ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม 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

หน้า

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

๑
๓
๒๗

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

๕๓
๕๕
๙๗
๑๑๑

กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

ชุดการเรียนรูหนวยบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยที่ ๑ : เศรษฐีนอย

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑

หนวยที่ ๑ : หนวยยอยที่ ๑
ชีวิตพอเพียง

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
**********************************************************************

คาชี้แจง นาตัวอักษรด้านขวามือมาใส่ใน  หน้าข้อความให้สัมพันธ์กัน
(๑๐ คะแนน)
๑. สถานที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ก. สะพาน

๒. สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ข. สินค้า

๓. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

ค. การซื้อขาย

๔. รถส่งน้าดื่ม

ง. การแลกเปลี่ยน

๕. สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

จ. เงิน

๖. แม่ให้เงินเก๋ไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่

ฉ. บริการ

๗. เสื้อแลกกับกางเกง

ช. เงินเดือนครู

๘. กระเป๋านักเรียน

ซ. ประโยชน์ของภาษี

๙. ภาษี

ฌ. ภูเขา

๑๐. สร้างถนน

ญ. ตลาด

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

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕

ใบงานที่ ๐๑



บ ๑.๑/ผ ๑-๐๑


ทรัพยากรของเรา

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนชื่อทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น (๑๐ คะแนน)

ชื่อ-สกุล ………………………………………………….……….………....……เลขที…่ ……………………
๖

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๒

บ ๑.๑/ผ ๑-๐๒


การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
ประหยัด


คาชี้แจง ให้บอกชื่อทรัพยากรที
่ใช้ในชีวิตประจาวัน พร้อมทั้งบอกวิธีการใช้อย่างประหยัด
๑๐ คะแนน (ข้อละ ๒ คะแนน)

ทรัพยากร
น้า

วิธีการใช้อย่างประหยัด
๑. ไม่เปิดก๊อกน้าทิ้งไว้
๒. ใช้บัวรดน้าต้นไม้แทนการใช้สายยาง

๑.

๑.………………………………………………………………………………………….
๒…………………………………………………………..………………………………

๒.

๑.………………………………………………………………………………………….
๒…………………………………………………………..………………………………

๓.

๑.………………………………………………………………………………………….
๒…………………………………………………………..………………………………

๔.

๑.………………………………………………………………………………………….
๒…………………………………………………………..………………………………

๕.

๑.………………………………………………………………………………………….
๒…………………………………………………………..………………………………

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

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างจากัดและคุ้มค่า

การใช้ทรัพยากรอย่างจากัดและคุ้มค่า
๑. การใช้อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าที่มีความจาเป็น เช่น ไม่เปิดน้าทิ้งไว้ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน
๒. การนากลับมาใช้ซ้าอีก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น
๓. การซ่อมแซมสิ่งของบางอย่างเพื่อยืดอายุการใช้งาน
๔. การใช้สิ่งอื่นทดแทน เช่น ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ใบตองแทนโฟม
๕. ล้างรถด้วยน้าถังและฟองน้าแทนการใช้สายยางฉีด

๘

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๑



บ ๑.๑/ผ ๒-๐๑


สินค้ าและบริการ

คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนสารวจสินค้าและบริการที่รู้จักในชีวิตประจาวัน (๑๐ คะแนน)

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

สินค้า

บริการ

๒. ให้นักเรียนอธิบายถึงความจาเป็นของสินค้าและบริการ (๑๐ คะแนน)

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

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙

ใบงานที่ ๐๒

บ ๑.๑/ผ ๒-๐๒


สินค้าและบริการที่จาเป็น
คาชี้แจง
๑. ให้นักเรียนทาเครือ่ งหมาย √ หน้าสินค้าหรือบริการที่มีความจาเป็น
หรือไม่จาเป็น พร้อมทั้งบอกเหตุผล (๑๐ คะแนน)
สินค้าและบริการ
๑. ปากกา
๒. ยารักษาโรค
๓. รถไฟ
๔. มาม่า
๕. ปั๊มน้ามัน
๖. อู่ซ่อมรถยนต์
๗. ส้ม
๘. โลตัส
๙. แป้งโรยตัว
๑๐. ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

จาเป็น

ไม่จาเป็น

เหตุผล

๒. ให้นักเรียนรวบรวมรายชื่อสินค้าและบริการในชุมชนของเราที่มีความสำคัญ
ลำดับ ๑ - ๕ (๑๐ คะแนน)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ชื่อ …………………………………………………..…..…………..….…เลขที่..............................

๑๐

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๓

บ ๑.๑/ผ ๒-๐๓


วาดภาพสินค้าที่จาเป็น
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพ และระบายสี สินค้าที่จาเป็นพร้อมทั้งบอกเหตุผล
(๑๐ คะแนน )


ชื่อ...........................................................................................................................................
เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องใช้เพราะ..................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

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



ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
 ยนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
กิจกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจาวัน
ความหมายของสินค้าและบริการ

สินค้า หมายถึง สิ่งของที่ซื้อขายและแลกเปลี่ยนกัน มีประโยชน์ต่อการดารงชีวิต

บริการ หมายถึง การเพื่ออานวยความสะดวกและสนองความต้องการของผู้รับบริการ

สินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
รถยนต์โดยสาร ตัดผม การรักษาพยาบาล เป็นต้น

๑๒

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

สินค้าและสิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวัน

อาหาร คือ สิ่งที่มนุษย์รับประทานเข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกาย ประกอบด้วย อาหารหลัก ๕ หมู่

เครื่องนุ่งห่ม คือ เสื้อผ้าสาหรับสวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายให้ดูสวยงามและเกิดความอบอุ่น

ที่อยู่อาศัย คือ บ้านเรือนที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย พักผ่อน หลับนอน
หลบแดด หลบฝน และป้องกันอันตรายต่างๆ

ยารักษาโรค คือ สิ่งที่ใช้รักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๑/ผ ๓-๐๑


สารวจสินค้า
คาชี้แจง ให้นักเรียนรวบรวมชื่อสินค้า ราคาที่มีความนิยมในทองถิ
้ ่น ๕ ชนิด (๑๐ คะแนน)
ที่
ชื่อสินค้า
ตัวอย่าง ปากกา

ราคาขาย
๕ บาท

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

๑๔

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๒

บ ๑.๑/ผ ๓-๐๒


คาชี้แจง ให้นักเรียนโยงข้อความในกรอบ  ว่าเป็นสินค้าหรือบริการ
(๑๐ คะแนน)
ร้านอาหาร

ผลไม้

เสื้อผ้า

สินค้า

ร้านตัดผม

ร้านเย็บผ้า

ไข่ไก่

บริการ
นม

รองเท้า



ร้านค้า

ยาสีฟัน

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

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕

ใบความรู้สาหรับครู
เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆ

การซื้อขาย
หมายถึง การนาเงินแลกกับสิ่งของ
การแลกเปลี่ยน หมายถึง การเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกัน เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการบริโภค การผลิต และการกระจายรายได้
การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆ
๑. การแลกสิ่งของกับสิ่งของ

โดยการนาของมาแลกกัน เช่น ข้าวสารแลกกับไข่ไก่ ผักแลกกับปลา เป็นต้น
๒. การใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

การใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ทาให้การแลกเปลี่ยนสะดวกขึ้น
๑๖

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

บ ๑.๑/ผ ๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑



เรื่อง ความสาคัญของภาษี
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกบุคคลที่ได้รับเงินเดือนจากรัฐบาล (๑๐ คะแนน)

แม่ครัว


ครู

หมอ พยาบาล

กานัน
ตารวจ

ชาวนา

ทหาร

พ่อค้า

ชาวประมง ช่างตัดผม ผู้ใหญ่บ้าน

บุคคลที่ได้รับเงินเดือนจากรัฐบาล

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

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗

ใบงานที่ ๐๒

บ ๑.๑/ผ ๔-๐๒


คาชี้แจง ให้นักเรียนรวบรวมบุคคลหรือผู้ ที่มีหนาที
้ ่ต้องเสียภาษีในชุมชนของเรา
(๑๐ คะแนน)
รายการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

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

๑๘

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับครู
เรื่อง ภาษีคืออะไร
ความหมายของภาษี

ภาษี หรือ ภาษีอากร หมายถึง เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากราษฎรผู้มีเงินได้ หรือ
นิติบุคคล เพื่อนาไปใช้จ่ายกิจการของรัฐในการพัฒนาประเทศ

ความสาคัญของภาษี

๑. การนาเงินภาษีไปใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ทาหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชน ได้แก่ ครู ตารวจ ทหาร พยาบาล
เป็นต้น

๒. การนาเงินภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ เช่น นาไปสร้างถนน สร้าง
โรงเรียน สร้างโรงพยาบาล สถานีตารวจ เป็นต้น

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙

ประเภทของภาษี

๑. ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่เก็บจากฐานรายได้และทรัพย์สิน เช่น
ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีการประกันสังคม
ภาษีมรดก
ภาษีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
๒. ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่เก็บจากฐานการใช้จ่ายหรือการซื้อขาย
เช่น
ภาษีศุลกากร
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีการค้า
ภาษีทรัพย์สิน
ความจาเป็นในการเสียภาษี
๑.
๒.
๓.
๔.

๒๐

เพื่อนามาเป็นรายได้ใช้จ่ายในกิจการของรัฐ
เพื่อควบคุมหรือส่งเสริมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
เพื่อการแบ่งสันปันส่วนรายได้ทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม
เพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



บ ๑.๑/ผ ๕-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง ภาษี
คาชี้แจง ให้นักเรียนช่วยกันตอบคาถามต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
๑) ภาษีคืออะไร

๒) ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

๓) รัฐบาลนาเงินภาษีที่ได้ไปทาอะไรบ้าง

กลุ่ม………………………………..
สมาชิก
๑) ................................................................................ชั้น.................
๒) ................................................................................ชั้น.................
๓) ................................................................................ชั้น.................

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑



บ ๑.๑/ผ ๕-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง ภาษีดี
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคาถามดังต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
๑. ประกอบอาชีพอะไร
............................................................................
............................................................................
...........................................................................
๒. จัดเป็นสินคาหรื
้ อบริการ
............................................................................
............................................................................
...........................................................................



๓. คนขายสินค้าต้องเสียภาษีหรือไม่
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

ชื่อ..........................................................................................เลขที่...................

๒๒

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับครู



บทบาทหน้าที่ของประชาชนกับการเสียภาษี

บทบาทของประชาชนในการเสียภาษี

การเสี
ัฐนราเงิ
ไปใช้ไใปใช
นการในการพัฒนาประเทศ
การเสียยภาษี
ภาษีเป็เปนนหน้หนาทีา่ขทีองประชาชน
่ของประชาชนเพื่อเพืให้่อรให
ัฐนํนาภาษี
เงินภาษี
พัถาฒทุนาประเทศถ้
าทุเกสีคนที
ภาษีวใยให
ห้แก่ปรระเทศชาติ
ัฐจะช่ว ยให้พปัฒระเทศชาติ
ั ฒนาและมี
วามา
กคนที่มีรายได
ยภาษี่มี รใหายได้
แกรเัฐสียจะช
นาและมีคพวามเจริ
ญกาควหน
เจริ
ญก้าวหน้
า ทั้งกทางด้
านการศึกขษาและสวั
สาธารณสุ
ข และสวั
ดิการให้แตลอดจนสร
ก่ประชาชนางสถานที
ตลอดจนสร้
าง
ทั้งทางด
านการศึ
ษา สาธารณสุ
สดิการให
แกปสระชาชน
่อํานวย
ความสะดวกด
านตางๆ
สถานที
่อานวยความสะดวกด้
านต่างๆ

สินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชน

สินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชน เช่น ไฟฟ้า น้าประปา โรงเรียน โรงพยาบาล
ถนน สะพาน ติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนน การขนส่ง สร้างเขื่อน เป็นต้น
ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บจะนาไปใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การเสียภาษีให้กับรัฐบาลจึงเป็นหน้าที่ของประชาชน
ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓

ความสาคัญและประโยชน์ของเงินภาษี

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ใช้เป็นเงินบริหารพัฒนาประเทศ
ใช้เป็นเงินเดือนของข้าราชการ
ใช้เป็นเงินสร้างสาธารณูปโภคแก่ประชาชน
เป็นรายได้หลักของประเทศ
เป็นงบประมาณของประเทศ
ประเทศเกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ

อยาลืมมาชําระภาษี
กันเยอะๆ นะครับ
เพ�อพัฒนาทองถิ่นของเรา

๒๔

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
**********************************************************************

คาชี้แจง นาตัวอักษรด้านขวามือมาใส่ใน  หน้าข้อความให้สัมพันธ์กัน
(๑๐ คะแนน)
๑. สถานที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ก. สะพาน

๒. สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ข. สินค้า

๓. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

ค. การซื้อขาย

๔. รถส่งน้าดื่ม

ง. การแลกเปลี่ยน

๕. สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

จ. เงิน

๖. แม่ให้เงินเก๋ไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่

ฉ. บริการ

๗. เสื้อแลกกับกางเกง

ช. เงินเดือนครู

๘. กระเป๋านักเรียน

ซ. ประโยชน์ของภาษี

๙. ภาษี

ฌ. ภูเขา

๑๐. สร้างถนน

ญ. ตลาด

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

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๕

หนวยที่ ๑ : หนวยยอยที่ ๒
ออมไวไมขัดสน

แบบทดสอบก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. คาว่ากระดูกสันหลังของชาติคือข้อใด
ก. ชาวนา
ข. ทหาร
ค. ตารวจ
๒. ข้อใดไม่ใช่อาชีพบริการ
ก. ช่างตัดเสื้อ
ข. ชาวประมง
ค. พนักงานขับรถ
๓. ข้อใดเป็นการใช้จ่ายที่เหมาะสม
ก. ไก่ซื้อรองเท้า ๒ คู่
ข. แดงซื้อของใช้ที่จาเป็น
ค. น้อยซื้อซีดีเกม
๔. ข้อใดคือการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม
ก. ก้อยซื้อผลไม้
ข. จอยซื้อนมกล่อง
ค. ตุ๊กซื้อน้าอัดลม
๕. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการออม
ก. มีเงินใช้จ่ายยามจาเป็น
ข. เป็นทุนในการเรียน
ค. มีเงินซื้อของเล่นราคาแพง

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๙

๖. ข้อใดเป็นอาชีพที่สุจริต
ก. ทานา
ข. ซื้อของราคาถูกขายราคาแพง
ค. นายบอดขายยาเสพติด
๗. ข้อใดเป็นรายได้ที่เหมาะสม
ก. นุชช่วยแม่กวาดบ้าน
ข. ปิงขอเงินแม่
ค. หนุ่ยรับจ้างล้างจาน
๘. ข้อใดออมเงินได้ดีที่สุด
ก. โต้งมีเงิน ๕ บาท ใช้ไป ๕ บาท
ข. เดชมีเงิน ๕ บาท ใช้ไป ๔.๕๐ บาท
ค. แก้วมีเงิน ๕ บาท เก็บไว้ ๓ บาท
๙. ใครปฏิบัติตนได้เหมาะสม
ก. ติ๋มออมเงินวันละ ๑ บาท
ข. ปิงใช้เงินที่แม่ให้หมดทุกวัน
ค. บอยขอเงินเเม่ซื้อของเล่น
๑๐. ใครทางานบริการ
ก. แดงเก็บค่าไฟทุกบ้าน
ข. ฝนเสริฟอาหารในร้าน
ค. แนนไปสอนหนังสือนักเรียน

๓๐

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

บ ๑.๒/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑



เรื่อง อาชีพในชุมชนของฉัน

คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ลงใน

หน้าอาชีพที่มีในชุมชน (๑๐ คะแนน)

ครู

ทานา

ทาสวน

ค้าขาย

ทางานโรงงาน

กรีดยาง

เลี้ยงสัตว์

รับจ้างทั่วไป

ช่างไม้

จักสาน

ไปรษณีย์

ทาไร่

ช่างเย็บผ้า

ช่างไฟฟ้า

พยาบาล

หมอ

ช่างก่อสร้าง

คนขับรถ

ประมง

ช่างซ่อมรองเท้า

ช่างประปา

ช่างซ่อมรถยนต์

แม่บ้าน

ตารวจ

ช่างซ่อมนาฬิกา

ช่างเสริมสวย

พนักงานขาย

๒. สารวจอาชีพที่คนในชุมชนทามากที่สุด ๓ อันดับแรก คือ (๕ คะแนน)
(๑)........................................................................................................................................
(๒)........................................................................................................................................
(๓)........................................................................................................................................
ชื่อกลุ่ม …………………............................................................................
สมาชิก
๑. ชื่อ………………….....................................ชั้น…........………เลขที…่ …….
๒. ชื่อ………………….....................................ชั้น…........………เลขที…่ …….
๓. ชื่อ………………….....................................ชั้น…........………เลขที…่ …….
๔. ชื่อ………………….....................................ชั้น…........………เลขที่……….

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๑

บ ๑.๒/ผ ๑-๐๒


ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง การสร้างรายได้ด้วยอาชีพสุจริต

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)

๑. อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่
(๑)………………………………………………………………………………………………………………………………….
(๒)………………………………………………………………………………………………………………………………….
(๓)………………………………………………………………………………………………………………………………….
(๔)………………………………………………………………………………………………………………………………….
(๕)………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒. อาชีพรับราชการ ได้แก่
(๑)………………………………………………………………………………………………………………………………….
(๒)………………………………………………………………………………………………………………………………….
(๓)………………………………………………………………………………………………………………………………….
(๔)………………………………………………………………………………………………………………………………….
(๕)………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อกลุม่ ………………………………………………………………………………..
สมาชิก
๑. ชื่อ…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที…่ …………..
๒. ชื่อ…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที…่ …………..
๓. ชื่อ..…………………………………………………………………ชั้น…………….……………เลขที่……………..






๓๒


ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



ใบงานที่ ๐๓

บ ๑.๒/ผ ๑-๐๓

เรื่อง อาชีพสุจริตที่ฉันชอบมากที่สุด
คาชี้แจง ๑. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม























 ๒. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดบทบาทสมมุติอาชีพในชุมชน กลุ่มละ ๑ อาชีพ

๓. แต่ละกลุม่ นาเสนอบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน (๑๐ คะแนน)



ชื่อกลุ่ม  ………………………………………………………………………………………………………………………..
สมาชิก

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






ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๓

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เรื่อง การสร้างรายได้และการประกอบอาชีพ
การสร้างรายได้ คือ การดาเนินกิจกรรมหนึ่งๆ ตามปกติวิสัย อันเป็นผลจากการขายสินค้าและ
บริการให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้เงินทองมาสร้างฐานะในครอบครัวนั้น
การประกอบอาชีพ
อาชีพเกษตรกรรม
อาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็น
อาชีพหลักของคนไทย อาชีพเกษตรกรรมที่ควรรู้จักมีหลายอาชีพ เช่น
๑. อาชีพทานา เป็นอาชีพที่สาคัญเพราะเป็นอาชีพที่ผลิตข้าวเลี้ยงคนในประเทศ
และส่งขายต่างประเทศ และถือว่าได้เป็น “กระดูกสันหลังของชาติ” ผู้ที่ประกอบอาชีพทานา
เรียกว่า ชาวนา รายได้จากอาชีพทานา เช่น ขายข้าว ขายฟางข้าว

ชาวนา
ค้นจาก http://senior.eduzones.com

๓๔

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒. อาชีพทาสวน เป็นอาชีพที่ปลูกผักผลไม้ ผู้ที่ประกอบอาชีพทาสวน
เรียกว่า ชาวสวน รายได้จากอาชีพทาสวน เช่น ขายผลผลิตทางการเกษตร

ชาวสวน
๓. อาชีพทาไร่ เป็นอาชีพที่ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด สับปะรด ผู้ที่ประกอบอาชีพทาไร่
เรียกว่า ชาวไร่ รายได้จากการทาไร่ เช่น ขายผลผลิตจากการทาไร่

ชาวไร่
ค้นจาก http://www.maceducation.com

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๕

๔. อาชีพเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพที่เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อเป็นอาหารและไว้ใช้งาน เช่น เป็ด ไก่
วัว ควาย รายได้จากการเลี้ยงสัตว์ เช่น ขายสัตว์เลี้ยง มูลสัตว์เลี้ยง

อาชีพเลี้ยงไก่
ค้นจาก https://www.google.co.th
๕. อาชีพทาการประมง เป็นอาชีพที่เลี้ยงสัตว์น้าหรือจับสัตว์น้าไว้เป็นอาหารหรือจาหน่าย
รายได้จากการทาประมง เช่น ขายสัตว์จากการทาประมงนั้นๆ

เลี้ยงปลา
ค้นจาก https://www.google.co.th

๓๖

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

อาชีพอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม คือ การผลิตสิ่งของจากวัตถุดิบให้เป็นวัสดุใหม่ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยการใช้เครื่องจักรหรือแรงคน เพื่อให้ผลิตได้ครั้งละมากๆ จนสามารถนาไปขาย
เป็นสินค้าได้
การแยกประเภทอุตสาหกรรม อาจทาได้ดังนี้คือ
๑. อุตสาหกรรมสกัดจากธรรมชาติ หมายถึง การสกัดหรือแยกหรือนาเอาทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น การทาเหมืองแร่ การประมง การป่าไม้ (นับว่าเป็นขั้นแรกของการเพิ่ม
คุณค่าของวัตถุดิบจากธรรมชาติ)
๒. อุตสาหกรรมการผลิต หมายถึง การนาเอาวัตถุดิบจากอุตสาหกรรม การสกัดจาก
ธรรมชาติมาผลิตเป็นวัตถุสาเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อื่น เช่น การผลิตกระดาษ การผลิตผ้า
๓. อุตสาหกรรมการขนส่ง หมายถึง การประกอบการเพื่อนาวัตถุสาเร็จรูปไปยังผู้บริโภค
เช่น การเดินเรือ การรถไฟ การเดินอากาศ
๔. อุตสาหกรรมการบริการ หมายถึง การประกอบกิจการด้านการใช้บริการต่างๆ เช่น
การท่องเที่ยว การโรงแรม

ภาพอาชีพอุตสาหกรรม
ค้นจาก www.sakaewskill.go.th

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๗

อาชีพหัตถกรรม
หัตถกรรม คือ งานช่างที่ทาด้วยมือหรืออุปกรณ์ง่ายๆ อาศัยทักษะและเน้นประโยชน์
ใช้สอยเป็นหลัก โดยทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและศาสนา สามารถนามาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาเป็นจานวนมาก หรือผลิตด้วยเครื่องจักร ไม่เรียกว่า
หัตถกรรม ตัวอย่างงานหัตถกรรม เช่น การทาอาหาร งานเย็บปักถักร้อย เครื่องปั้นดินเผา
แกะสลัก จักสาน งานประดิษฐ์

ค้นจาก http://www.ryt9.com/

๓๘

ค้นจาก http://dc356.4shared.com

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๒/ผ ๒-๐๑ 

เรื่อง รายได้กับการใช้จ่ายที่เหมาะสม
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)



 ครอบครัวนักเรียนมีรายได้จากการทาอะไรบ้าง

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




 ครอบครัวนักเรียนมีรายจ่ายอะไรบ้าง และนักเรียนคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

เหมาะสม ไม่เหมาะสม



 ๑).................................................................................


 ๒).................................................................................
 ๓).................................................................................


 ๔).................................................................................



๕).................................................................................















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

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๙

บ ๑.๒/ผ ๒-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง รายรับ – รายจ่ายของฉัน

คาชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกรายรับ – รายจ่ายของตนเอง ใน ๕ วัน สรุปผลการบันทึก
แล้ววิเคราะห์รายจ่ายที่ไม่จาเป็น (๑๐ คะแนน)

วัน เดือน ปี

รายรับ
รายการ

จานวน

รายจ่าย
รายการ

รวม

จานวน

เงินออม

รวม

สรุปผล
นักเรียนมีรายได้
มากกว่า
เท่ากับ
น้อยกว่า รายจ่าย
จานวนเท่าไหร่..........................................บาท
รายจ่ายที่ไม่จาเป็น ได้แก่
๑......................................................เพราะ..............................................................................
๒......................................................เพราะ..............................................................................
๓......................................................เพราะ..............................................................................

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

๔๐

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เรื่อง รายได้หรือรายรับกับการใช้จ่ายที่เหมาะสม
รายรับ คือ เงินที่ได้จากคนอื่น
รายรับของตนเอง คือ เงินที่ตนเองได้รับจากคนอื่น เช่น ได้ค่าขนมจากพ่อ-แม่
ค่าจ้างล้างรถให้คุณลุง เป็นต้น
รายรับของครอบครัว คือ เงินที่ทุกคนในครอบครัวหามาได้รวมกัน เช่น เงินเดือน
ของคุณพ่อ เงินค่าเย็บเสื้อของคุณแม่ เป็นต้น
รายได้ คือ เงินที่ได้จากการทางาน การประกอบอาชีพ เช่น เงินเดือน การค้าขาย
การรับจ้าง การบริการ
รายจ่าย คือ การนาเงินไปซื้อสิ่งของที่ต้องการหรือใช้ประโยชน์ในชีวิต เช่น
ค่ารักษาพยาบาล
การใช้จ่ายที่เหมาะสม คือ การนาเงินไปซื้อสิ่งของที่จาเป็น มีประโยชน์สาหรับตนเอง
และครอบครัว และการใช้เงินเพื่อประโยชน์ในชีวิต เช่น ค่าใช้จ่ายในบ้าน ค่ารักษาพยาบาล
หลักการใช้จ่ายที่เหมาะสม
๑. ซื้อของที่จาเป็น โดยคานึงถึงคุณภาพและราคา
๒. ควรทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว
๓. ใช้สิ่งของต่างๆ อย่างระมัดระวัง ถ้าสิ่งของใดชารุดแล้วสามารถซ่อมแซมได้
ควรนาไปซ่อมแซม
๔. แบ่งเงินส่วนหนึ่งของรายได้ไว้เป็นเงินออมของครอบครัว

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๑

สื่อประกอบการสอน
ตารางรายรับ-รายจ่าย

๔๒

รายรับ
สามี
ภรรยา

ราคา (บาท)
๙,๗๐๐
๗,๘๐๐

รวม

๑๗,๕๐๐

รายการจ่
ของครูาย
อาหารเช้า-เย็น
คค่าอาหารเช
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้า – ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้ในแต่ละวัน ๓๐ วัน
ค่าไปโรงเรียนลูก

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ราคา (บาท)
๑,๕๐๐
๑,๗๐๐
๑,๒๕๐
๖,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๓,๔๕๐

คงเหลือ
๑๖,๐๐๐
๑๔,๓๐๐
๑๓,๐๕๐
๗,๐๕๐
๔,๐๕๐
๔,๐๕๐

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๒/ผ ๓-๐๑


เรื่อง วิธีการลดค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับ

คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกวิธีการที่ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเสนอแนะวิธีการสร้างรายได้เพิ่ม
(๑๐ คะแนน)

วิธีการลดค่
ารลดคาาใช้ใชจจ่าายในครอบครั
ยในครอบครัวว
๑. ..................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................
๓. ...................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................
๕. ..................................................................................................................
ข้ขอเสนอแนะวิ
เสนอแนะวิธธีกีการสร้
ารสราางรายได้
งรายไดเพิเพิ่ม่ม
๑. ..................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................
๓. ...................................................................................................................
๔. ..................................................................................................................
๕. ...................................................................................................................

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

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๓



ใบความรู้สาหรับครู

เรื่อง วิธีการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย
การวิเคราะหรายรับ-รายจาย
่ คือ กระบวนการใช้หลักการ เหตุผล และประสบการณ์
ในการตีความจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายก่อนนามาบันทึกบัญชี
ขั้นตอนการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย
๑. กาหนดจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย ให้ชัดเจน เพื่อจาแนกรายการสาหรับ
จัดหมวดหมู่ในการนาไปบันทึกบัญชี
๒. รวบรวมข้อมูลรายการต่างๆ และจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
๓. แปลความหมายของข้อมูลรายการต่างๆ ก่อนนาไปบันทึกบัญชี เช่น รับเงินกู้ยืมถือเป็นรายรับ
นำเงินฝากธนาคารถือเป็นรายจ่าย
การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว
การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว คือ การใช้จ่ายเงินไม่ให้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับมา
การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวจะทาให้มีเงินเหลือเก็บออมไว้ใช้ยามจาเป็น

๔๔

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๑
๐๑

บ ๑.๒/ผ ๔-๐๑


เรื่อง หลักในการใช้จ่าย
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันบอกวิธีใช้จ่ายอย่างประหยัด (๑๐ คะแนน)
๑.........................................................................................................................................
๑.


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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................
.........
...........................................................................................................................................
.........
ชื่อกลุ่ม …………………............................................................................
๔.........................................................................................................................................
สมาชิก
...........
๑. ชื่อ…........…...............................................................ชั้น.....…เลขที่……….
...........................................................................................................................................
๒. ชื่อ………….................................................................ชั้น…..…เลขที่…….….
.........
๓. ชื่อ………....................................................................ชั้น….....เลขที่……….
...........................................................................................................................................
.........
๕.........................................................................................................................................
...........
...........................................................................................................................................
ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
.........
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)
...........................................................................................................................................
.........

๔๕

ใบงานที่ ๐๒

บ ๑.๒/ผ ๔-๐๒

เรื่อง การใช้จ่ายและการออม
ถามตออไปนี
คาชี้แจง ให
ให้นักเรีเรียยนตอบคํ
นตอบคาาถามต่
ไปนี้ให้ให้ถถูกตูกอต้งอง (๑๐ คะแนน)
๑. การใช้จ่ายอย่างประหยัดมีผลดีอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...…......

๒. การรู้จักออมเงินมีผลดีอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………......

นเห็นนเพื
เพื่อ่อนทานข้
นทานขาาวไม่
วไมหหมดจาน
มดจาน นักเรีเรียยนควรทํ
อยาางไร
๓. ถ้ถาานันักกเรีเรียยนเห็
นควรทาาอย่
งไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………......

๔. ถ้านักเรียนเห็นน้าเปิดทิ้ง ไว้นักเรียนควรทาอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………......

๕. การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดควรทาอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...…………......

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

๔๖

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๒/ผ ๕-๐๑

๐๑
การออมเงิน

คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคาถามต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
กลุ่มมีวิธีการออมเงินอย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ประโยชน์ของการออมมีอะไรบ้าง
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่ม ………………….........................................................................................
สมาชิก
๑. ชื่อ…........….........................................................ชั้น.....…เลขที่………...
๒. ชื่อ…………...........................................................ชั้น…..…เลขที่…….…...
๓. ชื่อ………..............................................................ชั้น….....เลขที่………....
ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๗

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………....

๔๘

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การออมเงิน

การออมเงิน คือ การนาเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในชีวิตประจาวันมา
เก็บสะสมไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าหรือในยามจาเป็น
ประโยชน์ของการออม
๑. ฝึกให้เราเป็นคนประหยัด รู้จักใช้จ่ายตามความจาเป็น
๒. ฝึกให้เราเป็นคนมีระเบียบวินัยในตนเอง
๓. ฝึกให้เราเป็นคนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง
๔. ฝึกให้เราเป็นคนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นาเงินที่ออมออกมา
ใช้โดยไม่จาเป็น

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๙

แบบทดสอบหลังเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. คาว่ากระดูกสันหลังของชาติคือข้อใด
ก. ชาวนา
ข. ทหาร
ค. ตารวจ
๒. ข้อใดไม่ใช่อาชีพบริการ
ก.ช่างตัดเสื้อ
ข. ชาวประมง
ค. พนักงานขับรถ
๓. ข้อใดเป็นการใช้จ่ายที่เหมาะสม
ก. ไก่ซื้อรองเท้า ๒ คู่
ข. แดงซื้อของใช้ที่จาเป็น
ค. น้อยซื้อซีดีเกม
๔. ข้อใดคือการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม
ก. ก้อยซื้อผลไม้
ข. จอยซื้อนมกล่อง
ค. ตุ๊กซื้อน้าอัดลม
๕. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการออม
ก. มีเงินใช้จ่ายยามจาเป็น
ข. เป็นทุนในการเรียน
ค. มีเงินซื้อของเล่นราคาแพง

๕๐

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖. ข้อใดเป็นอาชีพที่สุจริต
ก.ทานา
ข. ซื้อของราคาถูก ขายราคาแพง
ค. นายบอดขายยาเสพติด
๗. ข้อใดเป็นรายได้ที่เหมาะสม
ก. นุชช่วยแม่กวาดบ้าน
ข. ปิงขอเงินแม่
ค. หนุ่ยรับจ้างล้างจาน
๘. ข้อใดออมเงินได้ดีที่สุด
ก. โต้งมีเงิน ๕ บาท ใช้ไป ๕ บาท
ข. เดชมีเงิน ๕ บาท ใช้ไป ๔.๕๐ บาท
ค. แก้วมีเงิน ๕ บาท เก็บไว้ ๓ บาท
๙. ใครปฏิบัติตนได้เหมาะสม
ก. ติ๋มออมเงินวันละ ๑ บาท
ข. ปิงใช้เงินที่แม่ให้หมดทุกวัน
ค. บอยขอเงินเเม่ซื้อของเล่น
๑๐. ใครทางานบริการ
ก. แดงเก็บค่าไฟทุกบ้าน
ข. ฝนเสริฟอาหารในร้าน
ค. แนนไปสอนหนังสือนักเรียน

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๑

ชุดการเรียนรูหนวยบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยที่ ๒ : สุขภาพดีชีวีเปนสุข

กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

หนวยที่ ๒ : หนวยยอยที่ ๑
รักตัวเราเทาฟา

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๕

แบบทดสอบก่อนเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๗

บ ๒.๑/ผ ๑-๐๑


ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง หน้าที่และวิธดี ูแลอวัยวะภายนอกของร่างกาย
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนอ่านคาถามแต่ละข้อให้ถูกต้อง โดยทาความเข้าใจ
ก่อนตอบคาถาม
๒. ให้นักเรียนตอบคาถามให้ถูกต้อง
๓. ตรวจสอบความถูกต้องกับเพื่อน ๆ ก่อนส่งครู

๑. วันนี้มีลมพัดแรง ฝุ่นจึงปลิวเข้าตาของสุดา สุดาควรดูแลอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒. วันนี้ฝนตกหนัก ทาให้เกิดน้าท่วม อ้อยจึงเดินลุยน้าเข้าบ้าน เมื่อถึงบ้านอ้อยควรดูแลเท้า
อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
๓. วิชาช่วยพ่อปลูกต้นไม้ในวันหยุด แล้วแม่เรียกเขาและพ่อให้มากินขนม วิชาควรทาอย่างไร
ก่อนกินขนม
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
๔. หลังจากกินขนมหวาน หากวิชาไม่สามารถแปรงฟันได้ วิชาควรปฏิบัติอย่างไร เพื่อไม่ให้ฟันผุ
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ...............................................สกุล..........................................เลขที่...........ชั้น................
๕๘

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



เพลง “หัว หู ตา ไหล่”
หัว หู ตา ไหล่
นี่ขาเอาไว้ยาเดิ
่ น
นี่ไหล่ ตา หู และหัว
ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลา ล๊า

แขนซ้าย แขนขวา
นี่ขา แขนขวา แขนซ้าย
ดูงามทั้งตัวเมือ่ เดินไปมา
ลัน ลา ลัน ลา ลัน ล้า ลา ( ซ้า )

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๙

เพลง แปรงฟัน
ตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟัน
แปรงทุก ๆ วันฟันจะสวยดี
แปรงขึ้นแปรงลงเข้าซี
วันละ ๒ ที แปรงฟัน แปรงฟัน

๖๐

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๑

เรื่อง อวัยวะในช่องปากและวิธีดูแลอวัยวะในช่องปาก
๑. อวัยวะในช่องปาก
ปากเป็นอวัยวะภายนอกชนิดหนึ่ง ซึ่งภายในปากของเรายังประกอบด้วยอวัยวะอื่น ๆ รวม
เรียกว่า อวัยวะในช่องปาก ประกอบไปด้วย
- ริมฝีปากบน
- เหงือก
- ฟันตัดด้านบน
- ฟันเขี้ยวด้านบน
- ฟันกรามด้านบน
- ริมฝีปากล่าง
- ลิ้น
- ฟันตัดด้านล่าง
- ฟันเขี้ยวด้านล่าง
- ฟันกรามด้านล่าง
ฟันของคนเรามี ๒ ชุด คือ ฟันชุดแรก เรียกว่า ฟันน้านม และฟันชุดที่สอง เรียกว่า ฟันแท้
ถ้าฟันแท้หลุดไป ก็จะไม่มฟี ัน
๒. อวัยวะในช่องปากมีหน้าที่สาคัญ ได้แก่
- ปาก ใช้พูดคุยและรับประทานอาหาร
- เหงือก เป็นที่ยึดเกาะของฟัน
- ลิ้น ใช้รับรสชาติอาหาร และช่วยในการออกเสียง
- ฟัน ใช้กัด บด เคี้ยวอาหาร
๓. การดูแลอวัยวะในช่องปาก
เราควรดูแลอวัยวะในช่องปาก ดังนี้
- แปรงฟันให้สะอาดอย่างทั่วถึงและถูกวิธี ทุกซี่ ทุกด้าน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง
หรือหลังกินอาหาร และควรแปรงลิ้นทุกครั้งหลังแปรงฟันด้วย
- เราควรเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ เพื่อสร้างความแข็งแรงและ
ป้องกันฟันผุ

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๑

เป็นต้น

๖๒

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

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๑

บ ๒.๑/ผ ๒-๐๑

เรื่อง คิดแล้วทา





คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนจับคู่
๒. ให้นักเรียนแต่ละคู่ดูภาพอวัยวะภายในที่กาหนดให้ในใบงาน
๓. ให้นักเรียนช่วยกันเขียนชื่ออวัยวะ และหน้าที่ของอวัยวะภายในให้ถูกต้อง
ภาพ

จับคู่กันนะ

ชื่ออวัยวะภายใน

หน้าที่ของอวัยวะภายใน

……………………………….….
………………………….……….

