๒

เรื่อง วางแผนการทําโครงงาน

คําชี้แจง ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันวางแผนการทําโครงงาน โดยนําชื่อที่ได้เลือกจาก
ใบงานที่ ๐๑ มาเป็นชื่อโครงงานและเขียนรายละเอียดของโครงงานตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
๑. ชื่อโครงงาน……………………………………………………………………………………
๒. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
............................................................................................………………………………………
............................................................................................…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
๓. วัตถุประสงค์
.............................................................................................………………………………………
.............................................................................................………………………………………
๔. วัสดุ/อุปกรณ์
............................................................................................…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………
๕. ขั้นตอน
.............................................................................................………………………………………
.............................................................................................………………………………………
.............................................................................................………………………………………
.............................................................................................………………………………………
๖. ระยะเวลาที่ทําการศึกษา
.............................................................................................………………………………………

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สาหรับนักเรียน)
กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

สารบัญ
หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่

๑
๒
๓
๔

เรียนรู้วันเวลา
วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง
ย้อนรอยอดีต
การสืบค้นและบันทึกเรื่องสาคัญของครอบครัว

หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน(๑)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน(๒)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ การเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรา
หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่

๑
๒
๓
๔

คนดีในท้องถิ่น
ในหลวงของเรา
วัฒนธรรมประเพณีไทย
ภูมิปัญญาไทย

หน่วยย่อยที่ ๑
ย้อนรอยไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑. ถ้าวันนี้เป็นวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พรุ่งนี้เป็นวันอะไร
ก. วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน
ข. วันพุธที่ ๑ กันยายน
ค. วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม
๒. เดือนใดมีจานวนวันมากที่สุด
ก. มกราคม
ข. มิถุนายน
ค. กุมภาพันธ์
๓. “เมื่อวานฉันไปทาบุญกับแม่ที่วัด” จากข้อความเป็นช่วงเวลาใด
ก. อดีต
ข. ปัจจุบัน
ค. อนาคต
๔. ข้อใดเป็นช่วงเวลาในอนาคต
ก. วันนี้ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์
ข. เดือนก่อนฉันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรี
ค. พรุ่งนี้ฉันจะไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัด
๕. “ปีที่แล้วฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๑” ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ปีหน้าฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๒
ข. ปีหน้าฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๓
ค. ปีนี้ฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๔
๖. “ฉันเกิดเดือนเมษายน เดือนที่ผ่านมาฉันมีอายุครบ ๘ ขวบ” ข้อใดกล่าว
ถูกต้อง
ก. เดือนนี้เป็นเดือนเมษายน
ข. เดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคม
ค. เดือนหน้าเป็นเดือนมีนาคม

๗. ปฏิทินมีประโยชน์อย่างไร
ก. สามารถทานายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้
ข. ทาให้ทราบเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในอดีต
ค. ทาให้ทราบว่าวันสาคัญต่าง ๆ ตรงกับวันใด
๘. การเรียงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองมีประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน - หลัง
ข. ช่วยให้ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร
ค. ช่วยให้ทราบว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
๙. นักเรียนจะนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให้น่าสนใจ ได้
อย่างไร
ก. อ่านเรื่องตามที่บันทึกไว้
ข. เล่าเรื่องโดยใช้ภาพประกอบ
ค. เล่าเรื่องตามที่ได้ท่องจามา
๑๐. ถ้านักเรียนต้องการแนะนาตนเองด้วยภาษาอังกฤษควรเริ่มต้นด้วยประโยค
ในข้อใด
ก. What is your name ?
ข. My name is Panida.
ค. I com form Thailand.

********************************

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ

ป.๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ค
ก
ก
ค
ข
ข
ค
ก
ข
ข

บ ๙.๑/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนสร้างปฏิทินเดือนปัจจุบันโดยให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ในปฏิทิน
ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) ปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) เดือน วัน วันที่ และเติมคาลง
ในช่องว่างให้ถูกต้อง

๑. ในปฏิทินนี้เป็นของปี พ.ศ.........................................ค.ศ...............................
๒. เดือน..........................................................................................................
๓. มีจานวนวันทั้งหมด...............................วัน
ชื่อ-สกุล…………………….........................................เลขที่...........ชั้น................

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
การอ่าน วัน เดือน ปี แบบสุริยคติและจันทรคติ

อ่านแบบสุริยคติ
วันจันทร์ วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

อ่านแบบจันทรคติ
วันจันทร์ วันแรม ๒ ค่า เดือน ๙ (เก้า) ปีมะโรง

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชื่อวันเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หนึ่งสัปดาห์ มี ๗ วัน แต่ละวันมีชื่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้
วันอาทิตย์ อ่านว่า

วัน – อา -ทิด

วันจันทร์

วัน - จัน

อ่านว่า

วันอังคาร อ่านว่า วัน – อัง – คาน
-ทิตย์
วันพุธ
อ่านว่า วัน – พุด

ชื่อวัน
ภาษาไทย
ครับ

วันพฤหัสบดี อ่านว่า วัน-พะ-รึ-หัด-สะ-บอ-ดี

วันศุกร์

อ่านว่า วัน-สุก

วันเสาร์

อ่านว่า วัน-เสา

ชื่อวัน
ภาษาอังกฤษ
ค่ะ

Sunday (ซัน-เดย์)

วันอาทิตย์

Monday (มัน-เดย์)

วันจันทร์

Tuesday (ทิวส์-เดย์) วันอังคาร
-ทิตย์
Wednesday (เวนซ์-เดย์) วันพุธ
Thursday (เธิสร์-เดย์)

วันพฤหัสบดี

Friday (ฟราย-เดย์)

วันศุกร์

Saturday (แซทเทอร์-เดย์) วันเสาร์

ใบความรู้สาหรับครู
วัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทิน
ปฏิทิน ใช้บอกช่วงเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน และปี ใน ๑ ปี จะมี ๑๒ เดือน
วันที่ในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ จนถึงวันที่ ๓๐ หรือ ๓๑ ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์
มี ๒๘ หรือ ๒๙ วัน

วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติ
การนับช่วงเวลาแบบสุริยคติ เป็นการนับ วัน เดือน ปี โดยยึดเอา ดวงอาทิตย์
เป็นหลัก คือ นับการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ครบ ๑ รอบ ใช้เวลา ๑ ปี
ในอดีตจะนับช่วงเวลาหนึ่งวันจากดวงอาทิตย์ขึ้น จนถึง ดวงอาทิตย์ตก เรียกว่า
ช่วงเวลากลางวัน รวมกับช่วงเวลากลางคืน หลังจากดวงอาทิตย์ตก จนถึงดวงอาทิตย์ขึ้น
รวมเป็นเวลา หนึ่งวัน แต่ปัจจุบันเรานับช่วงเวลาตามการเดินของเข็มนาฬิกา ซึ่งนับเวลาเป็นชั่วโมง
โดยหนึ่งวันจะมี ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน รวม ๒๔ ชั่วโมง วันมีทั้งหมด ๗ วัน หรือ เรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าหนึ่งสัปดาห์ ปีประกอบด้วยเดือนต่าง ๆ
๑๒ เดือน ดังนั้นถ้านับวันในแต่ละเดือนรวมกัน หนึ่งปี จึงมี ๓๖๕ วัน หรือ ๓๖๖ วัน

วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติ
การนับวันตามระบบจันทรคติจะเป็นวัน ข้างขึ้น และ วันข้างแรม วันข้างขึ้น
จะเริ่มตั้งแต่ ขึ้น ๑ ค่า ไปจนถึง ขึ้น ๑๕ ค่า วันข้างแรมจะเริ่มตั้งแต่แรม ๑ ค่า
จนถึงแรม ๑๕ ค่าโดยใช้ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์จนครบรอบนั้น เป็นช่วงเวลา
หนึ่งเดือน แต่จานวนวันในเดือนทางจันทรคติแตกต่างจากสุริยคติ คือ
เดือนคี่ ได้แก่ เดือน ๑ เดือน ๓ เดือน ๕ เดือน ๗ เดือน ๙ เดือน ๑๑
จะมี ๒๙ วัน
เดือนคู่ ได้แก่ เดือน ๒ เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน ๘ เดือน ๑๐ เดือน ๑๒
จะมี ๓๐ วัน
การนับปีแบบไทยกาหนดให้ ๑๒ ปี เป็น ๑ รอบ โดยมีสัตว์
เป็นเครื่องหมายประจาปี เรียกว่า ปีนักษัตร (ปี-นัก-สัด)

ใบความรู้สาหรับครู
ศักราชที่ใช้ในปฏิทิน
ศักราช หรือ คาบอกปีในปฏิทินไทย ส่วนใหญ่มี ๒ ศักราช คือ พุทธศักราช
หรือ พ.ศ. และ ศริสต์ศักราช หรือ ค.ศ.
พุทธศักราช หรือ พ.ศ. เป็นศักราชของพระพุทธศาสนานิยมใช้ในประเทศที่นับถือ
พระพุทธศาสนา เป็นการนับ เป็นการนับเวลาตามทางพระพุทธศาสนา โดยเริ่มนับปีที่พระพุทธเจ้า
เสด็จปรินิพพาน (ตาย) ครบ ๑ ปี เป็น พ.ศ.๑
ศริสต์ศักราช หรือ ค.ศ. เป็นศักราชที่นิยมใช้ในโลกตะวันตกซึ่งนับถือคริสต์ศาสนา
เป็นการนับปีตามเวลาทางคริสต์ศาสนา โดยเริ่มนับปีที่พระเยซูประสูติ (เกิด) เป็น ค.ศ.๑
ฮิจเราะห์ศักราช หรือ ฮ.ศ. เป็นศักราชของศาสนาอิสลาม ซึ่งนิยมใช้ในประเทศ
ที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้เริ่มนับปีที่ท่าน นบีมุฮัมมัดกระทาฮิจเราะห์ (การอพยพโยกย้าย)
คือ ออกจากเมืองเมกกะไปยังเมือเมดินะ เป็น ฮ.ศ. ๑

วิธีการเปรียบเทียบศักราชแบบต่าง ๆ
๑) การเทียบพุทธศักราชเป็นคริสต์ศักราช พุทธศักราชมีมาก่อนคริต์ศักราช
๕๔๓ ปี ดังนั้นถ้าต้องการเทียบพุทธศักราชเป็นคริสต์ศักราช ให้ลบด้วย ๕๔๓ เช่น
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๕๔๓ เท่ากับ ค.ศ. ๒๐๑๒
๒) การเทียบคริสต์ศักราชเป็นพุทธศักราช ถ้าต้องการทราบว่า ปี ค.ศ. นี้
ตรงกับ ปี พ.ศ. ใด ให้บวกด้วย ๕๔๓ เช่น ค.ศ. ๒๐๑๒ + ๕๔๓ เท่ากับ พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย / ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

การวางแผน
การมีส่วนร่วมในการทางานของสมาชิก
หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการทางาน
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
การแสดงความคิดเห็น
การทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
การนาเสนอผลงาน
การปรับปรุงงาน
ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ผลงานสาเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมาก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปานกลาง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคล

การนาไปใช้ประโยชน์

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๕

๒๐

๔

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๖–๒๐ คะแนน
๑๒–๑๕ คะแนน
๘–๑๑ คะแนน
๐–๗ คะแนน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

รูปแบบการนาเสนอผลงาน

คะแนน

ชื่อ–สกุล

ผ่าน

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ที่

ผลการประเมิน

ความถูกต้องของผลงาน/กิจกรรม

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

 ไม่ผ่าน
ผลการประเมิน  ผ่าน

๒. จิตสาธารณะ

ชื่อ–สกุล

๑. ใฝ่เรียนรู้

ที่

ผลการประเมิน  ผ่าน

 ไม่ผ่าน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การผ่าน ได้รับคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๔
๓
๒

ระดับคะแนน
รายการประเมิน
๑. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน
๒. จิตสาธารณะ
ช่วยเหลือครู เพื่อน
อาสาทางาน และ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจ

๑

ศึกษาเอกสารและ ศึกษาเอกสารและ ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
สอบถามเพื่อน
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก ปรึกษาครู
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ช่วยเหลือครู
เพื่อนทางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ด้วยความเต็มใจ

ช่วยเหลือครู
เพื่อนทางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ไม่ช่วยเหลือ ครู
เพื่อนทางาน ตามที่
ได้รับมอบหมาย

บ ๙.๑/ผ ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คำชี้แจง ให้นกั เรียนเติมคำบอกช่วงเวลำลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

๑. เรำตื่นนอน อำบน้ ำ ไปโรงเรียน
ตอน

๒. เรำร้องเพลงชำติและเรียนหนังสือ
ตอน

๓. ตอน

เรำวิง่ เล่น

๔. เรำวำดรูป ตอน

๕. ตอน
เรำเลิกเรียน กลับบ้ำน
ทำกำรบ้ำน ช่วยทำงำนบ้ำน และกินอำหำรเย็น

๖. เรำเข้ำนอนแต่

๗. เรำนอนหลับในตอน

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เรื่อง การแบ่งช่วงเวลาใน ๑ วัน

การแบ่งช่วงเวลาใน ๑ วัน

ใน ๑ วัน แบ่งเป็นกลางวันและกลางคืน หนึ่งวันมี ๒๔ ชั่งโมง กลางวันมี ๑๒ ชั่วโมง
กลางคืนมี ๑๒ ชั่วโมง คาบอกช่วงเวลาทาให้เราลาดับเรื่องราว ได้แก่ เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น
หัวค่า ดึก
เราตื่นนอนอาบน้า ไปโรงเรียน ตอนเช้า เราร่วมร้องเพลงชาติและเรียนหนังสือ
ตอนสาย ตอนเที่ยง เราวิ่งเล่น เราวาดภาพ ตอนบ่าย ตอนเย็น เราเลิกเรียนกลับบ้าน
ทาการบ้านช่วยทางานบ้าน และกินอาหารเย็น เราเข้านอน แต่หัวค่า เรานอนหลับใน ตอนดึก

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เรื่อง คาบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต

ตัวอย่ างคาบอกช่ วงเวลาแบบต่ าง ๆ ดังนี้
การแบ่งช่วงเวลาเมื่อเราต้องเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่นฟัง การใช้คาบอกช่วงเวลา
ที่ถูกต้อง จะทาให้เราเรียงลาดับเรื่องราวได้ถูกต้อง ว่าเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องใดเกิดขึ้นหลัง
และเรื่องราวนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร (อดีต ปัจจุบัน และอนาคต)

บอกเรื่องราวในอนาคต

คาบอกเรื่องราวในปัจจุบัน คาบอกเรื่องราวในอนาคต

เมื่อวาน

วันนี้

พรุ่งนี้

ปีที่แล้ว/ปีก่อน

ปีนี้

ปีหน้า

เดือนก่อน

เดือนนี้

เดือนหน้า

สัปดาห์ก่อน

สัปดาห์นี้

สัปดาห์หน้า

ช่วงก่อน

ช่วงนี้

ช่วงหน้า

วันก่อน

วันนี้

วันหน้า

คราวก่อน

คราวนี้

คราวหน้า

ตอนนั้น

ตอนนี้

ตอนหน้า

ใบความรู้สาหรับครู

การแบ่งช่วงเวลา
ใน ๑ วัน แบ่งเป็นกลางวันและกลางคืน กลางวันมี ๑๒ ชั่วโมง กลางคืนมี ๑๒ ชั่วโมง
แบ่งเป็นหลายช่วงเวลา คาบอกช่วงเวลาทาให้เราลาดับเรื่องราวได้ชัดเจน ได้แก่ เช้า สาย เที่ยง
บ่าย เย็น หัวค่่า ดึก
การแบ่งช่วงเวลาเมื่อเราต้องเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่นฟัง การใช้คาบอกช่วงเวลาที่
ถูกต้อง จะทาให้เราเรียงลาดับเรื่องราวได้ถูกต้อง ว่าเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องใดเกิดขึ้นหลัง
และเรื่องราวนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร (อดีต ปัจจุบนั และอนาคต)

อดีต
เรื่องราวทีผ่ ่านมาแล้ว

ปัจจุบัน
เรื่องราวที่กาลังเป็นอยู่

อนาคต
เรื่องราวทีย่ ังไม่ได้เกิดขึ้น

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย / ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

การวางแผน
การมีส่วนร่วมในการทางานของสมาชิก
หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการทางาน
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
การแสดงความคิดเห็น
การทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
การนาเสนอผลงาน
การปรับปรุงงาน
ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ผลงานสาเร็จ

เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมาก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปานกลาง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินการอ่านพูด (แนะนาตนเอง เล่าเหตุการณ์ พูดแสดงความคิดเห็น)

นาเสนอเนื้อเรื่องน่าสนใจ

ลาดับใจความเหมาะสม

ใช้คาได้เหมาะสมกับกับเนื้อเรื่อง

แสดงท่าทางและน้าเสียงประกอบการพูด
ได้อย่างเหมาะสมกับเรื่อง

สามารถจูงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามได้

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๓๐

๔

ชื่อ–สกุล

คะแนน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ๔
ดีมาก
คะแนน ๒๓–๓๐ คะแนน
ระดับ ๓
ดี
คะแนน ๑๖–๒๒ คะแนน
ระดับ ๒
พอใช้
คะแนน ๙–๑๕ คะแนน
ระดับ ๑
ปรับปรุง
คะแนน ๐–๘
คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือระดับคะแนน ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

พูดเสียงดังฟังชัด

ที่

ผ่าน

ผลการ
ประเมิน

รายการประเมิน

แบบประเมินการคัดลายมือ

วางตาแหน่งสระและเครื่องหมายถูกต้อง

ตัวอักษรมีรูปแบบเดียวกัน

การเว้นช่องไฟเท่ากัน

การเว้นวรรคตอนถูกต้อง

ความเรียบร้อยสวยงาม

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๓๐

๔

ชื่อ–สกุล

คะแนน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ๔
ดีมาก
คะแนน ๒๓–๓๐ คะแนน
ระดับ ๓
ดี
คะแนน ๑๖–๒๒ คะแนน
ระดับ ๒
พอใช้
คะแนน ๙–๑๕ คะแนน
ระดับ ๑
ปรับปรุง
คะแนน ๐–๘ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือได้ระดับคะแนน ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

ท่าทางในการเขียน

ที่

ผ่าน

ผลการ
ประเมิน

รายการประเมิน

แบบประเมินการเขียนบันทึกลาดับเหตุการณ์

ความสะอาดเรียบร้อย

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๕

๒๐

๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๔
๓
๒
๑

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒๓–๓๐
๑๖–๒๒
๙–๑๕
๐–๘

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือระดับคะแนน ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

การใช้สานวนภาษา

คะแนน

การลาดับเนื้อความหรือเรื่องราว

ชื่อ–สกุล

ความถูกต้องตามรูปแบบ

ที่

ผ่าน

ผลการ
ประเมิน

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

 ไม่ผ่าน

๔

ผลการประเมิน  ผ่าน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลการประเมิน  ผ่าน

 ไม่ผ่าน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายตรง
ต่อเวลา แต่งกาย
เหมาะสมรักษา
ระเบียบวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน

๓
ปฏิบัติตามกฎ
กติการับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อ
เวลาแต่งกาย
เหมาะสม
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

๒

๑

ปฏิบัติตามกฎ
ปฏิบัติตามกฎกติกา
กติการับผิดชอบ รับผิดชอบงานที่
งานที่ได้รับ
ได้รับมอบหมาย
มอบหมายตรงต่อ
เวลา
ศึกษาเอกสารและ ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครู

บ ๙.๑/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสรุปการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง ครอบครัว
ด้วยแผนภาพความคิด