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

……………………………….….
………………………….……….

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

……………………………….….
………………………….……….

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

……………………………….….
………………………….……….

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

……………………………….….
………………………….……….

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

……………………………….….
………………………….……….

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

……………………………….….
………………………….……….

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

ชื่อ................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ................................................................เลขที่...........ชั้น................
ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๓

บ ๒.๑/ผ ๒-๐๒

ใบงานที่ ๐๒



เรื่อง พฤติกรรมที่มีผลดีหรือผลเสียต่ออวัยวะภายใน

คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนอ่านคาถามแต่ละข้อและตอบคาถาม
๒. ให้นักเรียนเขียนอธิบายวิธีดูแลอวัยวะภายในให้ถูกต้อง
*********************

๑) นุ่นชอบกินอาหารที่มัน โดยเฉพาะข้าวขาหมู เธอจะต้องกินทุกวัน
พฤติกรรมของนุ่นเป็นผลเสียต่ออวัยวะใด ........................................................................
นุ่นควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้ ..................................................................................
..........................................................................................................................................
๒) อั๋นมักเข้าไปอยู่ใกล้ ๆ พ่อเสมอขณะที่พ่อสูบบุหรี่
พฤติกรรมของอั๋นเป็นผลเสียต่ออวัยวะใด ........................................................................
อั๋นควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้ ...................................................................................
..........................................................................................................................................
๓) โหน่งชอบกินอาหารไม่ตรงเวลา
พฤติกรรมของโหน่งเป็นผลเสียต่ออวัยวะใด .....................................................................
โหน่งควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้ ...............................................................................
..........................................................................................................................................
๔) เสรีวิ่งเล่นแล้วศีรษะกระแทกกับเพื่อน
พฤติกรรมของเสรีเป็นผลเสียต่ออวัยวะใด ........................................................................
เสรีควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้ ..................................................................................
..........................................................................................................................................
๕) ส้มโออยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองและมลพิษมาก
พฤติกรรมของส้มโอเป็นผลเสียต่ออวัยวะใด ....................................................................
ส้มโอควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้ ..............................................................................
..........................................................................................................................................

๖๔

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



ภาพอวัยวะภายใน





หัวใจ

ปอด





ตับ

ไต






กระเพาะอาหาร



ลาไส้เล็ก



ลาไส้ใหญ่

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๕

เพลง อะไรอยู่บนใบหน้า
หน้าของเธออยู่ไหน
อะไรอยู่บนหน้าบ้างเล่า
จาได้หรือเปล่า
หู จมูก แก้ม ปาก

๖๖

ถามจากใจจาได้หรือเปล่า
อะไรอยู่บนหน้าบ้างเล่า
ไหนลองชี้ดู
ปาก จมูก แก้ม หู

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๑

เรื่อง ลักษณะ หน้าที่ และวิธีดูแลอวัยวะภายใน

อวัยวะภายในร่างกาย

๑. สมอง (สมอง อ่านว่า สะ - หมอง) เป็นอวัยวะที่ถูกหุ้มอยู่ภายในกะโหลกศีรษะ มีลักษณะ
เป็นก้อนเนื้อเหลวและมีรอยหยัก
สมอง มีหน้าที่ควบคุมการทางานของร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหว การมองเห็น การดมกลิ่น เป็นต้น
การดูแลรักษาสมอง ทาได้ดังนี้
๑) รับประทานอาหารที่มีวิตามินบี ๑ บี ๖ และบี ๑๒ เช่น ผัก ผลไม้ ถั่ว งา นม
เนื้อสัตว์ ไข่ ข้าวกล้อง เป็นต้น
๒) ป้องกันอันตรายที่ทาให้สมองได้รับความกระทบกระเทือน เช่น การลื่นล้มศีรษะฟาด
พื้น ด้วยการเล่น หรือทากิจกรรมด้วยความระมัดระวัง
๓) ฝึกการคิดและความจาอยู่เสมอ เช่น อ่านหนังสือ ฝึกคิดเลขเร็ว เล่นเกมที่ฝึกการคิด
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 เพื่อให้หัวใจใช้สูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
การดูแลรักษาปอด ทาได้ดังนี้
๑) อยู่ในบริเวณที่มีอากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้ดี
๒) หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือควันพิษ
๓) ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
๔) หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเสพติดหรือสารอันตราย เช่น แล็กเกอร์ ควันบุหรี่

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๗

๔. ตับ ตับเป็นอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดอยู่ภายในช่องท้อง ค่อนไปทางด้านขวา
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 โดยตั้งอยู่ด้านซ้าย
และด้านขวาของกระดูกสันหลังข้างละ ๑ อัน
ไต มีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดและขับออกมากับน้าในรูปของปัสสาวะ
การดูแลรักษาไต ทาได้ดังนี้
๑) ดื่มน้าสะอาดวันละไม่น้อยกว่า ๘ แก้ว
๒) ไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัด
๓) ไม่กลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน ๆ
๔) ออกกาลังกายสม่าเสมอ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ
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

๖๘

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

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



ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๙

ใบงาน ที่ ๐๑

บ ๒.๑/ผ ๓-๐๑ 


เรื่อง วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนร่วมกันอ่านข้อความเรื่อง วันผู้สงู อายุแห่งชาติ
๒. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ควรทาในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
๓. ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาพูดหน้าชั้นให้เพื่อนและครูฟัง
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี
โดยมี ดอกลาดวน เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ
นักเรียนควรทาอย่างไร เมื่อถึงวันผู้สูงอายุ

๗๐

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๒

บ ๒.๑/ผ ๓-๐๒ 


เรื่อง ช่วงวัยของชีวิตมนุษย์
คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนอ่านใบงานที่ ๐๒ เรือ่ ง ช่วงวัยของชีวิตมนุษย์
๒. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมจากใบความรู้ที่ ๑ เรือ่ ง ช่วงวัยต่าง ๆ
ของมนุษย์
๓. ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดแสดงช่วงวัยต่าง ๆ ของมนุษย์

ช่วงวัย
ของ
ชีวิตมนุษย์

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

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๑

ใบงานที่ ๐๓

บ ๒.๑/ผ ๓-๐๓


เรื่อง น้าหนักของฉันตามเกณฑ์มาตรฐาน
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนอ่านใบงานที่ ๐๓ เรื่อง น้าหนักของฉันตามเกณฑ์มาตรฐาน

๒. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
การเจริญเติบโตของเด็กไทย
๓. ให้นักเรียนเขียนบันทึกข้อมูลน้าหนักและส่วนสูงของตนเองเปรียบเทียบ
น้าหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน
๔. นักเรียนสรุปภาวะการเจริญเติบโต โดยทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่
กาหนด
๕. ตอบคาถามแต่ละข้อให้ถูกต้อง

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

คาถาม

๑) ฉันชื่อ........................................................................................................
๒) ฉันมีน้าหนัก.........................กิโลกรัม วัดส่วนสูงได้ .................................เซนติเมตร
๓) เมื่อเปรียบเทียบน้าหนัก และ ส่วนสูง กับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว สรุปผลได้ดังนี้
 ฉันเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
 ฉันเจริญเติบโตน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
 ฉันเจริญเติบโตมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
๔) สรุปภาวะการเจริญเติบโตของฉัน
น้าหนัก  ปกติ
 ต่า  เกิน
ส่วนสูง
 ปกติ
 เตี้ย  สูง
๕) ปัจจัยที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ ได้แก่อะไรบ้าง
๕.๑)....................................................................................................................
๕.๒)....................................................................................................................
๕.๓)....................................................................................................................
ชื่อ...............................................สกุล..........................................เลขที่...........ชั้น................

๗๒

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



ภาพธรรมชาติของมนุษย์

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๓

แผนภูมชิ ่วงวัยต่าง ๆ ของมนุษย์
เมื่อคลอดออกมาเป็นทารก มนุษย์จะเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงตามวัย ดังนี้

วัยผูใหญ
ตอนปลาย
วัยผูใหญ
ตอนกลาง

วัยทารก
แรกเกิด
วัยทารก
ตอนปลาย

การแบง
วัยของคน

วัยผูใหญ
ตอนตน
วัยรุน
ตอนปลาย

๗๔

วัยกอนคลอด

วัยแรกรุน

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

วัยเด็ก
ตอนตน
วัยเด็ก
ตอนปลาย

ใบความรู้ที่ ๑

เรื่อง หลักการดูแลสุขภาพ
๑. ออกกาลังกาย

ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง

๒. อาหารปลอดภัย

รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ สะอาดและปลอดภัย

๓. อบายมุข

หลีกเลี่ยงสารเสพติด

๔. อารมณ์แจ่มใส

รู้จักพักผ่อนคลายความเครียดและทาจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ

๕. อโรคยา

หลีกเลี่ยงปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

๖. อนามัยสิ่งแวดล้อม

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๕

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 ผลไม้ต่าง ๆ สร้างภูมิต้านทานโรค

ช่วยให้ร่างกายทางานเป็นปกติ

อาหารหมู่ที่ ๕ น้ามันหรือไขมันจากพืชและสัตว์

ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย

ตัวอย่างบัตรภาพผลไม้

๗๖

ตัวอย่างบัตรภาพอาหาร

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ช่วงวัยต่าง ๆ ของมนุษย์
การเจริญเติบโตตามวัยของมนุษย์

๑. วัยทารก คือ ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๑ ปี เป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิด เพราะยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้
๒. วัยก่อนเรียน คือ ช่วงอายุ ๑ – ๖ ปี เป็นวัยที่เจริญเติบโตรวดเร็ว เดินและวิ่งได้
คล่อง มีความซุกซน ไม่ชอบอยู่นิ่ง สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง เช่น
รับประทานอาหาร อาบน้า แปรงฟัน เป็นต้น
๓. วัยเรียน คือ ช่วงอายุ ๖ – ๑๒ ปี เป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
มีน้าหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น 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 เป็นวัยที่ต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่
จากลูกหลาน

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๗

เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย
เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโตจะเป
เกณฑ์
โตจะเป็นเกณฑ
เกณฑ์ที่ใชช้ในการเปรียบเทียบการเจริ
บการเจริญญเติเติบบโต
โต เกี่ยวกับ
ความสูง น้นํ้าาหนั
หนัก อายุ เพศ ว่วาามีมีพพัฒัฒนาการได้
นาการไดมมาตรฐานสมวั
าตรฐานสมวัยยหรื
หรือไม่
ไม การศึ
การศึกกษาท
ษาทําความเข้
าความเขาาใจเกี
ใจเกี่ยวกับ
งนี้จ้ จึงึ งมีมีคความสํ
วามสาคัาคัญญเพราะจะทํ
เพราะจะท
ส ามารถมี
ก ารเสริ
สร้ า งตนเองและผู
ให้ มี ญเติการ
เรื่องนี
าใหาให้
สามารถมี
การเสริ
มสรมางตนเองและผู
อื่น ให้ อมื่ นีการเจริ
บโต
เจริญเติบโตตามเกณฑ์
่กาหนดอย่
ตามเกณฑ
มาตรฐานที่กมําาตรฐานที
หนดอยางสมวั
ย างสมวัย
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

๗๘

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

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

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

๒. เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศหญิง
ตารางแสดงน้าหนักตามเกณฑ์อายุ
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

ตารางแสดงส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
อายุ
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

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

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

ถ้าเปรียบเทียบน้าหนัก และส่วนสูงของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ แสดง
ว่า เรามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ (พัฒนาการ อ่านว่า พัด – ทะ – นา – กาน) ทางร่างกาย
เหมาะสมกับวัย

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๙

บ ๒.๑/ผ ๔-๐๑


ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง สารวจค้นหาสมาชิกในครอบครัว
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนศึกษาหาข้อมูลจากความรู้เดิมและหาข้อมูลเพิ่มเติม
จากใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
๒. ให้นักเรียนเขียนบันทึกข้อมูลอย่างอิสระ

..........งง.......................

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

๘๐

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



บ ๒.๑/ผ ๔-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

คาชี้แจง





เรื่อง ความรักความห่วงใยต่อสมาชิกในครอบครัว

๑. ให้นักเรียนนาความรูเ้ ดิมและเชื่อมโยงหาข้อมูลจากความรู้ใหม่เพิ่มเติม
จากใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว
๒. ให้นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
ที่จะทาให้ครอบครัวมีความสุข
๓. นักเรียนสรุปคาตอบเป็นแผนภาพความคิด

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

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

แม่

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


พ่อ
วิธีปฏิบัตติ นตามบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว


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




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

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

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

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๑

บ ๒.๑/ผ ๔-๐๓

ใบงานที่ ๐๓



เรื่อง ความสัมพันธ์ในครอบครัว
คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนนาความรูเ้ ดิมและเชื่อมโยงหาข้อมูลจากความรู้ใหม่เพิ่มเติม
จากใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว
๒. นักเรียนเลือกเขียนชื่อสมาชิกและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและ
ตกแต่งผลงานให้สวยงาม
ชื่อสมาชิกในครอบครัว
................................................................................
.................................................................................

หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

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


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

๘๒

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



ใบงานที่ ๐๔

บ ๒.๑/ผ ๔-๐๔


เรื่อง วิธีปฏิบัติตนต่อเพื่อน
คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด “วิธีปฏิบัติตนต่อเพื่อน”
๒. ให้นักเรียนตกแต่งผลงานให้สวยงาม

……………………………………
……………………………………
……

……………………………………
……………………………………
……

วิธีปฏิบัติตนตอเพื่อน

……………………………………
……………………………………
……

……………………………………
……………………………………
……

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

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๓



เพลง ครอบครัวสุขสันต์
ครอบครัวหนูมีกันอยู่มากมาย
อยู่ด้วยกัน ก็รักใคร่กลมเกลียว
หนูรักคุณพ่อ กับคุณแม่เท่ากัน
รักคุณปู่คุณย่าท่านเฝ้าคอยสั่งสอน
หนูรักคุณตากับคุณยายเช่นกัน
ทั้งคุณลุงคุณป้า น้า อา ก็ใจดี
หนูรักครอบครัวที่มีไมตรีต่อกัน
พูดก็ไพเราะ ยิ้มให้กันทุกวันชื่นใจ
ความสุขอย่างนี้ไม่ต้องซื้อหา
แค่ให้ความรักและทาความดี

รวมกันได้ไว้เป็นครอบครัวเดียว
ใกล้ชิดกัน ทุกๆวันเรานั้นมีความสุข
รักทุกวันตั้งแต่เช้าจนเข้านอน
หวังโตขั้นอยากให้เป็นคนดี
ชอบเล่านิทานให้ฟังสนุกดี
พี่น้องล้วนมีน้าใจ
ช่วยแบ่งปันและให้กาลังใจ
ได้อยู่ใกล้ๆ ช่างสบายใจจริง
ก็ไม่ต้องใช้เงินมามากมี
ให้กันทุกวัน

เนื้อร้อง/ทานอง : ครรชิต สิงห์คา

๘๔

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ภาพครอบครัว

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๕

ภาพตัวฉันและคนรอบข้าง

๘๖

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ภาพบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๗

แผนภูมิโครงสร้างสมาชิกในครอบครัว
๑. สมาชิกในครอบครัว

เราอาศัยอยู่ในบ้าน ภายในบ้านมีพ่อ แม่ ลูก หรืออาจมีญาติผู้ใหญ่ เช่น ปู่ ย่า ตา
ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น มาอาศัยอยู่รวมกัน เรียกว่า ครอบครัว

๒. ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว

ครอบครัวอาจประกอบไปด้วยสมาชิกหลายคน ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นญาติกัน และทุกคน
ในครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ด้วยความรักและความผูกพันที่มีให้แก่กัน
สมาชิ ก ในครอบครั ว สามารถแสดงความรั ก ต่ อ กั น ด้ ว ยการบอกรั ก การโอบกอด
การจับมือให้กาลังใจกัน การแบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ให้กัน การให้ความช่วยเหลือกัน และการ
ให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่ออีกฝ่ายทาผิด
๘๘

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 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 และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก
๔) ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในบ้าน
๕) ช่วยพ่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว
๔. บทบาทหน้าที่ของพี่น้อง
๑) มีความรักความสามัคคีกัน ไม่ทะเลาะกัน
๒) มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
๓) แบ่งหน้าที่และช่วยกันทางานบ้าน
๔) ใช้คาพูดที่สุภาพ ไม่พูดหยาบคายต่อกัน
๕) พี่ต้องดูแลและรู้จักเสียสละให้น้อง
๖) น้องต้องให้ความนับถือและเชื่อฟังสิ่งที่พี่สอน
๗) เมื่อทาผิดต้องขอโทษ และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๙

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

๙๐

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)


ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง ความภาคภูมิใจในตนเอง

บ ๒.๑/ผ ๕-๐๑



คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนนาความรู้เดิมและค้นหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับความภาคภูมิใจตนเอง
๒. ให้นักเรียนวาดภาพตนเองและเพือ่ นต่างเพศลงในใบงาน
๓. จากนั้นเขียนแผนผังแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
และความภาคภูมิใจในเพศของตนเอง
๔. ตกแต่งผลงานให้สวยงาม



พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ

ความภาคภูมิใจในเพศของตนเอง
ตนเอง

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

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

ชือ่ ...............................................สกุล..........................................เลขที่...........ชั้น................

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๑

บ ๒.๑/ผ ๕-๐๒ 

ใบงานที่ ๐๒



เรื่อง วิธีป้องกันจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศ
และวิธีหลีกเลีย่ งพฤติกรรมที่นาไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
๒. นักเรียนร่วมกันคิด แล้วสรุปความคิดเห็นทาเป็นแผนภาพความคิด
เรื่อง วิธีป้องกันจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
๓. ตกแต่งผลงานให้สวยงาม

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

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

วิธีปองกันจากการ
ถูกลวงละเมิดทางเพศ

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

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

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

๙๒

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

เพลง จะบอกเธอว่ารัก - The Parkinson
และใครจะรู้ รักที่มีอยู่ เก็บในใจมาแสนนาน เก็บมันอยู่จนล้นใจ
ก็เธอนั้นอยู่สูง สูงเกินไป ไม่มีทางที่หัวใจ มันจะได้พูดไป ให้ฟัง
แต่ในนาทีนี้ แค่ในตอนนี้ มันเก็บไม่ไหวแล้ว Oh baby ให้เธอ ได้รู้
* จะบอกเธอว่ารัก หมดไปทั้งหัวใจ เธอได้ยินไหม หยุดมันไม่ไหว ตั้งแต่แรกเจอ
อ่อนแอทุกครั้ง แค่เพียงได้เห็นแววตาของเธอ Oh baby Oh baby แค่เพียงต้องการให้เธอได้รู้
เริ่มมาก็แสนนาน ครั้งที่เราได้เจอ ก็มีแต่วันที่สวยงาม เมื่อมีเธออยู่ในหัวใจ
ไม่เคยให้ใครรู้ รักที่มีให้ แต่เชื่อเถิดเธอทั้งหัวใจ หมดทั้งข้างใน ให้เธอ
และต้องจากวันนี้ จากนาทีนี้ ไม่อยากจะเก็บแล้ว Oh baby ให้เธอ ได้รูรู้

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๓

ใบความรู้ที่ ๑

เรื่อง วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุม่ เพือ่ น

สัมพันธภาพ (สัมพันธภาพ อ่านว่า สา – พัน – ทะ – พาบ) คือ ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง
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 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ทาอะไรตามใจตนเอง
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
การปฏิบัติตนเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเป็นสิ่งที่ ส าคั ญ
ที่จะทาให้สามารถปรับตัว ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข

๙๔

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๒

เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศและวิธีการหลีกเลี่ยง

๑) พฤติกรรมที่นาไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การกระทาที่ทาให้ผู้อื่นเกิดความเสื่อมเสียทางเพศ
ด้วยการโอบกอด การจับหรือแตะต้องร่างกาย ซึ่งทาให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย และส่งผล
กระทบต่อจิตใจของผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
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) หรือดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ทาให้ขาดสติและความยับยั้งชั่งใจ
๒) วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทีน่ าไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทาได้ดังนี้
๑. ไม่หลงเชื่อคาชักชวนหรือไม่รับสิ่งของจากคนที่ไม่รู้จัก และใช้คาพูดปฏิเสธอย่างสุภาพ
เช่น “ไม่ไปค่ะ/ไม่ไปครับ” “ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ แต่หนูไม่อยากได้” แล้วรีบเดิน
หนีไปจากบริเวณนั้น
๒. ไม่อยู่ในสถานที่เปลี่ยวหรือลับตาคนเพียงลาพัง
๓. แต่งกายให้เรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะ (กาลเทศะ อ่านว่า กา–ละ–เท–สะ)
โดยเฉพาะเพศหญิงต้องแต่งกายมิดชิด ไม่โป๊ หรือเปิดเผยให้เห็นรูปร่าง สัดส่วน
๔. ไม่อ่านหนังสือหรือดูสื่อลามก และไม่อยู่กับเพื่อนหรือคนต่างเพศสองต่อสองในห้อง
หรือที่ลับตาคน
๕. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่เสพสารเสพติด
๖. หากมีคนที่ไม่น่าไว้ใจ ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก มาพูดคุยและถูกเนื้อตัว หรือโอบกอด
บ่อยครั้ง ควรรีบบอกพ่อแม่ ผู้ปกครองให้ทราบ
การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งรู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ จะทาให้อยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายทางเพศ

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๕

แบบทดสอบหลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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. 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

๙๖

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยที่ ๒ : หนวยยอยที่ ๒
สนุกกับเกมกีฬา

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คาชี้แจง ให้นักเรียนกาเครือ่ งหมาย  ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. กิจกรรมใดเกี่ยวข้องกับการทรงตัวมากที่สุด
ก. วิ่งไล่จับ
ข. เดินบนถังน้ามัน
ค. โยนลูกบอลลงห่วง
๒. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
ตามจังหวะเพลง
ก. ฝึกเดิน - จังหวะเพลง
ข. ฝึกวิ่ง - จังหวะการปรบมือ
ค. ฝึกกระโดด - จังหวะการร้องเพลง
๓. ข้อใดเรียงลาดับความเร็วในการเคลื่อนที่
ก. เดิน เหยาะ ๆ วิ่ง
ข. เหยาะ ๆ วิ่ง เดิน
ค. วิ่ง เดิน เหยาะ ๆ
๔. การปาเป้าควรใช้แขนข้างใด
ก. ข้างขวา
ข. ข้างที่ถนัด
ค. ข้างซ้าย
๕. ข้อใดเป็นการออกกาลังข้อเท้า
ก. กระโดดกบ
ข. โยนบอล
ค. ขว้างสิ่งของ

๖. ส่วนใดที่ออกแรงมากที่สุดในการวิ่ง
ก. เท้า
ข. ส้นเท้า
ค. ปลายเท้า
๗. ข้อใดสาคัญที่สุดในการปรบมือให้เข้ากับ
จังหวะ
ก. ความพร้อมเพรียง
ข. เสียงให้ดังพอเหมาะ
ค. เสียงกลองที่นามาประกอบ
๘. ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรคานึงถึงในการเล่นโลดโผน
ก. ความอดทน
ข. ความรับผิดชอบ
ค. ความปลอดภัย
๙. การเล่นโลดโผนที่ดีช่วยฝึกตัวเราให้เป็นคน
อย่างไร
ก. มีความอ่อนโยน
ข. มีความละเอียดอ่อน
ค. มีความคล่องแคล่วว่องไว
๑๐. การกระโดดในข้อใดใช้วิธีกระโดดเท้าสองข้าง
ก. กระโดดเขย่งปรบมือ
ข. กระโดดเท้าคู่
ค. กระโดดเขย่งปรบมือใต้ขา

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๙

บ ๒.๒/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวร่างกาย
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์
พร้อมทั้งตกแต่งและระบายสีให้สวยงาม
๒……………………………...........
.....................................……...

๑……………………………...........
.....................................……...

๓……………………………...........
.....................................……...

วิธีการเคลื่อนไหว
ประกอบอุปกรณ
๔……………………………...........
.....................................……..

๖……………………………...........
.....................................……...

๕……………………………...........
.....................................……...
ชื่อ…………………………........................................……………………….ชั้น……………….…………………
วันที่…………..........................……………………….กลุ่ม………….....…….............................……………

๑๐๐

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๑



บ ๒.๒/ผ ๒-๐๑

เรื่อง ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวแบบโลดโผน
ชั้น……...............................…………… วันที่ .......................……………………………………………………….
คาชี้แจง แบ่งกลุ่มร่วมกันคิดหรือค้นหาการเล่นแบบผลัดมา ๑ ชนิด (ไม่ซ้ากับที่เรียน)
แล้วผลัดกันออกมาสาธิตวิธีการเล่น
ชื่อเกม.................................................................................
๑. วิธีการเล่นเกม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒. ประโยชน์ของการเล่นเกม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
สมาชิกกลุ่ม ๑....................................................... ๒............................................................
๓....................................................... ๔............................................................
๕....................................................... ๖............................................................

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๒.๒/ผ ๓-๐๑

เรื่อง เกม

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

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

๑๐๒

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรูที่ ๐๑ สําหรับนักเรียน
เรื่อง เกม “วิ่งเปยว”

ใบความรู้ที่ ๐๑ สาหรับนักเรียน
จํานวนผูเลน
ตั้งแต ๔ คนขึ้นไป
เรื่อง เกม “วิ่งเปี้ยว”
จานวนผู้เล่น
วิธีก๔ารเล
ดังนี้
ตั้งมีแต่
คนขึน้นไป
มีวิธีการเล่นแบ
ดังงนีผู้ เลนเปนสองฝายเทาๆ กัน สถานที่เลนมักจะใชลานกวาง และมีตนไมสองตนเปนหลัก
แขงกันแบ่ซึง่ แต
ดแถวประจํ
าทีห่ ลัก่เล่ของตนเอง
อ่ เริม่ เลางนและมี
คนทีอ่ ตยู้นห ไม้วั แถวต
ผู้เล่ลนะฝเป็านยจะต
สองฝ่อางจัยเท่
าๆกัน สถานที
นมักจะใช้เมื
ลานกว้
สองต้อนงวิเป็ง่ นไปอ
หลัอกมหลั
แข่งกกัน
ามองจั
จากนั
้นวกกลับาที
มาส่หงลัผกาของตนเอง
ใหผูเลนถัดไปที
่หลั่มกเล่ของตน
่งตออไปงวิ่งผูไปอ้
เลนอของแต
ะฝายาย
ซึ่งของฝ
แต่ลาะฝ่ยตรงข
ายจะต้
ดแถวประจ
เมื่อเริ
นคนที่อเปยูน่หคนวิ
ัวแถวต้
มหลักลของฝ่
ตรงข้
าม จากนั้น่งวกกลั
บมาส่ผงผ้าไล
าให้ตผีฝู้เาล่ยตรงข
นถัดไปที
่หลัทกันของตน
นคนวิต่งีไต่ดอทไป
ตองพยายามวิ
กวดและใช
ามให
หากฝาเป็ยใดไล
ันถือผูว้เล่านเปของแต่
นผูชนะละฝ่ายต้องพยายาม
วิ่งกวดและใช้ผ้าไล่ตีฝ่ายตรงข้ามให้ทัน หากฝ่ายใดไล่ตีได้ทันถือว่าเป็นผู้ชนะ
อุปอุปกรณ์
กรณ ๑. ต้นไม้ ๒ ต้น หรือหลัก ๒ หลัก
๑. ตนไม ๒ ตน หรือหลัก ๒ หลัก
๒.๒.ผ้าผเช็าดเช็หน้
า ๒า ๒ผืนผืน
ดหน
แผนผังการเล่นเกม “วิ่งเปี้ยว”


























 ผู้เล่น

กรรมการ


 ผู้เล่น

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)


๑๐๓

ใบความรูที่ ๐๒ สําหรับนักเรียน
เรื่อง เกม “วิ่งวิบาก”

เกมวิ่งวิบาก
มีวิธีการเลน ดังนี้
๑. แบงผูเลนแตละกลุมใหมีสมาชิกเทา ๆ กัน แลวใหผูเลนแตละกลุมเขาแถวตอน
๒. ใหผูเลนคนแรกของแตละแถววิ่งไปกระโดดขามสิ่งกีดขวาง แลวออมจุดกลับตัว แลววิ่งกลับไป
ตอทายแถว
๓. ใหผูเลนคนตอไปปฏิบัติเชนเดียวกันกับคนแรก แถวใดปฏิบัติครบทุกคนกอนเปนผูชนะ
(เกมวิ่งวิบาก เปนเกมที่เนนการใชกลามเนื้อขาที่ใชวิ่งและกระโดด เพื่อทําใหเกิดความคลองแคลววองไว)

๑๐๔

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรูที่ ๐๓ สําหรับนักเรียน
เรื่อง เกม “ลิงชิงบอล”

เกมลิงชิงบอล
มีวิธีการเลน ดังนี้
๑. ใหผูเลนเขาแถวเปนวงกลม แลวเลือกผูเลนใหออกมาเปนลิง
๒. เริ่มเลนโดยผูเลนที่ยืนเปนวงกลมโยนบอลใหกับเพื่อนที่อยูหางออกไปเปนผูรับ โดยระวังไมให
ลิงแยงบอลได
๓. ถาผูสงบอลพลาดหรือผูรับบอลพลาด ถูกลิงแยงบอลหรือแตะบอลได ใหผูเลนคนนั้นออกไป
เปนลิงแทน
อุปกรณ
- ลูกฟุตบอล
(เกมนีเ้ นนการใชประสาทตากับมือ เพือ่ ทําใหประสาทตากับมือทํางานสัมพันธกนั และเกิดความคลองแคลว
วองไว)

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๕

ใบความรูที่ ๐๑ สําหรับนักเรียน
เรื่องเกม “เดินกะลา”

ผูเลนไมจํากัดจํานวน

ใบความรู้ที่ ๐๑ สาหรับนักเรียน
เรื่องเกม “เดินกะลา”

ผู้เล่นไม่จาจัดจานวน
อุปกรณ กะลาพรอมสาย
อุปกรณ์ กะลาพร้อมสาย
มีวนิธดัีกงารเล
มีวิธีการเล่
นี้ น ดังนี้
ดูการละเล่
จะเปนการละเล
พื้น่หบาดูานที
ดไมกบแต่
อยนัหากเป็
ก แตนหสมั
ากเป
สมัยกอนนจะเห็
ๆ เดินนกะลา
นพื้นบ้านนที
ได้ไ่หม่าดู
บ่อไยนั
ยก่นอนจะเห็
เด็ก ๆนเดิเด็นกกะลากั
ทั่วไป
กันทั่ว้เไป
นจะต
องนํากะลามะพร
อันาความสะอาดแล้
มาทําความสะอาดแล
วเจาะรู
ตรงกลางร้อรอยเชื
ยเชืออกให้
กใหแแน่นนน
โดยผู
ล่นโดยผู
จะต้เอลงน
ากะลามะพร้
าว ๒ อัาวน2มาท
วเจาะรู
ตรงกลาง
เพือ่ อ่ ป้ปอองกั
งกันนไม่
ไมใให้หเเชืชืออกหลุ
กหลุดดเวลาเดิ
เวลาเดินน เวลาเดิ
เพื
เวลาเดินนให
ให้ใใชช้นนวิ้ว้ิ หัหัววแม
แม่เเทท้าากักับบนินิว้ว้ ชีชีค้ค้ บีบี เชื
เชืออกเอาไว
กเอาไว้แแลล้ววเดิ
เดินน หากมี
หากมีเเด็ด็กก ๆๆ
หลายคนอาจจัดดแข่
แขงงเดิเดินนกะลาได
หลายคนอาจจั
กะลา ได้ดวดยการกํ
้วยการกาหนดเส
าหนดเส้นนชัยชัไว
ยไว้ใครเดิ
ใครเดินนถึถึงงกก่ออนก็
นก็เปเป็นนผูผูช้ชนะไป
นะไป
ประโยชน
ประโยชน์ขของการเดิ
องการเดินนกะลา
กะลาก็ก็คคือือชช่ววยฝ
ยฝึกกการทรงตั
การทรงตัวว ความสมดุ
ความสมดุลลของร
ของร่าางกาย
งกาย เพราะต
เพราะต้องระวัง
ไม่
เท้า แต่
ไมให้หตกกะลา ช่ชวงแรก ๆ อาจจะรู้ส ึกเจ็บเท
แตถ้าฝฝึกบบ่อย ๆ จะชินและหายเจ็บไปเอง แถมยังทํทาาให้
ให
ร่รางกายแข็งแรง เพลิดเพลินอีกดด้วย

ที่มา : http://xn--12c8bfaaf0a0bcua5kxai6e6g4c2cwac.blogspot.com/2310/ 01/blog-post_238.html(นายสายใจ บุญเสริ ฐ)



 



๑๐๖



ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรูที่ ๐๒ สําหรับนักเรียน
เรื่องเกม “รีรีขาวสาร”

ผูเลนไมจํากัดจํานวน

ใบความรู้ที่ ๐๒ สาหรับนักเรียน

อุปกรณ ไมมี
เรื่องเกม “รีรีข้าวสาร”
น ดังนี้
ผู้เล่นมีไม่วิธจีกาจัารเล
ดจานวน
กติกาไม่"รีมรี ีขาวสาร" ก็คือ ตองมีผูเลน 2 คนหันหนาเขาหากัน และเอามือประสานกันไวเปนรูป
อุปกรณ์
ีการเล่
ดังนี่น้ ๆ จะกี่คนก็ได จะยืนเกาะเอวกันไวตามลําดับ หัวแถวจะพาขบวนลอดซุมพรอม
ซุม มีสววิธนผู
เลนนคนอื
กา "รีจนเมื
รีข้าวสาร"
ก็คือ ต้อ่วงมีา ผ"คอยพานคนข
ู้เล่น 2 คนหันาหน้
าเข้งไวาหากั
นไว้อเป็ลงนรูป
รองเพลง "รีรีขกติ
าวสาร"
่อถึงประโยคที
งหลั
" ผูทนี่ปและเอามื
ระสานมืออเปประสานกั
นซุมจะลดมื
นผูด้เล่ทนายผ
คนอืานเข
่น ๆาไป
จะกีเรี่คยนก็
จะยื
นเกาะเอวกั
ไว้าตงนี
ามล้ไปเรื
าดั่อบยหัๆวแถวจะพาขบวนลอดซุ
้มพร้อมร้อง
กันไมซุ้มใหส่ควนสุ
กวไาด้"คั
ดคน"
และเลนนอย
จนคนหมด
เพลงประโยชน
"รีรีข้าวสาร"
จนเมื่อนถึรีรงขีประโยคที
ลงกัน
ของการเล
า วสาร ก็่วค่าอื "คอยพานคนข้
ชวยใหจติ ใจราาเริงหลั
งแจงมไว้ใส" ผูรู้ทจ กั ี่ปมีระสานมื
ไหวพริบอเป็
ใชนกซุลยุ้มทจะลดมื
ธใหตวั อเอง
ห้คนสุดท้ายผ่กาคล
นเข้อางไว
ไปไดเรียรวมทั
กว่า ้ง"คัฝกดให
คน"เด็กและเล่
นอย่นางนี
เอาตัไม่วใรอดจากการถู
ทํางานเป
กลุ้ไมปเรื
ไดด่อวยยๆ จนคนหมด
ประโยชน์ของการเล่นรีรีข้าวสาร ก็คือ ช่วยให้จิตใจร่าเริงแจ่มใส รู้จักมีไหวพริบ ใช้กลยุทธ์ให้
ตัวเองเอาตัวรอดจากการถูกคล้องไว้ได้ รวมทั้งฝึกให้ เด็กทางานเป็นกลุ่มได้ด้วย















ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=deawa&month=11-2006&date=22&group=1&gblog=5

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๗

ใบความรู้ที่ ๐๓ สาหรับนักเรียน
เรื่องเกม “ชักคะเย่อ”
ผู้เล่น

หนึ่งทีมมีผู้เล่น ๑๐ คน แยกเป็นเพศชาย ๕ คน เพศหญิง ๕ คน หรือให้มีผู้ชายได้ไม่เกิน ๕ คน
(จานวนผู้เล่นอาจกาหนดตามความเหมาะสมของผู้เล่น แต่จะต้องให้มีจานวนเท่า ๆ กัน)
อุปกรณ์
เชือกเส้นโตยาว ๒๐ เมตร
วิธีการเล่น
๑. การเล่น ให้ผู้เล่นจับอยู่ในบริเวณที่กาหนด ห้ามจับเชือกเกินเขต ให้รวมนักกีฬา ๑๐ คน
๒. เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มเล่น ผู้เล่นทั้ง ๒ ทีม ดึงเชือกให้เครื่องหมายของฝ่ายตรงข้าม
เข้ามาถึงเขตของตน ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ
กติกา
๑. การแข่งขันรอบคัดเลือก ใช้การแข่งขันครั้งเดียว ผู้ชนะเข้ารอบต่อไป
๒. รอบสุดท้าย ใช้ผลการแข่งขัน ๒ ใน ๓ เกม ทีมใดชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศ
๓. การแข่งขัน จะต้องแข่งขันพร้อมกันทุกทีมในรอบนั้น ๆ
๔. อนุญาตให้มีผู้ฝึกสอนเข้าได้ ๑ คน เท่านั้น
๕. หากทีมใดทาผิดกติกาถือว่าแพ้
๖. การตัดสินให้อยู่ในการควบคุมของกรรมการเท่านั้น
ประโยชน์ของการเล่นชักคะเย่อ ก็คือ ช่วยให้จิตใจร่าเริงแจ่มใส รู้จักมีไหวพริบ ใช้กลยุทธ์ให้มี
ความสามัคคีรวมพลังในการต่อสู้เพื่อชัยชนะได้
















ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=deawa&month=11-2006&date=22&group=+1&gblog=5






๑๐๘

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คาชี้แจง ให้นักเรียนกาเครือ่ งหมาย  ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. กิจกรรมใดเกี่ยวข้องกับการทรงตัวมากที่สุด
ก. วิ่งไล่จับ
ข. เดินบนถังน้ามัน
ค. โยนลูกบอลลงห่วง
๒. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
ตามจังหวะเพลง
ก. ฝึกเดิน - จังหวะเพลง
ข. ฝึกวิ่ง - จังหวะการปรบมือ
ค. ฝึกกระโดด - จังหวะการร้องเพลง
๓. ข้อใดเรียงลาดับความเร็วในการเคลื่อนที่
ก. เดิน เหยาะ ๆ วิ่ง
ข. เหยาะ ๆ วิ่ง เดิน
ค. วิ่ง เดิน เหยาะ ๆ
๔. การปาเป้าควรใช้แขนข้างใด
ก. ข้างขวา
ข. ข้างที่ถนัด
ค. ข้างซ้าย
๕. ข้อใดเป็นการออกกาลังข้อเท้า
ก. กระโดดกบ
ข. โยนบอล
ค. ขว้างสิ่งของ

๖. ส่วนใดที่ออกแรงมากที่สุดในการวิ่ง
ก. เท้า
ข. ส้นเท้า
ค. ปลายเท้า
๗. ข้อใดสาคัญที่สุดในการปรบมือให้เข้ากับ
จังหวะ
ก. ความพร้อมเพรียง
ข. เสียงให้ดังพอเหมาะ
ค. เสียงกลองที่นามาประกอบ
๘. ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรคานึงถึงในการเล่นโลดโผน
ก. ความอดทน
ข. ความรับผิดชอบ
ค. ความปลอดภัย
๙. การเล่นโลดโผนที่ดีช่วยฝึกตัวเราให้เป็นคน
อย่างไร
ก. มีความอ่อนโยน
ข. มีความละเอียดอ่อน
ค. มีความคล่องแคล่วว่องไว
๑๐. การกระโดดในข้อใดใช้วิธีกระโดดเท้าสองข้าง
ก. กระโดดเขย่งปรบมือ
ข. กระโดดเท้าคู่
ค. กระโดดเขย่งปรบมือใต้ขา



ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๙

หนวยที่ ๒ : หนวยยอยที่ ๓
สุขภาพดีมีสุข

แบบทดสอบก่อนเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ : หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข
คาชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านแต่ละข้อแล้วพิจารณาเลือกคาตอบที่ถูกทีส่ ุดเพียงข้อเดียว
๑. อาหารกลุ่มใดให้พลังงานแก่ร่างกาย
ก. ข้าว แป้ง น้าตาล
ข. เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว นม
ค. พืชผักและผลไม้

๖. นักเรียนควรป้องกันโรคเหาอย่างไร
ก. ไม่คลุกคลีกับผู้ที่มีเหา
ข. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนมีเหา
ค. ไม่ใช้เครื่องเขียนแบบเรียนร่วมกับคนมี
เหา
๒. อาหารประเภทใดควรรับประทานในปริมาณ ๗. บุคคลใดปฏิบัติได้ถูกต้องมากที่สุด
เพียงเล็กน้อย
ก. แดงแปรงฟันเมื่อแม่สั่ง
ก. พืชผักสีเขียวสีแดง
ข. ดาแปรงฟันตามวิธีที่ครูแนะนา
ข. เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา
ค. เด่นแปรงฟันเฉพาะวันหยุด
ค. น้ามันสัตว์และน้ามันพืช
๓. อาหารโปรตีนในข้อใดที่นักเรียนควร
๘. ข้อใดเป็นการแปรงฟันที่เหมาะสมที่สุด
รับประทานทุกวัน
ก. แปรงฟันให้ครอบคลุมบริเวณเหงือกและ
ก. โปรตีนจากนม
คอฟันทุกซี่
ข. โปรตีนจากเนื้อสัตว์
ข. แปรงฟันบริเวณฟันหน้ามากกว่าบริเวณ
ค. โปรตีนจากถั่ว
อื่น
ค. แปรงฟันบริเวณฟันกรามให้นานที่สุด
๔. วิธีใดเหมาะสมกับการป้องกันโรคหวัดได้ดี ๙. นักเรียนควรเลือกใช้ยาสีฟันชนิดใด
ที่สุด
ก. ยาสีฟันที่มีราคาแพง
ก. อาบน้าอุ่นทุกวัน
ข. ยาสีฟันที่มีกลิ่นผลไม้
ข. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ค. ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์
ค. วิ่งเล่นในที่โล่งแจ้งเท่านั้น
๕. โรคชนิดใดสามารถติดต่อโดยการรับประทาน ๑๐.ข้อใดคือหลักการแปรงฟันที่ถูกต้อง
อาหารได้
ก. แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร
ก. โรคท้องร่วง
ข. โรคตาแดง
ข. แปรงฟันทุกครั้งหลังการออกกาลังกาย
ค. โรคผิวหนัง
ค. แปรงฟันทุกครั้งหลังทาการบ้าน

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๓



บ ๒.๓/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑ 

เรื่อง อาหาร ๕ หมู่ คู่คนไทย
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพอาหารหลัก ๕ หมู่ ลงในแผนภูมิด้านล่างให้ถูกต้อง
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๕

หมู่ที่ ๒

อาหาร ๕ หมู่

หมู่ที่ ๔

หมู่ที่ ๓

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

๑๑๔

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



บ ๒.๓/ผ ๑-๐๒



ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง “โภชนบัญญัติ ๙ ประการ”
คาชี้แจง ให้นักเรียนคัดลายมือ “โภชนบัญญัติ ๙ ประการ” ลงในกรอบด้านล่าง
โภชนบัญญัติ ๙ ประการ
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………
ชื่อ....................................................................... เลขที่.......................ชั้น.................

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๕

ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง ๕ หมู่รู้ไว้
อาหารหลัก ๕ หมู่ สาคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองของเราเป็นอย่างมาก
มารู้จักอาหารหลัก ๕ หมู่ กันเถอะ
หมู่ที่ ๑ เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว นม ให้สารอาหารโปรตีน ช่วยให้
ร่างกายเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ


ๆ

๑๑๖



หมู่ที่ ๒ ข้าว แป้ง เผือก มัน ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต
เพื่อให้พลังงานแก่ร่างกาย



หมู่ที่ ๓ พืชผักต่าง ๆ ให้สารอาหารวิตามินและแร่ธาตุ
เพื่อเสริมสร้างการทางานของร่างกายให้เป็นปกติ



หมู่ที่ ๔ ผลไม้ต่างๆ ให้สารอาหารวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ
แก่ร่างกาย



หมู่ที่ ๕ น้ามันและไขมันจากพืชและสัตว์ ให้สารอาหาร
ไขมัน เพื่อให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๒ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง ธงโภชนาการ

ธงโภชนาการ หมายถึง ภาพแนะนาการบริโภคอาหารครบตามสัดส่วน ปริมาณ และ
ความหลากหลายของอาหารที่ควรบริโภคใน ๑ วัน ดังนี้
๑. กินข้าววันละ ๘ - ๑๒ ทัพพี
๒. กินผักและผลไม้ วันละ ๓ - ๕ ส่วน
๓. กินนมวันละ ๑ - ๒ แก้ว
๔. กินปลาหรือเนื้อสัตว์วันละ ๖ - ๑๒ ช้อนโต๊ะ
๕. กินไขมันน้าตาลเกลือไม่เกินวันละ ๑ ช้อนชา
“ถ้านักเรียนกินอาหารให้ได้ตามธงโภชนาการนี้
“เราก็จะเจริญเติบโตแข็งแรง สมองดี เรียนเก่ง ร่างกายสมส่วนสวยงาม”

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๗

ใบความรู้ที่ ๓ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง โภชนบัญญัติ ๙ ประการ

โภชนบัญญัติ ๙ ประการ หมายถึง ข้อควรปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
เพื่อการมีสุขภาพดี ๙ ประการ ได้แก่
๑. กินอาหารครบ ๕ หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแล
น้าหนักตัว
๒. กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ
๓. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจา
๔. กินปลา กินเนื้อไม่ติดมัน ไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจา
๕. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
๖. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
๗. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัด
๘. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนจากสารอันตราย
๙. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

“อย่าลืมปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ ๙ ประการ
นักเรียนจะมีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโต ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ”

๑๑๘

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๑

บ ๒.๓/ผ.๒-๐๑





เรื่อง สุขภาพฟันของฉัน
คาชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลสุขภาพฟันของนักเรียนตามความเป็นจริง

๑. ฟันของนักเรียนมีทั้งหมด...........................ซี่
๒. นักเรียนแปรงฟันวันละ.......................ครั้ง
๓. นักเรียนมีฟันผุหรือไม่

มี

ไม่มี

๔. นักเรียนมีฟันผุ.........................ซี่
๕. ฟันผุของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด
..............................................................................................
..............................................................................................

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

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๙

บ ๒.๓/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

โรคและอาการเจ็บป่วย

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเรื่องโรค ๑ โรค แล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
ในประเด็น : สาเหตุของโรค อาการ และการป้องกันรักษา

ชื่อ............................................................เลขที่.................ชั้น...........................
๑๒๐

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง โรคและการเจ็บป่วย

โรคและการเจ็
โรคและการเจ็
บปบวป่ยวย

โรค หมายถึ
หมายถึงง ความผิ
ความผิดดปกติ
ปกติขของร
องร่าางกายหรื
งกายหรืออจิจิตตใจใจ
โรค
การเจ็บบปป่ววยย หมายถึง ความรู้ส ึกไม่
น นอาการปวดศี
รษะรษะปวดท้
อง อเป็ง นเปต้นตน
การเจ็
ไมสบายเพราะโรคต่
บายเพราะโรคตาางๆง ๆเช่เช
อาการปวดศี
ปวดท
การป้อองกั
งกันนโรค
โรค หมายถึ
หมายถึงง การดู
การดูแแลตนเองให
ลตนเองให้ปปลอดภั
ลอดภัยยจากความผิ
จากความผิดดปกติ
ปกติขของร
องร่าางกายหรื
งกายหรืออจิจิตตใจใจโรคที่ควรรู้
การป
๑. ไข้หวัด เกิดจากเชื้อไวรัสโดยการหายใจขณะที่ร่างกายอ่อนแอ ป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัด
หลั่ง่คของผู
โรคที
วรรู ้ป่วย หมั่นล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ ใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ และปิดปากเวลาที่
ไอหรือ๑.จามไขหลี
่ยงการใช้
บผู้อื่น ไม่เข้าไปอยู่ในสถานที
นมากปอหรืงกัอนหากเป็
นไปได้กเลี
ควรหยุ
ดพักมอยู
หวักดเลีเกิ
ดจากเชืข้อองร่
ไวรัวมกั
สโดยการหายใจขณะที
่รางกายอ่ที่มอีคนแอ
ไดโดยหลี
่ยงการสั
ผัส่บกั้าบน
เมื่อดเป็
หวัดปจนกว่
าอาการจะดี
สารคั
หลัน่งไข้
ของผู
วย หมั
่นลางมือดขวึ้นยสบูบอย ๆ ใชหนากากอนามัยเพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อ และปดปาก
๒. ออีจาม
สุกอีใหลี
ส เกิ
้อไวรั
ส เป็
นโรคติ
อทางผิ
วหนังในสถานที
ที่ทาให้ร่า่ทงกายเกิ
ดผื่นหรื
คันอหากเป
มีตุ่มนูนนขนาดเล็
ก หรืดอพัตุก่มน้า
เวลาที่ไอหรื
กเลีดจากเชื
่ยงการใช
ของร
วมกั
บผูอดื่นต่ไม
เขาไปอยู
ี่มีคนมาก
ไปไดควรหยุ
ๆ ทั่อ่วเป
ร่านงกาย
เกิดขึา้นอาการจะดี
ในเด็กที่มีอขายุ
อยูบใสานเมื
ไขหวัมัดกจนกว
ึ้น ต่ากว่า 15 ปี อย่างไรก็ตามสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ผู้ป่วยจะมีไข้
ต่า รู้ส๒.
ึกครัอี่นสเนื
เหนื่อ้อยง่ไวรั
ายสเฉื่อเปยชา
ปวดศี
เจ็บวหนั
คอ งอยากอาหารลดลงหรื
การป้กองกั
ุกอี้อใครั
ส ่นเกิตัดวจากเชื
นโรคติ
ดตรอษะ
ทางผิ
ที่ทําใหรางกายเกิดผือ่นไม่
คันอยากอาหาร
มีตุมนูนขนาดเล็
หรืนอที่
นข้าๆงมีทัป่วระสิ
ทธิภาพและปลอดภั
นป้อปงกัอย
นโรคอี
ใส
ตุมค่นํอ้าใส
รางกาย
มักเกิดขึ้นในเด็ยกทีคื่มอีอการฉี
ายุตํ่าดกววัคาซี๑๕
างไรก็สุกตอีามสามารถเกิ
ดขึ้นไดกับทุกเพศทุกวัย ผูปวย
๓. ไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) โดยมียุงลายบ้านเป็นพาหะนาโรค ผู้ป่วยจะมีไข้สูง
จะมีไขตาํ่ รูส กึ ครัน่ เนือ้ ครัน่ ตัว เหนือ่ ยงาย เฉือ่ ยชา ปวดศีรษะ เจ็บคอ อยากอาหารลดลงหรือไมอยากอาหาร การปองกัน
เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 39-41 องศาเซลเซียส (รับประทานยาลดไข้ก็มักจะไม่ลด) หน้าแดง ตาแดง ปวดศีรษะ ปวด
ที่คอนขางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย คือ การฉีดวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส
เมือ่ ยตามตัว กระหายน้า ซึม มักมีอาการเบื่ออาหารและอาเจียนร่วมด้วย อาจคลาพบตับโตและมีอาการกดเจ็บ
ไขเลือดออก เกิอดาการปวดท้
จากเชื้อไวรัอสงในบริ
เดงกี เ(Dengue
โดยมียุงลายบ
พาหะนํองทั
าโรค
ปวอยจะมี
ูง
เล็กน้อ๓.ย ในบางรายอาจมี
วณใต้ลิ้นปีvirus)
่หรือชายโครงด้
านขวาานเป
หรือนปวดท้
่วไปผูหรื
อาจมีไขอสาการ
เกิดท้ขึอ้นงผูอยกาหรื
งฉัอบถ่พลั
น ๓๙-๔๑
องศาเซลเซี
ส (รัาบ1ประทานยาลดไข
ก็มักสจะไม
ลด)บอาการชั
หนาแดงกตาแดง
ษะ ปวดเมื
่อย ่
ายเหลว
ส่วนในเด็
กอายุตย่ากว่
ปี อาจพบอาการไข้
ูงร่วมกั
ได้ วิธีปปวดศี
้องกันรโรคไข้
เลือดออกที
ตามตั
้า ซึมมแหล่
มักมีงอเพาะพั
าการเบืน่อธุ์ยอาหารและอาเจี
ยนรวมดวย อาจคลําพบตับโตและมีอาการกดเจ็บเล็กนอย
ดีทวี่สุดกระหายนํ
คือ การควบคุ
ุงลาย
ในบางรายอาจมี
องในบริเวณใตลิ้นปหรือชายโครงดานขวา หรือปวดทองทั่วไป หรืออาจมีอาการทองผูก
๔. โรคภูอมาการปวดท
ิแพ้
หรือถายเหลวเมื่อสร่วานในเด็
กอายุ
กวาเช่๑น ปอากาศ
อาจพบอาการไข
สูงรวมกับอาการชั
วิธีปอาให้
งกันเกิโรคไข
ุด ้
งกายแพ้
สิ่งต่ตาํ่างๆ
ไรฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้
เป็นกต้ไดน อาจท
ดโรคภูเลืมอิแดออกที
พ้ขึ้นได้่ดีทซึ่งี่สโรคนี
คือมัการควบคุ
กเกิดขึ้นเรืม้อแหล
รัง มีงเพาะพั
อาการคันดธุยจมูุงลาย
ก จามบ่อยๆ มีน้ามูกใส คันตา น้าตาไหล แสบคอหรือไอแห้งๆ ป้องกันโดยหลีกเลี่ยง
พ
จากสิ่ง๔.ที่ทโรคภู
าให้เกิมดิแอาการแพ้
และดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและพักผ่อนให้
เมื่อรางกายแพสิ่งตาง ๆ เชน อากาศ ไรฝุน ละอองเกสรดอกไม เปนตน อาจทําใหเกิดโรคภูมิแพขึ้นได
เพียงพอ
ซึ่งโรคนี้มักเกิดขึ้นเรื้อรัง มีอาการคัดจมูก จามบอย ๆ มีนํ้ามูกใส คันตา นํ้าตาไหล แสบคอหรือไอแหง ๆ ปองกันโดย
หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทําใหเกิดอาการแพ และดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง โดยการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอและ
พักผอนใหเพียงพอ

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๑

ใบความรู้ที่ ๒

เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการทากิจกรรมหรือทางานอย่างใด
อย่างหนึ่ง ได้เป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกัน โดยไม่เกิดความเหนื่อยล้าหรืออ่อนเพลียจนเกินไป และ
สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว
สมรรถภาพทางกาย มีความสาคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต เป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เรา
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี ได้แก่
๑. ทาให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทางานได้ดี เช่น ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบ
ย่อยอาหาร ฯลฯ
๒. ทาให้เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว
๓. ทาให้รูปร่างและสัดส่วนของร่างกายดีขึ้น
๔. ช่วยควบคุมน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ คือ ความสามารถของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ประกอบด้วย
ความสามารถเชิ ง สรี ร ะวิ ท ยาด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ช่ ว ยป้ อ งกั น บุ ค คลจากโรคที่ มี ส าเหตุ ม าจากภาวการณ์
ขาดการออกกาลั งกาย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการมี สุขภาพดีแ ละมีชี วิต ที่ดี ความสามารถดัง กล่ าว
สามารถปรับปรุง พัฒนาได้โดยการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ประโยชน์ของการสร้างเสริมสมรรถภาพทาให้ร่างกายแข็งแรงช่วยให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย
ได้รับการออกกาลังกายอย่างทั่วถึงและเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์
การสร
งเสริมมสมรรถภาพทางกายเป็
สมรรถภาพทางกายเป
่ มี ป ระโยชน
 อ สุ ขทภาพ
มี บุ ค ลิ่ดกี ภาพที่ ดมีี
การสร้าางเสริ
นสิ่งนทีสิ่ม่ งีปทีระโยชน์
ต่อสุขตภาพ
าให้มีบทํุคาลิใหกภาพที
มีร่ารงกายแข็
างกายแข็งแรง
งแรงสามารถประกอบภารกิ
สามารถประกอบภารกิจจต่ตางางๆๆได้ไดออย่ยางมี
างมีปประสิ
ระสิททธิภธิภาพาพ
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
การเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย คือ การฝึกหรือการออกกาลังในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเน้น
องค์ประกอบต่าง ๆ ของสมรรถภาพทางกายให้เกิดการพัฒนาขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
การฝึกเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
๑. การยกน้าหนักโดยใช้น้าหนักมากจานวนครั้งน้อย
๒. การฝึกโดยการใช้เครื่องมือ Isokinetic Weight
๓. การฝึกวิ่งเร็วในระยะไม่เกิน ๑๐๐ เมตร
๔. การลุก – นั่งเร็ว ภายใน ๓๐ วินาที
๕. ดึงข้อของชายหรือการงอแขนห้อยตัวของหญิง
๖. ดันพื้น

๑๒๒

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ตัวอย่างแบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
วันที่................เดือน...............................พ.ศ....................
ชื่อ – นามสกุล.....................................................................อายุ...............ปี ชั้น..................
เพศ.............................ส่วนสูง.............................เซนติเมตร น้าหนัก.......................กิโลกรัม
รายการ
๑. วิ่ง ๕๐ เมตร
๒. ยืนกระโดดไกล
๓. วิ่งกลับตัว
๔. งอตัวข้างหน้า
๕. ลุก – นั่ง ๓๐ วินาที
๖. ดันพื้น

ผลการทดสอบ
................................................วินาที
................................................เซนติเมตร
................................................วินาที
................................................เซนติเมตร
................................................ครั้ง
................................................ครั้ง

หมายเหตุ นาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ถ้าผลการทดสอบต่ากว่าเกณฑ์ให้นามาปรับปรุงแก้ไข

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๓



ใบงานที่ ๐๑

บ ๒.๓/ผ ๔-๐๑


เรื่อง อุบัติเหตุ
ตอนที่ ๑ กาเครื่องหมาย ลงหน้าข้อที่ควรทา กาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ไม่ควรทา
……………..๑. วิ่งเล่นขณะอยู่ในโรงอาหาร ………..๖. ปีนหลังคาเมื่อเก็บของ
……………..๒. นามีดมาเล่นต่อสู้กัน
………..๗. ใช้สายยางฉีดน้าใส่กัน
……………..๓. เก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ ………..๘. ใช้มือเปล่าจับหม้อที่ร้อน
……………..๔. ใช้มือเปียกเสียบปลั๊กไฟ
………..๙. เช็ดพื้นที่เปียกให้แห้ง
……………..๕. เก็บเศษแก้วแตกไปทิ้งขยะ ……....๑๐. ถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย
ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนบอกสาเหตุและวิธปี ้องกันอุบัติเหตุที่บ้านและโรงเรียน
สาเหตุ

วิธีป้องกัน

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

๑๒๔

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง อุบัติเหตุที่บ้านและโรงเรียน

อุบัติเหตุภายในบ้าน

อุบัติเหตุภายในบ้าน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันภายในบ้าน ที่ทาให้
ได้รับหรือเกิดการเจ็บป่วย หรือทาให้ทรัพย์สินในบ้านรวมทั้งบ้านได้รับความเสียหาย
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในบ้าน เช่น การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ไม่เป็นระเบียบ ไฟฟ้า
และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องใช้ในบ้านชารุด บริเวณบ้านไม่เหมาะสม ป้องกันโดย
กระทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาท อย่าแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง
ถ้าไม่มีความรู้ อย่าเล่นในบ้านด้วยความสนุกคึกคะนอง ใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง

อุบัติเหตุในโรงเรียน

หตุใในโรงเรี
นโรงเรียยนนเช่เชนนหกล้
หกลมมถูถูกกของมี
ของมีคมบาด
คมบาดถูกถูแมลงสั
กแมลงสั
ย บาดเจ็
อุบัติเหตุ
ตว์ตกวัดกต่ัดอตยอบาดเจ็
บ บจาก
จาก
การทะเลาะวิวาท ป้องกันโดยตรวจดูความเรียบร้อยของโต๊ะ เก้าอี้ เล่นในที่ที่จัดให้เล่น เก็บขยะ
เศษแก้ว ไม้ และของมีคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๕

ใบความรู้ที่ ๒ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

ขณะที่เราเดินทาง วิ่งเล่น หรืออยู่ในบ้าน อาจเกิดการไม่สบายและบาดเจ็บได้ เช่น หกล้ม
มีดบาดมือ เป็นต้น อาการไม่สบายและบาดเจ็บนี้ถ้าไม่รุนแรงมากนัก เราก็สามารถรักษาเองได้
เราเรียกการรักษาเบื้องต้นนี้ว่า การปฐมพยาบาล เราสามารถทาการปฐมพยาบาลผู้ป่วยได้ ดังนี้
๑. บาดแผลที่เกิดจากการหกล้มหรือของมีคมบาด เราควรรีบล้างแผลด้วยน้าสะอาด
ซับเลือดให้หยุดไหลด้วยสาลีหรือผ้าสะอาด แล้วไปให้พ่อแม่หรือครูทายาให้
๒. ผู้ป่วยที่เป็นลม เราควรให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ปลอดโปร่ง จากนั้นขยายเสื้อผ้าของผู้ป่วย แล้ว
ให้ดมแอมโมเนียและใช้ผ้าชุบน้าเช็ดตามมือ หน้า และลาตัว

๑๒๖

ชุดกิกิจจกรรมการเรี
ยนรูย(สํนรู
าหรักบลุนัมกเรีบูยรน)ณาการ
กลุมบูรณาการ
กรรมการเรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบหลังเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ : หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข
คาชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านแต่ละข้อแล้วพิจารณาเลือกคาตอบที่ถูกที่สดุ เพียงข้อเดียว
๑. อาหารกลุ่มใดให้พลังงานแก่ร่างกาย
ก. ข้าว แป้ง น้าตาล
ข. เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว นม
ค. พืชผักและผลไม้
๒. อาหารประเภทใดควรรับประทานในปริมาณ
เพียงเล็กน้อย
ก. พืชผักสีเขียวสีแดง
ข. เนื้อหมู เนื้อไก่ เนือ้ ปลา
ค. น้ามันสัตว์และน้ามันพืช
๓. อาหารโปรตีนในข้อใดที่นักเรียนควร
รับประทานทุกวัน
ก. โปรตีนจากนม
ข. โปรตีนจากเนื้อสัตว์
ค. โปรตีนจากถั่ว
๔. วิธีใดเหมาะสมกับการป้องกันโรคหวัดได้
ดีที่สุด
ก. อาบน้าอุ่นทุกวัน
ข. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ค. วิ่งเล่นในที่โล่งแจ้งเท่านั้น
๕. โรคชนิดใดสามารถติดต่อโดยการรับประทาน
อาหารได้
ก. โรคท้องร่วง
ข. โรคตาแดง
ค. โรคผิวหนัง

๖. นักเรียนควรป้องกันโรคเหาอย่างไร
ก. ไม่คลุกคลีกับผู้ที่มีเหา
ข. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนมีเหา
ค. ไม่ใช้เครื่องเขียนแบบเรียนกับคนมีเหา
๗. บุคคลใดปฏิบัติได้ถูกต้องมากที่สุด
ก. แดงแปรงฟันเมื่อแม่สั่ง
ข. ดาแปรงฟันตามวิธีที่ครูแนะนา
ค. เด่นแปรงฟันเฉพาะวันหยุด
๘. ข้อใดเป็นการแปรงฟันที่เหมาะสมที่สุด
ก. แปรงฟันให้ครอบคลุมบริเวณเหงือกและ
คอฟันทุกซี่
ข. แปรงฟันบริเวณฟันหน้ามากกว่าบริเวณอื่น
ค. แปรงฟันบริเวณฟันกรามให้นานที่สุด
๙. นักเรียนควรเลือกใช้ยาสีฟันชนิดใด
ก. ยาสีฟันที่มีราคาแพง
ข. ยาสีฟันที่มีกลิ่นผลไม้
ค. ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์
๑๐. ข้อใดคือหลักการแปรงฟันที่ถูกต้อง
ก. แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร
ข. แปรงฟันทุกครั้งหลังการออกกาลังกาย
ค. แปรงฟันทุกครั้งหลังทาการบ้าน

ยนรู (สํชัา้นหรัประถมศึ
บนักเรียน) กกลุษาป
มบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูชุดกกิลุจมกรรมการเรี
บูรณาการ
ที่ ๓
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๗

บันทึก

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
นทางเศรษฐี าง
หนํวยยํอยที่ ๒ สูทํเอสงไปในโลกกว๎
หนํวยการเรียนรู๎บูรณาการหนํวยที่ ๘๔ สุนทรียศิ์ศลิ ปป์
หนํวยยํอยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์
หนํวยยํอยที่ ๒ จินตนาการหรรษา
ไทย
หนํวยยํอยที่ ๓ ลีลาศิ
าวัฒลปนธรรม
หนํวยยํอยที่ ๔ ภูนมาภูิใจในงานศิ
มิปัญญาสูลํสปากล

๑
๓๒
๑๗
๑๙
๓๘
๔๑
๖๓
๖๗
๖๔
๖๙
๘๓
๘๙
๑๑๘
๑๒๕
๑๑๙
๑๒๗
๑๓๗
๑๔๗
๑๖๓
๑๗๕
๑๘๖
๑๙๙

ชุดการเรียนรูหนวยบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยที่ ๔ : คนดีศรีแผนดิน

หนวยยอยที่ ๑
ตนกลาคนดี

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครือ่ งหมาย x ทับตัวอักษรหน้าคาตอบทีถ่ ูกต้อง
๑. การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวไทย มีลักษณะอย่างไร
ก. ใช้เหตุผล
ข. เลี้ยงตามใจ
ค. ต่างคนต่างอยู่
ง. ใช้ความรุนแรง
๒. ข้อใดคือลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
ครอบครัวไทย
ก. การซ้าเติม
ข. การพูดโกหก
ค. การช่วยกันทางานบ้าน
ง. การใช้อารมณ์เป็นที่ตงั้
๓. คุณธรรมใดทีค่ รอบครัวไทยมักปลูกฝังให้กบั ลูกหลาน
ก. การคดโกง
ข. การแบ่งปัน
ค. การใช้อบุ าย
ง. การโต้เถียง
๔. ประเพณีใดเกี่ยวกับศาสนา
ก. ประเพณียี่เป็ง
ข. ประเพณีวงิ่ ควาย
ค. ประเพณีไหลเรือไฟ
ง. ประเพณีแข่งเรือยาว
๕. ประเพณีผูกเสี่ยวเป็นประเพณีของภาคใด
ก. ภาคใต้
ข. ภาคเหนือ
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๖. ประเพณีใดเป็นประเพณีของภาคเหนือ
ก. ประเพณีกินดอง
ข. ประเพณีบวชลูกแก้ว
ค. ประเพณีเทศน์มหาชาติ
ง. ประเพณีสารทเดือนสิบ
๗. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายในการไป
ร่วมประเพณีทางศาสนา
ก. แต่งกายตามแฟชั่น
ข. แต่งกายตามความพอใจ
ค. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ง. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง
๘. ข้อใดไม่ใช่ประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ก. บุญบั้งไฟ
ข. ทอดกฐิน
ค. ตักบาตรเทโว
ง. แห่เทียนพรรษา
๙. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทีแ่ สดงความเป็นไทย
ก. วัฒนธรรมไทย
ข. ภาษาไทย
ค. ธงชาติไทย
ง. รูปร่างหน้าตา
๑๐. กระแสวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายมีผลต่อ
วัฒนธรรมไทยในด้านใด
ก. เอาหาร
ข. ภาษา
ค. เครื่องแต่งกาย
ง. ถูกทุกข้อ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕

เพลงบ้านของเรา
ขับร้อง เลิศ ประสมทรัพย์
คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ
สุนทรสนาน
บ้านของใคร ของใครก็รักเรือนเขา
บ้านฉันมีนกร้อง ส่งเสียงทองร้องขาน
พร่างพะยอม หอมหวนอวลอ้อม
มีพลิ้วเพลงผูกพัน เพ้อรักอันรอท่า
ฟังเคลิ้มคล้ายกะว่า กล่อมให้อุรา
บ้านของใคร ของใครก็รักเรือนเขา
บ้านฉันมีนกร้อง ส่งเสียงทองร้องหา
แล้วโลมใจร่านลอยล้า
เขารู้มันจู้เพลงพ้อ ขันล้อทาคอโค้งก้ม
เพราะเพลินภิรมย์เรือนทอง

บ้านของเราหนอ เราก็เฝ้ารักปอง
มีไม้ไพรพฤกษ์พร้อม
ละมุน ละม่อมออมขวัญ
นกเขามันเฝ้า ปราศรัย พิรี้พิไรรักหล้า
รักรัง นิทราเรือนทอง
บ้านของเราหนอ เราก็เฝ้ารักปอง
เรือนฉันมีรัก หวาน โอบชีวิตฉันไว้ในบ้าน
มีวิมานอุรา คล้อยค้างคาอารมณ์
ชีวิตหนอพอ ตรม ก็กลับชื่นชม
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/khonsiam

๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)



บัตรภาพ

ภาพการรดน้าดาหัวผู้ใหญ่

ภาพการไหว้พระกับครอบครัว

ภาพการไปเที่ยวกับครอบครัว

ภาพการรับประทานอาหารกับครอบครัว

ภาพการออกกาลังกายกับครอบครัว

ภาพการไปทาบุญกับครอบครัว

ที่มา : ภาพที่ 1
1 2 ภาพที่ 2
3 4 ภาพที่ 3
5 6 ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6

http://www.learners.in.th/blogs/posts/512330?locale=en
http://www.mcp.ac.th/view02.php?mm=22&sm=49&ssm=49&id=182
http://www.in.com/news/entertainment/why-sms-scores-over-phone-calls-20702680-in-0.html
http://www.nimitguitar.com/mybb/showthread.php?tid=3784
http://www.nimitguitar.com/mybb/showthread.php?tid=3784
http://www.gotoknow.org/posts/255382

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗



บัตรภาพ

ภาพการทาบุญขึ้นบ้านใหม่ภาคกลาง

ภาพการสวดพระอภิธรรมศพ

ภาพการบวช

ภาพการแห่ลูกแก้วหรือส่างลอง

ภาพการแต่งงานภาคกลาง

ภาพการโกนผมไฟ

ที่มา : ภาพที่ 1
1 2 ภาพที่ 2
3 4 ภาพที่ 3
5 6 ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6

๘

http://www.xn--72cf5dh2gc4m.com/ภาพถ่ายทาบุญบ้านใหม่/
http://www.mcust.ac.th/index.php?view=detail&id=1427&option=com_joomgallery&Itemid=32
http://www.learners.in.th/blogs/posts/394732
http://www.oocities.org/wat_thaton/school.html
http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2010/10/A975885/A9758584.html
http://www.thainannyclub.com/article/view_detail.asp?code=588

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★★
★ ๑-๐๑
บ ๔.๑/ผ
บ ๔.๑/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑ 
เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
ชื่อ – สกุล ............................................................................เลขที่............ชั้น ป.๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์กิจกรรมในภาพ แล้วตอบคาถาม

คาถาม
1. ภาพกิจกรรมดังกล่าวแสดงถึงประเพณีหรือวัฒนธรรมในครอบครัวอย่างไร

2. การปฏิบัติตนตามประเพณีหรือวัฒนธรรมดังกล่าว มีผลดีอย่างไร

3. นักเรียนสามารถนาข้อคิดจากภาพไปประยุกต์ปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙

ใบงานที่ ๐๒ 
เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

★ ★ บ★๔.๑/ผ
บ ๔.๑/ผ
๑-๐๒ ๑-๐๒

ชื่อ – สกุล ............................................................................เลขที่............ชั้น ป.๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์กิจกรรมในภาพ แล้วตอบคาถาม

คาถาม
1. กิจกรรมในภาพนี้แสดงถึงประเพณีหรือวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างไรบ้าง

2. การปฏิบัติตนตามประเพณีหรือวัฒนธรรมดังกล่าว มีผลดีอย่างไร

3. การปฏิบัติตามประเพณีหรือวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีประโยชน์อย่างไร

๑๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

4. นักเรียนสามารถนาข้อคิดจากภาพไปประยุกต์ปฏิบัติได้อย่างไรบ้าง

5. นักเรียนคิดว่า การที่ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันเป็นเพราะเหตุใด
จงอธิบายเหตุผล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑

เพลงราวงวันสงกรานต์
เนื้อเพลง เพลงราวงวันสงกรานต์
ศิลปิน ชาวคณะสุนทราภรณ์
อัลบั้ม ราวงวันสงกรานต์
วันนี้เป็นวันสงกรานต์
หนุ่มสาวชาวบ้านเบิกบานจิตใจจริงเอย
ตอนเช้าทาบุญ ทาบุญตักบาตร
ทาบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันเอย
เข้าวัดแต่งตัว แต่งตัวสวยสะ
ไปสรงน้าพระ ณ วันสงกรานต์กันเอย
ตอนบ่ายเราเริงกีฬา
เล่นมอญซ่อนผ้า เล่นสะบ้ากันเอย
ทาบุญทาทานสนุกสนานกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วราวงกันเอย
(ซ้าทั้งหมด)
ที่มา : www.guru.sanook.com/pedia/topic/เพลง_ราวงวันสงกรานต์/

๑๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★★★

ใบงานที่ ๐๓

เรื่อเรืง่องวันวัหยุ
ดราชการที
่เกี่เยกีวข้
องกั
บประเพณี
และวั
ฒนธรรมไทย
นหยุ
ดราชการที
่ยวกั
บประเพณี
และวั
ฒนธรรมไทย

คภาพที
าชี้แจง่ ๓
(ติดภาพ)

๔.๑/ผ๒-๐๒
๒-๐๒
บ บ๔.๑/ผ

...................................................................
ชื่อ ..............................................................................ชั้น ป.๓/.....เลขที่............
ให้นักเรียนนาภาพกิจกรรมในวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม มาติดลงในกรอบ
แล้วตอบคาถาม
ภาพที่ 1
(ติดภาพ)

คาถาม

: …………………………………………………………………………………………….
ที่มาของภาพ :…………………………………………………………………………………..
1. ภาพดั
ภาพดังกล่
งกล่าาวเป็
วเป็นนกิกิจจกรรมหรื
กรรมหรืออพิพิธธีกีกรรมเนื
รรมเนื่อ่องในวั
งในวันนสสาคัาคัญญวัวันนใดใดตรงกั
ตรงกับบวัวันนใดใด

วันดังกล่า2.วมีวัคนวามส
ญอย่
างไราคัญอย่างไร
ดังกล่าคัาวมี
ความส

3.
นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันนี้
3. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันนี้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓

ภาพที่ ๒
ภาพที่ ๓
(ติดภาพ)

(ติดภาพ)

ที่มาของภาพ : .........................................................................................................
ที่มาของภาพ : …………………………………………………………………………………………….