วิธีการ
สืบค้น

ประโยชน์

การศึกษาประวัติ
ของตนเอง ครอบครัว

หลักฐาน

ขั้นตอน
การสืบค้น

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

ใบงานที่ ๐๒

บ ๙.๑/ผ ๓-๐๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่ายเก่าของครอบครัว และสิ่งของ
เครื่องใช้ที่พ่อแม่ของนักเรียนได้รับมาจากบรรพบุรุษ แล้วบันทึกข้อมูล

ข้อมูลภำพถ่ำย

ข้อมูลสิ่งของเครื่องใช้

ชื่อสิ่งของ
ประโยชน์

ชื่อสิ่งของ
ประโยชน์

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เรื่อง แผนภาพประวัตติ นเองและครอบครัว

แผนภาพประวัติของตนเองและครอบครัว

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย / ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

การวางแผน
การมีส่วนร่วมในการทางานของสมาชิก
หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการทางาน
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
การแสดงความคิดเห็น
การทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
การนาเสนอผลงาน
การปรับปรุงงาน
ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ผลงานสาเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมาก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปานกลาง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินการอ่านพูด (แนะนาตนเอง เล่าเหตุการณ์ พูดแสดงความคิดเห็น)

ใช้คาได้เหมาะสมกับกับเนื้อเรื่อง

แสดงท่าทางและน้าเสียงประกอบการพูด
ได้อย่างเหมาะสมกับเรื่อง

สามารถจูงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามได้

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

๕

๕

๕

๕

๕

๓๐

๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๔
๓
๒
๑

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒๓–๓๐
๑๖–๒๒
๙–๑๕
๐–๘

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือได้คะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

ลาดับใจความเหมาะสม

๕

ชื่อ–สกุล

ผ่าน

นาเสนอเนื้อเรื่องน่าสนใจ

ที่

ผลการประเมิน

พูดเสียงดังฟังชัด

รายการประเมิน

แบบประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง/แผนภาพความคิด

การลาดับความคิด

การใช้สานวนภาษา

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

๖

๖

๖

๖

๖

๓๐

๔

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒๓–๓๐
๑๖–๒๒
๙–๑๕
๐–๘

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือระดับคะแนน ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

ประเด็นสาคัญของเรื่อง

ชื่อ–สกุล

การกาหนดหัวข้อ

ที่

ผลการ
ประเมิน

ผ่าน

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

 ไม่ผ่าน

๔

ผลการประเมิน  ผ่าน

๓. จิตสาธารณะ

 ไม่ผ่าน
ผลการประเมิน  ผ่าน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลการประเมิน  ผ่าน

 ไม่ผ่าน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับ

๔

๓

๒

๑

ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อเวลา แต่ง
กายเหมาะสมรักษาระเบียบ
วินัย
ศึกษาเอกสารและสอบถาม
เพื่อน ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้องพร้อมทั้งมี
ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ช่วยเหลือครู เพื่อน
อาสาทางาน และแบ่งปัน
สิ่งของให้ผู้อื่นด้วยความเต็ม
ใจ

ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อเวลาแต่ง
กายเหมาะสม

ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อเวลา

ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย

ศึกษาเอกสารและสอบถาม
เพื่อน ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน ปรึกษาครู

ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน

ช่วยเหลือครู เพื่อน
อาสาทางาน ให้ผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ

ช่วยเหลือครู เพื่อน
ทางาน ด้วยความเต็มใจ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่วยเหลือครู เพื่อน
ทางาน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

คะแนน
รายการประเมิน
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. จิตสาธารณะ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามผู้ปกครองและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนประวัติความเป็นมาของครอบครัวตนเอง โดยใช้คาบอกช่วงเวลาที่แสดงเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น
3. เขียนเส้นเวลา (Time Line) ลาดับเหตุการณ์ที่เหมาะสม
4. จัดทาสมุดภาพครอบครัว และตกแต่งให้สวยงาม

สมุดภาพครอบครัว

บ ๙.๑/ผ ๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่องราวของครอบครัวนารี จากหนังสือเรียน แล้วตอบคาถาม
๑. นารีอาศัยอยู่ในจังหวัดใด

๒. เพราะเหตุใด พ่อของนารีจึงย้ายบ้านไปอยู่ที่จังหวัดอื่น

๓. ในขณะที่ช่วยคุณแม่เก็บของเพื่อย้ายบ้าน นารีพบรูปถ่ายของใครบ้าง

๔. นารีรู้ว่า ครอบครัวของนารีย้ายไปอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี โดยดูจากหลักฐานอะไร

ใบความรู้สาหรับนักเรียน

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย / ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

การวางแผน
การมีส่วนร่วมในการทางานของสมาชิก
หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการทางาน
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
การแสดงความคิดเห็น
การทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
การนาเสนอผลงาน
การปรับปรุงงาน
ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ผลงานสาเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมาก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปานกลาง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินการอ่านพูด (แนะนาตนเอง เล่าเหตุการณ์ พูดแสดงความคิดเห็น)

ใช้คาได้เหมาะสมกับกับเนื้อเรื่อง

แสดงท่าทางและน้าเสียงประกอบการพูด
ได้อย่างเหมาะสมกับเรื่อง

สามารถจูงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามได้

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

๕

๕

๕

๕

๕

๓๐

๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๔
๓
๒
๑

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒๓–๓๐
๑๖–๒๒
๙–๑๕
๐–๘

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือได้คะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

ลาดับใจความเหมาะสม

๕

ชื่อ–สกุล

ผ่าน

นาเสนอเนื้อเรื่องน่าสนใจ

ที่

ผลการประเมิน

พูดเสียงดังฟังชัด

รายการประเมิน

แบบประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง/แผนภาพความคิด

การลาดับความคิด

การใช้สานวนภาษา

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

๖

๖

๖

๖

๖

๓๐

๔

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒๓–๓๐
๑๖–๒๒
๙–๑๕
๐–๘

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือระดับคะแนน ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

ประเด็นสาคัญของเรื่อง

ชื่อ–สกุล

การกาหนดหัวข้อ

ที่

ผลการ
ประเมิน

ผ่าน

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

 ไม่ผ่าน

๔

ผลการประเมิน  ผ่าน

๓. จิตสาธารณะ

 ไม่ผ่าน
ผลการประเมิน  ผ่าน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลการประเมิน  ผ่าน

 ไม่ผ่าน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับ

๔

๓

๒

๑

ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อเวลา
แต่งกายเหมาะสมรักษา
ระเบียบวินยั
ศึกษาเอกสารและสอบถาม
เพื่อน ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้องพร้อมทั้งมี
ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ช่วยเหลือครู เพื่อนอาสา
ทางาน และแบ่งปันสิ่งของ
ให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อเวลาแต่ง
กายเหมาะสม

ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อเวลา

ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย

ศึกษาเอกสารและสอบถาม
เพื่อน ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน ปรึกษาครู

ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน

ช่วยเหลือครู เพื่อน
อาสาทางาน ให้ผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ

ช่วยเหลือครู เพื่อน
ทางาน ด้วยความเต็มใจ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่วยเหลือครู เพื่อน
ทางาน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

คะแนน
รายการประเมิน
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. จิตสาธารณะ

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑. เดือนใดมีจานวนวันมากที่สุด
ก. มกราคม
ข. มิถุนายน
ค. กุมภาพันธ์
๒. ข้อใดเป็นช่วงเวลาในอนาคต
ก. วันนี้ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์
ข. เดือนก่อนฉันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรี
ค. พรุ่งนี้ฉันจะไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัด
๓. ถ้านักเรียนต้องการแนะนาตนเองด้วยภาษาอังกฤษควรเริ่มต้นด้วยประโยคในข้อ
ใด
ก. What is your name ?
ข. My name is Panida.
ค. I com form Thailand.
๔. “เมื่อวานฉันไปทาบุญกับแม่ที่วัด” จากข้อความเป็นช่วงเวลาใด
ก. อดีต
ข. ปัจจุบัน
ค. อนาคต
๕. ถ้าวันนี้เป็นวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พรุ่งนี้เป็นวันอะไร
ก. วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน
ข. วันพุธที่ ๑ กันยายน
ค. วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคมวัด
๖. “ปีที่แล้วฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๑” ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ปีหน้าฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๒
ข. ปีหน้าฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๓
ค. ปีนี้ฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๔

๗. ปฏิทินมีประโยชน์อย่างไร
ก. สามารถทานายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้
ข. ทาให้ทราบเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในอดีต
ค. ทาให้ทราบว่าวันสาคัญต่าง ๆ ตรงกับวันใด
๘. “ฉันเกิดเดือนเมษายน เดือนที่ผ่านมาฉันมีอายุครบ ๘ ขวบ” ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เดือนนี้เป็นเดือนเมษายน
ข. เดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคม
ค. เดือนหน้าเป็นเดือนมีนาคม
๙. นักเรียนจะนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให้น่าสนใจ ได้
อย่างไร
ก. อ่านเรื่องตามที่บันทึกไว้
ข. เล่าเรื่องโดยใช้ภาพประกอบ
ค. เล่าเรื่องตามที่ได้ท่องจามา
๑๐. การเรียงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองมีประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน - หลัง
ข. ช่วยให้ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร
ค. ช่วยให้ทราบว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

********************************

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ข้อ

ป.๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก
ค
ข
ก
ค
ข
ค
ข
ข
ก

หน่วยย่อยที่ ๒
ภูมิใจในท้องถิ่น

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
________________________________
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. สาเหตุใดที่ทาให้คนในปัจจุบันไม่นิยมเดินทางทางน้าเหมือนในสมัยก่อน
ก. ไม่มีแม่น้าลาคลองให้เดินทาง
ข. มีการออกกฎบังคับให้ใช้การเดินทางทางบก
ค. มีการคมนาคมทางอื่นที่สะดวก รวดเร็วกว่า
2. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ของคนในชุมชน
ก. การตัดถนนผ่านชุมชน
ข. พื้นที่ของชุมชนถูกเวนคืน
ค. คนในชุมชนต่างคนต่างอยู่
3. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในข้อใด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคน
ก. มีถนนตัดผ่านชุมชน
ข. มีโรงงานมาตั้งหลายโรงงาน
ค. มีโรงพยาบาลมาตั้งในชุมชน
4. วิถีชีวิตของคนในชุมชนในอดีต มีลักษณะเป็นอย่างไร
ก. เป็นสังคมเกษตร
ข. เป็นสังคมอุตสาหกรรม
ค. เป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่
5. เพราะเหตุใด คนในชุมชนเมืองบางส่วนจึงอาศัยอยู่ตามห้องชุดแทนการปลูกบ้าน
ก. อากาศในเมืองหนาวขึ้น
ข. พื้นที่ในเมืองมีราคาแพง
ค. เป็นความนิยมของคนส่วนใหญ่

6. บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในอดีตส่วนใหญ่ใช้วัสดุประเภทใดในการก่อสร้างมากที่สุด
ก. ไม้
ข. อิฐ
ค. กระเบื้อง
7. อาชีพใดเกิดขึ้นมาใหม่ จากวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลง
ก. ค้าขาย
ข. เพาะปลู ก
ค. รับตกแต่งเล็บ
8. ข้อใดเป็นผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ก. มีความเป็นกันเองมากเกินไป
ข. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้อยลง
ค. มีความสนิทสนมกันมากขึ้น
9. การที่ประชาชนพากันเข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองมากจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านใด
ก. อาชีพ
ข. การศึกษา
ค. การพึ่งพากัน
10. ข้อใดเป็นผลดีที่เกิดขึ้นจากความเจริญของชุมชน
ก. มีลาคลองลดน้อยลง
ข. เดินทางได้สะดวก รวดเร็ว
ค. ไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหารกิน

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ

ป.๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ค
ข
ข
ก
ข
ก
ค
ข
ก
ข

บ ๙.๒/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คำชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพ แล้วอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการดาเนินชีวิตประจาวันของคนในสมัยอดีต
เพื่อเปรียบเทียบกับคนในสมัยปัจจุบัน
๑.

๒.

๓.

บ ๙.๒/ผ ๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
คำชี้แจง ให้นกั เรียนดูภำพ แล้วตอบคำถำมทีก่ ำหนด

บ้ำนในอดีต

บ้ำนในปัจจุบนั

๑. ลักษณะของบ้ำนในภำพเป็ นอย่ำงไร

๑.ลักษณะของบ้ำนในภำพเป็ นอย่ำงไร

๒. วัสดุส่วนใหญ่ทใ่ี ช้ในกำรสร้ำงบ้ำน คืออะไร

๒.วัสดุส่วนใหญ่ทใ่ี ช้ในกำรสร้ำงบ้ำน คืออะไร

๓. ข้อดีของบ้ำนหลังนี้ คืออะไร

๓.ข้อดีของบ้ำนหลังนี้ คืออะไร

๔. ข้อเสียของบ้ำนหลังนี้ คืออะไร

๔.ข้อเสียของบ้ำนหลังนี้ คืออะไร



บัตรภาพ

ภำพเตำถ่ำน

ภำพเตำไมโครเวฟ

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย / ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

การวางแผน
การมีส่วนร่วมในการทางานของสมาชิก
หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการทางาน
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
การแสดงความคิดเห็น
การทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
การนาเสนอผลงาน
การปรับปรุงงาน
ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ผลงานสาเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมาก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปานกลาง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินการฟัง การสังเกต และการร่วมแสดงความคิดเห็น

ตั้งใจในการฟังหรือดู

แสดงความพอใจในเรื่องที่ฟังหรือดู

ถาม-ตอบเรื่องที่ฟังหรือดู

ให้ความสนใจเช้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

จดบันทึกในเรื่องที่ฟังหรือดู

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

ชื่อ–สกุล

คะแนน

๕

๕

๕

๕

๕

๓๐

๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
เกณฑ์การผ่าน

๔
ดีมาก
คะแนน ๒๓–๓๐ คะแนน
๓
ดี
คะแนน ๑๖–๒๒ คะแนน
๒
พอใช้
คะแนน ๙–๑๕ คะแนน
๑
ปรับปรุง
คะแนน ๐–๘ คะแนน
ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

กระตือรือร้นที่จะฟังหรือดู

๕

ที่

ผ่าน

ผลการ
ประเมิน

รายการประเมิน

แบบประเมินการเขียนผลการศึกษาค้นคว้า

การใช้สานวนภาษา

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ความสะอาดเรียบร้อย

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

๕

๕

๕

๕

๕

๓๐

๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
เกณฑ์การผ่าน

๔
ดีมาก
คะแนน ๒๓–๓๐ คะแนน
๓
ดี
คะแนน ๑๖–๒๒ คะแนน
๒
พอใช้
คะแนน ๙–๑๕
คะแนน
๑
ปรับปรุง
คะแนน ๐–๘
คะแนน
ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

การลาดับความคิด/การวางโครงเรื่อง

๕

ชื่อ–สกุล

ผ่าน

ความถูกต้องของเนื้อหาสาระ

ที่

ผลการประเมิน

การเตรียมเรื่อง

รายการประเมิน

แบบประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง/แผนภาพความคิด

การใช้สานวนภาษา

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

๖

๖

๖

๖

๖

๓๐

๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ๔
ดีมาก
คะแนน ๒๓–๓๐ คะแนน
ระดับ ๓
ดี
คะแนน ๑๖–๒๒ คะแนน
ระดับ ๒
พอใช้
คะแนน ๙–๑๕ คะแนน
ระดับ ๑
ปรับปรุง
คะแนน ๐–๘ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

การลาดับความคิด

คะแนน

ประเด็นสาคัญของเรื่อง

ชื่อ–สกุล

การกาหนดหัวข้อ

ที่

ผลการ
ประเมิน

ผ่าน

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

 ไม่ผ่าน

๔

ผลการประเมิน  ผ่าน

๒. ความรับผิดชอบ

ชื่อ–สกุล

๑. ใฝ่เรียนรู้

ที่

ผลการประเมิน  ผ่าน

 ไม่ผ่าน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การผ่าน ได้รับคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน
๒. ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย
ตรงต่อเวลา
ทุกครั้ง

๓

๒

๑

ศึกษาเอกสารและ ศึกษาเอกสารและ ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
สอบถามเพื่อน
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก ปรึกษาครู
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตามกฎ
กติการับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อ
เวลาเป็นบางครั้ง

ปฏิบัติตามกฎ
กติการับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อ
เวลาแต่ต้องคอย
เตือน

ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย / ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

การวางแผน
การมีส่วนร่วมในการทางานของสมาชิก
หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการทางาน
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
การแสดงความคิดเห็น
การทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
การนาเสนอผลงาน
การปรับปรุงงาน
ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ผลงานสาเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมาก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปานกลาง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินการฟัง การสังเกต และการร่วมแสดงความคิดเห็น

ตั้งใจในการฟังหรือดู

แสดงความพอใจในเรื่องที่ฟังหรือดู

ถาม-ตอบเรื่องที่ฟังหรือดู

ให้ความสนใจเช้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

จดบันทึกในเรื่องที่ฟังหรือดู

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

ชื่อ–สกุล

คะแนน

๕

๕

๕

๕

๕

๓๐

๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
เกณฑ์การผ่าน

๔
ดีมาก
คะแนน ๒๓–๓๐ คะแนน
๓
ดี
คะแนน ๑๖–๒๒ คะแนน
๒
พอใช้
คะแนน ๙–๑๕ คะแนน
๑
ปรับปรุง
คะแนน ๐–๘ คะแนน
ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

กระตือรือร้นที่จะฟังหรือดู

๕

ที่

ผ่าน

ผลการ
ประเมิน

รายการประเมิน

แบบประเมินการเขียนผลการศึกษาค้นคว้า

การใช้สานวนภาษา

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ความสะอาดเรียบร้อย

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

๕

๕

๕

๕

๕

๓๐

๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
เกณฑ์การผ่าน

๔
ดีมาก
คะแนน ๒๓–๓๐ คะแนน
๓
ดี
คะแนน ๑๖–๒๒ คะแนน
๒
พอใช้
คะแนน ๙–๑๕
คะแนน
๑
ปรับปรุง
คะแนน ๐–๘
คะแนน
ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

การลาดับความคิด/การวางโครงเรื่อง

๕

ชื่อ–สกุล

ผ่าน

ความถูกต้องของเนื้อหาสาระ

ที่

ผลการประเมิน

การเตรียมเรื่อง

รายการประเมิน

แบบประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง/แผนภาพความคิด

การใช้สานวนภาษา

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

๖

๖

๖

๖

๖

๓๐

๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ๔
ดีมาก
คะแนน ๒๓–๓๐ คะแนน
ระดับ ๓
ดี
คะแนน ๑๖–๒๒ คะแนน
ระดับ ๒
พอใช้
คะแนน ๙–๑๕ คะแนน
ระดับ ๑
ปรับปรุง
คะแนน ๐–๘ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

การลาดับความคิด

คะแนน

ประเด็นสาคัญของเรื่อง

ชื่อ–สกุล

การกาหนดหัวข้อ

ที่

ผลการ
ประเมิน

ผ่าน

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

 ไม่ผ่าน

๔

ผลการประเมิน  ผ่าน

๒. ความรับผิดชอบ

ชื่อ–สกุล

๑. ใฝ่เรียนรู้

ที่

ผลการประเมิน  ผ่าน

 ไม่ผ่าน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การผ่าน ได้รับคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน
๒. ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย
ตรงต่อเวลา
ทุกครั้ง

๓

๒

๑

ศึกษาเอกสารและ ศึกษาเอกสารและ ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
สอบถามเพื่อน
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก ปรึกษาครู
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตามกฎ
กติการับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อ
เวลาเป็นบางครั้ง

ปฏิบัติตามกฎ
กติการับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อ
เวลาแต่ต้องคอย
เตือน

ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย

บ ๙.๒/ผ ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คำชี้แจง ให้นักเรียนหารูปภาพเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอดีต และปัจจุบันมาติดลงในกรอบ แล้วเขียน
อธิบายลักษณะการประกอบอาชีพดังกล่าว

กำรประกอบอำชีพในอดีต

กำรประกอบอำชีพในปัจจุบนั

บ ๙.๒/ผ ๒-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
คำชี้แจง ให้นักเรียนเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน

อดีต

ปัจจุบัน
ด้ำนกำรดำรงชีวิต

ด้ำนที่อยู่อำศัย

ด้านอาชีพ

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย / ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

การวางแผน
การมีส่วนร่วมในการทางานของสมาชิก
หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการทางาน
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
การแสดงความคิดเห็น
การทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
การนาเสนอผลงาน
การปรับปรุงงาน
ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ผลงานสาเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมาก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปานกลาง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม (การแสดงบทบาทสมมติ )
กลุ่มที่.............เรื่อง ...........................................................................................................
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

รวม

หมายเหตุ

1. ความเหมาะสมของบทบาทการนาเสนอ
2. ความถูกต้องข้อมูล สาระ ความรู้
3. ส่วนประกอบอื่นๆและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
คะแนนรวม
*

ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๖ ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
เกณฑ์การให้คะแนน / ระดับคุณภาพ
๒

๓
ประเด็นการประเมิน
๑. ความเหมาะสมของ แสดงบทบาท
แสดงบทบาท
บทบาทการนาเสนอ เหมาะสม เสียงดังฟัง เหมาะสม เสียงดัง
ชัด ลีลาประกอบดีมาก ปานกลาง ลีลา
ประกอบดี
๒. ความถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ข้อมูล สาระ ความรู้ ครบถ้วน
เป็นส่วนมาก
๓. ส่วนประกอบอื่นๆ มีการนาอุปกรณ์มา
มีการนาอุปกรณ์มา
และความคิดริเริ่ม
ประกอบการนาเสนอ ประกอบการนาเสนอ
สร้างสรรค์
ดีมาก
ดี

๑

แสดงบทบาท
เหมาะสม เสียง
เบา ลีลาประกอบ
ค่อนข้างน้อย
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
มีการนาอุปกรณ์มา
ประกอบการนาเสนอ
ค่อนข้างน้อย

แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๒๐

๔

๑๖–๒๐ คะแนน
๑๒–๑๕ คะแนน
๘–๑๑ คะแนน
๐–๗ คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

รวมคะแนน

๕

ผ่าน

การนาไปใช้ประโยชน์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รูปแบบการนาเสนอผลงาน

ชื่อ–สกุล

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ที่

ผลการ
ประเมิน

ความถูกต้องของผลงาน/กิจกรรม

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

 ไม่ผ่าน
ผลการประเมิน  ผ่าน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลการประเมิน  ผ่าน

 ไม่ผ่าน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายตรง
ต่อเวลา แต่งกาย
เหมาะสมรักษา
ระเบียบวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน

๓
ปฏิบัติตามกฎ
กติการับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อ
เวลาแต่งกาย
เหมาะสม
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

๒

๑

ปฏิบัติตามกฎ
ปฏิบัติตามกฎกติกา
กติการับผิดชอบ รับผิดชอบงานที่
งานที่ได้รับ
ได้รับมอบหมาย
มอบหมายตรงต่อ
เวลา
ศึกษาเอกสารและ ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครู

บ ๙.๒/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคำถำมเกี่ยวกับกำรเปลีย่ นแปลงของชุมชนกับกำรดำเนินชีวติ ของคนใน
ชุมชนบ้ำนบำตร
๑. คนในชุมชนบ้านบาตรประกอบอาชีพใด

๒. เพราะเหตุใด บาตรพระที่บ้านบาตรจึงมีราคาสูง

๓. บาตรพระที่บ้านบาตรมีคุณสมบัติแตกต่างจากบาตรพระทั่วไปอย่างไร

๔. ชาวบ้านบาตรได้รับผลกระทบอย่างไร เมื่อมีเครื่องปั๊มบาตรที่สามารถผลิตบาตรได้ในปริมาณมาก

๕. ชาวบ้านบาตรปรับตัวอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น



บัตรภาพ

ภาพตลาดในชุมชนเมือง

ภาพตลาดในชุมชนชนบท

ใบความรู้
ชุมชนบ้านบาตร
หิรัญ เสือศรีเสริม เจ้าของร้านและประธานชุมชนบ้านบาตร กลุ่มอนุรักษ์บาตรไทยและภูมิปัญญา
ไทย เล่าให้ฟังว่า พื้นที่เล็กๆ บริเวณเชิงสะพานเมรุปูนเป็นหนึ่งในห้าร้านค้าที่ยังคงทาบาตรอยู่ ส่วนร้านค้าที่
เหลืออีก ๔ ร้าน อยู่ในซอยบ้านบาตร ถนนบารุงเมือง แขวงสาราญราษฎร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในพื้นที่
ประมาณ ๔ ไร่ ๓๗ งาน ของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ชุมชนบ้านบาตรตั้งขึ้นในสมัยใด ยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่ประมาณอายุกว่า ๒๐๐ ปี ชาวบ้าน
บาตรเดิมเป็นคนกรุงศรีอยุธยา อพยพมาตั้งแต่ตอนเสียกรุงใน พ.ศ. ๒๓๑๐ และสันนิษฐานว่า บ้านบาตร
อาจตั้งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) โปรดเกล้าฯ ให้ สถาปนา
กรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานีและขุดคลองรอบกรุงขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๒๖ ชาวบ้านจึงได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานในละแวกคลองนอกเมือง
นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมอีกว่า บรรพบุรุษเดิมของชาวบ้านบาตรเป็นชาวกรุงศรีอยุธยาที่
เข้ามากับกองทัพไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) หลังจากนั้นได้รวมกันมา
อยู่ที่ตรอกบ้านบาตร ตั้งถิ่นฐานจนถึงปัจจุบัน
“ต้นตระกูลเราอพยพมาจากอยุธยา เมื่อประมาณร้อยกว่าปีแล้ว โดยมีบ้านไม้ทรงปั้นหยาของบรรพ
บุรุษ นามว่า “อิน” ช่างบาตรยุคแรก บ้านหลังนี้ผ่านการประเมินอายุว่า ๑๔๐ ปี เป็นตัวยืนยันแนวความคิด
บ้างก็ว่าเมื่อก่อนเป็นทุ่งว่างเปล่า ชาวชุมชนยุคต้นจึงพากันมาอยู่ แต่ไม่รู้ว่ามีที่มาจากไหน” ส่วนหนึ่งของ
ข้อมูล เพื่อยืนยันว่า ชุมชนแห่งนี้อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา
คนในชุมชนแห่งนี้สืบทอดการทาบาตรพระเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวมาหลายชั่วอายุคน บาตรพระ
ที่นี่จะมีราคาสูง เนื่องจากเป็นงานช่างฝีมือหลายแขนงประกอบกัน ต้องใช้ทั้งช่างตีขอบ ช่างต่อบาตร ช่ าง
แล่น ช่างลาย ช่างตี และ ช่างตะไบ คุณสมบัติของบาตรจึงมีความคงทน มีความหลากหลายในรูปทรงที่สืบ
ทอดมาแต่โบราณและถูกต้องตาม พระธรรมวินัยของพุทธศาสนา

ใบความรู้(ต่อ)
เรื่องเล่าบาตรพระ
บาตรพระในปัจจุบันมีทั้งแบบบาตรปั๊มและบาตรบุ เรื่องนี้ หิรัญ บอกว่า ปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักร
ปั๊ มบาตรครั้ งละมากๆ เรี ย กว่าบาตรปั๊ ม บาตรชนิดนี้มีราคาถูกเข้ามาตีตลาดของบาตรบุ ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๑๔ ส่วนบาตรบุ คืองานบุของช่างไทยแขนงหนึ่ง มีกระบวนการทาบาตรด้วยวิธีดั้งเดิม คือ การต่อเหล็ก
และตีขึ้นเป็นรูปบาตรด้วยการทามือ ประกอบด้วยเหล็ก ๘ ชิ้น ซึ่งบาตรของชุมชนบ้านบาตร คือบาตร
ประเภทนี้
ในช่วงที่บาตรปั๊มออกมาตีตลาด สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงรับรองให้ภิกษุสงฆ์สามารถใช้บาตรปั๊มได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อบาตร
“ผลกระทบจากบาตรปั๊ม ทาให้ผู้ผลิตบาตรบางรายเลิกกิจการ จึงเหลือไม่กี่ราย ต่างจากเมื่อก่อนทา
บาตรกันทุกบ้าน พอบาตรปั๊มออกมา พวกผมจบเลย แล้วรัฐบาลตอนนั้นก็ไม่มีใครสนับสนุน ถ้าเป็นบาตร
ปั๊มสามารถผลิตได้วันละ ๑๐๐ ใบ ต่างจากบาตรบุพวกผมต้องใช้เวลา ๕๖ วันกว่าจะได้หนึ่งใบ และบาตร
ปั๊มราคาถูกกว่า” อมร กุลดิลกสัมพันธ์ ช่างเชื่อมบาตรคนสุดท้ายในชุมชนวัย ๕ ปี กล่าวถึงผลกระทบจาก
บาตรปั๊ม และอธิบายต่อว่า บาตรปั๊มมีลักษณะบาง น้าหนักเบา และไม่มีขอบ เป็นบาตรที่ผิดพระธรรมวินั ย
ของพระสงฆ์ “ถ้าเป็นพระผู้ใหญ่จะไม่ใช้บาตรปั๊ม จะใช้บาตรจาก บ้านบาตร” อมรยืนยัน เพราะปัจจุบัน
คนที่สั่งทาบาตร บุ ส่วนมากเป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ หรือพระที่บวชนาน ส่วนพระที่บวชไม่นาน เช่น บวช
หน้าไฟ บวชเข้าพรรษาจะใช้บาตรปั๊ม
ปรับตัวเป็นของที่ระลึก
เห็นได้ว่า บาตรปั๊มเข้ามาแย่งพื้นที่ทางการตลาดของบาตรบุ เนื่องจากหาง่ายและราคาถูก และ
ส่วนมากคนกรุงเทพฯ จะซื้อเครื่องอัฐบริขารหรือของเครื่องใช้จาเป็น ๘ อย่างสาหรับพระในย่านเสาชิงช้า
ซึ่ ง บาตรพระที่ นั่ น เป็ น บาตรปั๊ ม ต่ า งจากตลาดบาตรบุ จนกระทั่ ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ชาญชั ย วามะศิ ริ
ผู้อานวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในสมัยนั้น ได้เข้ามาสนับสนุนให้ บ้านบาตรเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ
ชุมชนได้มีการปรับตัว หันมาผลิตบาตรเพื่อเป็นของที่ระลึก
“ถ้าพ่อและพี่ยังอยู่ พวกเขาคงไม่ขายบาตรให้ฝรั่งหรอก เพราะฝรั่งไม่รู้คุณค่า ” สรินยา สุดดิศ ช่าง
เขียนทองวัย ๓๕ ปี กล่าว เธอเป็นลูกสาวสุเทพ สุดดิศ ช่างบาตรฝีมือดี เคยทาบาตรถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วน กฤษณา แสงไชย เจ้าของร้านหัตถกรรม
ไทยโบราณ บอกว่า ร้านนี้เป็นร้านที่ขายบาตรแพงที่สุด แต่ทุกๆ รายละเอียด มีการใส่ใจมากกว่าร้านอื่น
ยกตัวอย่างเช่น ตะเข็บด้านในบาตรดูเรียบ ไม่สะดุดมือ รวมทั้งการเขียนลายทองเต็มพื้นที่บาตรด้านนอก
ซึ่งถือว่าเป็นร้านเดียวที่ทาเช่นนี้
“คนในชุมชนบางคนต่อต้านการทาบาตรลักษณะนี้ เขาบอกว่ามันเป็นการผิดครู ผิดคาสอนของ
บรรพบุรุษ” เธอเล่าและบอกว่า เป็นการประยุกต์บาตรให้ทันสมัยขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจ โดยวิธีการทา
บาตรยังคงทาตามแนวทางครูบาอาจารย์ บาตรของร้านนี้ ทางพระสายวิปัสสนา (ธรรมยุติกนิกาย) มักนิยม
นาไปใช้ และชาวต่างชาติก็ชอบซื้ อบาตรเขียนทอง “ฝรั่งชอบถามว่า เอาไปใส่สตูเนื้อได้หรือเปล่า ดิฉันก็
บอกไปว่าไม่ได้นะ คุณควรเอาไปตั้งโชว์หรือเอาไปใส่เงินใส่เหรียญที่คุณเหลือในแต่ละวัน เมื่อเต็มบาตรแล้ว
ก็เอาไปบริจาคให้องค์กรอะไรก็ได้ในประเทศคุณ” เจ้าของร้านหัตถกรรมไทยโบราณให้คาตอบ