คาถาม

1. ภาพดังกล่าวเป็นกิจกรรมหรือพิธีกรรมเนื่องในวันสาคัญวันใด ตรงกับวันใด

2.
2. วัวันนดัดังงกล่
กล่าาวมี
วมีคความส
วามสาคั
าคัญญอย่
อย่าางไร
งไร

3. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันนี้
3. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันนี้

๑๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ภาพที่ ๓
(ติดภาพ)

คาถาม

ที่มาของภาพ : …………………………………………………………………………………………….
1. ภาพดังกล่าวเป็นกิจกรรมหรือพิธีกรรมเนื่องในวันสาคัญวันใด ตรงกับวันใด

2. วันดังกล่าวมีความสาคัญอย่างไร

3. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันนี้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕

★★★

ใบงานที่ ๐๔
เรือ่ ง บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนของฉัน

บ ๔.๑/ผ
บ ๔.๑/ผ
๓-๐๔๓-๐๔

ชื่อ – สกุล ............................................................................เลขที่............ชั้น ป.๓
คาชี้แจง นักเรียนสืบค้นข้อมูลบุคคลตัวอย่างในท้องถิ่นของนักเรียน จากนั้นนามาวิเคราะห์ แล้ว
ตอบคาถาม
ประวัติของ

คาถาม

ที่มา :

1. บุคคลที่สืบค้นมาคือใคร
2. บุคคลนี้เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างไรบ้าง

3. นักเรียนสามารถนาแบบอย่างของท่านไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง

๑๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แบบบันทึกบุคคลสาคัญในท้องถิ่น
.........................................................

ภาระงาน
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสารวจบุคคลในท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเองที่ชื่น
ชอบมา ๑ ท่าน และบันทึกข้อมูล
๒. ส่งตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

บุคคลสาคัญในท้องถิ่นหรือชุมชนของฉัน
บุคคลสาคัญในท้องถิ่นหรือชุมชนของฉัน คือ
...................................................................................................................
.....................................................................................................................
ผลงานที่สาคัญของท่านได้แก่
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือชุมชน คือ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ความรู้สึกที่ฉันมีต่อบุคคลท่านนี้คือ
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครือ่ งหมาย x ทับตัวอักษรหน้าคาตอบทีถ่ ูกต้อง
๑. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทีแ่ สดงความเป็นไทย
ก. วัฒนธรรมไทย
ข. ภาษาไทย
ค. ธงชาติไทย
ง. รูปร่างหน้าตา

๖. ประเพณีใดเป็นประเพณีของภาคเหนือ
ก. ประเพณีกินดอง
ข. ประเพณีบวชลูกแก้ว
ค. ประเพณีเทศน์มหาชาติ
ง. ประเพณีสารทเดือนสิบ

๒. ข้อใดคือลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
ครอบครัวไทย
ก. การซ้าเติม
ข. การพูดโกหก
ค. การช่วยกันทางานบ้าน
ง. การใช้อารมณ์เป็นที่ตงั้
๓. คุณธรรมใดทีค่ รอบครัวไทยมักปลูกฝังให้กบั
ลูกหลาน
ก. การคดโกง
ข. การแบ่งปัน
ค. การใช้อบุ าย
ง. การโต้เถียง
๔. ข้อใดคือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ
ก. หนังสือ
ข. รถยนต์
ค. มารยาทไทย
ง. คอมพิวเตอร์

๗. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายในการไปร่วม
ประเพณีทางศาสนา
ก. แต่งกายตามแฟชั่น
ข. แต่งกายตามความพอใจ
ค. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ง. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง
๘. สถานทูตไทยประจาต่างประเทศใช้สัญลักษณ์ใด
ที่แสดงความเป็นไทย
ก. วัฒนธรรมไทย
ข. ประเพณีไทย
ค. ปักธงชาติไทย
ง. ภาษาไทย
๙. การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวไทย มีลักษณะ
อย่างไร
ก. ใช้เหตุผล
ข. เลี้ยงตามใจ
ค. ต่างคนต่างอยู่
ง. ใช้ความรุนแรง
๑๐. กระแสวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายมีผลต่อ
วัฒนธรรมไทยในด้านใด
ก. เอาหาร
ข. ภาษา
ค. เครื่องแต่งกาย
ง. ถูกทุกข้อ

๕. ประเพณีใดช่วยส่งเสริมให้ลูกหลานแสดงความ
กตัญญูแก่ญาติผู้ใหญ่
ก. ประเพณีสงกรานต์
ข. ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ค. ประเพณีแรกนาขวัญ
ง. ประเพณีลอยกระทง

๑๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยยอยที่ ๒
สังคมนาอยู

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวตรงกับวันใด
ก. วันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี
ข. วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี
ค. วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี
ง. วันที่ ๑๐ ธันวาคม ของทุกปี
๒. วันพืชมงคลจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก. เพื่อระลึกถึงความสาคัญของข้าราชการ
ข. เพื่อระลึกถึงความสาคัญของเกษตรกร
ค. เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์ไทย
ง. เพื่อความสนุกสนาน
๓.วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนาตรงกับข้อใด
ก. วันวิสาขบูชา
ข. วันพืชมงคล
ค. วันรัฐธรรมนูญ
ง. วันปิยมหาราช
๔. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรใน
วันหยุดราชการที่สาคัญ
ก. ไปเที่ยวกับครอบครัว
ข. ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า
ค. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆที่จัดขึ้น
ง. พักผ่อนกับครอบครัวอยู่ที่บ้าน
๕. เพราะอะไรบางคนจึงมีพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตที่แตกต่างจากเรา
ก. อยู่ต่างท้องถิ่นกัน
ข. นับถือศาสนาต่างกัน
ค. มาจากครอบครัวที่ต่างกัน
ง. ถูกทุกข้อ

๖. การปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นก่อให้เกิดผลอย่างไร
ก. ท้องถิ่นวุ่นวาย
ข. ท้องถิ่นเจริญมั่งคั่ง
ค. คนในท้องถิ่นสามัคคีกัน
ง. คนในท้องถิ่นแตกแยกกัน
๗. ผู้ที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
ควรจะมีคุณลักษณะตามข้อใด
ก. มีฐานะดี
ข. มีชื่อเสียง
ค. เห็นแก่ตัว
ง. เห็นแก่ส่วนรวม
๘. คนเชื้อชาติใดที่นิยมใช้ตะเกียบรับประทาน
อาหาร
ก. ไทย
ข. อังกฤษ
ค. อินเดีย
ง. จีน
๙. ข้อใดคือประโยชน์ของการศึกษาผลงานของ
บุคคลในท้องถิ่น
ก. ได้แนวคิดในการดาเนินชีวิต
ข. ได้รับความสนุกสนาน
ค. ได้ความรู้ใหม่อาชีพใหม่
ง. ได้พบปะกับผู้คน
๑๐. ใครที่เป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น
ก. โหน่งเป็นครูในโรงเรียนของท้องถิ่น
ข. หนุ่มมีน้าใจต่อเพื่อนและญาติมิตร
ค. หนุ่ยบริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน
ง. น้องตั้งใจทางานจนร่ารวย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑



บัตรภาพ

ภาพการตักบาตร

ภาพการละหมาด

ภาพการไหว้

ภาพการจับมือ

ภาพการไปโบสถ์

ภาพการไปวัด

ที่มา : ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
1 2
ภาพที่ 3
3 4
ภาพที่ 4
5 6
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6

๒๒

http://www.siamrath.co.th/web/?q=node&page=146&p___=
http://www.chtuke.com/picture2652258
http://www.pdxmim.com/category/thailand
http://www.livekalasin.com/webboard/redirect.php?tid=687&goto=lastpost
http://www.livekalasin.com/webboard/viewthread.php?action=printable&tid=687
http://www.oknation.net/blog/sarattatham/2008/07/18/entry-1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★★★

บ บ๔.๒/ผ
๔.๒/ผ๑-๐๑
๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง พฤติกรรมในการดาเนินชีวิตของฉัน
……………………………………..
ชื่อ – สกุล ............................................................................เลขที่............ชั้น ป.๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตประจาวันของตนเอง
พฤติกรรม

การปฏิบัติ

1. การทักทาย
2. การทาความเคารพ
3. การรับประทานอาหาร
4. การใช้ภาษา
5. การปฏิบัติตามความเชื่อและ
ศาสนา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓

★★★

๔.๒/ผ๑-๐๒
๑-๐๒
บ บ๔.๒/ผ

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง พฤติกรรมในการดาเนินชีวิตของเพื่อนฉัน
……………………………………..

ชื่อ – สกุล ............................................................................เลขที่............ชั้น ป.๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตประจาวันของเพื่อน
เพื่อนชื่อ
พฤติกรรม
1. การทักทาย
2. การทาความเคารพ
3. การรับประทานอาหาร
4. การใช้ภาษา
5. การปฏิบัติตามความเชื่อและ
ศาสนา

๒๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

การปฏิบัติ

★★★

ใบงานที่ ๐๓

พฤติกรรมในการดาเนินชีวิต

บ ๔.๒/ผ ๑-๐๓
บ ๔.๒/ผ ๑-๐๓

……………………………………..

ชื่อ – สกุล ............................................................................เลขที่............ชั้น ป.๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายภาพและข้อความที่แสดงความแตกต่างกันของวิถีการดาเนินชีวิต
1.

 คาบรรยาย
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2.

 คาบรรยาย
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๕

3.

ภาษาถิ่นภาคกลาง

ภาษาถิ่นภาคเหนือ

“ขอเชิญมาเที่ยวบ้านฉันที่ภาคกลาง
ฉันจะพาไปรับประทานอาหารอร่อยๆ”

“ขอเจินมาแอ่วบ้านเฮาจาวเหนือ
มีของกิ๋นเป๋อเลอะขี้เต๋อราขะหนาด”

ภาษาถิ่นภาคอีสาน

ภาษาถิ่นภาคใต้

“เซินไปเที่ยวอีสานบ้านข่อย ข่อย
สิพาไปกินลาบก้อยแซบๆ”

“เชิญไปเที่ยวปักษ์ใต้บ้านฉาน
ของกินหรอยจังฮู้”



 คาบรรยาย
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4.

 คาบรรยาย
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๒๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้
เรื่อง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน
.......................................................

พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน
ชุมชนแต่ละชุมชน จะประกอบไปด้วยสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจานวนมาก สมาชิก
ในชุมชนแต่ละคนล้วนมีพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตที่หลากหลาย การที่สมาชิกในชุมชนจะอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขนั้น จะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตทั้งของตนเองและผู้ อื่น
เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ ดังตัวอย่างพฤติกรรมต่อไปนี้
๑. การทักทาย เป็นการไต่ถามถึงความเป็นอยู่หรือทุกข์สุขอย่างเป็นกันเอง วิธีการ
ทักทายแบบไทยนั้น ผูช้ ายจะกล
“สวัสสดีดีคครัรับบ”ผู
” ้หผูหญิญิงจะกล่
งจะกลาวค
าวคําว่าาวา“สวั
“สวัสดีสคดี่ะค”ะ”พร้พรอมทั
อมทั้งยกมื
้ง อ
ายจะกล่าวคํ
วคาาว่วา“สวั
ไหว้ออย่ไหว
างนอบน้
อม อม
ยกมื
อยางนอบน
การทาาความเคารพ
เป็นการแสดงความนอบน
การแสดงความนอบน้อมและให
มและให้เกียรติแกก่บุคคลอื่น การ
๒. การทํ
ความเคารพ เป
แสดงความเคารพมีหลายลั
กษณะ
เช่นเชการประนมมื
อ การไหว้
การแสดงความเคารพมี
หลายลั
กษณะ
น การประนมมื
อ การไหว
การกราบ การคานับ การถวายความเคารพ การที่จะแสดงความ
เคารพในลักษณะใดนั้น ต้องพิจารณาผู้ที่จะรับความเคารพด้วยว่า
อยู่ในฐานะเช่นใด หรือในโอกาสใด แล้วจึงแสดงความเคารพให้
ถูกต้องและเหมาะสม
๓. การปฏิบัติตามศาสนพิธี ปัจจุบันประเทศไทย
มีผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย รูปแบบในการปฏิบัติตามศาสนพิธีก็ย่อมแตกต่างกัน
ไปในแต่ละศาสนา อย่างไรก็ตามศาสนาทุกศาสนาย่อมสอนให้คน
ที่นับถือศาสนานั้นทาแต่ความดี และแม้จะมีพิธีกรรมทางศาสนา
ที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนย่อมสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคม
ได้อย่างเป็นสุข
๔. การรับประทานอาหาร ในสังคมที่หลากหลายย่อม
วามแตกต่างกัน เช
เช่น ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นภาคเหนือและ
และภาค
ทํทาาให้
ใหเกิดวัฒนธรรมการกินอาหารที่มีความแตกต
ภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อสวนใหญ
ะรับประทานข
าวเหนี
นอาหารหลั
ก และผู
าศัย่ในอยูใน
ตะวันออกเฉี
ยงเหนื
อส่วนใหญ่
จะรับจประทานข้
าวเหนี
ยวเป็ยนวเป
อาหารหลั
ก และผู
้ที่อาศัทยี่ออยู
ภาคกลางและภาคใต้ส่วนใหญ่จะรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลัก
๕. การใช้ภาษา จากความหลากหลายของผู้คนที่อาศัยอยู่ในสังคมและ
สภาพแวดล้อมก็มีส่วนสาคัญที่ทาให้รูปแบบภาษาที่ใช้พูดเพื่อสื่อสารกันนั้น มีความแตกต่างกัน
ออกไป ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยจึงมีรูปแบบภาษาถิ่นชุประจ
าภาคยโดยมี
รูปบนัแบบและส
ยง ๒๗
ดกิจกรรมการเรี
นรู (สําหรั
กเรียน) กลุมบูราเนี
ณาการ
ภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)
สาเหตุที่ทาให้พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนมีความแตกต่างกัน

ภาคกลางและภาคใต้ส่วนใหญ่จะรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลัก
๕. การใช้ภาษา จากความหลากหลายของผู้คนที่อาศัยอยู่ในสังคมและ
สภาพแวดล้อมก็มีส่วนสาคัญที่ทาให้รูปแบบภาษาที่ใช้พูดเพื่อสื่อสารกันนั้น มีความแตกต่างกัน
ออกไป ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยจึงมีรูปแบบภาษาถิ่นประจาภาค โดยมีรูปแบบและสาเนียง
ภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สาเหตุที่ทาให้พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนมีความแตกต่างกัน
๑. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกและช่วยให้การดาเนินชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกัน
๒. ลักษณะของสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้คนในแต่ละพื้นที่มีพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบเทือกเขาสูงที่มีอากาศหนาวนั้น จะสวม
เสื้อผ้าที่หนาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ส่วนผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบภาคกลางซึ่งมีอากาศอบอ้าวจะสวมใส่
เสื้อผ้าบาง ๆ เพื่อระบายความร้อน นอกจากนั้นลักษณะของสภาพแวดล้อม ยังส่งผลต่อการประกอบ
อาชีพ เช่น ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลจะประกอบอาชีพการประมง ผู้คนที่อาศัยอยู่
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นต้น
๓. รูปแบบของวัฒนธรรม ที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตของผู้คน เช่น ความศรัทธาในหลักคาสอนของศาสนาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมและการประกอบศาสนพิธีนั้นมีความหลากหลายไปในแต่ละความเชื่อ
..............................................................

๒๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

บ ๔.๒/ผ ๒-๐๔
บ ๔.๒/ผ ๒-๐๔

★★★

ใบงานที่ ๐๔

เรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
...................................................................
รายชื่อสมาชิก ๑ .............................................. ๒. ......................................................
๓ .............................................. ๔. ......................................................
คาชี้แจง ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม ให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
ทั้งที่บ้านและโรงเรียนมากลุ่มละ ๑ ตัวอย่าง พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องอย่างสันติวิธี
๒. ส่งตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ปัญหาที่พบ
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

วิธีการแก้ปัญหา
....................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๙

★★★

ใบงานที่ ๐๕



บบ ๔.๒/ผ
๔.๒/ผ ๒-๐๕
๒-๐๕

เรื่อง สาเหตุของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

รายชื่อสมาชิก ๑ .............................................. ๒. ......................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายภาพแสดงสาเหตุที่ทาให้พฤติกรรมการดาเนินชีวิตแตกต่างกัน
ภาพชุดที่ 1

คาบรรยาย
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
ภาพชุดที่ 2

 คาบรรยาย
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

ภาพชุดที่ 3

๓๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

 คาบรรยาย
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

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

ภาพชุดที่ 3

 คาบรรยาย
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
ภาพชุดที่ 4

 คาบรรยาย
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
ภาพชุดที่ 5

 คาบรรยาย
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๑

เพลงแรงสามัคคี
ร่วมใจไมตรีกนั เถิดพี่น้องไทย
ร่วมจิตกันไว้ชาติไทยจะรุ่งเรือง
ชาติประเทืองด้วยสามัคคี
ร่วมชีวีกันเป็นกาลัง
น้อตทิงนองนอย ชะ น้อตทิงนองนอย ๆ
กิจการใดใดสาเร็จดังใจ
เสริมสร้างชาติไทยให้อยู่ยืนยง
เกิดพลังเพราะสามัคคี
น้อตทิงนองนอย ชะ น้อตทิงนองนอย ๆ

……………………………………………….

๓๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ภาพประกอบ

ภาพวันวิสาขบูชา

ภาพวันจักรี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๓

ภาพวันฉัตรมงคล

ภาพวันสงกรานต์

ภาพวันพืชมงคล

๓๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ภาพวันพืชมงคล
★★★


ใบงานที่ ๐๖
ภาพวั
นพืชมงคล
เรื่อง วันหยุ
ดราชการที
เ่ กี่ยวกับชาติ

บบ๔.๒/ผ
๔.๒/ผ๓-๐๖
๓-๐๖

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

บ ๔.๒/ผ ๓-๐๖
ชื่อ – สกุล ............................................................................เลขที
.
่
...........ชั
้น ป.๓

ใบงานที่ ๐๖

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคาถาม

เรื่อง วันหยุดราชการทีเ่ กี่ยวกับชาติ
………………..............................……………………..

ชื่อ – สกุล ............................................................................เลขที่............ชั้น ป.๓

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคาถาม

คาถาม
1. ภาพดังกล่าวเป็นกิจกรรมหรือพิธีกรรมเนื่องในวันสาคัญวันใด
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ค...............................................................................................................................................................................
าถาม
2. ภาพดั
วันดังกล่
และเดืออนอะไร
1.
งกล่าวตรงกั
าวเป็นบกิวัจนกรรมหรื
พิธีกรรมเนื่องในวันสาคัญวันใด
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. วันดังกล่าวตรงกั
วมีความส
ญอย่าองไร
2.
บวันาคัและเดื
นอะไร
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4.
บัติตาคั
นอย่
างไรในวั
3. วันันกดัเรีงยกล่นควรปฏิ
าวมีความส
ญอย่
างไร นนี้
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
5. นักเรียนควรปฏิ
นมีความรูบ้สัตึกิตอย่
างไรกั
บวันดันงนีกล่
4.
นอย่
างไรในวั
้ าว
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
5. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับวันดังกล่าว
..........................................................................................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๕

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

๔.๒/ผ ๓-๐๗
๓-๐๗
★ ★ ★ บบ ๔.๒/ผ
ใบงานที่ ๐๗

เรื่อง วันหยุดราชการทีเ่ กี่ยวกับศาสนา
……………………………………..

ชื่อ – สกุล ............................................................................เลขที่............ชั้น ป.๓

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคาถาม



คาถาม
1. ภาพดังกล่าวเป็นกิจกรรมหรือพิธีกรรมเนื่องในวันสาคัญวันใด
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. วันดังกล่าวตรงกับวันและเดือนอะไร
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. วันดังกล่าวมีความสาคัญอย่างไร
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันนี้
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
5. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับวันดังกล่าว
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ใบงานที่ ๐๗

เรื่อง วันหยุดราชการทีเ่ กี่ยวกับศาสนา
๓๖

……………………………………..

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

บ ๔.๒/ผ ๓-๐๗

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
ชื่อ –ยนรูสกุ
............................................................................เลขที
่............ชั้น
หนวยการเรี
ที่ ๔ลคนดี
ศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคาถาม

ป.๓

.........................................
บ ๔.๒/ผ ๓-๐๘

★★★

ใบงานที่ ๐๘

เรื่อง วันหยุดราชการทีเ่ กี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์

บ ๔.๒/ผ ๓-๐๘

……………………………………..

ชื่อ – สกุล ............................................................................เลขที่............ชั้น ป.๓

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคาถาม

คาถาม
1. ภาพดังกล่าวเป็นกิจกรรมหรือพิธีกรรมเนื่องในวันสาคัญวันใด
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ...............
...............................................................................................................................................................................
2. วันดังกล่าวตรงกับวันและเดือนอะไร
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. วันดังกล่าวมีความสาคัญอย่างไร
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันนี้
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
5. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับวันดังกล่าว
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๗

คาถาม
1. ภาพดังกล่าวเป็นกิจกรรมหรือพิธีกรรมเนื่องในวันสาคัญวันใด
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. วันดังกล่าวตรงกับวันและเดือนอะไร
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. วันดังกล่าวมีความสาคัญอย่างไร
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันนี้
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
5. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับวันดังกล่าว
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

๓๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เพลงราวงวันลอยกระทง
คาร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล

ทานอง เอื้อ สุนทรสนาน

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้านองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมาราวง
ราวงวันลอยกระทง ราวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ
วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้านองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมาราวง
ราวงวันลอยกระทง ราวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ ฯ
..........................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๙

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวตรงกับวันใด
ก. วันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี
ข. วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี
ค. วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี
ง. วันที่ ๑๐ ธันวาคม ของทุกปี
๒. วันพืชมงคลจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก. เพื่อระลึกถึงความสาคัญของข้าราชการ
ข. เพื่อระลึกถึงความสาคัญของเกษตรกร
ค. เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์ไทย
ง. เพื่อความสนุกสนาน
๓. วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนาตรงกับข้อใด
ก. วันวิสาขบูชา
ข. วันพืชมงคล
ค. วันรัฐธรรมนูญ
ง. วันปิยมหาราช

๔๐

๖. การปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นก่อให้เกิดผลอย่างไร
ก. ท้องถิ่นวุ่นวาย
ข. ท้องถิ่นเจริญมั่งคั่ง
ค. คนในท้องถิ่นสามัคคีกัน
ง. คนในท้องถิ่นแตกแยกกัน
๗. ผู้ที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
ควรจะมีคุณลักษณะตามข้อใด
ก. มีฐานะดี
ข. มีชื่อเสียง
ค. เห็นแก่ตัว
ง. เห็นแก่ส่วนรวม
๘. คนเชื้อชาติใดที่นิยมใช้ตะเกียบรับประทาน
อาหาร
ก. ไทย
ข. อังกฤษ
ค. อินเดีย
ง. จีน

๔. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรใน
วันหยุดราชการที่สาคัญ
ก. ไปเที่ยวกับครอบครัว
ข. ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า
ค. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆที่จัดขึ้น
ง. พักผ่อนกับครอบครัวอยู่ที่บ้าน

๙. ข้อใดคือประโยชน์ของการศึกษาผลงานของ
บุคคลในท้องถิ่น
ก. ได้แนวคิดในการดาเนินชีวิต
ข. ได้รับความสนุกสนาน
ค. ได้ความรู้ใหม่อาชีพใหม่
ง. ได้พบปะกับผู้คน

๕. เพราะอะไรบางคนจึงมีพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตที่แตกต่างจากเรา
ก. อยู่ต่างท้องถิ่นกัน
ข. นับถือศาสนาต่างกัน
ค. มาจากครอบครัวที่ต่างกัน
ง. ถูกทุกข้อ

๑๐. ใครที่เป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น
ก. โหน่งเป็นครูในโรงเรียนของท้องถิ่น
ข. หนุ่มมีน้าใจต่อเพื่อนและญาติมิตร
ค. หนุ่ยบริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน
ง. น้องตั้งใจทางานจนร่ารวย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยยอยที่ ๓
วิถีประชาธิปไตย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๑

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าคาตอบทีถ่ ูกต้อง
๕. การลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน เป็นการ
๑. การปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยข้อใด
ออกเสียงแบบใด
ถูกต้อง
ก. การออกเสียงโดยมีมติของกลุ่ม
ก. ไม่แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้อื่น
ข. การเลือกตัวแทนออกเสียง
ข. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ค. การออกเสียงโดยตรง
ค. ชักจูงให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับตนเอง
ง. ถูกทุกข้อ
ง. ถูกทุกข้อ
๖. การเลือกประธานนักเรียนทาให้เกิดการ
๒. กิจกรรมประชาธิปไตย ตรงกับข้อใด
เปลี่ยนแปลงในข้อใด
ก. กิจกรรมที่ทาโดยข้าราชการ
ก. การเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้าน
ข. กิจกรรมที่ทาโดยผู้มีอานาจ
ข. การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน
ค. กิจกรรมที่ทาเพื่อผู้มีอานาจ
ค. การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
ง. กิจกรรมที่คนส่วนมากมีส่วนร่วม
ง. การเปลี่ยนแปลงในตาบล
๓. ในการเลือกตัวแทนออกเสียงนักเรียนควรเลือก
๗. การออกเสียงกรณีใดที่ควรใช้วิธีการเลือกตัวแทน
บุคคลที่มีลักษณะอย่างไร
ออกเสียง
ก. คนที่สนิทกับเรามากที่สุด
ก. การยกมือแสดงความคิดเห็น
ข. คนที่พูดจาเก่ง
ข. การประชุมสมาชิกของห้องเรียน
ค. คนที่มีฐานะร่ารวย
ค. การลงมติเรื่องสาคัญของโรงเรียน
ง. คนมีความสามารถ เสียสละต่อส่วนรวม
ง. การเลือกตัวแทนห้องเรียนเพื่อไปออกเสียง
สาคัญ ๆ ของโรงเรียน
๔. การปฏิบัติในข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๘. การรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ประชาธิปไตย
เปลี่ยนแปลงในชุมชนก่อให้เกิดผลอย่างไร
ก. แดงทาการบ้าน
ก. ไม่สามารถหาข้อยุติของเรื่องได้
ข. ฟ้าไปเรียนหนังสือ
ข. มีการยอมรับการตัดสินใจร่วมกัน
ค. ดาแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน
ค. เกิดการได้เปรียบ
ง. เขียวซ่อมบ้านของตนเอง
ง. เกิดการเสียเปรียบ
๙. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตัดสินใจ
๑๐. เราจะทาให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ของสมาชิกในชุมชน
ได้อย่างไร
ก. การเปลี่ยนครูประจาชั้น
ก. ช่วยกันทาความสะอาด
ข. ประธานนักเรียนคนใหม่
ข. ช่วยกันหาวิธีพัฒนาโรงเรียน
ค. สมาชิกสภาเทศบาลคนใหม่
ค. เลือกประธานนักเรียนที่เป็นคนดี
ง. ผู้อานวยการโรงเรียนคนใหม่
ง. ถูกทุกข้อ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๓

★★★

ใบงานที่ ๐๑



๔.๓/ผ๑-๐๑
๑-๐๑
บ บ๔.๓/ผ

เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน
………………………………………………………..

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ เรือ่ ง บุคคลผู้มีบทบาทหน้าทีส่ าคัญในชุมชน มีใคร
บ้าง แต่ละคนทาหน้าทีอ่ ย่างไร พร้อมทั้งตกแต่งใบงานให้สวยงาม

บุคคลผู้มีบทบาทหน้าที่
สาคัญในชุมชน

๔๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)



บ ๔.๓/ผ
★★
★ บ๑-๐๒
๔.๓/ผ ๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย
………………………………………………..…………………………..

รายชื่อสมาชิก ๑ .......................................................... ๒. ......................................................................
๓ .......................................................... ๔. .....................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายภาพแสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย
1.

 คาบรรยาย
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2.

 คาบรรยาย
............................................................................................................................. .........................................
...................................................................................................................................................................................
3.

 คาบรรยาย
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๕

4.

 คาบรรยาย
............................................................................................................................. ........................................
...................................................................................................................................................................................
5.

 คาบรรยาย
............................................................................................................................. .......................................
...................................................................................................................................................................................
บทสรุป
 นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๔๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★★★

ใบงานที่ ๐๓



บ บ๔.๓/ผ
๔.๓/ผ๑-๐๓
๑-๐๓

เรื่อง อานาจหน้าที่ผู้บริหารงานโรงเรียน
คาชี้แจง ให้นักเรียนจัดทาแผนภูมิบทบาท หน้าที่ของบุคคลต่อไปนี้ และนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน

ผู้อานวยการโรงเรียน

มีหน้าที่

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

รองผู้อางนวยการโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ

มีหน้าที่

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

รองผู้อานวยการโรงเรียน
ฝ่ายปกครอง

มีหน้าที่

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๗

★★★

ใบงานที่ ๐๔



บบ๔.๓/ผ
๔.๓/ผ๑-๐๔
๑-๐๔

เรื่อง ผู้มีบทบาท อานาจตัดสินในการตัดสินใจในชุมชน
..................................................

คาชี้แจง ให้นักเรียนจาแนกผู้มีบทบาทและอานาจในการตัดสินใจในชุมชนต่อไปนี้

ดูแลชุมชนหรือท้องถิ่น

ประสานงานกับรัฐและเอกชนช่วยกันพัฒนา
ท้องถิ่น

ปกครองดูแลประชาชนใน

ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกพัฒนาตาบล

ตาบล
เป็นผู้นาของหมู่บ้าน

ดูแลประชาชนในหมู่บ้าน

๑. ผู้นาชุมชนหรือท้องถิ่น
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
๒. กานัน
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
๓. ผู้ใหญ่บ้าน
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

๔๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย
กิจกรรมประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดาเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความ
เสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคน
มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอานาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
กิจกรรมประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงประชาธิปไตย โดยทุกคนต้องมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและทากิจกรรม โดยยึดถือเสียงข้างมาก มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ร่วม
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ยอมรับเสียงข้างมาก ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
เช่น การทางานกลุ่ม สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มจะต้ องร่วมกันเลือกหัวหน้ากลุ่ม ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกลุ่ม ร่วมกันตัดสินใจ โดยฟังเสียงข้างมาก ร่วมมือกันทางานจน
สาเร็จ โดยผู้ที่จะทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี จะต้องมีลักษณะที่เป็นประชาธิปไตย ได้แก่
๑. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๒. ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจและร่วมปฏิบัติกิจกรรม
๓. ตัดสินใจและปฏิบัติกิจกรรมโดยยึดเสียงข้างมาก
๔. ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
๕. มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
๖. ยอมรับข้อตกลงของคนส่วนใหญ่
ผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตยนั้น จะสามารถทางานหรือกิจกรรมประชาธิปไตยใน
ครอบครัวและโรงเรียนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๙

ใบความรู้ที่ ๒
เรื่อง ผูม้ ีบทบาท อานาจในการตัดสินใจในโรงเรียน
.............................................
โรงเรียน คือ สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ในโรงเรียนมี
บุคคลต่าง ๆ มากมาย เช่น ผู้อานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน ภารโรง แต่ละคนที่อยู่
ในโรงเรียนต่างก็มีบทบาทหน้าที่ต่างกันออกไป
ผู้มีบทบาทอานาจในการตัดสินใจในโรงเรียน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
ผู้อานวยการโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ควบคุมการบริหารภายในโรงเรียน ดูแลครูและ
นักเรียน มีอานาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆในโรงเรียน โดยมีรองผู้อานวยการ
ฝ่ายต่าง ๆ คอยช่วยเหลืองานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายปกครอง

๕๐

อานาจหน้าที่
ดูแลบริหารงานในโรงเรียน
ดูแลการสอนของครู
ดูแลความประพฤติของนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๓
ใบความรู้ที่ ๓
เรื่อปงไตยในครอบครั
กิจกรรมประชาธิ
เรื่อง กิจกรรมประชาธิ
ว ปไตยในครอบครัว

ใบค
เรื่อง กิจกรรมประ

.................
ครอบครัวเป็นสังคมที่ใกล้ตัวเรามาก
..........................................
..........................................
ครอบครั
วเป็นสั่สงุดคมที
กล้ากิ
ตัวจเรามากที
่สุด ที่จะทากิจกรรมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย มีการแบ่งหน้าที่ แสดงความค
ครอบครัวเป็นสังคมที่ใกล้
ตัวเรามากที
ที่จ่ใะท
กรรมตามกระบวนการ
ดความภูมจิใจและมี
วามสุขกับการทากิจกรร
มีการแบ่ดงเห็หน้น าทีและร่
่ แสดงความคิ
เห็น และร่วจมมืซึอ่งททุากิ
จเกิ
กรรมจนเสร็
ซึ่งทุกคคนจะ
ประชาธิปไตย มีการแบ่ประชาธิ
งหน้าทีป่ ไตย
แสดงความคิ
วมมือทากิดจกรรมจนเสร็
กคนจะ
เกิดความภู
มิใจและมี
ความสุขกับการท
กิจกรรมประชาธิปไตย ทุกครอบคร
กิดความภูมิใจและมีความสุ
ขกับการท
ากิจกรรมในครอบครั
ว ากิจกรรมในครอบครัว
ปไตย วทุมมื
กครอบครั
อกันเช่ทนากิจกรรมต่าง ๆ๑.ได้แบ่เช่งหน้
น าที่ความรับผิดชอบในค
กิจกรรมประชาธิปไตย กิทุจกกรรมประชาธิ
ครอบครัวสามารถร่
อกันทากิวจสามารถร่
กรรมต่าวง มมื
ๆ ได้
แบ่งหน้าที่ความรั
น แม่ทาอาหาร
าสวนปลู
าผัก น้กผัอกงกวาดถูบ้าน เป็นต้น
๑. แบ่งหน้าที่ความรับผิ๑.ดชอบในครอบครั
ว บเช่ผินดชอบในครอบครั
แม่ทาอาหาร พ่ว อเช่
ทาสวนปลู
กผักพี่ช่วยพ่พ่อทรดน้
พี่ช่วยพ่บอรดน้
๒. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ
พี่ช่วยพ่อรดน้าผัก น้องกวาดถู
้าน าผั
เป็นกต้นน้องกวาดถูบ้าน เป็นต้น
๒. รั้อบื่นฟัและแสดงความคิ
งความคิดเห็นของผู
และแสดงความคิ
นอย่าองมี
เหตุผล เช่น การเลื
การเลืออกกดูรายการโทรทัศน์ ก
๒. รับฟังความคิดเห็นของผู
ดเห็้อนื่นอย่
างมีเหตุผล เช่ดนเห็การเลื
กรายการอาหาร
อกดูรายการโทรทั
ศน์ ่ยการเลื
๓. การยอมรับเสียงข้างมาก เช่น
รายการอาหาร การเลือรายการอาหาร
กดูรายการโทรทัการเลื
ศน์ การเลื
อกสถานที่ไปเที
ว อกสถานที่ไปเที่ยว
๓. การยอมรั
บเสียกงข้
งมาก เลืเช่อนกไปเที
สมาชิ
กส่วนใหญ่
ลือตกไปเที
แม่ต้องเพราะลูก ๆ ชอบและจ
ใจไปเทีพ่่ยอวทะเล
๓. การยอมรับเสียงข้างมาก
เช่น สมาชิ
ส่วานใหญ่
่ยวทะเล
พ่อเแม่
้องตัดสิ่ยนวทะเล
ดสินใจไปเที
่ยวทะเล เพราะลู
ๆ ชอบและจะท
๔. การให้ความร่วมมือในการทาก
ตัดสินใจไปเที่ยวทะเล ตัเพราะลู
ก ๆ ชอบและจะท
าให้คกรอบครั
วมีความสุขาให้ครอบครัวมีความสุข
๔. การให้
ากิจกรรม่ยวทะเล
เช่น เมืทุ่อกตกลงไปเที
ทุก้อคนต้
อง นน้า เตรียมนาอาหา
นเตรียมเสื
ผ้าไปเล่
๔. การให้ความร่วมมือในการท
ากิคจวามร่
กรรมวมมื
เช่อนในการท
เมื่อตกลงไปเที
คนต้อช่ง วยกั่ยวทะเล
ช่วนยกั
ผ้าไปเล่นน้บา ประทาน
เตรียมนาอาหารไปรั
ช่วยกันเตรียมเสื้อผ้าไปเล่
น้านเตรี
เตรียยมเสื
มน้อาอาหารไปรั
เตรียม บประทาน เตรียม กล้องถ่ายรูป สอบถามเส้นทางที่จะไป โดยแบ
กล้นอทางที
งถ่ายรู่จปะไปสอบถามเส้
นทางที
กล้องถ่ายรูป สอบถามเส้
โดยแบ่งหน้
าที่กัน่จทะไป
า โดยแบ่งหน้าที่กันทา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๑

ใบความรูที่ ๔
เรื่อง ผูมีบทบาทและอํานาจในการตัดสินใจในชุมชน
……………………………………………….
บทบาทและอํานาจในการตัดสินใจในชุมชน

ชุมชน หมายถึง ที่อยูอาศัยของครอบครัวตาง ๆ มีสมาชิกอาศัยอยูรวมกันจํานวน
มาก และตองอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน และในแตละชุมชนจะมีบุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
ตาง ๆ ดังนี้
๑. ผูนําชุมชนหรือทองถิ่น เชน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหาร
สวนตําบล นายกเทศมนตรี เปนตน ซึ่งมีบทบาทในการดูแลชุมชนหรือทองถิ่น รวมถึง
ประสานงานขอความรวมมือกับรัฐและเอกชนในการชวยกันพัฒนาทองถิ่นในดานตาง ๆ เชน
การสรางถนน ไฟฟา นํ้าประปา และชวยเหลือทางสาธารณสุข
๒. กํานัน เปนบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งใหเปนผูนําของตําบล มีบทบาทหนาที่
ปกครองดูแลประชาชนในตําบล ชวยเหลือและอํานวยความสะดวก พัฒนาตําบลนั้น ๆ ให
เจริญขึ้น
๓. ผูใหญบาน เปนบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งใหเปนผูนําของหมูบานนั้น ๆ มีบทบาท
หนาที่ดูแลประชาชนในหมูบาน และชวยเหลือสรางความเจริญแกหมูบานของตน

๕๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เกมจับคู่
จุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของบุคคลต่าง ๆ ในสังคม
อุปกรณ์
รคา (รักษาคนไข
ษาคนไข้, บคนร้
าย,แลลู
, เรียนหนั
งสืองสื, ออบรมสั
๑. บัตรคํ
จับคนร
าย, ดูกแบ้ลลูาน,
กบแสดงธรรม
าน, แสดงธรรม,
เรียนหนั
, อบรม่ง
สั่งสอน)
สอน)
๒. บัตรภาพ (ภาพครู, ภาพนักเรียน, ภาพพระสงฆ
ภาพผู้ใใหญ่
หญบบ้าาน,น, ภาพ
ภาพพระสงฆ์, ภาพแพทย
ภาพแพทย์, ภาพผู
ภาพตํารวจ)
ตารวจ)
วิธีการเล่น
๑. ผู้เล่นเกมยืนเข้าแถว นับ ๑–๑๐ ต่อกันไปเรียงตามลาดับ ผู้ที่ได้เลขคี่ก้าวมา
ด้านหน้า ๑ ก้าวมาดผู้ทานหน
ี่ได้เลขคู
า ๑่ยืนกอยู
าว่กับผูทีท่ ี่ไดเลขคูยืนอยูกับที่
๒. ครูแจกบัตรภาพให้แก่แถวเลขคี่ โดยปิดบัตรเข้าที่ลาตัว
๓. ครูแจกบัตรคาให้แก่แถวเลขคู่ โดยยังไม่ให้เปิดดู
๔. ครูแจ้งกติกาว่า ผู้เล่นทุกคนห้ามส่งเสียง เมื่อได้ยินสัญญาณให้ทุกคนหาคู่ โดย
การชูภาพหรือบัตโดยการชู
รคาให้ทภุกาพหรื
คนดู อแล้
จึงไปจั
่กัน ใครเสร็
ก่อนให้
บัตวรคํ
าใหทบุกคูคนดู
แลวจึงจไปจั
บคูกนันั่งลงใครเสร็จกอนใหนั่งลง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๓

เพลงตบแผละฝึกสติ
ตบแผละ ตบแตะ ตบแผละ ปากใจตรงกันนั่นแหละ
เรามาลองฝึกกัน จิตกาย สัมพันธ์กับปาก ตบแผละ

การทาท่าทางประกอบเพลง “ตบแผละฝึกสติ”
วิธีการฝึก ให้นักเรียนจับคู่หันหน้าเข้าหากัน
จังหวะที่ ๑ ตบมือของตนเอง (ตบ)
จังหวะที่ ๒ ตบเข่าของตนเอง (แผละ)
จังหวะที่ ๓ ตบมือ (ตบ)
จังหวะที่ ๔ แบมือทั้งสองให้แตะมือเพื่อน (แตะ/แผละ)
จังหวะที่ ๕ ตบมือ (ตบ)
จังหวะที่ ๖ ฯลฯ

๕๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★★★

ใบงานที่ ๐๕

บ ๔.๓/ผ ๒-๐๕
บ ๔.๓/ผ ๒-๐๕



เรื่อง ลักษณะของตัวแทนในชั้นเรียนและโรงเรียน
...................................................................

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

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้

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

๑. นักเรียนคิดว่า การมีหัวหน้าห้องมีผลดี
หรือมีประโยชน์อย่างไร

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

๒. นักเรียนคิดว่า การมีประธานนักเรียน
มีผลดีหรือมีประโยชน์อย่างไร

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

๓. นักเรียนคิดว่า การมีคณะกรรมการ
ห้องเรียนหรือโรงเรียนมีประโยชน์อย่างไร

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๕

แผนผังความคิด
วิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสม

รายชื่อสมาชิก ๑ .............................................. ๒. ......................................................
๓ .............................................. ๔. ......................................................
ภาระงาน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังความคิดแสดงวิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยให้ออกแบบแผนผังพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม

๕๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
.........................................................
การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน จะต้องปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่ง
จะทาให้เราสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ที่นักเรียนสามารถร่วมมือกันทากิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น
๑. การเลือกหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าห้อง หรือประธานนักเรียน โดยทุกคนมีส่วนร่วมเสนอชื่อ และ
ตัดสินเลือกคนที่ได้คะแนนมากที่สุด
๒. การร่วมกันทางานกลุ่ม มีการเลือกหัวหน้ากลุ่ม หรือประธานกลุ่ม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ รับฟัง
ความคิดเห็นของเพื่อน ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ยอมรับเสียงข้างมาก และร่วมมือ
กันทากิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจนงานสาเร็จ และร่วมแสดงความยินดีกิจกรรมตาม
กระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทา
กิจกรรมโดยใช้เสียงข้างมาก ซึ่งถือว่าทุกคนมีความสาคัญ
...................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๗

กิจกรรมประชาธิปไตยบนต้นไม้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนบอกบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ในครอบครัวและสถาบันการศึกษาได้
วัสดุอุปกรณ์
๑. กระดาษบรู๊ฟ ๒ แผ่น เขียนเป็นภาพโครงร่างของต้นไม้
๒. กระดาษสีที่ตัดเป็นรูปใบไม้เท่ากับจานวนนักเรียน จานวน ๔ สี (สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง
สีชมพู)
๓. กาวน้า หรือ กาวลาเท็กซ์
๔. กรรไกร สาหรับตัดกระดาษ ( ๒ คน ต่อ ๑ อัน)
เวลาการจัดกิจกรรม ๓๐ นาที
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๑ กลุ่ม จานวนเท่า ๆ กัน
๒. ผู้นากิจกรรมชี้แจงกิจกรรมดังนี้
๒.๑ ผู้นากิจกรรมชี้แจงว่าต้นไม้ต้นที่ ๑ ชื่อ“ต้นไม้ครอบครัว” ให้นักเรียนกลุ่มที่ ๑
แต่ละคน คิดว่า “เราจะเสริมสร้างประชาธิปไตยในครอบครัวของเราอย่างไร” แล้วให้เขียนคาตอบ
ที่นักเรียนคิดว่าสาคัญที่สุด บนใบไม้จาลองที่วิทยากรแจกให้ เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้เจ้าตัวอ่านดังๆ
แล้วนาใบไม้ไปติดด้วยตนเองที่ภาพต้นไม้ครอบครัวให้สวยงาม
๒.๒ ผู้นากิจกรรมชี้แจงว่า ต้นไม้ต้นที่ ๒ ชื่อ “ต้นไม้สถาบันการศึกษา” ให้
นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มที่ ๒ คิดว่า “เราจะเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนของเราได้อย่างไร”
แล้วให้เขียนคาตอบที่สมาชิกแต่ละคนคิดว่าสาคัญที่สุด ๑ คาตอบ บนใบไม้จาลองที่ผู้นากิจกรรม
แจกให้ เมื่อเขียนเสร็จแล้วอ่านดังๆ แล้วนาใบไม้ไปติดด้วยตนเองที่ภาพต้นไม้สถาบันการศึกษาให้
สวยงาม
๒.๓ ให้ทั้ง ๒ กลุ่มตกลงกันว่าจะเลือกต้นไม้ต้นใดใน ๒ ต้น
๓. ผู้นากิจกรรมแจกใบไม้จาลอง ปากกา และกระดาษกาวที่ตัดเป็นชิ้นให้แต่ละกลุ่ม
(ใบไม้ ๑ ใบ ต่อผู้เข้าอบรม ๑ คน) แล้วให้ทุกคนเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้
๔. เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ทุกคนอ่านสิ่งที่ตนเองเขียนดังๆ เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มฟังจากนั้น
ให้รวมกลุ่มสิ่งที่เขียนเหมือนกันหรือคล้ายกันไว้ด้วยกัน
๕. ให้นักเรียนทั้ง ๒ กลุ่มวาดภาพโครงร่างต้นไม้ (ต้นไม้ไม่มีใบ มีเฉพาะกิ่ง) ที่กลุ่มเลือก
ไว้แล้วลงบนกระดาษบรู๊ฟที่แจกให้ จากนั้นนาใบไม้ที่เขียนข้อความที่เหมือนกันไปติดไว้ที่กิ่ง
เดียวกัน
๕๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ต้นไม้

๖. ให้นักเรียนทั้ง ๒ กลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยแลกภาพต้นไม้กันอ่านข้อความบน

๗. ตัวแทนนักเรียนทั้ง ๒ กลุ่มนาผลงานไปติดไว้ที่หน้าห้องโดยให้ห่างกัน ๓ เมตร แล้วให้
ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานทีละกลุ่ม
๘. ผู้นากิจกรรมใช้คาถามนาสรุป: ต้นไม้ต้นไหนมีความสาคัญมากกว่ากัน ?
จากนั้นผู้นากิจกรรมสรุปเชื่อมโยงให้เห็นว่า ครอบครัวและโรงเรียนก็เปรียบเสมือนต้นไม้ของเราทั้ง
๒ ต้นนี้ ถ้าเราบารุงดูแลอย่างดีต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามให้ดอกให้ผลเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไป
เช่นเดียวกัน ถ้ารวมพลังช่วยสร้างสรรค์ประชาธิปไตยทั้งในครอบครัวและในโรงเรียนครอบครัวเรา
ก็จะอบอุ่น โรงเรียนของเราก็จะนาอยู่จากนั้นให้นักเรียนทุกคนเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้
คาถามสะท้อนคิด
๑. คาถามที่ ๑ “ เราจะเสริมสร้างประชาธิปไตยในครอบครัวของเราอย่างไร”
๒. คาถามที่ ๒ “เราจะเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนของเราอย่างไร”
..............................................

ที่มา : เอกสารการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๙

★★★

บ ๔.๓/ผ ๓-๐๖

ใบงานที่ ๐๖
เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตยในชุมชน

บ ๔.๓/ผ ๓-๐๖


คาชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันระดมสมองจาแนกลักษณะของการออกเสียงโดยตรงและการ
เลือกตัวแทนออกเสียง
*
*
*
*
*
*
*

การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง
การเลือกตั้งประธานนักเรียน
การเลือกตัวแทนห้องเพื่อประชุมจัดกิจกรรม
การเลือกตัวแทนชาวบ้านเพื่อเข้าร่วมตัดสินใจเรื่องการพัฒนาหมู่บ้าน
ตัวแทนชาวบ้านยกมือเห็นด้วยที่จะทาโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

การออกเสียงโดยตรง

๖๐

การเลือกตัวแทนออกเสียง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู
ใบความรู
้ที่ ๑ ้ที่ ๑
่อง การออกเสี
ยงในชั
เรียนและโรงเรี
เรื่องเรืการออกเสี
ยงในชั
น้ เรียน้ นและโรงเรี
ยน ยน
……………………………………..
……………………………………..

การออกเสี
ยงในชั
เรียนและโรงเรี
การออกเสี
ยงในชั
้นเรีย้นนและโรงเรี
ยน ยน
เรียนและโรงเรี
ยน ประกอบด้
วยสมาชิ
กหลายคนที
นมีกากิ
ารท
ากิจกรรม
ในชั้นในชั
เรีย้นนและโรงเรี
ยน ประกอบด้
วยสมาชิ
กหลายคนที
่มาอยู่ม่ราอยู
่วมกั่รน่วมีมกัการท
จกรรม
น จนาเป็
นต้ตอัวงมี
ตัวแทนมาด
นการตั
ดสินใจในการท
ากิจกรรมต่
ร่วมกัร่นวมกัจาเป็
ต้องมี
แทนมาด
าเนินาเนิ
การตั
ดสินใจในการท
ากิจกรรมต่
าง ๆ าง ๆ
ลักษณะของตั
วแทนการออกเสี
ยงในชั
เรียนและโรงเรี
มีหลายลั
๑. ลัก๑.ษณะของตั
วแทนการออกเสี
ยงในชั
้นเรีย้นนและโรงเรี
ยน มียนหลายลั
กษณะกษณะ
เช่น เช่น
นผู้ทาาหน้
าที่ประสานงานระหว่
ครู และคอยดู
แลความ
๑.๑ ๑.๑
หัวหน้หัาวห้หน้
องาห้เป็องนผูเป็้ทาหน้
ที่ประสานงานระหว่
างนักาเรีงนัยกนกัเรีบยคุนกัณบครูคุณและคอยดู
แลความ
บร้อยภายในห้
สงบเรีสงบเรี
ยบร้อยยภายในห้
องเรียอนงเรียน
ประธานนั
นผู้ทาาหน้
าที่ประสานงานระหว่
ครูแวละช่
ยส่มงเสริม
๑.๒ ๑.๒
ประธานนั
กเรียกนเรีเป็ยน ผูเป็้ทาหน้
ที่ประสานงานระหว่
างนักาเรีงนัยกนกัเรีบยคุนกัณบครูคุแณละช่
ยส่งวเสริ
นโยบายที
่เป็นประโยชน์
ของโรงเรี
เกิดความเป็
นระเบี
ีกทั้งกระตุ
นโยบายที
่เป็นประโยชน์
ของโรงเรี
ยน เพืยน่อให้เพืเ่อกิให้
ดความเป็
นระเบี
ยบเรียยบเรี
บร้อยยบร้น่อายอยูน่่อาีกอยูทั้ง่อกระตุ
้นให้ ้นให้
กเรีสย่วนมี
นร่วมในการพั
ฒนาโรงเรี
นักเรีนัยนมี
นร่สว่วมในการพั
ฒนาโรงเรี
ยน ยน
คณะกรรมการห้
งเรียอนหรื
อโรงเรี
ยนนผูเป็้ที่มนีสผู่ว้ทนช่
ี่มีสว่วยในการท
นช่วยในการท
ง ๆ ของ
๑.๓ ๑.๓
คณะกรรมการห้
องเรียอนหรื
โรงเรี
ยน เป็
างานด้างานด้
านต่าางนต่ๆ าของ
าห้อองหรื
อประธานนั
เช่น คณะกรรมการด้
นวิชาการ
หัวหน้หัาวห้หน้
องหรื
ประธานนั
กเรียนกเรีเช่ยน คณะกรรมการด้
านวิชาาการ
วิธีกอารเลื
กตัวแทนอย่
กต้องและเหมาะสมการเลื
กตัวแทนในชั
เรียนและโรงเรี
ยน ควรยึ
๒. วิ๒.ธีการเลื
กตัวอแทนอย่
างถูกาต้งถูองและเหมาะสมการเลื
อกตัวอแทนในชั
้นเรีย้นนและโรงเรี
ยน ควรยึ
ด ด
ตามแนวทางของระบอบประชาธิ
ตามแนวทางของระบอบประชาธิ
ปไตยปไตย
ซึ่งมีวซึิธ่งีกมีารวิธดัีกงารนี้ ดังนี้
การออกเสี
ยงโดยตรง
เป็นการให้
เรีกยคนได้
นทุกคนได้
มีสว่วมในการออกเสี
นร่วมในการออกเสี
๒.๑ ๒.๑
การออกเสี
ยงโดยตรง
เป็นการให้
นักเรีนยักนทุ
มีส่วนร่
ยงเลืยองเลื
กผู้ทอี่ กผู้ที่
อาสามาเป็
นหัาวห้หน้
อง ประธานนั
ยนอคณะกรรมการนั
หรือคณะกรรมการนั
ยน โดยพิ
จารณาจากคุ
อาสามาเป็
นหัวหน้
องาห้ประธานนั
กเรียกนเรีหรื
กเรียกนเรีโดยพิ
จารณาจากคุ
ณสมบัณตสมบั
ิ ติ
ที่เหมาะสมเมื
่อนับผลการลงคะแนนแล้
้สมัครคนใดได้
คะแนนเสี
ยงมากที
ุดก็จระได้
รับการคั
ที่เหมาะสมเมื
่อนับผลการลงคะแนนแล้
ว ผู้สวมัคผูรคนใดได้
คะแนนเสี
ยงมากที
่สุดก็จ่สะได้
ับการคั
ดเลือดกเลือก
นหัาวห้หน้
อง ประธานนั
ยน่อเข้เพืามาท
่อเข้าาหน้
มาทาาหน้
าที่ตาแหน่
ามตาแหน่
ให้เป็ให้
นหัเวป็หน้
องาห้ประธานนั
กเรียนกเรีเพื
ที่ตามต
งที่ได้งรทีับ่ได้รับ
กตัวแทนออกเสี
เป็นการเลื
กตัวแทนกลุ
่มไปออกเสี
ดสิน่อใจเรื
๒.๒ ๒.๒
การเลืการเลื
อกตัวอแทนออกเสี
ยง เป็ยงนการเลื
อกตัวอแทนกลุ
่มไปออกเสี
ยงหรืยองหรื
ตัดสิอนตัใจเรื
งใด่องใด
เรื่อ่งงหนึ
่งแทนคนส่
วนใหญ่
่งตัวแทนจะเป็
ผู้ ที่วคนใหญ่
นส่ วนใหญ่
น ว่า เหมาะสมที
่ จะทาาหน้
เรื่องหนึ
แทนคนส่
วนใหญ่
ซึ่งตัวซึแทนจะเป็
นผู้ ที่นคนส่
เห็น ว่เาห็เหมาะสมที
่ จะทาหน้
ที่ เป็านที่ เป็ น
ตัวแทนในการท
ากิจกรรมร่
้อื่นน เช่การเลื
น การเลื
กตัวแทนกลุ
่มออกมารายงานหน้
ตัวแทนในการท
ากิจกรรมร่
วมกับวผูมกั้อื่นบผูเช่
อกตัวอแทนกลุ
่มออกมารายงานหน้
าชั้น าชั้น
๓. การเปลี
่ยนแปลงในชั
เรียนและโรงเรี
ดขึ่อ้นให้
เพืก่อารปฏิ
ให้การปฏิ
ัติกิจกรรมในชั
เรียนและ
๓. การเปลี
่ยนแปลงในชั
้นเรีย้นนและโรงเรี
ยน ยเกินดขึเกิ้นเพื
บัติกิจบกรรมในชั
้นเรีย้นนและ
ยนดนาเนิ
อย่างราบรื
่น และเกิ
ดการพั
งเกิดตผลดี
ต่อสมาชิ
โรงเรีโรงเรี
ยนดาเนิ
ไปได้นไปได้
อย่างราบรื
่น และเกิ
ดการพั
ฒนาซึฒ่งนาซึ
จะบั่งงจะบั
เกิดผลดี
่อสมาชิ
ก ก
การเปลี
่ยนแปลงในชั
แก่ การเปลี
นหัาวกลุ
หน้่มากลุการเปลี
่ม การเปลี
นหัาวห้หน้
าห้อ่ งเมื่อ
๓.๑ ๓.๑
การเปลี
่ยนแปลงในชั
้นเรีย้นเรีได้ยนแก่ได้การเปลี
่ยนหัว่ยหน้
่ยนหัว่ยหน้
องเมื
มีกอารเลื
กตัวแทนที
่เหมาะสมมาท
่ ย่าให้
อมทเกิาให้
เกิดการเปลี
่ยนแปลงที
มีผู้ทาาหน้
มีการเลื
กตัวอแทนที
่เหมาะสมมาท
าหน้าาหน้
ที่ ย่าอทีมท
ดการเปลี
่ยนแปลงที
่ดี เช่่ดนี เช่มีผนู้ทาหน้
ที่เป็านที่เป็น
ตัวแทนประสานงานระหว่
กับสมาชิ
ตัวแทนประสานงานระหว่
างครูากงครู
ับสมาชิ
กในชัก้นในชั
เรีย้นเรียน
การเปลี
่ยนแปลงในโรงเรี
แก่ การเปลี
่ยนประธานนั
น การเปลี
๓.๒ ๓.๒
การเปลี
่ยนแปลงในโรงเรี
ยน ได้ยนแก่ได้การเปลี
่ยนประธานนั
กเรียกนเรียการเปลี
่ยน ่ยน
ผู้อานวยการโรงเรี
มีกอารเลื
กตัวแทนที
่เหมาะสมมาท
่ ย่าให้
อมทเกิาให้
เกิดการเปลี
่ยนแปลงที่ดี
ผู้อานวยการโรงเรี
ยน มียกนารเลื
กตัวอแทนที
่เหมาะสมมาท
าหน้าาหน้
ที่ ย่าอทีมท
ดการเปลี
่ยนแปลง
ที่ดนี เช่มีกนารเปลี
มีการเปลี
่ยนแปลงนโยบายในการบริ
หารงานภายในโรงเรี
ที่ดี เช่
่ยนแปลงนโยบายในการบริ
หารงานภายในโรงเรี
ยน ยน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๑

ใบความรู้ที่ ๒
เรื่อง ประชาธิปไตยในชุมชน

..........................................................................
๑. การออกเสียงในชุมชน
ชุมชนประกอบด้วยสมาชิกที่อาศัยรวมกัน มีการทากิจกรรมร่วมกัน จึงต้องมีผู้นา
หรือตัวแทนมาตัดสินใจในการทากิจกรรมต่าง ๆ
๑.๑ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ทาหน้าที่ปกครอง ดูแลความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บา้ นและคอยดูแลทุกข์สุขของลูกบ้านผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ
๑.๒ กานัน เป็นผู้ทาหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงานของตาบลและประสานงานกับทาง
อาเภอ กานันมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในตาบลนั้น ๆ
๑.๓ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในตาบลนั้น ๆ โดย
มีสมาชิก อบต. เป็นผู้ช่วยทางาน และมีหน้าที่พัฒนาตาบลในด้านต่าง ๆ
๑.๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัด มีหน้าที่
พัฒนาจังหวัดในด้านต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดให้ดีขึ้น
๒. วิธีการเลือกผู้นาหรือตัวแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีวิธีการ ดังนี้
๒.๑ การออกเสียงโดยตรง สมาชิกในชุมชนสามารถออกเสียงโดยตรงได้ โดยการ
ลงคะแนนเลือกผู้นาในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๒ การเลือกตัวแทนออกเสียง เป็นการเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งในชุมชนให้เป็นตัวแทน
ไปตัดสินใจดาเนินกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนสมาชิกในชุมชน เช่น การเลือกตัวแทนไปประชุมกับ
จังหวัดเพื่อดาเนินงานประเพณีประจาจังหวัด
๓. การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เกิดจากการตัดสินใจของคนในชุมชน เพื่อเลือกผู้นาหรือผู้แทนเข้าไป
ทางานของชุมชน ให้ดาเนินไปอย่างเรียบร้อยและทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนา เช่น การเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน กานัน เมื่อมีการเลือกผู้นาหรือตัวแทนที่เหมาะสมมาทาหน้าที่แทนสมาชิกในชุมชน ย่อม
ทาให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เช่น การพัฒนาสวนสาธารณะให้ร่มรื่น สวยงาม
สวยงาม การ
ส่งเสริงมเสริ
สุขมภาพอนามั
ย การส่
งเสริงมเสริ
การศึ
กษากษา
การส่การส
งเสริงมเสริ
อาชีมอาชี
พ พ
การส
สุขภาพอนามั
ย การส
มการศึ
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๖๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เกมทาตามผู้นา
วิธีการเล่น
ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม ผู้เล่นอาสาสมัครคนหนึ่งเดินออกไปนอกวง ผู้เล่นอาสาสมัครอีกคนที่
นั่งในวง เป็นผู้นาทาท่าตบแปะ ทุกคนในวงต้องทาตาม ผู้เล่นคนแรกที่เดินออกไปกลับเข้ามา แล้ว
ต้องเดาให้ได้ว่าใครเป็นผู้นาเกม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
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๖๓

กิจกรรมการเลือกผูนําในชุมชน
จุดประสงค เพื่อใหผูเรียนเขาใจลักษณะของผูนําชุมชนตามวิถีประชาธิปไตย
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
๑. ครูเปดเพลงพอแหงแผนดินพรอมทั้งนําแผนภูมิเนื้อเพลงพอแหงแผนดิน มาใหนักเรียน
ทุกคนรวมรองและวิเคราะหเนื้อเพลง
๒. นักเรียนและครูรวมสนทนาถึงความเปนผูนําของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ของปวงชนชาวไทยจากเนื้อหาในบทเพลง เชน
- เปนอัครศิลปนดานดนตรีดานศิลปะ
- เปนนักกีฬาที่ทรงไดรับเหรียญทองในการแขงขันเรือใบในกีฬาซีเกมส
- เปนนักพัฒนาประเทศโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เปนนักวิจัยเรื่องพลังงานทดแทนนํ้ามันฝนหลวง
๓. ครูสรุปรวมกับนักเรียนวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระปรีชาสามารถในหลายดาน
ทรงเห็นแกประโยชนสวนรวมเพื่อใหประชาชนอยูดีและมีความสุข
๔. ครูใหนักเรียนเลนเกมรวมดาวเพื่อแบงกลุม
- ใหนักเรียนในกลุมเลือกผูนํากลุม 1 คน โดยใหทุกคนบอกถึงเหตุผลในการเลือก
- นักเรียนที่เปนตัวแทนกลุมที่ไดรับเลือกออกมายืนหนาหอง
๕. ครูกลาวแสดงความยินดีและชมเชยนักเรียนที่ชวยกันเลือก พรอมบันทึกเหตุผลในการเลือก
บนกระดานดํา เชน เลือกเพราะเปนคนเกงอยางไรหรือเปนคนดีอยางไร เปนคนที่ทํางานเพื่อสวนรวม
อยางไร เปนตน
๖. ครูแจงใหนักเรียนทราบวา ครูจะใหนักเรียนทุกคนเลือกตัวแทนกลุมเปนตัวแทนหองละ ๑
คน โดยเปดโอกาสใหนักเรียนที่ไดเลือกเปนตัวแทนกลุม แนะนําตัวเองระบุคุณสมบัติที่ดีของตนเอง
และขอบคุณสมาชิกในกลุม ที่เลือกตนพรอมทั้งบอกวาหากตนไดรับเลือกเปนตัวแทนหอง ตนจะปฏิบัติ
อยางไรเพื่อพัฒนาหองของเรา โดยกําหนดเวลาพูดคนละ ๑ นาที บางสถานการณ จะพบวา นักเรียน
ไมกลาพูด ครูจะใชความสังเกตและใหคนที่กลาพูดไดพูดกอน
๗. ครูกําหนดหมายเลขใหตัวแทนนักเรียนแตละคน แลวใหนักเรียนทุกคนรับกระดาษ ๑ ใบ
แลวกากบาทหมายเลข ที่นักเรียนตองการเลือก พับกระดาษใสกลองที่ครูเตรียมไว หลังจากนั้นครูให
นักเรียนชวยกันหยิบบัตรและขานคะแนนวา “บัตรดีเบอร...” ถาใครกากบาทไมถูกตอง ใหนักเรียน
ขานคะแนนวา “บัตรเสีย” โดยมีนักเรียน ๑ คน เปนผูขีดคะแนนบนกระดาน ครูสรุปและประกาศผล
๖๔
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พรอมทั้งใหนักเรียนคิดพิจารณาวา การตัดสินใจเลือกหัวหนาหองของนักเรียนแตละคน ใชเหตุผลใด
และหัวหนาหองที่ไดจะตองมีบทบาทหนาที่อยางไร ครูเชื่อมโยงวา ในชุมชนและสังคมของเรา จําเปนที่
จะตองเลือกผูนําในชุมชน เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง ซึ่งไดมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ให
เปนตัวแทนในการดูแลความเปนอยู ความสงบสุขและเปนผูนําในการพัฒนาชุมชน ถาหากใหนักเรียน
มีโอกาสเลือกผูนําชุมชน ควรจะเลือกคนดีคนเกงและทําประโยชนเพื่อสวนรวม ซึ่งคนทุกคนมีขอดี
ขอดอย ดังนั้นเราจึงควรเลือกคนที่มีความตั้งใจในการทําประโยชนแกสวนรวมเปนสําคัญ
๘. ครูใหนักเรียนไปสอบถามผูปกครองเรื่องผูนําในชุมชนของเรา เปนคนเกงคนดีหรือเปน
นักพัฒนาควรมีลักษณะอยางไร
............................................................
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ดเห็นดในห้
เห็นอในห้
งเรีอยงเรี
น ยน
ง. ผู้อง.านวยการโรงเรี
ผู้อานวยการโรงเรี
ยนคนใหม่
ยนคนใหม่
๕. การลงคะแนนเลื
๕. การลงคะแนนเลื
อกตัอ้งประธานนั
กตั้งประธานนั
กเรียกนเรีเป็
ยนนการออกเสี
เป็นการออกเสี
ยง ยง ๑๐. ๑๐.
การรวมกลุ
การรวมกลุ
่มเพื่อมร่เพืวมกั
่อร่นวมกั
ตัดนสิตันดใจเกี
สินใจเกี
่ยวกับ่ยวกั
การบการ
แบบใด
แบบใด
่ยนแปลงในชุ
เกิดผลอย่
เปลี่ยเปลี
นแปลงในชุ
มชนก่มชนก่
อให้เอกิให้
ดผลอย่
างไรางไร
ก. การออกเสี
ยงโดยมี
ติของกลุ
ก. ไม่ก.สามารถหาข้
อยุตอิขยุองเรื
่องได้่องได้
ก. การออกเสี
ยงโดยมี
มติขมองกลุ
่ม ่ม
ไม่สามารถหาข้
ติของเรื
ข. การเลื
กตัวแทนออกเสี
ข. มีข.
การยอมรั
บการตั
ดสินดใจร่
มกันวมกัน
ข. การเลื
อกตัอวแทนออกเสี
ยง ยง
มีการยอมรั
บการตั
สินวใจร่
ค. การออกเสี
ยงโดยตรง
ค. เกิค.ดการได้
เปรียเบปรียบ
ค. การออกเสี
ยงโดยตรง
เกิดการได้
ง. ถูกง.ทุถูกกข้ทุอกข้อ
ง. เกิง.ดการเสี
เกิดการเสี
ยเปรียยเปรี
บ ยบ

๖๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการเรียนรูหนวยบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยที่ ๖ : เด็กไทยหัวใจสรางสรรค

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๗

หน่วยย่อยที่ ๑ ท่องไปในโลกกว้าง

๒

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ท่องไปในโลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
จานวน ๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน เวลา ๓๐ นาที
................................................................................

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของกระบวนการทางานของคอมพิวเตอร์
ก. การรับข้อมูล
ข. การประมวลผลข้อมูล
ค. การแสดงผลข้อมูล
๒. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใด มีการทางานคล้ายกับสมองคน
ก. จอภาพ
ข. ลาโพง
ค. ซีพียู
๓. เพราะเหตุใดเราจึงควรตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
ก. ช่วยระบายความร้อน
ข. ไม่ทาให้เกะกะทางเดิน
ค. ทาให้เครื่องทางานเร็วขึ้น
๔. ข้อใดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ก. วิทยุ
ข. โทรศัพท์
ค. แผงแปูนอักขระ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๑

๓

๓

๕. ข้อใดเรี
๕. ข้ยองลใดเรี
าดัยบงล
การเปิ
าดับดการเปิ
เครื่องคอมพิ
ดเครื่องคอมพิ
วเตอร์ไวด้เตอร์
ถูกต้ไอด้งถูกต้อง
๑. กดปุ๑.ุมเปิ
กดปุ
ดจอภาพ
ุมเปิดจอภาพ
๒. ตรวจสอบปลั
๒. ตรวจสอบปลั
๊กไฟ ๊กไฟ
๓. กดปุ๓.ุมเปิ
กดปุ
ดเครื
ุมเปิ่องดเครื่อง
๔. เข้าสู๔.่ระบบปฏิ
เข้าสู่ระบบปฏิ
บัติการบัติการ
ก. ๒ ก.๑ ๒๓ ๑๔ ๓ ๔
ข. ๑ ข.๒ ๑๓ ๒๔ ๓ ๔
ค. ๒ ค.๓ ๒๑ ๓๔ ๑ ๔
๖. ข้อใดเป็
๖. ข้นอหน่
ใดเป็วยรั
นหน่
บข้วอยรั
มูลบของคอมพิ
ข้อมูลของคอมพิ
วเตอร์ วเตอร์
ก. ก.

ข.

ข.

ค.

ค.

๗. อุป๗.
กรณ์อุเปทคโนโลยี
กรณ์เทคโนโลยี
ในข้อใดในข้ช่วอยให้
ใด ช่ปวระหยั
ยให้ปดระหยั
แรงงานคน
ดแรงงานคน
ก. เครืก.่องคิเครื
ดเลข
่องคิดเลข
ข. เครืข.่องซัเครื
กผ้่อางซักผ้า
ค. เตาอบไมโครเวฟ
ค. เตาอบไมโครเวฟ
๘. อุป๘.
กรณ์อุเปทคโนโลยี
กรณ์เทคโนโลยี
ในข้อใดในข้สามารถพกพาได้
อใด สามารถพกพาได้
สะดวกสะดวก
ก. วิทก.
ยุ วิทยุ
ข. โทรทั
ข. ศโทรทั
น์ ศน์
ค. โทรศั
ค. พโทรศั
ท์เคลืพ่อท์นทีเคลื่ ่อนที่

๗๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
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๔

๔

๙. หากนั
๙. หากนั
กเรียนต้
กเรีอยงการบั
นต้องการบั
นทึกข้นอทึมูกลข้ภาพที
อมูลภาพที
่สะดวก่สะดวก
พกพาง่พกพาง่
าย นักาเรีย ยนันจะเลื
กเรียนจะเลื
อกบันอทึกบั
กข้นอทึมูกลข้อย่อมูางไร
ลอย่างไร
ก. บัก.
นทึกบัข้นอทึมูกลข้ในแฟลชไดร์
อมูลในแฟลชไดร์
ฟ ฟ
ข. บัข.
นทึกบัข้นอทึมูกลข้ในแผ่
อมูลในแผ่
นซีดี นซีดี
ค. บัค.
นทึกบัข้นอทึมูกลข้ในคอมพิ
อมูลในคอมพิ
วเตอร์วเตอร์
๑๐. ๑๐.
การเรีการเรี
ยนทางไกลผ่
ยนทางไกลผ่
านดาวเที
านดาวเที
ยม จัดยเป็
ม จันดประโยชน์
เป็นประโยชน์
ของอุขปองอุ
กรณ์ปเกรณ์
ทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศในด้
สารสนเทศในด้
านใด านใด
ก. ด้าก.นการศึ
ด้านการศึ
กษา กษา
ข. ด้าข.นการท
ด้านการท
างาน างาน
ค. ด้าค.นการติ
ด้านการติ
ดต่อสืด่อต่สาร
อสื่อสาร
๑๑. ๑๑.
นักเรียนันสามารถวาดภาพด้
กเรียนสามารถวาดภาพด้
วยอุปวกรณ์
ยอุปเกรณ์
ทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศในข้
สารสนเทศในข้
อใด อใด
ก. กล้ก.องดิกล้จอิทงดิ
ัล จิทัล
ข. คอมพิ
ข. คอมพิ
วเตอร์วเตอร์
ค. เครื
ค.่องพิ
เครืม่อพ์งพิมพ์
๑๒. ๑๒.
อุปกรณ์
อุปเกรณ์
ทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศในข้
สารสนเทศในข้
อใด มีอปใดระโยชน์
มีประโยชน์
ด้านการสื
ด้านการสื
่อสารน้่อสารน้
อยที่สอุดยที่สุด
ก. กล้ก.องดิกล้จอิทงดิ
ัล จิทัล
ข. คอมพิ
ข. คอมพิ
วเตอร์วเตอร์
ค. โทรศั
ค. พโทรศั
ท์เคลืพท์่อนที
เคลื่ ่อนที่
๑๓. ๑๓.
การทการท
างานของโปรแกรม
างานของโปรแกรม
PaintPaint
เหมาะสมก
เหมาะสมก
ับงานดานใด
ับงานดานใด
ดานใด
ก. การพิ
ก. การพิ
มพเอกสาร
มพเอกสาร
พเอกสาร
ข. การท
ข. การท
าบัญชีาบัญชี
ค. การวาดรู
ค. การวาดรู
ป ป
ขอใดเปนสวนประกอบที
ําคัญโปรแกรม
๑๔. ขอใดเปนสวนประกอบที
าคั
ของ โปรแกรม
๑๔. ขอใดเปนสวนประกอบที
่สาคัญ่สของ
PaintPaint
ก.หเมนู
เครืือ่องม
ชุดกลองสี
ก. เมนู
ลัก หชุลดักเครืชุ่อดงม
ชุดือกลองสี
กลองสี
มดินกระปองสี
สอ กระปองสี
กระปองสี
ข. หเมนู
ข. เมนู
ลัก หปุลมักดินปุสอ
มดินถาดสี
สอ ถาดสี
ค. หเมนู
ค. เมนู
ลัก หปุลมักดินปุสอ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๓

๕

๕

ถา่อชุงมื
ยกใช
ไดจากเมนู
๑๕. ถาชุ
๑๕.ดเครื
ถาชุ
ดเครื
อ Tool
่องมือ Box
Toolหายไป
Box หายไป
สามารถเรี
สามารถเรี
ยกใชไดจากเมน
กใชไดจากเมน
ูใด ใู ด

1

1 2

2 3

3

1 File
ก. 1 ก. เมนู
เมนู File
3
ข. 3 ข. เมนู
View
เมนู View
ค. 2ค. เมนู
เมนู Edit
2 Edit
๑๖. ค๑๖.
าสั่ง Open
คาสั่ง Open
มีความหมายตรงก
มีความหมายตรงก
ับขอใดับขอใด
วามหมายตรงกั
ขอใด
ใหม
ก. ขอไฟลใหม่
ก. ขอไฟล
ขอไฟลใหม่
ข. บันข.ทึกไฟล์
บันทึกไฟล์
ค. เปดไฟลที
ค. เป
เปดไฟลที
ันทึกทไว
ด่บไฟล
ี่บันทึกไว
นทึทกึ ไฟล
างไร
๑๗. การบั
๑๗. นการบั
ทึกไฟลงาน
ไฟลงาน
มีขงั้าน
นตอนอยางไร
มีขั้นตอนอย
ตอนอยางไร
ก. คลก.
ิกที่ คล
แฟม
ิกที-่ แฟ
แฟม
พิมพชื
- ่อพิพิมมพชื
-พชคล
่อื่อ ิก-บันคลทึกิ บันทึก
ข. คลข.
ิกที่ คล
Editิกที่ -Edit
พิมพชื
- ่อพิมพชื
คลิกตกลง
พ- ชคล
ื่อ ิก-ตกลง
ิกที่ คล
Fileิกที-่ File
เลือก- Save
เลือก As...
Save–As...
ตั้งชื–่อไฟล์
ตั้งชื่อ-ไฟล์
คลิก-Save
คลิก Save
ค. คลค.