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย / ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

การวางแผน
การมีส่วนร่วมในการทางานของสมาชิก
หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการทางาน
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
การแสดงความคิดเห็น
การทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
การนาเสนอผลงาน
การปรับปรุงงาน
ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ผลงานสาเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมาก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปานกลาง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม (การแสดงบทบาทสมมติ )
กลุ่มที่.............เรื่อง ...........................................................................................................
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

รวม

หมายเหตุ

1. ความเหมาะสมของบทบาทการนาเสนอ
2. ความถูกต้องข้อมูล สาระ ความรู้
3. ส่วนประกอบอื่นๆและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
คะแนนรวม
*

ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๖ ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
เกณฑ์การให้คะแนน / ระดับคุณภาพ
๒

๓
ประเด็นการประเมิน
๑. ความเหมาะสมของ แสดงบทบาท
แสดงบทบาท
บทบาทการนาเสนอ เหมาะสม เสียงดังฟัง เหมาะสม เสียงดัง
ชัด ลีลาประกอบดีมาก ปานกลาง ลีลา
ประกอบดี
๒. ความถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ข้อมูล สาระ ความรู้ ครบถ้วน
เป็นส่วนมาก
๓. ส่วนประกอบอื่นๆ มีการนาอุปกรณ์มา
มีการนาอุปกรณ์มา
และความคิดริเริ่ม
ประกอบการนาเสนอ ประกอบการนาเสนอ
สร้างสรรค์
ดีมาก
ดี

๑

แสดงบทบาท
เหมาะสม เสียง
เบา ลีลาประกอบ
ค่อนข้างน้อย
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
มีการนาอุปกรณ์มา
ประกอบการนาเสนอ
ค่อนข้างน้อย

แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๒๐

๔

๑๖–๒๐ คะแนน
๑๒–๑๕ คะแนน
๘–๑๑ คะแนน
๐–๗ คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

รวมคะแนน

๕

ผ่าน

การนาไปใช้ประโยชน์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รูปแบบการนาเสนอผลงาน

ชื่อ–สกุล

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ที่

ผลการ
ประเมิน

ความถูกต้องของผลงาน/กิจกรรม

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

 ไม่ผ่าน
ผลการประเมิน  ผ่าน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลการประเมิน  ผ่าน

 ไม่ผ่าน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายตรง
ต่อเวลา แต่งกาย
เหมาะสมรักษา
ระเบียบวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน

๓
ปฏิบัติตามกฎ
กติการับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อ
เวลาแต่งกาย
เหมาะสม
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

๒

๑

ปฏิบัติตามกฎ
ปฏิบัติตามกฎกติกา
กติการับผิดชอบ รับผิดชอบงานที่
งานที่ได้รับ
ได้รับมอบหมาย
มอบหมายตรงต่อ
เวลา
ศึกษาเอกสารและ ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครู

บ ๙.๒/ผ ๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกาะเกร็ด
๑. ชุมชน ตั้งอยู่ในบริเวณใด

๒. ลักษณะการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนในสมัยก่อน มีลักษณะอย่างไร

๓. คนในชุมชนสมัยก่อนประกอบอาชีพใด

๔. วัฒนธรรมที่ชาวชุมชนสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มีอะไรบ้าง

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย / ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

การวางแผน
การมีส่วนร่วมในการทางานของสมาชิก
หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการทางาน
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
การแสดงความคิดเห็น
การทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
การนาเสนอผลงาน
การปรับปรุงงาน
ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ผลงานสาเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมาก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปานกลาง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม (การแสดงบทบาทสมมติ )
กลุ่มที่.............เรื่อง ...........................................................................................................
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

รวม

หมายเหตุ

1. ความเหมาะสมของบทบาทการนาเสนอ
2. ความถูกต้องข้อมูล สาระ ความรู้
3. ส่วนประกอบอื่นๆและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
คะแนนรวม
*

ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๖ ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
เกณฑ์การให้คะแนน / ระดับคุณภาพ
๒

๓
ประเด็นการประเมิน
๑. ความเหมาะสมของ แสดงบทบาท
แสดงบทบาท
บทบาทการนาเสนอ เหมาะสม เสียงดังฟัง เหมาะสม เสียงดัง
ชัด ลีลาประกอบดีมาก ปานกลาง ลีลา
ประกอบดี
๒. ความถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ข้อมูล สาระ ความรู้ ครบถ้วน
เป็นส่วนมาก
๓. ส่วนประกอบอื่นๆ มีการนาอุปกรณ์มา
มีการนาอุปกรณ์มา
และความคิดริเริ่ม
ประกอบการนาเสนอ ประกอบการนาเสนอ
สร้างสรรค์
ดีมาก
ดี

๑

แสดงบทบาท
เหมาะสม เสียง
เบา ลีลาประกอบ
ค่อนข้างน้อย
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
มีการนาอุปกรณ์มา
ประกอบการนาเสนอ
ค่อนข้างน้อย

แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๒๐

๔

๑๖–๒๐ คะแนน
๑๒–๑๕ คะแนน
๘–๑๑ คะแนน
๐–๗ คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

รวมคะแนน

๕

ผ่าน

การนาไปใช้ประโยชน์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รูปแบบการนาเสนอผลงาน

ชื่อ–สกุล

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ที่

ผลการ
ประเมิน

ความถูกต้องของผลงาน/กิจกรรม

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

 ไม่ผ่าน
ผลการประเมิน  ผ่าน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลการประเมิน  ผ่าน

 ไม่ผ่าน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายตรง
ต่อเวลา แต่งกาย
เหมาะสมรักษา
ระเบียบวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน

๓
ปฏิบัติตามกฎ
กติการับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อ
เวลาแต่งกาย
เหมาะสม
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

๒

๑

ปฏิบัติตามกฎ
ปฏิบัติตามกฎกติกา
กติการับผิดชอบ รับผิดชอบงานที่
งานที่ได้รับ
ได้รับมอบหมาย
มอบหมายตรงต่อ
เวลา
ศึกษาเอกสารและ ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครู

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย / ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

การวางแผน
การมีส่วนร่วมในการทางานของสมาชิก
หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการทางาน
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
การแสดงความคิดเห็น
การทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
การนาเสนอผลงาน
การปรับปรุงงาน
ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ผลงานสาเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมาก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปานกลาง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม (การแสดงบทบาทสมมติ )
กลุ่มที่.............เรื่อง ...........................................................................................................
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

รวม

หมายเหตุ

1. ความเหมาะสมของบทบาทการนาเสนอ
2. ความถูกต้องข้อมูล สาระ ความรู้
3. ส่วนประกอบอื่นๆและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
คะแนนรวม
*

ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๖ ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
เกณฑ์การให้คะแนน / ระดับคุณภาพ
๒

๓
ประเด็นการประเมิน
๑. ความเหมาะสมของ แสดงบทบาท
แสดงบทบาท
บทบาทการนาเสนอ เหมาะสม เสียงดังฟัง เหมาะสม เสียงดัง
ชัด ลีลาประกอบดีมาก ปานกลาง ลีลา
ประกอบดี
๒. ความถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ข้อมูล สาระ ความรู้ ครบถ้วน
เป็นส่วนมาก
๓. ส่วนประกอบอื่นๆ มีการนาอุปกรณ์มา
มีการนาอุปกรณ์มา
และความคิดริเริ่ม
ประกอบการนาเสนอ ประกอบการนาเสนอ
สร้างสรรค์
ดีมาก
ดี