๑๘. เครื
อ ่องมือ
๑๘.่องมืเครื

ใชทากิใช
จกรรมในขอใด
ใชท
กรรมในขอใด
ทําากิกิจกรรมในข
อใด

ตัด่มภาพที
่มีรูปทรงไม
แนนอน
ก. ตัดก.ภาพที
ีรูปทรงไมแนนอน
ทรงไมแนนอน
ตัด่มภาพที
่มีรูปทรงแน
นอน
ข. ตัดข.ภาพที
ีรูปทรงแนนอน
ทรงแนนอน
เคลื่อนย
ายรูปทรง
ค. เคลืค.่อนยายรู
นยายรู
ปทรง
ขอใดเปนือการเลื
กสีีพื้นหนาในการวาดรู
๑๙. ขอใดเปนการเล
๑๙. ขอใดเปนการเล
กสีพื้นือหนาในการวาดรู
กส
ป ป
ก. คลก.ิก คลิก ทีเ่ ครือ่ งมื
ทีเ่ ครื
อ อ่ งมือ
ข. คลข.ิกที่เคล
ครืิกอ่ งมื
ที่เครื
อ อ่ งมือ
คลิ
ายที่กลลองสี
องสี
ค. คลค.ิกเมาสซายที
คลกิ เมาส
เมาสซายที
ก่ ซลองสี

๗๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖

๖

ใชจทกรรมใด
ําากิกิจกรรมใด
๒๐. เครื
๒๐.่องมื
เครือ่องมือ
ใชทากิใชท
ก. ตัก.ดภาพ
ตัดภาพ
ข. ลบรู
ข. ปลบรู
ภาพปภาพ
ค. พิค.มพตัพิวมอกษร
พพตัตัวอัอกษร
กษร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๕

๗
★★★

ใบงานที่ ๐๑



บ ๖.๑/ผ ๑-๐๑
บ ๖.๑/ผ ๑-๐๑

เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
คาชี้แจง

ให้นักเรียนบอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ให้
ถูกต้อง

๑.

๒.

๔.

๓.

๕.

๑. หมายเลข ๑ เรียกว่า.......................................................................................................
มีหน้าที่.......................................................................................................
๒. หมายเลข ๒ เรียกว่า........................................................................................................
มีหน้าที่.......................................................................................................
๓. หมายเลข ๓ เรียกว่า.......................................................................................................
มีหน้าที่.......................................................................................................
๔. หมายเลข ๔ เรียกว่า.......................................................................................................
มีหน้าที่.......................................................................................................
๕. หมายเลข ๕ เรียกว่า.......................................................................................................
มีหน้าที่.......................................................................................................
ชื่อ-สกุล .................................................................ชั้น..............................เลขที่......................

๗๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘
★★★

ใบงานที่ ๐๒



บ ๖.๑/ผ ๑-๐๒
บ ๖.๑/ผ ๑-๐๒

เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
คาชี้แจง
แ
ผ
ง
แ
ป้
น
อั
ก
ข
ร
ะ
ใ
ล
เ

ให้นักเรียนหาชื่อของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์
ที่นักเรียนรู้จักจากตารางที่กาหนดให้แล้ววงล้อมรอบชื่ออุปกรณ์ให้ถูกต้อง
ฟ
อ
อ
ผ่
อ
วั
ก
ล้
อ
ซิ
ส
น
า
ม

ล
ง
งู
น
ง
น
ษ
อ
ง
ม
ะ
บ้
โ
า

ช
เ
ไ
ซี
พี
ยู
ร
บ
ใ
ก
ต
า
พ
ท์

ไ
พื่
ป
ดี
ป
า
เ
ดิ
ค
า
ก
น
น
จ

ด
อ
ไ
ว
ร
ศั
ลา
จิ
ร
ร์
น้
เ
เ
อ

ร์
น
ห
า
า
พ
โ
ทั
ร
ด
เ
ก
ม
ภ

ฟ
จ
น
ด
เ
ท์
พ
ล
อ
อ
ป
า
ะ
า

ซี
ดี
ร
อ
ม
ฮิ
ง
ก
เ
ข
ล
ส์
ม่
พ

ด
ล
เ
ค
รื่
อ
ง
พิ
ม
พ์
า
ก
ว
โ

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๗

๙๙ ๙
★★★

ใบงานที
ใบงานที
ใบงานที
่ ๐๓
่ ๐๓่ ๐๓

บ ๖.๑/ผ ๑-๐๓

บ ๖.๑/ผ
บ ๖.๑/ผ
บ ๑-๐๓
๖.๑/ผ
๑-๐๓๑-๐๓




เรืเรื
่อง่องเรืความหมายและประโยชน์
่อความหมายและประโยชน์
ง ความหมายและประโยชน์
ของคอมพิ
ของคอมพิ
ของคอมพิ
วเตอร์
วเตอร์
วเตอร์
นักนเรีให้
ักยเรีนนบอกความหมายและประโยชน์
ยักนบอกความหมายและประโยชน์
เรียนบอกความหมายและประโยชน์
ของคอมพิ
ของคอมพิ
ของคอมพิ
วเตอร์
วเตอร์
วเตอร์
คาชี
คาชี
้แจง
ค้แาชี
จง้แจงให้ให้
๑.๑.คอมพิ
คอมพิ
๑. คอมพิ
วเตอร์
วเตอร์
วหเตอร์
มายถึ
หมายถึ
หงมายถึ
อะไร
งอะไร
งอะไร
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
๒.๒.คอมพิ
คอมพิ
๒. คอมพิ
วเตอร์
วเตอร์
วมเตอร์
ีปมระโยชน์
ีประโยชน์
มีประโยชน์
อย่อาย่งไรบ้
าองไรบ้
ย่างไรบ้
งาง าง
๑......................................................................................................................................
๑......................................................................................................................................
๑......................................................................................................................................
๒......................................................................................................................................
๒......................................................................................................................................
๒......................................................................................................................................
๓......................................................................................................................................
๓......................................................................................................................................
๓......................................................................................................................................
๔......................................................................................................................................
๔......................................................................................................................................
๔......................................................................................................................................
๕......................................................................................................................................
๕......................................................................................................................................
๕......................................................................................................................................
ชื่อชื–นามสกุ
่อ–นามสกุ
ชื่อ–นามสกุ
ล......................................................ชั
ล......................................................ชั
ล......................................................ชั
้น................เลขที
้น................เลขที
้น................เลขที
่................
่................
่................

๗๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

บ.๑๐
บ.๑
บ.๑บ
บ

๑๐
★★★

ใบงานที่ ๐๑



บ ๖.๑/ผ ๒-๐๑
บ ๖.๑/ผ ๒-๐๑

การรับรู้ข้อมูล
คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาตอบลงในช่องว่างโดยใช้ตัวเลือกที่ให้มาเพือ่ ให้ประโยค
ถูกต้อง

มือ

ตา

หู

จมูก

ลิ้น

๑. คนเรานั้นสามารถรับรู้รสของอาหารโดยการรับประทาน และ................จะ
ทาหน้าที่รับรสของอาหาร
๒. เมื่อเราใช้.......................จับแก้วที่ใส่น้าแข็งไว้ เราก็จะรู้สึกถึงความเย็น
๓. บางครั้งเราอยู่ในที่ที่เสียงดังมาก ๆ อาจทาให้ส่วนรับรู้คือ............ได้รับอันตราย
๔. น้าเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นเพราะเราใช้.......................จะมีการสูดดมกลิ่นเข้าไป
๕. สมพรไม่สามารถรับรู้ได้ว่าภาพต้นไม้มีสีเขียวเพราะ..................สมพรผิดปกติ

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๙

๑๑

ใบงานที่ ๐๒

★ ★ ★ บ บ๖.๑/ผ
๖.๑/ผ
๒-๐๒
๒-๐๒


เรื่อง ข้อมูลรอบตัว
คาชี้แจง ให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนตนเองพร้อมทั้งวาดภาพประกอบ
โรงเรียนของเรา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อโรงเรียน.............................................................................................
วันก่อตั้งโรงเรียน....................................................................................
คาขวัญประจาโรงเรียน............................................................................
สีประจาโรงเรียน.....................................................................................
ผู้อานวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน.............................................................

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

๘๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒

บ ๖.๑/ผ ๒-๐๓

★★★

ใบงานที่ ๐๓



บ ๖.๑/ผ ๒-๐๓

เรื่อง แหล่งข้อมูล
คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาคาเติมลงในช่องว่างที่มีความหมายตรงกับภาพที่กาหนดให้
ข้อมูลจากการมองเห็น
Radio

ข้อมูลจากการฟัง
Television

ข้อมูลจากภาพและเสียง
Book

Newspaper
Radio

ตัวอย่าง

ข้อมูลจากการฟัง

๑.

๒.
๓.

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

๘๑

๑๓
★★★

ใบงานที่ ๐๔
.



บ ๖.๑/ผ ๒-๐๔
บ ๖.๑/ผ ๒-๐๔

สาระน่ารู้แหล่งข้อมูลใกล้ตัวจากคอมพิวเตอร์
คาชี้แจง นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลสาระน่ารู้จากคอมพิวเตอร์ตามความสนใจ
๑ เรื่องและรายงานหน้าชั้น
ข้อมูลที่สนใจ

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

 ประเภทของแหล่งข้อมูล


วิธีการในการรวบรวมข้อมูล

 รายละเอียดของข้อมูล

 ประโยชน์ของข้อมูล

กลุ่มที่..................................................
สมาชิกของกลุ่ม ๑. ..............................................................................
๒. ..............................................................................
๓. .............................................................................
๔. ..............................................................................
๘๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔
★★★

บ ๖.๑/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑



บ ๖.๑/ผ ๓-๐๑

เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Paint
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีด้วยโปรแกรม paint โดยมีองค์ประกอบ
หลัก ดังนี้

บ้าน ต้นไม้ บ่อน้า รั้วบ้าน ถนนเข้าบ้าน เป็ด งู

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๓

๑๕ ๑๕

แบบทดสอบหลั
แบบทดสอบหลั
งเรียงนเรียน
หน่วยย่
หน่อวยที
ยย่่ อ๑ยทีท่่ ๑องไปในโลกกว้
ท่องไปในโลกกว้
าง ชัา้นงประถมศึ
ชั้นประถมศึ
กษาปีกทษาปี
ี่ ๓ ที่ ๓
จานวน
จานวน
๒๐ ๒๐
ข้อ ๒๐
ข้อ ๒๐
คะแนน
คะแนน
เวลา เวลา
๓๐ ๓๐
นาที นาที
................................................................................
................................................................................

เรียนนเขี
ักเรียนเครื
นเขีย่อนเครื
งหมาย
่องหมาย
x ทับตัxวทัอับกตัษรหน้
วอักษรหน้
าข้อความที
าข้อความที
่ถูกที่ส่ถุดูกเพีทีย่สงข้
ุดเพีอเดี
ยงข้ยวอเดียว
คาชี้แคจง
าชี้แจงให้นักให้
๑. ข้อ๑.ใดคืข้อขัใดคื
้นตอนแรกของกระบวนการท
อขั้นตอนแรกของกระบวนการท
างานของคอมพิ
างานของคอมพิ
วเตอร์วเตอร์
ก. การรั
ก. บการรั
ข้อมูบลข้อมูล
ข. การประมวลผลข้
ข. การประมวลผลข้
อมูล อมูล
ค. การแสดงผลข้
ค. การแสดงผลข้
อมูล อมูล
๒. อุป๒.กรณ์
อุปคกรณ์
อมพิควอมพิ
เตอร์วใเตอร์
นข้อใด
ในข้มีอกใดารทมีกางานคล้
ารทางานคล้
ายกับาสมองคน
ยกับสมองคน
ก. จอภาพ
ก. จอภาพ
ข. ลาโพง
ข. ลาโพง
ค. ซีพค.ียู ซีพียู
๓. เพราะเหตุ
๓. เพราะเหตุ
ใดเราจึใดเราจึ
งควรตังควรตั
้งเครื่อ้งงคอมพิ
เครื่องคอมพิ
วเตอร์วไเตอร์
ว้ในบริ
ไว้เใวณที
นบริเ่มวณที
ีอากาศถ่
่มีอากาศถ่
ายเทสะดวก
ายเทสะดวก
ก. ช่วก.
ยระบายความร้
ช่วยระบายความร้
อน อน
ข. ไม่ทข.าให้
ไม่เทกะกะทางเดิ
าให้เกะกะทางเดิ
น น
ค. ทาให้
ค. เทครืาให้
่องท
เครืางานเร็
่องทางานเร็
วขึ้น วขึ้น
๔. ข้อ๔.ใดเป็
ข้อนใดเป็
อุปกรณ์
นอุปคกรณ์
อมพิควอมพิ
เตอร์วเตอร์
ก. วิทก.ยุ วิทยุ
ข. โทรศั
ข. พโทรศั
ท์ พท์
ค. แผงแปู
ค. แผงแปู
นอักขระ
นอักขระ

๘๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖ ๑๖

๕. ข้อ๕.ใดเรี
ข้อยใดเรี
งลาดัยงล
บการเปิ
าดับการเปิ
ดเครืด่อเครื
งคอมพิ
่องคอมพิ
วเตอร์วเตอร์
ได้ถูกไต้ด้อถงูกต้อง
๑. กดปุ
๑. ุมกดปุ
เปิดุมจอภาพ
เปิดจอภาพ
๒. ตรวจสอบปลั
๒. ตรวจสอบปลั
๊กไฟ ๊กไฟ
๓. กดปุ
๓. ุมกดปุ
เปิดุมเครื
เปิด่อเครื
ง ่อง
๔. เข้๔.าสูเข้
่ระบบปฏิ
าสู่ระบบปฏิ
บัติการ
บัติการ
ก. ๒ก. ๑๒ ๓๑ ๔๓ ๔
ข. ๑ข. ๒๑ ๓๒ ๔๓ ๔
ค. ๒ค. ๓๒ ๑๓ ๔๑ ๔
๖. ข้อ๖.ใดเป็
ข้อนใดเป็
หน่วนยรั
หน่บวข้ยรัอมูบลข้ของคอมพิ
อมูลของคอมพิ
วเตอร์วเตอร์
ก. ก.

ข. ข.

ค. ค.

๗. อุ๗.ปกรณ์
อุปเกรณ์
ทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ในข้อใใด
นข้ช่อวใดยให้ช่วปยให้
ระหยั
ประหยั
ดแรงงานคน
ดแรงงานคน
ก. เครื
งคิด่อเลข
ก. ่อเครื
งคิดเลข
ข. เครื
ข. ่อเครื
งซัก่อผ้งซั
า กผ้า
ค. เตาอบไมโครเวฟ
ค. เตาอบไมโครเวฟ
๘. อุ๘.
ปกรณ์
ทคโนโลยี
ในข้อใใด
สะดวก
อุปเกรณ์
เทคโนโลยี
นข้สามารถพกพาได้
อใด สามารถพกพาได้
สะดวก
ก. วิก.
ทยุ วิทยุ
ข. โทรทั
ข. โทรทั
ศน์ ศน์
ค. โทรศั
พท์เคลื
ค. โทรศั
พท์่อเนที
คลื่ อนที่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๕

๑๗

๑๗

๙. หากนั
๙.กเรีหากนั
ยนต้กอเรีงการบั
ยนต้อนงการบั
ทึกข้อมูนลทึภาพที
กข้อมู่สละดวก
ภาพที่สพกพาง่
ะดวก าพกพาง่
ย นักเรีายยนจะเลื
นักเรีอยกบั
นจะเลื
นทึกอข้กบัอมูนลทึอย่กข้าองไรมูลอย่างไร
ก. บันทึก.กข้บัอนมูลทึในแฟลชไดร์
กข้อมูลในแฟลชไดร์
ฟ
ฟ
ข. บันทึข.กข้บัอนมูลทึในแผ่
กข้อมูนลซีในแผ่
ดี นซีดี
ค. บันทึค.กข้บัอนมูลทึในคอมพิ
กข้อมูลในคอมพิ
วเตอร์ วเตอร์
๑๐. การเรี
๑๐.ยนทางไกลผ่
การเรียนทางไกลผ่
านดาวเทีานดาวเที
ยม จัดเป็ยมนประโยชน์
จัดเป็นประโยชน์
ของอุปกรณ์
ของอุเทคโนโลยี
ปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศในด้
สารสนเทศในด้
านใด านใด
ก. ด้านการศึ
ก. ด้ากนการศึ
ษา กษา
ข. ด้านการท
ข. ด้าางาน
นการทางาน
ค. ด้านการติ
ค. ด้าดนการติ
ต่อสื่อสาร
ดต่อสื่อสาร
๑๑. นัก๑๑.
เรียนสามารถวาดภาพด้
นักเรียนสามารถวาดภาพด้
วยอุปกรณ์
วยอุเทคโนโลยี
ปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศในข้
สารสนเทศในข้
อใด อใด
ก. กล้อก.งดิจกล้
ิทัลองดิจิทัล
ข. คอมพิ
ข. วเตอร์
คอมพิวเตอร์
ค. เครื่อค.งพิเครื
มพ์่องพิมพ์
๑๒. อุป๑๒.
กรณ์อุเทคโนโลยี
ปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศในข้
สารสนเทศในข้
อใด มีปอระโยชน์
ใด มีประโยชน์
ด้านการสื
ด้า่อนการสื
สารน้อ่อยที
สารน้
่สุดอยที่สุด
ก. กล้อก.งดิจกล้
ิทัลองดิจิทัล
ข. คอมพิ
ข. วเตอร์
คอมพิวเตอร์
ค. โทรศัค.พท์โทรศั
เคลื่อพนที
ท์เคลื
่ ่อนที่
ดานใด
๑๓. การท
๑๓.างานของโปรแกรม
การทางานของโปรแกรม
Paint เหมาะสมก
Paint เหมาะสมก
ับงานดานใด
ับงานดานใด
การพิมพเอกสาร
พเอกสาร
ก. การพิก.มพเอกสาร
ข. การทข.าบการท
ัญชี าบัญชี
ค. การวาดรู
ค. การวาดรู
ป
ป
ขอใดเปนสวนประกอบที
ําคัโปรแกรม
๑๔. ขอใดเปนสวนประกอบที
๑๔. ขอใดเปนสวนประกอบที
่สาคัญของ
่สาคั
ญของ โปรแกรม
Paint Paint
ก. เมนูหก.ลักเมนูชุหดเครื
ลัก ่อชุงมดือเครืชุ่อดงมกลองสี
ือ ชุดกลองสี
กลองสี
กระปองสี
ข. เมนูหข.ลักเมนูปุหมลดิักนสอปุม ดิกระปองสี
นสอ กระปองสี
นสอ ถาดสี
ค. เมนูค.
หลักเมนูปุหมลดิักนสอปุมดิถาดสี

๘๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘ ๑๘

๑๕. ๑๕.
ถาชุดถาชุ
งมือ่องมื
Tool
อ Tool
Box Box
หายไป
หายไป
สามารถเรี
สามารถเรี
ยกใชไดจากเมน
ยกใชไดจากเมน
ูใด ูใด
ถเครื
าชุด่อเครื
กใชไดจากเมนู

1 1

2 2

3 3

1 1เมนู เมนู
ก. ก.
File File
ข. ข.3 3เมนู View
เมนู View
ค. ค.2 2เมนู Edit
เมนู Edit
๑๖. ๑๖.
คาสั่งคOpen
าสั่ง Open
มีความหมายตรงก
มีความหมายตรงก
ับขอใด
ับขอใด
วามหมายตรงกั
ขอใด
ขอไฟลใหม
ก. ขอไฟลใหม่
ก. ขอไฟลใหม่
ข. บัข.นทึบักไฟล์
นทึกไฟล์
ค. เปดไฟลที
ค. เปดไฟลที
่บันทึท่บกี ไว
ันทึกไว
เปดไฟล
ไว
ไฟลมีงาน
ตอนอยางไร
๑๗. ๑๗.
การบัการบั
นทึกไฟลงาน
นททึึกไฟลงาน
ขั้นตอนอยางไร
มีขั้นตอนอยางไร
พ-ช่อื่อคล-ิกบัคลนทิกึกบันทึก
แฟ
ก. คลก.ิกทีคล่ แฟม
ิกที่ แฟม
- พิมม-พชืพิพิ่อมมพชื
คลิกตกลง
ข. คลข.ิกทีคล่ Edit
ิกที่ Edit
- พิม-พชืพิ่อมพชื
พช- ่อื คล-ิกตกลง
ิกที่ File
- เลือ- กเลSave
ือก Save
As... As...
– ตั้ง–ชื่อตัไฟล์
้งชื่อไฟล์
- คล-ิก คล
Save
ิก Save
ค. คลค.ิกทีคล่ File

๑๘. ๑๘.
เครื่อเครื
งมือ่องมือ

ใชทากิใชท
ากิ
ใชจทกรรมในขอใด
ํากิจกรรมในขอใด
กรรมในขอใด

ทรงไมแนนอน
ก. ตัก.ดภาพที
ตัดภาพที
่มีรูปทรงไมแนนอน
่มีรูปทรงไมแนนอน
ทรงแนนอน
ข. ตัข.ดภาพที
ตัดภาพที
่มีรูปทรงแนนอน
่มีรูปทรงแนนอน
นยปาทรง
ยรูปทรง
ค. เคลื
ค. ่อเคลื
นยายรู
่อนยายรู
ขอใดเปนการเลื
กสีหนาในการวาดรู
หนาในการวาดรู
๑๙. ๑๙.
ขอใดเปนการเล
ขอใดเปนการเล
ือกสีพือื้นกส
ีพื้นหนาในการวาดรู
ป ป
ก. คล
ก. ิก คลิก ทีเ่ ครืทีอ่ เ่งมื
ครืออ่ งมือ
ข. คล
ข. ิกทีคล่เครืิกทีอ่ เ่งมื
ครืออ่ งมือ
คลิ
ซก่ าลองสี
ยทีก่ ลองสี
ลองสี
ค. คล
ค. ิกเมาสซายที
คลกิ เมาส
เมาสซายที
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๗

๑๙

๑๙

๒๐. เครือ่ งมื
๒๐.อ เครือ่ งมือ ใชทากิจกรรมใด
ใชท
ใชทากิ
ํากิจกรรมใด
ก. ตัดภาพก. ตัดภาพ
ข. ลบรูปภาพ
ข. ลบรูปภาพ
ค. พิมพตัค.
วอกษร
พิมพพตัตวั อัอกษร
กษร

๘๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐

หน่วยย่อยที่ ๒ สู่เส้นทางเศรษฐี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๙

๒๑

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สู่เส้นทางเศรษฐี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน เวลา ๒๐ นาที
................................................................................

คาชี้แจง
๑.

๒.

๓.

๔.

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของงานประดิษฐ์
ก. ฝึกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ข. ทาให้มีสุขภาพแข็งแรง
ค. ฝึกให้รู้จักประหยัด
ถ้านักเรียนต้องการทาเครื่องร่อนของเล่น จะเลือกทาด้วยวัสดุใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. โฟม
ข. ไม้
ค. เหล็ก
ถ้าต้องการตัดไม้ขนาดใหญ่ เราต้องใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. กรรไกร
ข. กรรไกรตัดกิ่ง
ค. เลื่อย
อุบัติเหตุจากการทางานมักเกิดจากสิ่งใด
ก. เวรกรรม
ข. ความประมาท
ค. คนปองร้าย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๑

๒๒

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๙๒

การออกแบบงานประดิษฐ์มีที่มาจากหลายประการ ยกเว้นข้อใด
ก. การศึกษาเอกสาร ตารา
ข. คิดขึ้นใหม่ด้วยตนเอง
ค. การลอกเลียนแบบ
วัสดุชนิดใดไม่ควรนามาประดิษฐ์เป็นของเล่น
ก. ไม้
ข. กระดาษ
ค. แก้ว
“ว่าว” จัดเป็นงานประดิษฐ์ประเภทใด
ก. ของใช้
ข. ของเล่น
ค. ของประดับตกแต่ง
ในการทาของเล่น “คุณหนูจี๊ด” หากนักเรียนไม่มสี ว่านมือจะใช้สิ่งใดแทน
ก. กรรไกร
ข. ส้อม
ค. มีดปลายแหลม
ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในระหว่างการทางาน
ก. หยอกล้อเพื่อน
ข. ทางานด้วยความตั้งใจ
ค. ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน
วัสดุที่จะนามาใช้ในงานประดิษฐ์ควรมีลักษณะอย่างไร
ก. หาง่ายในท้องถิ่น
ข. นาเข้าจากต่างประเทศ
ค. มีราคาแพง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓

ใบงานที่ ๐๑

★★★

บ ๖.๒/ผ ๑-๐๑



บ ๖.๒/ผ ๑-๐๑

เรื่อง อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์
ความสาคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์
คาชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากใบงาน ตารา เอกสาร หรือค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ตแล้วบันทึกข้อมูลในรูปแบบของ Mind Map ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
๑. วาดภาพพร้อมบอกชื่ออุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์ (อย่างน้อย ๖ ชนิด)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๓

๒๔

๒. เขียนความสาคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์

สมาชิกในกลุ่ม
๑. ชื่อ-สกุล ..........................................................................ชั้น .........เลขที่............
๒. ชื่อ-สกุล ..........................................................................ชั้น .........เลขที่............
๓. ชื่อ-สกุล ..........................................................................ชั้น .........เลขที่............
๙๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๕

ใบความรู้ที่ ๑ (สาหรับนักเรียน)
เรื่อง ความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์
สวัสดีครับคุณปูุ
วันนี้ผมมีปญ
ั หามาถามคุณปูุ
ให้ช่วยหาคาตอบครับ
คุณปูุรู้ไหมครับว่างานประดิษฐ์
มีความหมายว่าอย่างไรครับ

ได้สิหลาน
งานประดิษฐ์ หมายถึง งานที่เกิดจากการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ของมนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เพื่อความสวยงาม ประดับ
ตกแต่ง หรือเพื่อประโยชน์ใช้สอยไงล่ะครับ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๕

๒๖

ผมอยากรู้ว่างานประดิษฐ์มี
อะไรบ้างครับ

เรามารู้จักประเภทของงานประดิษฐ์
กันเลยดีกว่าครับ

ประเภทงาน
ประดิษฐ์

ชิน้ งานประดิษฐ์

- 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

๙๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๗

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 ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๗

๒๘ ๒๘

ยิงกาว
๔. ปื๔.นยิปืงนกาว
การใช้
การใช้ใช้ตใช้
ิดกระดาษ
ติดกระดาษ
ไม้หไม้
รือหพลาสติ
รือพลาสติ
ก ก
การเก็
การเก็
บรักบษา
รักษาม้วนสายให้
ม้วนสายให้
เรียบร้
เรียอบร้
ยแล้
อยแล้
วเก็บวเก็
ใส่บกใส่
ล่อกงล่อลิง้นชัลิก้นชัก
หรือหรื
แขวนไว้
อแขวนไว้
๕. คี๕.ม คีม
การใช้
การใช้คีบวัคีตบถุวัสติ่งถุของ
สิ่งของ
ตัดลวดหรื
ตัดลวดหรื
อหมุอนหมุ
น็อนตน็อต
การเก็
การเก็
บรักบษา
รักษาเช็ดเช็
ด้วดยผ้
ด้วายผ้
แห้างแห้
ให้งสให้
ะอาด
สะอาด
ทาด้ทาด้
วยน้วามั
ยน้นามั
กันนสนิ
กันมสนิม
แล้วแล้
เก็บวเก็
เข้บากล่
เข้าอกล่
งหรืองหรื
อแขวนไว้
อแขวนไว้
๖. ค้๖.อนค้อน
การใช้
การใช้ตอกตะปู
ตอกตะปู
การเก็
รักษาเก็บเก็
เข้าอกล่
การเก็
บรักบษา
เข้บากล่
ง อง
๗. พู๗.่กันพู่กัน
การใช้
การใช้ระบายสี
ระบายสี
การเก็
การเก็
บรักบษา
รักษาล้างน้ล้าาให้
งน้าให้
สะอาด
สะอาด
วางนอนลงกั
วางนอนลงกั
บพื้นบหรื
พื้นอหรือ
เก็บเก็
ใส่บกใส่
ระบอกโดยตั
กระบอกโดยตั
้งขนแปรงขึ
้งขนแปรงขึ
้น ้น
๘. เลื
๘.่อเลื
ย ่อย
การใช้
การใช้ตัดไม้ตัดขไม้
นาดใหญ่
ขนาดใหญ่
การเก็
การเก็
บรักบษา
รักษาเช็ดเช็
ด้วดยผ้
ด้วายผ้
แห้างแห้
ให้งสให้
ะอาด
สะอาด
ทาด้ทาด้
วยน้วามั
ยน้นามั
กันนสนิ
กันมสนิม
แล้วแล้
เก็บวเก็
เข้บากล่
งหรืองหรื
อแขวนไว้
เข้าอกล่
อแขวนไว้

ที่มาที่ม:า ภาพและผลงานโดย
ยนเพียนเพี
ยงหลวง
๗ ฯ๗ สพป.น่
าน าเขต
๒ ๒
: ภาพและผลงานโดยนายเบญจพล
นายเบญจพลติ๊บขัติน๊บขัโรงเรี
น โรงเรี
ยงหลวง
ฯ สพป.น่
น เขต

๙๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๙๒๙

๙. ๙.
กาวกาว
การใช้
การใช้ติดติกระดาษ
ดกระดาษไม้ ไม้
การเก็
รักษาปิดปิฝาให้
ดฝาให้
กาวแข็
การเก็
บรักบษา
สนิสทนิเพืท่อเพืปู่อปูงกัอนงกัไม่นใไม่
ห้กให้าวแข็
งตัวงตัว

๑๐.๑๐.
ดินดิสอนสอ
การใช้
การใช้เขียเขีนยน
การเก็
บรักบษา
การเก็
รักษาเก็บเก็ใส่บกใส่ล่อกงดิ
ล่อนงดิสอนสอ

๑๑.๑๑.
กรรไกรตั
ดกิด่ง กิ่ง
กรรไกรตั
การใช้ตัดตักิด่งไม้
กิ่งเไม้
การใช้
ล็กเๆล็กๆ
การเก็
รักษาเช็ดเช็ด้ดวยผ้
ด้วายผ้แห้าแห้
สะอาดทาด้ทาด้
การเก็
บรักบษา
งให้งสให้ะอาด
วยน้วยน้
ามันามักันกัสนินสนิ
มม
องหรื
อแขวนไว้
แล้วแล้เก็วบเก็เข้บาเข้กล่าอกล่งหรื
อแขวนไว้

๑๒.๑๒.
สว่าสว่นาน
การใช้
ก กเหล็เหล็
กก
การใช้เจาะไม้
เจาะไม้พลาสติ
พลาสติ
การเก็
บรักบษา
งให้งสให้ะอาด
การเก็
รักษาเช็ดเช็ด้ดวยผ้
ด้วายผ้แห้าแห้
สะอาดม้วนสาย
ม้วนสาย
เก็บเก็เข้บาเข้กล่าอกล่ง อง

ที่มทีา ่ม:า ภาพและผลงานโดย
: ภาพและผลงานโดยนายเบญจพล
นายเบญจพลติ๊บติขั๊บนขันโรงเรี
โรงเรี
ยนเพี
ยนเพี
ยงหลวง
ยงหลวง
๗ ฯ๗ ฯสพป.น่
สพป.น่
าน าเขต
น เขต
๒๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๙

๓๐

ใบความรู้ที่ ๓ (สาหรับนักเรียน)

รู้จักการทางานอย่างเป็นระบบ
เกิดความคิดริเริ่ม

รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เรื่อง ความสาคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์
เพิ่มพูนรายได้

รู้จักประหยัด
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

๑๐๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

บ.๑
บ

๐๑
๐๑
๐๑

๓๑

ภาพงานประดิษฐ์จากเยื่อกระดาษ

กรอบรูป

ผอบใส่ของ

กล่องทิชชู่
กระจก
ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๑

๓๒

ผอบใส่ของ

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

๑๐๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๓

ภาพงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

กวางน้อย

จักรยาน

ชิงช้าแสนสนุก

ตุ๊กตาคน

คนเล่นหมากรุก
ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๓

๓๔

ตุ๊กตาคน

ปลาตีน

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

๑๐๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๕

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๕

๓๖

แมงมุม

หมูอ้วน

นกกระยาง

ปลาทอง
ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒
๑๐๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๗

ฝูงปลา

ต้นมะพร้าว

ดอกบัว

กระเป๋า

ที่มา : ภาพโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๗

๓๘

ใบความรู้ที่ ๑ (สาหรับนักเรียน)
เรื่อง การประดิษฐ์ของเล่น คุณหนูจี๊ด
วัสดุอุปกรณ์
ที่ตอ้ งเตรียมมีดังนี้นะคะ

๑. กะลามะพร้าว

๒. แกนหลอดด้าย

๓. ทะลายปาล์ม

๔. ขั้วมะพร้าว

๕. ยางรัด

๖. ปืนยิงกาว

ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒
๑๐๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๙

๗. ปากกาเคมี

๘. เส้นด้าย

๙. กรรไกร

๑๐. สว่านมือ

๑๑. เหล็กปลายแหลม

๑๒. ตะขอลวด

๑๓. ลวดยาว ๒ นิ้ว

๑๔. ลวดยาว ๑ เซนติเมตร

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๙

๔๐

ขั้นตอนการประดิษฐ์คณ
ุ หนูจี๊ด

๑. ขัดกะลามะพร้าวด้วยกระดาษทราย

๒. นายางรัดมารัดที่กะลามะพร้าวให้อยู่กึ่งกลาง ใช้ปากกาเมจิกทาเครื่องหมายไว้ ๒ ข้างและ
บริเวณกึ่งกลางของหลังหนู รวมเป็น ๓ จุด
ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒
๑๑๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๑

๓. ใช้สว่านมือเจาะรูทั้ง ๓ รู

๔. นายางรัดมารัดที่แกนหลอดด้ายให้อยู่ตรงกลาง และทาเครื่องหมายไว้ตรงกันข้าม
จานวน ๒ จุด
ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๑

๔๒

๕. นาเหล็กแหลมมาเผาไฟให้ร้อนแล้วนาไปเจาะแกนหลอดด้ายตามตาแหน่งที่ทาเครื่องหมาย
ไว้ให้ผ่านทะลุ

๖. นาตะขอลวดคล้องด้วยยางรัดนาไปสอดที่แกนหลอดด้าย

ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒
๑๑๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๓

๗. นาไปสอดเข้ากับรูที่อยู่ด้านข้างตัวหนู โดยเอาลวดขนาด ๑ เซนติเมตร สอดไว้
ไม่ให้ยางรัดหลุดออกจากรู ทั้งสองข้าง ใช้ปืนยิงกาวยึดลวดให้ติดกับกะลามะพร้าว

๘. นาลวดยาว ๒ นิ้ว มาสอดเข้าที่รูของแกนหลอดด้าย โดยให้ลวดสอดระหว่างกลางของ
ยางรัด งอลวดทั้งสองข้างให้ติดกับแกนหลอดด้าย
ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๓

๔๔

๙. หมุนแกนหลอดด้ายไปด้านหน้าของหนู จนยางรัดตึง จับแกนหลอดด้ายไว้ให้แน่น

๑๐. สอดเส้นด้ายที่หลังของหนู แล้วนาไปผูกติดกับแกนหลอดด้าย จากนั้นค่อยๆ ปล่อยมือ
ที่จับแกนหลอดด้าย แกนหลอดด้ายก็จะพันเส้นด้ายไว้
ที่มา : ภาพและผลงานโดย นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ สพป.น่าน เขต ๒

๑๑๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๕

๑๑. ตัดทลายปาล์ม งอทลายปาล์มยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร นาไปติดที่ก้นของหนู
เพื่อทาหางหนูด้วยปืนยิงกาว

๑๒. นาขั้วมะพร้าวมาติดเป็นหูหนู ด้วยปืนยิงกาว

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

สามารถปรับใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นได้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๕

๔๖

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง

★★★



บ ๖.๒/ผ ๓-๐๑
บ ๖.๒/ผ ๓-๐๑

ให้นักเรียนสารวจเศษวัสดุภายในท้องถิ่นของนักเรียน แล้ววาดภาพประกอบ
พร้อมบอกชื่อและประโยชน์ที่สามารถนามาใช้ในงานประดิษฐ์ได้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๑๑๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๐

๔๗

ใบงานที่ ๐๒

★★★

บ ๖.๒/ผ ๓-๐๒



บ ๖.๒/ผ ๓-๐๒

เรื่อง การออกแบบของเล่น

คาชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบของเล่นจากเศษวัสดุ กลุ่มละ ๑ อย่าง พร้อมกับวาดภาพประกอบ

สมาชิกในกลุ่ม
๑. ชื่อ-สกุล ..........................................................................ชั้น .........เลขที่............

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

๑๑๗

๔๘

ใบความรู้ที่ ๑ (สาหรับนักเรียน)
เรื่อง ประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ทางานประดิษฐ์
๑. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ประเภทของเล่น
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ประเภทของเล่น ได้แก่ กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก
กระดาษโปสเตอร์ กระดาษปกนิตยสาร ไม้ เชือก ลวด สี กาว ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กล่อง
กระดาษ กล่องพลาสติก เศษผ้า และกระป๋อง เป็นต้น วัสดุเหล่านี้สามารถนามาประดิษฐ์เป็น
ของเล่นต่างๆ ได้มากมาย ซึ่งมีทั้งชนิดเล่น ได้ชั่วคราว และชนิดคงทนถาวร บางชนิดสามารถ
ทาให้เกิดความเพลิดเพลิน และให้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วย
๑.๑ คุณสมบัติของวัสดุงานประดิษฐ์ประเภทของเล่น ได้แก่ ความทนทานต่อน้า
ทนต่อการฉีกขาด ความยืดหยุ่น ความนุม่ -แข็ง ความหยาบ-เรียบ ความมันวาว-ด้าน ซึ่งขึ้นกับ
ชนิดของวัสดุ ตัวอย่างงานประดิษฐ์ประเภทของเล่น ได้แก่ งูก้านมะพร้าว งูกระดาษ งูไม้ระกา
หุ่นกระดาษ หุ่นผ้า รถลาก เครื่องบิน เรือ นกกระดาษ ปลาจากใบเตย ใบลาน ตุ๊กตาผ้า ตุ๊กตา
สัตว์จากผ้า หุ่นชักกระดาษแข็ง
๑.๒ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ ได้แก่ มีด กรรไกร คีม เลือ่ ย เข็ม ด้าย
แปรงทาสี ตะปู ค้อน ซึ่งขึ้นกับชนิดของเครื่องเล่นและวัสดุที่ใช้ทา
การเลือกใช้บารุงรักษาอุปกรณ์นั้น ต้องยึดหลัก ดังนี้
๑. ควรใช้ให้ถูกประเภทของวัสดุอุปกรณ์
๒. ควรใช้อย่างระมัดระวังและรู้จักวิธีการใช้
๓. ควรใช้แล้วเก็บไว้ที่เดิม
๔. ควรซ่อมแซมเมื่ออุปกรณ์ชารุด
ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.gerapatr.com/craftsmanship/index.php/application-of-knowledge-2/48-application-ofknowledge-2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ข๑ – ๓๓๐ ถนนสวรรณศร อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

๑๑๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๐

๔๙

ใบความรู้ที่ ๒ (สาหรับนักเรียน)
เรื่อง การออกแบบงานประดิษฐ์
ความหมายของการออกแบบ
การออกแบบ คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงของเดิมให้ดี
ยิ่งขึ้น ด้วยการใช้วัสดุ และวิธีการที่เหมาะสม ตามแบบแผนและจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ
การออกแบบงานประดิษฐ์ เป็นการสร้างรูปลักษณ์ของชิ้นงาน โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์
ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการออกแบบและนามาใช้ ทาให้การออกแบบชิ้นงานนั้น มีคณ
ุ ค่า
และน่าสนใจยิ่ง
แบบงานประดิษฐ์ได้มาจาก
๑. การศึกษาแบบของงานที่ตนสนใจจากหนังสือ นิตยสารแล้วทดลองปฏิบัติ
๒. การดัดแปลงแบบที่มีอยู่เดิม หรือแบบตัวอย่างโดยทาการศึกษาแบบ จนเกิด
ความเข้าใจ จึงปฏิบัติการสร้างแบบ โดยการนาเอาแนวความคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเองไปผสมผสานทาให้ได้แบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร
๓. การออกแบบด้วยตนเองคือการออกแบบที่เกิดจากแนวคิดของตนเองและ
ทดลองปฏิบัติ สร้างแบบจนได้แบบที่สวยงาม เหมาะสมตามความต้องการ

ขอบคุณข้อมูลจาก
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 ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๙

๕๐
★★★

ใบงานที่ ๐๑

บ ๖.๒/ผ ๔-๐๑



บ ๖.๒/ผ ๔-๐๑

เรื่อง การสร้างของเล่น
คาชี้แจง

ให้นักเรียนรายงานผลการสร้างของเล่น ตามหัวข้อต่อไปนี้

๑. งานประดิษฐ์นี้ มีชื่อว่า........................................................................................................................................

................................................................................................................................. .....................................................
๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................

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

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

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

๑๒๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๑

เพลง งานสิ่งใด
งานสิ่งใด งานสิ่งใด
มัวแต่คอยเฝูาแต่คอย
ไม่มีเสร็จไม่มีเสร็จรับรอง
เราต้องช่วยกัน

แม้ใครละเลยทิง้ ปล่อย
หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง
จาไว้ทุกคนต้องทางาน
ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน

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

ทีม่ า : คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือคุณธรรม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารเสมารักษ์ ชั้น ๒ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๐๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๑

๕๒

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สู่เส้นทางเศรษฐี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน เวลา ๒๐ นาที
................................................................................

คาชี้แจง
๑.

๒.

๓.

๔.

๑๒๒

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

วัสดุที่จะนามาใช้ในงานประดิษฐ์ควรมีลักษณะอย่างไร
ก. หาง่ายในท้องถิ่น
ข. นาเข้าจากต่างประเทศ
ค. มีราคาแพง
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของงานประดิษฐ์
ก. ฝึกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ข. ทาให้มีสุขภาพแข็งแรง
ค. ฝึกให้รู้จักประหยัด
อุบัติเหตุจากการทางานมักเกิดจากสิ่งใด
ก. เวรกรรม
ข. ความประมาท
ค. คนปองร้าย
วัสดุชนิดใดไม่ควรนามาประดิษฐ์เป็นของเล่น
ก. ไม้
ข. กระดาษ
ค. แก้ว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๓

ในการทาของเล่น “คุณหนูจี๊ด” หากนักเรียนไม่มีสว่านมือจะใช้สิ่งใดแทน
ก. กรรไกร
ข. ส้อม
ค. มีดปลายแหลม
๖. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในระหว่างการทางาน
ก. หยอกล้อเพื่อน
ข. ทางานด้วยความตั้งใจ
ค. ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน
๗. ถ้านักเรียนต้องการทาเครื่องร่อนของเล่น จะเลือกทาด้วยวัสดุใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. โฟม
ข. ไม้
ค. เหล็ก
๘. ถ้าต้องการตัดไม้ขนาดใหญ่ เราต้องใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. กรรไกร
ข. กรรไกรตัดกิ่ง
ค. เลื่อย
๙. การออกแบบงานประดิษฐ์มีที่มาจากหลายประการ ยกเว้นข้อใด
ก. การศึกษาเอกสาร ตารา
ข. คิดขึ้นใหม่ด้วยตนเอง
ค. การลอกเลียนแบบ
๑๐. “ว่าว” จัดเป็นงานประดิษฐ์ประเภทใด
ก. ของใช้
ข. ของเล่น
ค. ของประดับตกแต่ง
๕.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๓

ชุดการเรียนรูหนวยบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวยที่ ๘ : สุนทรียศิลป

หนวยยอยที่ ๑
กําเนิดงานศิลป

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ กำเนิดงำนศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน

คำชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๑. ข้อใดมีรูปทรงกลมมากที่สุด
ก. ลูกไก่
โอ่ง
ปิงปอง
ข. ทีวี
พัดลม โอ่ง
ค. พัดลม ถ้วย
หลอดไฟ
๒. ใครใช้อุปกรณ์วาดภาพได้เหมาะสมที่สุด
ก. อานาจ ใช้พู่กันระบายสีน้ารูปวงกลม
ข. วาสนา เขียนเส้นขดก้นหอยด้วยปากกาเมจิก
ค. พูนลาภ ใช้นิ้วชี้จุ่มน้าวาดภาพทิวทัศน์
๓. เส้นที่บอกลักษณะความสูงของภาพตึกคือข้อใด
ก. เส้นตรงแนวตั้ง
ข. เส้นโค้งกว้าง
ค. เส้นตรงแนวนอน
๔. รูปร่างข้อใดที่ต้องใช้สี แสง-เงา ประกอบจึงจะเห็นเป็นรูปทรง
ก.
ข.
.

ค.

๕. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของเสียง
ก. ทุ้ม - แหลม , ดัง- เบา
ข. ใหญ่ – เล็ก , หนัก – เบา
ค. สั้น – ยาว , บาง –หนา
๖. เสียงแก้วตกแตกมีลักษณะเสียงอย่างไร
ก. เสียงทุ้ม
ข. เสียงดัง
ค. เสียงแหลม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๙

๗. ข้อใดไม่มีเสียงดนตรี
ก. โทรทัศน์
ข. วิทยุ
ค. เตารีด
๘. การทาท่ากวักมือเข้าหาตัว มีความหมายข้อใด
ก. ไล่คนออกไป
ข. เรียกคนมาหา
ค. บอกลาจาก
๙. จากภาพควรใช้ประกอบกับเนื้อเพลงท่อนใด

ก. มาเพื่อนไทย
ข. มาร่วมน้าใจสมานฉันท์
ค. คงไปตายดาบหน้า
๑๐. “ต้องหลีกทางไป” ควรทาท่าอย่างไร
ก. จีบคว่าลงด้านข้าง
ข. ฝ่ามือแตะที่หน้าผาก
ค. ผายมือไปข้างหน้า

๑๓๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★★★

๘.๑/ผ ๑-๐๑
บ ๘.๑/ผ๑-๐๑

ใบงำนที่ ๐๑
เรื่อง งำนทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งของในสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตจานวน ๕ ภาพ

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๑

ใบงำนที่ ๐๔
เรื่อใบงำนที
ง ชีวิตของฉั
่ ๐๔ น

★★★

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพลายเส้เรื
นเพื่อ่องแสดงวิ
ีชีวิตในหันวข้อ "ชีวิตของฉัน"
ชีวิตถของฉั
คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพลายเส้นเพื่อแสดงวิถีชีวิตในหัวข้อ "ชีวิตของฉัน"

บ ๘.๑/ผ๒-๐๔
บบ ๘.๑/ผ
๒-๐๔
๘.๑/ผ๒-๐๔
๒
๒

ชื่อ .................................................................................. ชั้น......................... เลขที่ .....................
โรงเรี
ยน .......................................................................... ชัจั้นงหวั
ด .................................................
ชื่อ ..................................................................................
.........................
เลขที่ .....................
โรงเรียน .......................................................................... จังหวัด .................................................
๑๓๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★★★

ใบงำนที่ ๐๑

บ ๘.๑/ผ ๓-๐๑
บ.๘.๑/ผ.๓-๐๑

เรื่อง กำเนิดเสียงดนตรี

คำชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ แล้วบอกว่ามีเสียงร้องอย่างไร (๑๐ คะแนน)

………………………………
…………………………........
.............................................
............................................. …………………………"……………
.............................................
๑.……………………………
๒.……………………………
๑..........................................
๒.......................................... ๓.……………………………………
๓..........................................

.............................................
............................................. …………………………""……………
……………………………………
…………………....………….…
.............................................
๔..........................................
๕.......................................... ๖.……………………………………..
๖..........................................
๔.………………………………… ๕.…………………………………

…………………………......………
.............................................
๗.……………………………………
๗..........................................

…………………………..…
……………………………………
.............................................
.............................................
๘……………………………
๙.………………………………
๘..........................................
๙..........................................

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

……………………………………
.............................................
๑๑.......................................
๑๑……………………………...

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

ชื่อ ......................................................................... ชั้น......................... เลขที่ .............................
โรงเรียน ................................................................ จังหวัด ........................................................
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๓

★★★

บ ๘.๑/ผ ๓-๐๒
๑-๐๒
บ.๘.๑/ผ

ใบงำนที่ ๐๒

คำชี้แจง

เรื่อง ลักษณะและคุณสมบัติของเสียง

ให้นักเรียนวาดภาพเครื่องดนตรีที่ได้ฟังในชีวิตประจาวันมา ๑ ชนิด พร้อมระบายสีให้สวยงาม

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

๑๓๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★★★

คาชี้แจง

บ ๘.๑/ผ ๓-๐๓
บ.๘.๑/ผ.๓-๐๓

ใบงำนที่ ๐๓
เรื่อง รูปร่ำงลักษณะของเครื่องดนตรี

ให้นักเรียนวาดภาพเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล ที่มีลักษณะคล้ายกันมาอย่างละ ๑ ชนิด
แล้วเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงาม
ชื่อเครื่องดนตรีไทย

ชื่อเครื่องดนตรีสากล

๑. เครื่องดนตรีชนิดนี้ คือ ................................
๒. มีลักษณะคล้าย
...........................................
๓. นักเรียนชอบเสียงที่ได้ยินหรือไม่ ..................
เพราะ ...............................................................
……………………………………………...................……

๑. เครื่องดนตรีชนิดนี้ คือ ..............................
๒. มีลักษณะคล้าย...........................................
๓. นักเรียนชอบเสียงที่ได้ยินหรือไม่.................
เพราะ .............................................................
…………………………………………………………………

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๕

ใบควำมรู้สำหรับครูและนักเรียนที่ ๑
เรื่อง กำเนิดเสียงดนตรี

กำรกำเนิดของเสียง
เสียงต่าง ๆ ที่เราได้ยินมาจากแหล่งกาเนิดที่แตกต่างกัน จึงมีลักษณะที่แตกต่างกัน
แหล่งกาเนิดเสียงมาจากแหล่งกาเนิด ๒ ทางได้แก่
๑. เสียงจากธรรมชาติ เป็นเสียงที่มาจากแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
เช่น เสียงนกร้อง เสียงสุนัขเห่า เสียงน้าตก เสียงฟ้าร้อง เสียงฝนตก เป็นต้น
๒. เสียงจากสิ่งประดิษฐ์และการกระทาของมนุษย์ นอกจากเสียงธรรมชาติแล้ว ยังมีเสียง
อื่นที่เป็ นแหล่งกำเนิดเสียงอีกคือ เสียงจำกสิ่งประดิษฐ์ ต่ำง ๆ และเสียงที่เกิดจำกกำรกระทำ
ของมนุษย์
๒.๑ เสียงจากสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาบางสิ่ง สามารถเปล่งเสียงออกมาได้
เช่นรถยนต์ นกหวีด โทรศัพท์ เป็นต้น
๒.๒ เสียงจากการกระทาของมนุษย์ การกระทาบางอย่างของมนุษย์ก็ทาให้เกิดเสียงด้วย
เหมือนกัน เช่น การดีด การสี การตี การเป่า ซึ่งการกระทาเหล่านี้เป็นต้นกาเนิดเสียงดนตรี
อีกด้วย
สีสันของเสียง
สีสันของเสียง หมายถึง คุณลักษณะของเสียงที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว
ทาให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันด้วยกัน เสียงนกมีความไพเราะมีความรู้สึกเพลิดเพลิน เสียงฟ้าร้อง
เสียงดังมาก มีความรู้สึกตกใจ หวาดกลัว มนุษย์ได้นาความรู้เรื่องสีสันของเสียงมาใช้เล่นดนตรีแต่
ละชนิดมาบรรเลงผสมผสานกัน จนเกิดเป็นเสียงที่ไพเราะ และกลมกลืนกัน

๑๓๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบควำมรู้สำหรับครูและนักเรียนที่ ๒
เรื่อง กำเนิดเสียงดนตรี
คุณสมบัติของเสียงดนตรี

เสียงดนตรีเกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรี การขับร้องของคนเรา หรือการดีด สี ตี
เป่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วทาให้เกิดเสียงสูง – ต่า อย่างเป็นระบบ เป็นจังหวะทานองต่อเนื่องกัน
๑. เสียงดังหรือเบา เสียงดนตรีจะมีลักษณะดังหรือเบา ขึ้นยู่กับการบรรเลงและลักษณะ
ของเครื่องดนตรีชนิดนั้น
๒. เสียงสั้นหรือยาว
เสียงสั้น คือ เสียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นาน
เสียงยาว คือ เสียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลานาน ๆ
เสียงดนตรีจะมีความสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับวิธีการบรรเลงและลักษณะของเสียงดนตรี
รวมถึงองค์ประกอบของเพลง
๓. เสียงสูงหรือต่า
เสียงสูง คือ เสียงที่มีความถี่ในการสั่นมาก
เสียงต่า คือ เสียงที่มีความถี่ในการสั่นน้อย
เสียงดนตรีจะสูงหรือต่าขึ้นอยู่กับทานองดนตรี วิธีการบรรเลง และลักษณะ
ของเสียงดนตรี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๗

ใบควำมรู้สำหรับครู และนักเรียนที่ ๓
เรื่อง กำเนิดเสียงดนตรี
เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างสรรค์ขึ้นตามศิลปวัฒนธรรมดนตรีของไทยที่มี
รูปแบบเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ของคนไทย โดยนิยมแบ่งตามอากัปกิริยา ของการบรรเลง เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า
เครื่องดนตรีแต่ละชนิด มักถูกออกแบบสร้างสรรค์ให้มีรูปร่าง ลักษณะแตกต่างกันตามจุดประสงค์
การใช้งาน ทาให้เครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีเสียงแตกต่างกันไป
๑. รูปร่ำง ลักษณะเครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรีไทย แต่ละชนิดมีรูปร่าง ลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน
ประเภทของเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท ดังนี้
ประเภทเครื่องดีด เป็นเครื่องสายที่มีกะโหลก เสียง และใช้นิ้วมือ หรือไม้ดีดสายให้
สั่นสะเทือนจนเกิดเป็นเสียงเช่น พิณ กระจับปี่ จะเข้ ซึง เป็นต้น

กระจับปี่หรือพิณ

๑๓๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

จะเข้

ประเภทเครื่องสี เป็นเครื่องสายที่ทาให้เกิดเสียงด้วยการใช้คันชักสีเข้ากับสายมี ๓ สายกะโหลก
ซอทาด้วยกะลามะพร้าว ที่มีปุ่มนูนเป็นรูป ๓ เส้า มีคันชักอิสระทาด้วยไม้เนื้อแข็งและเหนียว
ในดนตรีไทยเรียกว่า ซอ ซึ่งมีอยู่ ๓ ชนิด คือ ซอสามสาย ซออู้ และซอด้วง

ซอด้วง
ซอสามสาย
ซออู้
(มีเสียงแหลมสูง ) (มีเสียงที่ไพเราะ นุ่มนวล) ( มีเสียงทุ้ม นุ่มนวล กังวาน)
ประเภทเครื่องตี เป็นเครื่องดนตรีที่ทาให้เกิดเสียงดนตรีด้วยการใช้ของสองสิ่งกระทบกัน
ด้วยการตี นับว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักใช้ ได้มีวิวัฒนาการจากอุปกรณ์
ง่ายๆ ให้มีความหลากหลายออกไป ทั้งรูปแบบและวัสดุที่ใช้สาหรับเครื่องดนตรีไทยที่เป็นประเภท
เครื่องตี คือ ฆ้องมโหรี กลองทัด และฉิ่ง,ฉาบ

ฆ้องมโหรี
กลองทัด
ฉิ่ง
ประเภทเครื่องเป่ำ เป็นเครื่องดนตรีที่ทาให้เกิดเสียงจากลมเป่า อุปกรณ์ดั่งเดิมได้จากพืช
ได้แก่ หลอดไม้ต่าง ๆ และจากสัตว์ ได้แก่ เขาสัตว์ต่างๆ ต่อมาได้มีวิวัฒนาการด้วยการเจาะรูและ
ทาลิ้น เพื่อให้เกิดระดับเสียงได้มาก เครื่องดนตรีเหล่านี้ ได้แก่ ขลุ่ย และแคน ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ขลุ่ยเพียงออ

ปีน่ อก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๙

เครื่องดนตรีสำกล

๑. เครื่องสำย
เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทาให้เกิดเสียงโดยการทาให้สายสั่นสะเทือนสายที่ใช้เป็นสายโลหะ
หรือสายเอ็น เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย แบ่งตามวิธีการเล่นเป็น ๒ จาพวก คือ
๑.๑ เครื่องดีด ได้แก่ กีตาร์ แบนโจ ฮาร์ป

๑.๒ เครื่องสี ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา

๒. เครื่องเป่ำลมไม้
เครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามวิธีทาให้เกิดเสียงเป็น ๒ ประเภท คือ
๒.๑ จาพวกเป่าลมผ่านช่องลม ได้แก่ เรคอร์เดอร์ ปิคโคโล ฟลูต

๒.๒ จาพวกเป่าลมผ่านลิ้น ได้แก่ คลาริเน็ต แซกโซโฟน

๑๔๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓. เครื่องเป่ำโลหะ
เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทาให้เกิดเสียงโดยการเป่าลมให้ผ่านริมฝีปากไปปะทะกับช่อง
ที่เป่า ได้แก่ ทรัมเป็ต ทรอมโบน เป็นต้น

๔. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี
เครื่องดนตรีประเภทตี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
๔.๑ เครื่องตีที่ทาทานอง ได้แก่ ไซโลไฟน เบลไลรา ระฆังราว

๔.๒ เครื่องตีที่ทาจังหวะ ได้แก่ ทิมปานี กลองใหญ่ กลองแตร็ก ทอมบา กลองชุด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๑

★ ★ ★บ.๘.๑/ผ.๔
บ ๘.๑/ผ-๐๒
๔-๐๒

ใบงำนที่ ๐๒
เรื่อง ประโยชน์และคุณค่ำของกำรละเล่นพื้นบ้ำน
คำชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ข้อความที่มีประโยชน์ และคุณค่าของการละเล่น
พื้นบ้านจากคาที่กาหนดให้

แข่งขันกันเป็นทีม

ทางานเป็นกลุ่ม

เชยไม่มีคนเล่น

ให้ร่างกายแข็งแรง

สนุกสนาน
เพลิดเพลิน

ล้าหลัง ไม่ทันสมัย

ฝึกการทรงตัว

มีไหวพริบ

จิตใจร่าเริงแจ่มใส

ความสามัคคี

มีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อน

ได้แกล้งเพื่อน

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

๑๔๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ กำเนิดงำนศิลป์
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กำรละเล่นเด็กไทย
การละเล่นของเด็กไทยนั้นมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยดึกดาบรรพ์ก่อนประวัติศาสตร์
แล้ว กล่าวคือ เมื่อมนุษย์รู้จักเอาดินมาปั้นเป็นภาชนะ สิ่งของเครื่องใช้ในครั้งแรกแล้วจึงพัฒนา
มาเป็นลาดับ เด็ก ๆ เห็นก็เลียนแบบนาดินมาปั้นเล่น ต่อมาได้พัฒนาเป็นการละเล่นดังนี้
รีรีข้ำวสำร
ให้ผู้เล่นสองคน ใช้สองมือจับกัน แล้วยกโค้งขึ้นเสมือนซุ้มประตู ผู้เล่นที่เหลือเอามือจับเอว
เดินเป็นแถวลอดประตูนั้นไป พร้อมกับร้องว่า "รีรีข้าวสาร สองทะนาข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คดข้าวใส่จาน พาลเอาคนข้างหลังไว้" เมื่อถึงคาสุดท้าย ซุ้มประตูก็จะลดมือลง
กักตัวผู้เล่นที่เดินผ่านมา ผู้เล่นที่ถูกกักตัวจะถูกคัดออก หรืออาจจะถูกลงโทษด้วยการให้ราหรือ
ทาท่าทางอะไรก็ได้

รีรีข้าวสาร
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
จ้าจี้มะเขือเปราะ
กระแท่นต้นกุ่ม
อาบน้าท่าวัด
เยี่ยม ๆ มอง ๆ
(พ่องู)
(พ่องู)
(พ่องู)
(พ่องู)
(พ่องู)

แผนภูมิเพลง กำรละเล่นเด็กไทย
บทร้องรีรีข้ำวสำร
สองทะนานข้าวเปลือก
เลือกท้องใบลาน
คดข้าวใส่จาน
พาลเอาคนข้างหลังไว้
บทร้องจ้ำจี้
กระเทาะหน้าแว่น
สาวสาวหนุ่มหนุ่ม
เอาแป้งที่ไหนผัด
นกขุนทองร้องกรู๊

พายเรืออกแอ่น
อาบน้าท่าไหน
เอากระจกที่ไหนส่อง

บทร้องเพลงงูกินหำง
แม่งูเอ๋ย
(แม่งู) เอยเอ๋ย
กินน้าบ่อไหน
(แม่งู) กินน้าบ่อโศก (ลูกงู) โยกไปก็โยกมา
แม่งูเอยกิ
 นน้าบ่อไหน (แม่งู) กินน้าบ่อทราย (ลูกงู) ย้ายไปก็ย้ายมา
แม่งูเอยกิ
 นน้าบ่อไหน (แม่งู) กินน้าบ่อหิน (ลูกงู) บินไปก็บินมา
กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๓

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยบูรณำกำรที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ กำเนิดงำนศิลป์
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ จำนวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
คำชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๑. ข้อใดมีรูปทรงกลมมากที่สุด
ก. ลูกไก่
โอ่ง
ปิงปอง
ข. ทีวี
พัดลม โอ่ง
ค. พัดลม ถ้วย
หลอดไฟ
๒. ใครใช้อุปกรณ์วาดภาพได้เหมาะสมที่สุด
ก. อานาจ ใช้พู่กันระบายสีน้ารูปวงกลม
ข. วาสนา เขียนเส้นขดก้นหอยด้วยปากกาเมจิก
ค. พูนลาภ ใช้นิ้วชี้จุ่มน้าวาดภาพทิวทัศน์
๓. เส้นที่บอกลักษณะความสูงของภาพตึกคือข้อใด
ก. เส้นตรงแนวตั้ง
ข. เส้นโค้งกว้าง
ค. เส้นตรงแนวนอน
๔. รูปร่างข้อใดที่ต้องใช้สี แสง-เงา ประกอบจึงจะเห็นเป็นรูปทรง
ก.
ข.
.

ค.

๕. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของเสียง
ก. ทุ้ม - แหลม , ดัง- เบา
ข. ใหญ่ – เล็ก , หนัก – เบา
ค. สั้น – ยาว, บาง –หนา
๖. เสียงแก้วตกแตกมีลักษณะเสียงอย่างไร
ก. เสียงทุ้ม
ข. เสียงดัง
ค. เสียงแหลม
๑๔๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗. ข้อใดไม่มีเสียงดนตรี
ก. โทรทัศน์
ข. วิทยุ
ค. เตารีด
๘. การทาท่ากวักมือเข้าหาตัว มีความหมายข้อใด
ก. ไล่คนออกไป
ข. เรียกคนมาหา
ค. บอกลาจาก
๙. จากภาพควรใช้ประกอบกับเนื้อเพลงท่อนใด

ก. มาเพื่อนไทย
ข. มาร่วมน้าใจสมานฉันท์
ค. คงไปตายดาบหน้า
๑๐. “ต้องหลีกทางไป” ควรทาท่าอย่างไร
ก. จีบคว่าลงด้านข้าง
ข. ฝ่ามือแตะที่หน้าผาก
ค. ผายมือไปข้างหน้า
.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๕

หนวยยอยที่ ๒
จินตนาการหรรษา

แบบทดสอบก่อนเรียน

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

คาชี้แจง ให๎นักเรียนทําเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน๎าคําตอบที่ถูกต๎องที่สุดเพียงคําตอบเดียว
๑.ข๎อใดมีรูปทรงคล๎ายกัน
ก. ตู๎เย็น ทีวี ฟุตบอล
ข. กลํอง โต๏ะ พัดลม
ค. โอํง ฟุตบอล แจกัน
๒. ถ๎าจะป๓้นรูปเก๎าอี้ นักเรียนจะเริ่มจากข๎อใดจะงํายที่สุด
ก. ทําดินให๎เป็นแผํนเรียบ
ข. ทําดินให๎เป็นเส๎น
ค. ทําดินให๎เป็นชิ้นสํวนของเก๎าอี้
๓.ภาพในข๎อใด เป็นภาพจินตนาการ มากที่สุด
ก.
ข.

ค.
๔.ข๎อใดเป็นงานศิลปหัตถกรรม
ก.

ข.

ค.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๙

๕. เนื้อร๎องหมายถึงข๎อใด
ก. ตัวโน๎ต
ข. คําร๎อง
ค. วรรคตอน
๖. การยิ้มขณะร๎องเพลงแสดงถึงอะไร
ก. เนื้อเพลง
ข. ทํานองเพลง
ค. อารมณ๑ของเพลง
๗. การจีบที่หน๎าอก มีความหมายอยํางไร
ก. ข๎าพเจ๎า
ข. ทําน
ค. เสียใจ
๘.

จากภาพเป็นนาฏยศัพท๑ตามข๎อใด
ก. กระทุ๎งเท๎า
ข. กระดกเท๎า
ค. ประเท๎า

๙.

จากภาพเป็นภาษานาฏศิลป์ตามข๎อใด
ก. ผู๎เป็นใหญํ
ข. ทําน
ค. รัก

๑๐. การตั้งวงลําง มือที่ตั้งวงควรอยูํในระดับใด
ก. ศรีษะ
ข. ไหลํ
ค. สะดือ

๑๕๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★★★

บบ๘.๒/ผ
๑-๐๑
๘.๒/ผ๑-๐๑


ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง วาดภาพตามจินตนาการ

คาชี้แจง ให๎นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการที่แสดงให๎เห็นความใกล๎ - ไกล ของสิ่งตําง ๆ

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๑

★★★

บ ๘.๒/ผ ๒-๐๑
บ ๘.๒/ผ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง สัตว์เลี้ยงของฉัน

คาสั่ง ๑. ให๎นักเรียนป๓้นดินน้ํามันเป็นรูปสัตว๑เลี้ยงที่นักเรียนชอบให๎สวยงาม
และให๎ปฏิบัติตามขั้นตอนการป๓้นทีถ่ ูกต๎อง
๒. นําเสนอผลงาน

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

๑๕๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

บ ๘.๒/ผ ๓-๐๑
★ ★ ★ บ.๘.๒/ผ.๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง ท่องบทกลอนร้องเพลง

คาชี้แจง ให๎นักเรียนอํานคํากลอนพร๎อมทั้งร๎องเพลงให๎ถูกต๎อง
มิตรดีเป็นที่พึ่งพา
หาทางขจัดป๓ดภัย
มิตรเลว ดีแตํสอพลอ
หากมีภัยที่ต๎องประจญ

เพลงมิตรดี
ได๎ทุกคราเดือดร๎อนเศร๎าใจ
ไมํลี้หนีไกล เมื่อยามอับจน
ยกยอเพื่อหวังประโยชน๑ตน
พวกนี้ทุกคนเลี่ยงหนีหลบไกล

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๓

★★★



บ ๘.๒/ผ ๓-๐๒
บ.๘.๒/ผ.๓-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง ร้องราทาเพลง

คาชี้แจง ฝึกอําน ฝึกร๎องเพลงตํอไปนี้ให๎คลํอง และถูกต๎อง
เนื้อร๎อง พ.อ.หลวงสารานุประพันธ๑

เพลงชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
อยูํดํารงคงไว๎ได๎ทั้งมวล
ไทยนี้รักสงบ แตํถึงรบไมํขลาด
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี

ทํานอง พระเจนดุริยางค๑

เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกสํวน
ด๎วยไทยล๎วนหมาย รักสามัคคี
เอกราชจะไมํให๎ใครขํมขี่
เถลิงประเทศ ชาติไทยทวี มีชัย ชโย

เพลงสรรเสริญพระบารมี

เนื้อร๎อง สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ เจ๎าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ๑

ข๎า ฯ วรพุทธเจ๎าเอามโนและศิระกราน
เอกบรมจักริน พระสยามมินทร๑
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต๑
จงสฤษดิ์ดัง หวังวรหฤทัย

๑๕๔

ทํานอง ประโยตร๑ชูรอฟสกี้

นบพระภูมิบาล บุญดิเรก
พระยศยิ่งยงเย็นศิระเพราะพระบริบาล
ขอบันดาล ธ ประสงค๑ใด
ดุจถวายชัย ชโย ฯ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★
บ ๘.๒/ผ ๓-๐๓
 ★ ★ บ.๘.๒/ผ.๓-๐๓

ใบงานที่ ๐๓

เรื่อง ร้องราทาเพลง

คาชี้แจง ให๎นักเรียนสรุปเนื้อหาสาระของเพลง

๑. ชื่อเพลง.....................................................................................................................
๒. เพลงนี้มีความหมายอยํางไร ......................................................................................
....................................................................................................................................
๓. เพลงนี้มีคุณคํา ประโยชน๑อยํางไร...............................................................................
......................................................................................................................................
๔. เพลงนี้ให๎ความรู๎สึกอยํางไร..........................................................................................
.....................................................................................................................................