๑

แสดงบทบาท
เหมาะสม เสียง
เบา ลีลาประกอบ
ค่อนข้างน้อย
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
มีการนาอุปกรณ์มา
ประกอบการนาเสนอ
ค่อนข้างน้อย

แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๒๐

๔

๑๖–๒๐ คะแนน
๑๒–๑๕ คะแนน
๘–๑๑ คะแนน
๐–๗ คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

รวมคะแนน

๕

ผ่าน

การนาไปใช้ประโยชน์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รูปแบบการนาเสนอผลงาน

ชื่อ–สกุล

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ที่

ผลการ
ประเมิน

ความถูกต้องของผลงาน/กิจกรรม

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

 ไม่ผ่าน
ผลการประเมิน  ผ่าน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลการประเมิน  ผ่าน

 ไม่ผ่าน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายตรง
ต่อเวลา แต่งกาย
เหมาะสมรักษา
ระเบียบวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน

๓
ปฏิบัติตามกฎ
กติการับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อ
เวลาแต่งกาย
เหมาะสม
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

๒

๑

ปฏิบัติตามกฎ
ปฏิบัติตามกฎกติกา
กติการับผิดชอบ รับผิดชอบงานที่
งานที่ได้รับ
ได้รับมอบหมาย
มอบหมายตรงต่อ
เวลา
ศึกษาเอกสารและ ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครู

บ ๙.๒/ผ ๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน โดยสอบถามพ่อแม่หรือผู้รู้ในชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนของตนเองในอดีต
จนถึงปัจจุบัน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบว่า มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนอย่างไร ติดภาพประกอบพร้อมบอกแหล่งข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
๑. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน

๒. การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชน
การประกอบอาชีพ
การแต่งกาย
การสื่อสาร

ประเพณี
๓. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย / ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

การวางแผน
การมีส่วนร่วมในการทางานของสมาชิก
หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการทางาน
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
การแสดงความคิดเห็น
การทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
การนาเสนอผลงาน
การปรับปรุงงาน
ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ผลงานสาเร็จ

เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมาก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปานกลาง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

 ไม่ผ่าน

๔

ผลการประเมิน  ผ่าน

๓. ความรับผิดชอบ

 ไม่ผ่าน
ผลการประเมิน  ผ่าน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลการประเมิน  ผ่าน

 ไม่ผ่าน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อเวลา
แต่งกายเหมาะสม
รักษาระเบียบวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน ปรึกษา
ครูและฝึกปฏิบัติได้
ถูกต้องพร้อมทั้งมีความ
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๓. ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ตรงต่อเวลาทุกครั้ง

๓

๒

๑

ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายตรง
ต่อเวลาแต่งกาย
เหมาะสม
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ปฏิบัติตามกฎกติกา ปฏิบัติตามกฎ
รับผิดชอบงานที่ได้รับ กติการับผิดชอบ
มอบหมายตรงต่อเวลา งานที่ได้รับ
มอบหมาย
ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน
ปรึกษาครู

ศึกษาเอกสารและ
สอบถามเพื่อน

ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายตรง
ต่อเวลาเป็นบางครั้ง

ปฏิบัติตามกฎกติกา
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงต่อเวลา
แต่ต้องคอยเตือน

ปฏิบัติตามกฎ
กติการับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๙ หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑. ข้อใดเป็นผลดีที่เกิดขึ้นจากความเจริญของชุมชน
ก. มีลาคลองลดน้อยลง
ข. เดินทางได้สะดวก รวดเร็ว
ค. ไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหารกิน
๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในข้อใด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคน
ก. มีถนนตัดผ่านชุมชน
ข. มีโรงงานมาตั้งหลายโรงงาน
ค. มีโรงพยาบาลมาตั้งในชุมชน
๓. บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในอดีตส่วนใหญ่ใช้วัสดุประเภทใดในการก่อสร้างมากที่สุด
ก. ไม้
ข. อิฐ
ค. กระเบื้อง
๔. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ง. การตัดถนนผ่านชุมชน
จ. พื้นที่ของชุมชนถูกเวนคืน
ฉ. คนในชุมชนต่างคนต่างอยู่
๕. วิถีชีวิตของคนในชุมชนในอดีต มีลักษณะเป็นอย่างไร
ก. เป็นสังคมเกษตร
ข. เป็นสังคมอุตสาหกรรม
ค. เป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่
๖. สาเหตุใดที่ทาให้คนในปัจจุบันไม่นิยมเดินทางทางน้า
เหมือนในสมัยก่อน
ก. ไม่มีแม่น้าลาคลองให้เดินทาง
ข. มีการออกกฎบังคับให้ใช้การเดินทางทางบก
ค. มีการคมนาคมทางอื่นที่สะดวก รวดเร็วกว่า

๗. เพราะเหตุใด คนในชุมชนเมืองบางส่วนจึงอาศัยอยู่ตามห้องชุดแทนการปลูกบ้าน
ก. อากาศในเมืองหนาวขึ้น
ข. พื้นที่ในเมืองมีราคาแพง
ค. เป็นความนิยมของคนส่วนใหญ่
๘. อาชีพใดเกิดขึ้นมาใหม่ จากวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลง
ก. ค้าขาย
ข. เพาะปลู ก
ค. รับตกแต่งเล็บ
๙. การที่ประชาชนพากันเข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองมากจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านใด
ก. อาชีพ
ข. การศึกษา
ค. การพึ่งพากัน
๑๐. ข้อใดเป็นผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ก. มีความเป็นกันเองมากเกินไป
ข. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้อยลง
ค. มีความสนิทสนมกันมากขึ้น

_

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ

ป.๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ข
ข
ก
ข
ก
ค
ข
ค
ก
ข

หน่วยย่อยที่ ๓
แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่าง
ก. มีฐานะร่ารวย
ข. เสียสละให้แก่บ้านเมือง
ค. บาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
๒. เราศึกษาประวัติบุคคลสาคัญ เพื่อประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด
ก. เพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
ข. เพื่อให้ทราบนิสัยส่วนตัว
ค. เพื่อเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต
๓. คนในภาคใดนิยมรับประทานข้าวเหนียว
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคใต้
ค. ภาคกลาง
๔. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก. ภาคใต้ - แกงไตปลา
ข. ภาคเหนือ - แกงโฮะ
ค. ภาคกลาง – แกงฮังเล
๕. ประเพณีใดที่ช่วยส่งเสริมให้ลูกหลานมีความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่
ก. ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ข. ประเพณีสงกรานต์
ค. ประเพณีบุญบั้งไฟ

๖. ข้อใดเป็นข้อควรปฏิบัติในวันสงกรานต์
ก. ไปเวียนเทียนที่วัด
ข. ไปรดน้าดาหัวผู้ใหญ่
ค. ไปกินเลี้ยงที่บ้านเพื่อน
๗. ข้อใดไม่ใช่การแสดงความเคารพของคนไทย
ก. การจับมือ
ข. การกราบ
ค. การไหว้
๘. ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึงข้อใด
ก. ระดับสติปัญญาของชาวบ้านในการเล่าเรียนหนังสือ
ข. ความฉลาด ความสามารถของชาวบ้านในทางไสยศาสตร์
ค. การสั่งสมความรู้ ความสามารถ หรือทักษะต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตในท้องถิ่น
๙. การจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพระยาแถน มีจุดประสงค์อย่างไร
ก. เพื่อขอให้น้าไม่ท่วม
ข. เพื่อขอให้มีความสงบสุข
ค. เพื่อขอให้ฝนตกตามฤดูกาล
๑๐. บุคคลใดมีบทบาทในการช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก. ปาน ชอบดูภาพยนตร์
ข. ปอ นุ่งผ้าไหมไปทาบุญที่วัด
ค. ป้อน ชอบซื้อตุ๊กตาคิตตี้เพื่อสะสม

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ

ป.๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ข
ข
ก
ข
ก
ค
ข
ค
ก
ข

บ ๙.๓ /ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทาแผ่นพับ เรื่อง คนดีในท้องถิ่น โดยสอบถามหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลที่ทาคุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และความมั่นคงของท้องถิ่นในสมัยอดีตหรือใน
ปัจจุบัน

ชื่อ

นามสกุล

 ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ

 คุณประโยชน์ที่ท้องถิ่น หรือประเทศชาติได้รับ

 แหล่งข้อมูล

อายุ

ปี

แบบประเมินคุณลักษณะ/พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ชั้น ป. ๒

คุณภาพของผลงาน

การนาเสนอผลงาน

คะแนน ๔

การตั้งใจ/ความรับผิดชอบ

ชื่อ – สกุล

การใฝ่รู้ใฝ่เรียน

เลข
ที่

สรุปผล

๔

๔

๔

๔

รวม
(๒๐)

ผ่าน ไม่
ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน
( ……………………………….. )
เกณฑ์การประเมิน
๔ หมายถึง ทาได้ดีมาก
๓ หมายถึง ทาได้ดี
๒ หมายถึง ทาได้พอใช้
๑ หมายถึง ควรปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์สาหรับผู้ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐
ผ่าน
หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินตั้งแต่ ๑๒ คะแนนขึ้นไป
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินต่ากว่า ๑๒ คะแนน

บ ๙.๓ /ผ ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพในหลวงต่อไปนี้ให้สวยงาม

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

บัตรภาพ สาหรับนักเรียน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

\
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์
(ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
และหม่อมสังวาล (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย เป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดาเนิน
กลับประเทศไทย และเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กับ หม่อม
ราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ที่วังสระปทุม โดย สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้า
พระราชทานหลั่งน้าพระมหาสังข์ทรงจดทะเบียนสมรส ตามกฏหมายเช่นเดียวกับประชาชน ได้ทรง
สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ขึ้นเป็น พระราชินีสิริกิติ์

พระราชกรณียกิจของในหลวง
พระองค์ทรงช่วยเหลือฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย หลายด้าน เช่น
ด้านการพัฒนาแหล่งน้าและชลประทาน ด้านการจัดการและพัฒนาที่ดิน ด้านเกษตรกรรม
ด้านการศึกษาวิจัย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านอาชีพเสริมและอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและโครงการตามพระ
ราชประสงค์จึงได้เกิดขึ้นอย่างมากมายกว่า ๒,๐๐๐โครงการซึ่งล้วนแล้วแต่เพื่อความเป็นอยู่ของ
ชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎร์ทั้งสิ้น
ด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริพร้อมกับได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนริเริ่มในการจัดสร้างโรงเรียนและวัดทาโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิเช่น โรงเรียน ตามวัดต่าง ๆโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ โรงเรียนร่ม
เกล้า โรงเรียนราชประชาสมาสัย กองทุนนวฤกษ์ มูลนิธิอานันทมหิดลศาลารวมใจ โครงการ
พระดาบส โครงการสารานุกรมไทย และอื่น ๆ
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ทรงฟื้นฟูสืบทอดประเพณีหลายอย่างเพื่อเป็นขวัญ เช่น
พระราชพิธีจรดพระนั่งคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีถือน้าพระพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น
ด้านศาสนา ทรงออกผนวชตามพระราชประเพณี เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๕ ทรงอุปถัมภ์
การทานุบารุงศาสนาทุกด้าน
เช่น การสร้างวัด สร้างพระพุทธรูป ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น การทอดกฐิน ผ้าป่า และการ
บาเพ็ญการกุศลต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ทุก ๆ ศาสนาที่ประชาชนนับถือ

โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณภาพของผลงาน

การนาเสนอผลงาน

คะแนน ๔

ความมีวินัย

ชื่อ – สกุล

ความร่วมมือ

เลข
ที่

ความสามัคคี

แบบประเมินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๔

๔

๔

๔

รวม
(๒๐)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน
( ………………………………..)
เกณฑ์การประเมิน
๔ หมายถึง ทาได้ดีมาก
๒ หมายถึง ทาได้พอใช้
เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์สาหรับผู้ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ผ่าน
หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินตั้งแต่ ๑๖ คะแนนขึ้นไป
ไม่ผา่ น หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินต่ากว่า ๑๖ คะแนน

๓ หมายถึง ทาได้ดี
๑ หมายถึง ควรปรับปรุง

สรุปผล
ผ่าน ไม่
ผ่าน

บ ๙.๓/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ภาพที่เป็นวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และเขียนชื่อประเพณีวัฒนธรรมไทยที่เลือก

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

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ทาความเจริญให้แก่หมู่คณะ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
เช่น วัฒนธรรมการใช้ภาษา การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพ
วัฒนธรรมเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้ ที่เป็นรากหยั่งลึกลงไปในดินเพื่อยึดต้นไม้
ไม่ให้ล้มเมื่อมีพายุลมแรง เช่นเดียวกับวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานในการดาเนินชีวิตให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรือง

วัฒนธรรมไทยที่ควรภูมิใจและควรอนุรักษ์
ชาติไทยได้สร้างสมวัฒนธรรมสืบมาช้านาน และวัฒนธรรมบางอย่างได้สร้างความเจริญ
ให้แก่สังคม เช่น
๑. การแสดงความเคารพด้วยการกราบ ไหว้
ชาติไทยมีวัฒนธรรมการแสดงความเคารพที่แตกต่างจากชาติอื่นคนไทยเมื่อพบเจอ
กันจะทักทายกันโดยการไหว้และกล่าวทักทายว่า “สวัสดี” การแสดงความเคารพโดยการกราบและ
ไหว้จะปฏิบัติแตกต่างกันตามสถานภาพของบุคคล
เช่น กราบพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ไม่ต้องแบมือ
กราบพระต้องแบมือ
๒. อาหารไทย
อาหารไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่คิดค้นนาพืชผักต่างๆ มีอยู่ในท้องถิ่น
มาปรุงเป็นอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละท้องถิ่น
เช่น ภาคใต้อาหารส่วนใหญ่ ได้มาจากทะเล
จึงมีการนาสมุนไพรต่าง ๆ มาใช้เป็นส่วนผสมใน
การปรุงอาหารเพื่อ ดับกลิ่นคาว นอกจากนี้
ยังมีการนาพืชผักที่มีสรรพคุณ เป็นยามาเป็น
ส่วนผสมในอาหาร เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูดฯลฯ
๓. ภาษาไทย
ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ดังนั้นชาติต่าง ๆ จึงสร้างภาษาและตัวอักษรขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖
พ่อขุนรามคาแหงมหาราชได้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทย ซึ่งเป็นต้นกาเนิด
ของอักษรไทยในปัจจุบัน และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
คนไทยใช้ภาษาไทย บอกเล่าหรือบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ สืบต่อมา
เราควรอนุรักษ์ภาษาไทย โดยเขียนหรือพูดสื่อสารด้วยคาที่สุภาพ
ไพเราะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

ประเพณีที่ควรภูมิใจและควรอนุรักษ์
ประเพณี หมายถึง สิ่งที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมา จนเป็นแบบแผนที่เอื้อประโยชน์
ให้กับสังคม ประเพณีที่สาคัญของไทยมีหลากหลายซึ่งจะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่
ละท้องถิ่น
ประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมานั้น ล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อ
ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนา และการดารงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติอย่าง
ชาญฉลาดของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นทั่วแผ่นดินไทย เช่น
ภาคเหนือ ประเพณีบวชลูกแก้วของคนไตหรือชาวไทยใหญ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาคอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวจังหวัดยโสธร
ภาคกลาง ประเพณีทาขวัญข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคใต้ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เอกลักษณ์ไทย
เอกลักษณ์ไทย คือ สิ่งที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยได้อย่างชัดเจน ได้แก่
๑. ภาษาไทย คือ ภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ ถึงแม้จะมีสาเนียงที่แตกต่างกัน
ไปบ้างในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการใช้ศัพท์กับบุคคลในระดับต่าง ๆ และอักษรไทยที่ใช้ในภาษาเขียน
โดยทั่วไป
๒. การแต่งกาย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการแต่งกายของชาวไทยจะเป็นสากลมากขึ้นแต่ก็
ยังคงเครื่องแต่งกาย ของไทยไว้ในโอกาสสาคัญต่าง ๆ เช่น ในงานพระราชพิธี งานที่เป็นพิธีการ
หรือในโอกาสพบปะ สังสรรค์ระหว่างผู้นาพิธีแต่งงาน เทศกาลและงานประเพณีที่จัดขึ้น หรือใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการ แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน ในบางหน่วยงานของ
ราชการ มีการรณรงค์ให้แต่งกายในรูป แบบไทย ๆ ด้วย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
๓. การแสดงความเคารพด้วยการไหว้และกราบ ซึ่งแบ่งแยกออกได้อย่างชัดเจน เช่น
กราบพระพุทธรูป กราบพระสงฆ์ กราบไหว้บุคคลในฐานะ หรือวัยต่าง ๆ ตลอดจนการวางตนด้วย
ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การแสดงความกตัญ\ ญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ความมีน้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงความเกรงใจ
๔. สถาปัตยกรรม เห็นได้จากชิ้นงานที่ปรากฏในศาสนสถาน โบสถ์วิหาร ปราสาทราชวัง
และอาคารบ้าน ทรงไทย
๕. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ประเทศไทยมีการติดต่อกับหลายเชื้อชาติ ทาให้มีการ
รับวัฒนธรรมของชาติ ต่าง ๆ เข้ามา แต่คนไทยสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม และปฏิบัติ
สืบต่อกันมาจน กลายเป็น ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของไทย
๖. ดนตรีไทย กีฬาไทย และการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ สิ่งที่กล่าวมานั้น เป็นเพียง
บางส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างที่มองไม่เห็น
เด่นชัดหรือเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องคงอยู่ในใจของคนไทยตลอดไป ก็คือ
ศักดิ์ศรีของคนไทย

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑. ประเพณีใดที่ช่วยส่งเสริมให้ลูกหลานมีความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่
ก. ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ข. ประเพณีสงกรานต์
ค. ประเพณีบุญบั้งไฟ
๒. คนในภาคใดนิยมรับประทานข้าวเหนียว
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคใต้
ค. ภาคกลาง
๓. ข้อใดเป็นข้อควรปฏิบัติในวันสงกรานต์
ก. ไปเวียนเทียนที่วัด
ข. ไปรดน้าดาหัวผู้ใหญ่
ค. ไปกินเลี้ยงที่บ้านเพื่อน
๔. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก. ภาคใต้ - แกงไตปลา
ข. ภาคเหนือ - แกงโฮะ
ค. ภาคกลาง – แกงฮังเล
๕. บุคคลใดมีบทบาทในการช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก. ปาน ชอบดูภาพยนตร์
ข. ปอ นุ่งผ้าไหมไปทาบุญที่วัด
ค. ป้อน ชอบซื้อตุ๊กตาคิตตี้เพื่อสะสม

๖. ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึงข้อใด
ก. ระดับสติปัญญาของชาวบ้านในการเล่าเรียนหนังสือ
ข. ความฉลาด ความสามารถของชาวบ้านในทางไสยศาสตร์
ค. การสั่งสมความรู้ ความสามารถ หรือทักษะต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
ในท้องถิ่น
๗. เราศึกษาประวัติบุคคลสาคัญ เพื่อประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด
ก. เพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
ข. เพื่อให้ทราบนิสัยส่วนตัว
ค. เพื่อเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต
๘. ข้อใดไม่ใช่การแสดงความเคารพของคนไทย
ก. การจับมือ
ข. การกราบ
ค. การไหว้
๙. การจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพระยาแถน มีจุดประสงค์อย่างไร
ก. เพื่อขอให้น้าไม่ท่วม
ข. เพื่อขอให้มีความสงบสุข
ค. เพื่อขอให้ฝนตกตามฤดูกาล
๑๐. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่าง
ก. มีฐานะร่ารวย
ข. เสียสละให้แก่บ้านเมือง
ค. บาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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