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๕

แผนภูมิที่ ๑ บทกลอนนี่ของฉัน
เรื่อง ร้องราทาเพลง

แผนภูมิบทกลอนนี่ของฉัน
นี่ของของเธอ
นี่ของของฉัน
+
+
+
+
มันสับเปลี่ยนกัน
ฉันคืนให๎เธอ
+
+
+
+
นี่ของของเธอ
ที่ทําตกไว๎
+
+
+ +
ฉันนี้เก็บได๎
นํามาให๎เธอ
+
+
+
+

๑๕๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แผนภูมิที่ ๒ เพลงและจังหวะในการร้องเพลง
เรื่อง ร้องราทาเพลง

เพลงแมงมุมลาย
แมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน วันหนึ่งมันถูกฝน ไหลหลํนจากบนหลังคา
พระอาทิตย๑สํองแสง น้ําแห๎งเหือดไปลับตา
มันรีบไตํขึ้นฝา หันหลังมาทําตาลุกวาว

เนื้อร้อง คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
ช๎าง ช๎าง ช๎าง
ช๎างมันตัวโตไมํเบา
สองเขี้ยวข๎างงวงเรียกวํา งา

เพลงช้าง

ทานอง พมําเฃว

หนูรู๎จักช๎างหรือเปลํา
จมูกมันยาวเรียกวํา งวง
มีหูมีตาหางยาว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๗

★ ★ ★บ.๘.๒/บ ผ.๔๘.๒/ผ ๔-

ใบงานที่ ๐๓

เรื่อง ความหมายและระดับเสียงดนตรี

๐๓

คาชี้แจง ให๎นักเรียนเขียนสัญลักษณ๑แทนเสียงตัวโน๎ตดนตรีไทยและดนตรีสากล
จากระดับเสียงต่ําไประดับเสียงสูง จากระดับเสียงสูงไประดับเสียงต่ํา

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

๑๕๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)



★★★

ใบงานที่ ๐๔



เรื่อง สัญลักษณ์แทนเสียงดนตรี

บบ.๘.๒/
๘.๒/ผผ.๔๔๐๔

คาชี้แจง ให๎นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเกีย่ วกับสัญลักษณ๑ดนตรีไทย และ
ดนตรีสากล








สัญลักษณ์ ดนตรี ไทย







ลักษณะ
ของ
สัญลักษณ์


สัญลักษณ์ ดนตรี
สากล
ท

ท

แทน

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๙

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๑
เรื่อง เสียงดนตรี

แผนภาพขั้นบันไดระดับเสียงดนตรี

จากระดับเสียงต่ําไประดับเสียงสูง จากระดับเสียงสูงไประดับเสียงต่ํา
สัญลักษณ๑แทนระดับเสียงดนตรีไทย ได๎แกํ
สัญลักษณ๑แทนระดับเสียงดนตรีไทย ได๎แกํ
สัญลักษณ๑แทนระดับเสียงดนตรีสากล ได๎แกํ

๑๖๐

ด ร ม ฟ ซ
ล ท
โด เร มี ฟา ซอล ลา ที
C D E F G A B

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๒
เรื่อง ตัวโน้ตดนตรีไทย และดนตรีสากล
แผนภูมิตัวโน้ตดนตรีไทย และดนตรีสากล
ซ

ฟ
ม



ล

ท

๔ จังหวะ

๒ จังหวะ

ตัวโน้ตไทย

ร

ด

ลักษณะ
ของตัวโน้ต
ดนตรี



ตัวโน้ตสากล

ครึ่งจังหวะ

๑ จังหวะ



ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๑

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๑
การแสดงนาฏยศัพท์ในนาฏศิลป์

การแสดงทําของนาฏศิลป์ไทยใช๎นาฏยศัพท๑และภาษาทําในการสื่อความหมายแสดงอารมณ๑ความรู๎สึก
นาฏยศัพท๑ คือ ศัพท๑ที่ใช๎เกี่ยวกับทํารํา เป็นคําที่ใช๎ในวงการนาฏศิลป์ไทย ที่สามารถสื่อความหมายกัน
ได๎ เชํน ตั้งวง จีบ กระทุ๎ง กระดก สะบัดมือ
ตั้งวง เป็นลักษณะของลําแขนที่ทอดโค๎ง นิ้วทั้งสี่ชิดกัน นิ้วหัวแมํมือหักเข๎าหาฝ่ามือเล็กน๎อย
หักข๎อมือเข๎าหาลําแขน วงแบํงออกเป็น
๑. วงบน
ตัวนาง - ปลายนิ้วสูงระดับหางคิ้ว
ตัวพระ - ปลายนิ้วสูงระดับแงํศีรษะ

๒. วงกลาง
ตัวนาง - ปลายนิ้วระดับไหลํ
ตัวพระ – ปลายนิ้วระดับไหลํ


๓. วงล่าง
ตัวนาง - ตั้งมือระดับหัวเข็มขัด
ตัวพระ - ตั้งมือระดับหัวเข็มขัด


จีบ เป็นลักษณะของการใช๎ปลายนิ้วหัวแมํมือจรดข๎อสุดท๎ายของปลายนิ้วชี้ นิ้วที่เหลือกรีดออกคล๎ายรูปพัด
หักข๎อมือเข๎าหาท๎องแขน จีบแบํงออกเป็นจีบคว่ําและจีบหงาย





จีบคว่ํา

๑๖๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

จีบหงาย

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๒
การแสดงภาษาท่าทางนาฏศิลป์
การแสดงทําของนาฏศิลป์ไทยใช๎นาฏยศัพท๑และภาษาทําในการสื่อความหมายแสดงอารมณ๑ความรู๎สึก
นาฏยศัพท๑ คือ ศัพท๑ที่ใช๎เกี่ยวกับทํารํา เป็นคําที่ใช๎ในวงการนาฏศิลป์ไทย ที่สามารถสื่อความหมายกัน
ได๎ เชํน ตั้งวง จีบ กระทุ๎ง กระดก สะบัดมือ
สะดุดเท้า
เป็นอาการของเท๎าที่วางข๎างใดข๎างหนึ่งไว๎ข๎างหลัง เปิดส๎นเท๎าขึ้น เท๎าหน๎าวางราบลงกับพื้นเพื่อรับ
น้ําหนัก จากนั้นวางเท๎าหลังให๎ราบลง เท๎าหน๎าใช๎จมูกเท๎าแตะพื้นเตรียมสะดุดแล๎วเลื่อนเท๎าหน๎าโดยเสือกจมูกเท๎า
ไปข๎างหน๎า แล๎ววางเท๎าที่สะดุดราบลงกับพื้นให๎เต็มฝ่าเท๎า เท๎าหลังเปิดส๎นสูงขึ้น
กระทุ้ง
คือ การวางเท๎าใดเท๎าหนึ่งไว๎ข๎างหลังด๎วยจมูกเท๎าเปิดส๎นเท๎า การกระทุ๎ง คือ การกระแทกจมูกเท๎ากับ
พื้นเบา ๆ แล๎วยกขึ้น



กระดก

เป็นทําสืบเนื่องมาจากการกระทุ๎ง โดยยกเท๎าขึ้นข๎างหลังแล๎วหนีบนํองดันเขําไปข๎างหลังมากๆ
หักปลายเท๎าลง





สะบัดมือ คือการสะบัดมือจากทําจีบ โดยการหมุนข๎อมือที่หงายให๎คว่ําลงไปปลํอยจีบแล๎วสะบัดมือตั้งขึ้น
เป็นวง ทําเชํนนี้เรื่อย ๆ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๓

ททําที่ ๑๑



ท่าที่ ๒



ท่าที่ ๓



๑๖๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๓
การแสดงภาษาท่าทางของนาฏศิลป์

ฉัน
จีบมือซ๎ายแบบจีบหงายไว๎ระดับอก

ทําน
แบมือยกขึ้นระดับศีรษะ กดข๎อมือ

รัก
วางมือทั้งสองไขว๎ทับกันแนบอก

เธอ
ยื่นมือออกไป พร๎อมกับกระดกขึ้น
และกระดกลงเบา ๆ

ทํานที่เคารพ
ยกมือทั้งสองข๎างขึ้นระดับศีรษะฝ่ามือ
ให๎ฝ่ามือโน๎มลงทําไหว๎

ชมเชย
หงายมือทั้งสองข๎างชูขึ้น สูงกวําระดับไหลํเล็กน๎อย
ให๎มือข๎างหนึ่งสูงกวําอีกข๎างเล็กน๎อย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๕

ดีใจ

มือซ๎ายจีบนิ้วยกขึ้นใกล๎ ๆ มุมปาก

ห้ ามหรื อปฏิเสธ

ตั้งวงลํางสํายปลายนิว้ ไปมา

๑๖๖

เก้ อเขิน

ถูฝ่ามือแล๎วทิ้งแขนข๎างหนึ่ง

ดม หอม

มือซ๎ายจีบนิ้วยกขึ้นใกล๎จมูกมือขวา

ร้ องไห้ 

เจริ ญรุ่งเรื อง

ฝ่ามือซ๎ายแตะหน๎าผากมือขวา
จีบหงายเหนือเอว

แบมือตั้งสูงระดับศีรษะทั้งสองมือ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)





บัตรภาพที่ ๑

บัตรภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย

บัตรภาพที่ ๒

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุดระบากรับ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๗

บัตรคาที่ ๑

บัตรคานาฏยศัพท์

นาฏยศัพท์ส่วนมือ
- จีบหงาย
- จีบคว่ํา
ตั้งวง
- ตั้งวงบน
- ตั้งวงกลาง
- ตั้งวงลําง
- สะบัดมือ
นาฏยศัพท์ส่วนเท้า
- กระทุ๎ง
- กระดกเท๎า
ภาษาท่าทาง
- ทํานที่เคารพ
- ยิ้ม
- ฉัน
- เธอ
- ทําน
- รัก
- ชมเชย
- เก๎อเขิน
- ห๎าม / ปฏิเสธ
- ดม / หอม
- ร๎องไห๎
- เจริญรุํงเรือง

๑๖๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินตนเอง
การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์

ชื่อ ................................................................................................... เลขที่ ..................... ชั้น .............
๑. ให๎นักเรียนประเมินตนเองวําสามารถปฏิบัติภาษาทํารํานาฏศิลป์ตํอไปนี้ได๎ระดับใด
รายการ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

จีบหงาย
จีบคว่ํา
ตั้งวงบน
ตั้งวงกลาง
ตั้งวงลําง
กระทุ๎ง / กระดกเท๎า

๔

ผลการปฏิบัติการ
๓
๒

๑

๒. นาฏยศัพท๑คือ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๓. ทํานาฏยศัพท๑ที่ไมํสามารถปฏิบัติได๎มีทําอะไรบ๎าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๔. ข๎อบกพรํองที่ไมํสามารถปฏิบัติได๎คืออะไร
.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………........................................................................
๕ นักเรียนมีวิธีการปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองอยํางไร
.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………........................................................................
๖. หลังจากปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองแล๎วเกิดผลอยํางไร นักเรียนมีความรู๎สึกอยํางไร
.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………........................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๙

การปฏิบัติท่ารานาฏศิลป์

ชื่อ ................................................................................................... เลขที่ ..................... ชั้น .............
๑. ให๎นักเรียนประเมินตนเองวําสามารถปฏิบัติภาษาทํารํานาฏศิลป์ตํอไปนี้ได๎ระดับใด
รายการ
๑. รัก
๒. ห๎าม/ปฏิเสธ
๓. ร๎องไห๎/โศกเศร๎า
๔. ตัวฉัน
๕. หอม/ดม
๖. ทํานที่เคารพ/ทําน
๗. ยิ้ม/ดีใจ
๘. เจริญรุํงเรือง

๔

ผลการปฏิบัติการ
๓
๒

๑

๒. ภาษาทํารํานาฏศิลป์ที่ไมํสามารถปฏิบัติได๎มีอะไรบ๎าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๓. ป๓ญหาอุปสรรคที่ไมํสามารถปฏิบัติได๎คืออะไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………...................................................…………….....................
๔. นักเรียนมีวิธีการปรับปรุงแก๎ไขและอุปสรรคอยํางไร
.................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………….....................................................………...................
…………………………………………………………………...................................................…………….....................
๕ หลังจากแก๎ป๓ญหาแล๎วเกิดผลอยํางไร นักเรียนมีความรู๎สึกอยํางไร
…………………………………………....................................................……………………………………....................
…………………………………………………………………...................................................…………….....................
…………………………………………………………………...................................................…………….....................
ลงชื่อ........................................................ผู๎ประเมิน

๑๗๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)



★ ★ บ.๘.๒/ผ.๖-๐๓
★ บ ๘.๒/ผ ๖-๐๓

แผนภูมิเพลงที่ ๐๓
เพลงตาอินกะตานา

ตาอินกะตานา
ได๎ปลาทุกวัน
ได๎ปลามานมนาน
จนแม๎ใครๆ
แตํแล๎ววันหนึ่ง
สองคนถึงครา
ตาอินกะตานา
ตาอยูํมาเดี๋ยวเดียว

เนื้อร้อง ชาตรี
ทานอง เอื้อ สุนทรสนาน
หาปลาเอามากินกัน
รักกันก็ป๓นกันไป
หาปลามาบานตะไท
รู๎น้ําใจไมตรีปรีดา
เคราะห๑มาถึงขมึงทึงมา
แยํงหัวปลาหางปลากันเกรียว
โศกาอาวรณ๑จริงเจียว
คว๎าพุงเพียว ๆ เอาไปกิน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๑

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยบูรณาการการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน

คาชี้แจง ให๎นักเรียนทําเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน๎าคําตอบที่ถูกต๎องที่สุดเพียงคําตอบเดียว
๑.ข๎อใดมีรูปทรงคล๎ายกัน
ก. ตู๎เย็น ทีวี ฟุตบอล
ข. กลํอง โต๏ะ ตู๎เย็น
ค. โอํง ฟุตบอล แจกัน
๒. ถ๎าจะป๓้นรูปเก๎าอี้ นักเรียนจะเริ่มจากข๎อใดจะงํายที่สุด
ก. ทําดินให๎เป็นแผํนเรียบ
ข. ทําดินให๎เป็นส๎น
ค. ทําดินให๎เป็นชิ้นสํวนของเก๎าอี้
๓.ภาพในข๎อใด เป็นภาพจินตนาการ มากที่สุด
ก.
ข.

ค.

๔. ข๎อใดเป็นงานศิลปหัตถกรรม
ก.

ค.

๑๗๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ข.

๕. เนื้อร๎องหมายถึงข๎อใด
ก. ตัวโน๎ต
ข. คําร๎อง
ค. วรรคตอน
๖. การยิ้มขณะร๎องเพลงแสดงถึงอะไร
ก. เนื้อเพลง
ข. ทํานองเพลง
ค. อารมณ๑ของเพลง
๗. การจีบที่หน๎าอก มีความหมายอยํางไร
ก. ข๎าพเจ๎า
ข. ทําน
ค. เสียใจ
๘.

จากภาพเป็นนาฏยศัพท๑ตามข๎อใด
ก. กระทุ๎งเท๎า
ข. กระดกเท๎า
ค. ประเท๎า

๙.

จากภาพเป็นภาษานาฏศิลป์ตามข๎อใด
ก. ผู๎เป็นใหญํ
ข. ทําน
ค. รัก

๑๐. การตั้งวงลําง มือที่ตั้งวงควรอยูํในระดับใด
ก. ศีรษะ
ข. ไหลํ
ค. สะดือ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๓

หนวยยอยที่ ๓
ลีลาศิลปไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
คาชี้แจง ให๎นักเรียนทําเครือ่ งหมาย  ทับตัวอักษรหน๎าคําตอบที่ถูกต๎องที่สุดเพียง
คําตอบเดียว
๑. ถ๎าบ๎านของนักเรียนปลูกไผํไว๎จํานวนมาก นักเรียนจะสร๎างงานศิลปะพื้นบ๎านอะไร
ก. ป๓้นตุ๏กตา
ข. ทําโมบายสานปลาตะเพียน
ค. ทําเครื่องจักสานจากไม๎ไผํ
๒. ขั้นตอนแรกของการป๓้นดินน้ํามันคือข๎อใด
ก. ป๓้นดินน้ํามันเป็นรูปตามต๎องการ
ข. นวดดินน้ํามันให๎เข๎ากัน
ค. ป๓้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม
๓. ข๎อใดไมํใชํเหตุผลที่ทําให๎เกิดงานศิลปะในท๎องถิ่น
ก. เพื่อผลิตของใช๎ในครัวเรือน
ข. เพื่อผลิตสิ่งของที่ใช๎ในกิจกรรมทางศาสนา
ค. เพื่อผลิตสินค๎า
๔. เราสามารถพบเห็นศิลปะท๎องถิ่นข๎อใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก. เครื่องป๓้นดินเผาบ๎านเชียง
ข. รํมบํอสร๎าง
ค. กระเป๋ายํานลิเภา
๕.

จากภาพเป็นเอกลักษณ๑ของภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคใต๎
ค. ภาคอีสาน
๖. ข๎อใดไมํสามารถนํามาใช๎เป็นตัวกําหนดจังหวะได๎
ก. ย่ําเท๎า
ข. เคาะโต๏ะ
ค. วิ่งแขํง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๗

๗. มี ซอล โด เร
ก. F A B
ข. E G C
ค. B A G

จะใช๎ตัวอักษรในข๎อใดแทนโน๎ต
C
D
F

๘. การทําทําประกอบเพลงปลุกใจ ต๎องทําอยํางไร
ก. กระฉับกระเฉง
ข. อํอนช๎อย
ค. เชื่องช๎า
๙. ทํารําสอดสร๎อยมาลาแปลง ใช๎กับเพลงรําวงข๎อใด
ก. เพลงดวงจันทร๑ขวัญฟ้า
ข. เพลงงามแสงเดือน
ค. เพลงคืนเดือนหงาย
๑๐. รําวงมาตรฐาน มีต๎นกําเนิดจากท๎องถิ่นใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคใต๎

๑๗๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★★★

บ ๘.๓/ผ ๑-๐๑
บ ๘.๓/ผ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง ศิลปะพื้นบ้าน

คาชี้แจง ให๎นักเรียนในกลุํมชํวยกันโยงภาพ กับชื่องานศิลปะพื้นบ๎านประจําท๎องถิ่นตําง ๆ
ภาพ

ชื่องานศิลปะพื้นบ้านประจาท้องถิ่น
  ลายรํมบํอสร๎าง จังหวัดเชียงใหมํ
ภาคเหนือ

  ลายแกะรูปหนังตะลุง ภาคใต๎

  ลายผ๎ามัดหมี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ลายโอํงมังกร จังหวัดราชบุรี ภาคกลาง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๙

★★★

ใบงาน ๐๒

บ ๘.๓/ผ ๑-๐๒
บ ๘.๓/ผ๑-๐๒

เรื่อง งานศิลปะพื้นบ้านในท้องถิ่นของฉัน

คาชี้แจง ให๎นักเรียนวาดภาพงานศิลปะพื้นบ๎านในท๎องถิ่นที่นักเรียนประทับใจอยํางน๎อย ๑
อยํางพร๎อมอธิบายภาพ

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

๑๘๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★★★

๘.๓/ผ ๒-๐๑
บบ๘.๓/ผ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง ศิลปะพื้นบ้านในท้องถิ่น

คาชี้แจง
๑. แบํงนักเรียนออกเป็นกลุํม ๆละ ๓ คน
๒. ให๎นักเรียนแตํละกลุมํ ชํวยกันวาดภาพวัสดุในท๎องถิ่นของนักเรียนทีน่ ํามาสร๎าง
งานศิลปะด๎านทัศนศิลป์ จํานวนอยํางน๎อย ๓ ชิ้น
๓. สํงตัวแทนนําเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียน

ชื่อกลุํม....................................................................... สมาชิกในกลุํม
๑. ชื่อ ................................................................................. ชั้น .................................................
๒. ชื่อ ................................................................................. ชั้น .................................................
๓. ชื่อ ................................................................................. ชั้น .................................................
โรงเรียน .............................................................................. จังหวัด ............................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๑

★★★

ใบงานที่ ๐๒

บ ๘.๓/ผ ๒-๐๒

บ ๘.๓/ผ๒-๐๒

เรื่อง วิถีชีวิตในชุมชน

คาชี้แจง ให๎นักเรียนวาดภาพวิถีชีวิตคนในชุมชนของนักเรียน ที่แสดงให๎เห็นงานศิลปะใน
ท๎องถิ่น(คนทอผ๎า, คนหิ้วตะกร๎าที่สานด๎วยไม๎ไผํ, คนกําลังตักน้ําจากโอํง, ฯลฯ)

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

๑๘๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๑

เรื่อง ที่มาและวัสดุสร้างงานศิลปะท้องถิ่น

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

ที่มาของงานศิลปะในท้องถิ่น
งานศิลปะท๎องถิ่นเกิดจากภูมิป๓ญญาของคนในท๎องถิ่นนั้น ๆ ที่สร๎างสรรค๑งานในลักษณะตําง ๆ
เพื่อใช๎ในชีวิตประจําวัน เพื่อเป็นเครื่องทํามาหากิน หรือเพื่อประกอบพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนา
จากวัสดุที่มีอยูํในท๎องถิ่น ซึ่งมีการพัฒนาฝีมือเรื่อยมาและมีลักษณะเฉพาะตัวของท๎องถิ่นนั้น ๆ
วัสดุสร้างงานศิลปะในท้องถิ่น
วัสดุที่นํามาสร๎างงานศิลปะในท๎องถิ่น แตํละท๎องถิ่นมีวัสดุแตกตํางกันไปตามลักษณะ
ภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ, และป๓จจัยด๎านอื่น ๆ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยูํในธรรมชาติรอบตัว เชํน ไม๎ไผํ,
ปอ, ยํานลิเภา, ดินเหนียว, ใบจาก, ฟาง, ใบตาล, กก ฯลฯ ซึ่งบางท๎องถิ่นที่มีวัสดุที่เหมือนกัน
แตํก็อาจสร๎างงานศิลปะท๎องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ๑ที่แตกตํางกัน
ศึกษาเพิ่มเติม ศิลปะท๎องถิ่นภาคเหนือ ทํามาจากวัสดุใด
ศิลปะท๎องถิ่นภาคใต๎ ทํามาจากวัสดุใด
ศิลปะท๎องถิ่นภาคอีสาน ทํามาจากวัสดุใด
ศิลปะท๎องถิ่นภาคกลาง ทํามาจากวัสดุใด
เพื่อจะได๎เห็นภาพที่สมบรูณ๑ยิ่งขึ้น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๓

★★★

ใบงานที่ ๐๑

บ ๘.๓/ผ
๓-๐๑
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

เพลงโนราห๑
หมอลํา
เพลงเรือ
เพลงอีแซว
เพลงซอ

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

๑๘๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ ★บ ๘.๓/ผ
บ ๘.๓/ผ
๓-๐๒
๓-๐๒

ใบงานที่ ๐๒



เรื่อง เพลงพื้นบ้าน ๔ ภาค

คําชี้แจง ให๎นักเรียนเลือกฟ๓งเพลงพื้นบ๎าน ๑ เพลง
๑. ครูเปิดแถบบันทึกเสียงให๎นักเรียนฟ๓ง
๒. เลือกฟ๓งเพลงจากรายการโทรทัศน๑ วิทยุ หรือซีดีเพลง จากนั้นให๎วิเคราะห๑เพลง
โดยเขียนเครือ่ งหมาย  ลงใน  หน๎าข๎อความ
๑. ชื่อเพลง ................................................................................
๒. เป็นเพลงพื้นบ๎านของภาค
 ภาคเหนือ
๓. ทํานอง

 ช๎า

 ภาคอีสาน  ภาคกลาง  ภาคใต๎
 ปานกลาง

 เร็ว

๔. เนื้อร๎องมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องใด ............................................................................
๕. เครื่องดนตรีที่ใช๎บรรเลงได๎แกํ ...................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ชื่อ...........................................................................................ชั้น...................เลขที่...............
โรงเรียน.................................................................................................................................
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๕

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๑
เรื่อง เพลงพื้นบ้าน

ความหมายของเพลงพื้นบ๎าน คือบทเพลงที่เกิดจากคนในท๎องถิ่นตําง ๆ ใช๎ภาษาเรียบงํายไมํ
ซับซ๎อนมุํงความสนุกสนานรื่นเริง ใช๎เลํนกันในโอกาสตําง ๆ เชํน งานสงกรานต๑ งานลอยกระทง เป็น
ต๎น
ลักษณะของเพลงพื้นบ๎าน สํวนใหญํเป็นการเกี้ยวพาราสี หรือการซักถามโต๎ตอบกัน ความ
เดํนของเพลงพื้นบ๎านอยูํที่ความไพเราะ คารมหรือถ๎อยคํางําย ๆ กินใจ ใช๎ไหวพริบปฏิภาณในการร๎อง
โต๎ตอบกัน เพลงพื้นบ๎านสํวนใหญํจะมีเนื้อร๎องและทํานองงําย ๆ ร๎องเลํนได๎ไมํยาก
ฟ๓งไมํนานก็สามารถร๎องเลํนตามได๎
ประเภทของเพลงพื้นบ้าน อาจแบํงได๎ตามภูมิภาคตําง ๆ ดังนี้
๑. เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ เชํน เพลงคําว ซึ่งเป็นบทขับร๎องที่มีทํานองสูง แตํ
ไพเราะ เพลงซอ เป็นการขับร๎องโต๎ตอบเกี่ยวพาราสีกัน จ๏อยหรือการขับลํานําในโอกาสตํางๆ และทํา
ฮ่ําหรือคําฮ่ํา ซึ่งเป็นการขับร๎องหมูํ
๒. เพลงพื้นบ้านในภาคอีสาน เชํนหมอลํา ซึ่งอาจแบํงได๎เป็นลํากลอนคือการลํา
โดยทัว่ ไป ลําโจทก๑ – แก๎ เป็นการถาม –ตอบ โต๎ตอบกันในเรื่องตําง ๆ ลําหมูํ เป็นการลํา
เลํานิทาน เรื่องราว โดยมีผู๎แสดงประกอบ ลําเต๎ย ลําเพลิน เพลงโคราช เพลงเซิ้ง เชํน
เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งผีตาโขน เซิ้งนางแมว เป็นต๎น
๓. เพลงพื้นบ้านในภาคกลาง ในภาคกลางมีเพลงพื้นบ๎านเป็นจํานวนมาก
ซึ่งมักใช๎ร๎องในโอกาสตําง ๆ เชํน ร๎องเพื่อความบันเทิง ได๎แกํ เพลงเรือ เพลงอีแซว ลําตัด เพลง
ฉํอย ร๎องประกอบการทํางาน ได๎แกํ เพลงเกี่ยวข๎าว เพลงเต๎นกํารําเคียว ฯลฯ
๔. เพลงพื้นบ้านในภาคใต้ เชํน เพลงเรือ ซึ่งเป็นเพลงทางน้ําเหมือนกับ
เพลงเรือของภาคกลาง แตํทํานองที่ร๎องและการแตํงเนื้อเพลงตํางกัน นอกจากนี้ยังมีเพลงบอก ซึ่ง
เป็นเพลงที่เลํนได๎ทั้งร๎องคนเดียวและร๎องโต๎ตอบ เพลงนา ใช๎ร๎องเลํนเกี้ยวพาราสีในงานเทศกาลตําง
ๆ มีลักษณะห๎วน ๆ ตามภาษาท๎องถิ่น ในบางเพลงอาจใช๎ภาษามลายู เชํน
เพลงโนราห๑ ลิเกฮูลู เป็นต๎น

๑๘๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๓

★ ★ ★ บ ๘.๓/ผ๔-๐๓
บ ๘.๓/ผ ๔-๐๓

เรื่อง ความสาคัญและประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่น
คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจเกี่ยวกับดนตรีในท้องถิ่นของนักเรียนว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่
มีการนาดนตรีเข้ามามีส่วนร่วม แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
๑. เทศกาลที่ใช๎ดนตรีในท๎องถิ่น คือ
...................................................................................................................
๒. ดนตรีมีสํวนเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมนี้อยํางไร
.................................................................................................................................................
๓. นักเรียนคิดวํา ถ๎ากิจกรรมนี้ไมํมีดนตรีเข๎ามามีสํวนรํวมจะเป็นอยํางไร
..........................................................................................................................................................
๔. นักเรียนรู๎สึกอยํางไรกับกิจกรรมนี้
 สนุกสนาน
 เบื่อหนําย
 เฉยๆ
๕. นักเรียนคิดวํา ดนตรีมีความสําคัญตํอคนในท๎องถิ่นหรือไมํ เพราะเหตุใด
 สําคัญ เพราะทําให๎คนในท๎องถิ่นมีความสนุกสนาน รักใครํสามัคคีกัน
 ไมํสําคัญ เพราะจะทําให๎คนในท๎องถิ่นเบื่อหนํายและล๎าสมัย
๖. ประโยชน๑ของดนตรีตอํ คนในท๎องถิ่นได๎แกํอะไรบ๎าง (ตอบได๎มากกวํา ๑ ข๎อ)
 คนในท๎องถิ่นจะเกิดความผํอนคลาย
 เป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑
 คนในท๎องถิ่นจะเหนื่อยยากลําบากขึ้น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๗

ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับครู และนักเรียน
ดนตรีท้องถิ่นภาคกลาง

ดนตรีท้องถิ่นภาคเหนือ

ดนตรีท้องถิ่นภาคอีสาน

ดนตรีท้องถิ่นภาคใต้

๑๘๘

เรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน

เครื่องดนตรี ได๎แกํ จะเข๎ ระนาดเอก ฆ๎อง โหมํง ฉิ่ง ฉาบ กลองยาว
ลักษณะเด่น สํวนมากเป็นวงปี่พาทย๑พื้นบ๎าน วงปี่พาทย๑นางหงส๑ใช๎
บรรเลงในงานศพ วงกลองยาวใช๎บรรเลงในงานมงคลตํางๆ เป็นต๎น
การขับร้อง สนุกสนาน รําเริง เนื้อเพลงจะกลําวถึงวิถีชีวิตของ
คนภาคกลางและการเกี้ยวพาราสี
เครื่องดนตรี ได๎แกํ ซึง พิณเปี๊ยะ สะล๎อ ฆ๎อง ฉิ่ง ฉาบ กลองมอง
ลักษณะเด่น แบํงตามลักษณะการแสดง วงสะล๎อซอใช๎แสดงใน
งานทั่วไป วงกลองมองเชิงใช๎ประกอบการฟ้อน
การขับร้อง เนื้อเพลงใช๎ภาษาท๎องถิ่น สําเนียงเสียงอํอนหวาน
เชื่องช๎า และการเกี้ยวพาราสี
เครื่องดนตรี ได๎แกํ พิณ โปงลาง แคน กรับ เกราะ กลอง โปง
ลักษณะเด่น วงโปงลาง วงกันตรึม มี 2 กลุํม คือกลุํมอีสาน
เหนือจะนิยมดนตรี หมอลํา แคน พิณ กลุํมอีสานใต๎จะนิยม
ดนตรี กันตรึม
การขับร้อง เนื้อเพลงใช๎ภาษาถิ่นอีสาน สนุกสนานรําเริงแจํมใส
เนื้อเพลง จะกลําวถึงวิถีชีวิต คําสอนของศาสนา และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เครื่องดนตรี ได๎แกํ กลองชาตรี รํามะนา ปี่นอก ซอด๎วง ซออู๎ กรับ
ลักษณะเด่น การแสดงโนรา หนังตะลุง วงรองเง็ง วงกาหลอ
ใช๎แสดงในโอกาสตําง ๆ การขับร้อง เนื้อเพลงมักกลําวถึงเรื่อง
ธรรมชาติ เกี้ยวพาราสี ภาษาที่ใช๎ภาษาท๎องถิ่นใต๎ ใช๎ถ๎อยเสียงห๎วน
สั้นๆ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)



★★
★ บ๕-๐๑
๘.๓/ผ ๕-๐๑
บ ๘.๓/ผ

ใบงานที่ ๐๑
เพลงในน้ามีปลาในนามีข้าว
คาชี้แจง
๑. ให๎แตํละกลุํมฝึกร๎องเพลงในน้ํามีปลาในนามีข๎าว
๒. คิดทํารําประกอบเพลงในน้ํามีปลาในนามีข๎าวตามจินตนาการ ให๎สัมพันธ๑กับ
ความหมายของเนื้อเพลง ออกมานําเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียน
๓. ให๎แตํละกลุํมฝึกทําทําประกอบเพลงในน้ํามีปลาในนามีข๎าว จากการสาธิต
ของครู
๔. ให๎นักเรียนแบํงเป็นกลุํม จับคูํชาย-หญิง จัดแถวเป็นรูปวงกลม ปฏิบัติทํารําเพลงใน
น้ํามีปลาในนามีข๎าว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๙

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๑
ท่าราเพลงในน้ามีปลาในนามีข้าว

อธิบายท่ารา
“ดนตรีท่าออก”เดินย่ําเท๎าตามจังหวะดนตรี

เนื้อเพลง“ในน้ํามีปลา”ทํามือเหมือนปลา สอยเท๎า ยํอลง “ในนามีข๎าว”หันมาด๎านหน๎าโบกมือไปด๎านซ๎าย
เอียงซ๎าย

“ในนามีข๎าว”หันมาด๎านหน๎าโบกมือไปด๎านขวา เอียงขวา “แผํนดินของเรา”มือขวาชี้ตามจังหวะ ๓ ครั้ง
แตะเท๎าขวา

“นี่แสนอุดมสมบูรณ๑” มืออยูํในทําขอ ก๎าวเท๎าขวา

๑๙๐

“ราบคาบ”มือประสานที่อก ถอนเท๎า แตะขวา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

“ราบคาบ” ฟ๓นมือลงที่พื้น

“ด๎วยอานุภาพพํอขุน” ไหว๎ด๎านขวา เท๎าซ๎ายแตะ

“รามคําแหงค้ําจุน” ไว๎มือขวา เอียงซ๎าย แตะเท๎าซ๎าย “ให๎ชาติไทยไพศาล” ผายมือออกข๎างหัว แตะเท๎าขวา

“สร๎างบ๎าน”ตัวนางนั่งลง ตัวพระยืนมือปลายนิ้วมือชนกัน “แปลงเมือง”ผายมือขวาออกข๎างลําตัว ก๎าวเท๎าขวา

“ให๎เกียรติไทยลือเลื่อง” ทําขอ ก๎าวเท๎าหน๎า

“ไปทั่วทุกถิ่นฐาน” มือขวาชี้ ๓ ครั้งตามจังหวะ
แตะเท๎าขวา เอียงขวา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๑

“จูงวัวไปค๎า”กํามือหลวมๆ ระดับเอวก๎าวเท๎าขวา
ระดับเอว เท๎าเขยํงสอยเท๎า

“ขี่ม๎าไปขาย” มือซ๎ายจีบ หักข๎อมือขึ้นมือขวากํา
หลวมๆ

“ปวงราษฎร๑ทั้งหลาย” ผายมือไปด๎านข๎าง ก๎าวเท๎าขวา

“อยูํเป็นสุข” มือทั้งสองจีบหงายที่อก ถอนเท๎า

“สําราญ” ม๎วนมือจีบ เป็นตั้งวงเหยียดแขนตึง แตะเท๎าขวา“สร๎างทํา” กํามือขวาตีลงฝ่ามือซ๎าย แตะเท๎าขวา

“นาไรํ” ผายมือไปด๎านขวา ก๎าวเท๎าขวา เอียงซ๎าย

๑๙๒

“ทั่วแคว๎นแดนไทย” มือขวาชี้ ๓ ครั้งตามจังหวะ แตะเท๎าขวา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

“เราไถ” กํามือหลวมๆระดับเอว สะดุดเท๎าไปด๎านข๎าง
เอียงขวา

“หมากมํวงหมากขาม” มือขวาชี้ ๓ ครั้งตามจังหวะ

“พืชผลตํางๆ” มือขวาชี้ ๓ ครั้งตามจังหวะ

“เราหวําน” กํามือขวาทําทําหวํานข๎าว
แตะเท๎าซ๎าย

“หมากพร๎าวหมากลาง”มือซ๎ายชี้ ๓ ครั้งตามจังหวะ

“ล๎วนงามตระการ”ขอ ก๎าวเท๎าหน๎าด๎านขวา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๓

แผนภูมิเพลงที่ ๐๑
เพลงราวงชาวบ้าน

รําวงชาวบ๎าน ทํารําที่ใช๎จะไมํมีแบบแผนตายตัว แตํจะนําทําจากรําวงมาตรฐาน
มาประกอบ
การรํา เชํน เพลงใกล๎เข๎าไปอีกนิด หลํอจริงนะดารา ตามองตา เธอรําชํางนําดู เชิญชวน ยวน
ยําเหล ชํอมาลี และเพลงลา
เพลงตามองตา
ตามองตา

สายตาก็จ๎องมองกัน

รู๎สึกเสียวซํานหัวใจ

หากวํารักฉันก็วํารัก

หากวําหลงฉันก็วําหลง

ฉันคงอดโค๎งเธอไมํได๎

เธอชํางงามวิไล (ซ้ํา)

เหมือนดอกไม๎ที่เธอถือมา
เพลงใกล้เข้าไปอีกนิด

ใกล๎เข๎าไปอีกนิด

๑๙๔

ชิดชิดเข๎าไปอีกหนํอย

สวรรค๑น๎อย ๆ อยูํในวงฟ้อนรํา

รูปหลํอเขาเชิญมาเลํน

เนื้อเย็นเขาเชิญมารํา

มองมานัยน๑ตาหวานฉ่ํา

มองมานัยน๑ตาหวานฉ่ํา

มะ มารํากับพี่นี่เอย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แผนภูมิเพลงที่ ๐๒
เพลงในน้ามีปลาในนามีข้าว
สร๎อย) ในน้ํามีปลา ในนามีข๎าว แผํนดินของเรา นี่แสนอุดมสมบูรณ๑
บ๎านเมืองราบคาบ ด๎วยอานุภาพพํอขุน- รามคําแหงค้ําจุน ให๎ชาติไทยไพศาล
สร๎างทํานาไรํ ทั่วแคว๎นแดนไทย เราไถเราหวําน หมากมํวงหมากขาม หมากพร๎าว
หมากลาง พืชผลตําง ๆ ล๎วนงามตระการ
(สร๎อย) ในน้ํามีปลา ในนามี
ข๎าม
ว แผํ
นดินของเรา
แผนภู
ิเพลงที
่ ๐๒ นี่แสนอุดมสมบูรณ๑
บ๎านเมืองราบคาบ ด๎วยอานุภาพพํอขุน- รามคําแหงค้ําจุน ให๎ชาติไทยไพศาล
เพลงในน้
ามีปอ ลาในนามี
สร๎างบ๎านแปลงเมือง ให๎
เกียรติไทยลื
เลื่อง ไปทั่วขทุ้ากวถิ่นฐาน
จูงวัวไปค๎า ขี่ม๎าไปขาย ปวงราษฎร๑ทั้งหลาย ได๎อยูํเป็นสุขสําราญ
(สร๎
ในน้ําํามีมีปปลาลาในนามี
ในนามีขข๎า๎าววแผํแผํนนดิดินนของเรา
ของเรานีนี่แ่แสนอุ
สนอุดดมสมบู
มสมบูรรณ๑ณ๑
(สร๎ อย) ในน้
บ๎านเมืองราบคาบ ด๎วยอานุภาพพํอขุน- รามคําแหงค้ําจุน ให๎ชาติไทยไพศาล
สร๎างทํานาไรํ ทั่วแคว๎นแดนไทย เราไถเราหวําน หมากมํวงหมากขาม หมากพร๎าววหมา
กลาง
พืชผลตํ
าง ๆาล๎ง วๆนงามตระการ
หมากลาง
พืชผลตํ
ล๎วนงามตระการ
(สร๎อย) ในน้ํามีปลา ในนามีข๎าว แผํนดินของเรา นี่แสนอุดมสมบูรณ๑
บ๎านเมืองราบคาบ ด๎วยอานุภาพพํอขุน- รามคําแหงค้ําจุน ให๎ชาติไทยไพศาล
สร๎างบ๎านแปลงเมือง ให๎เกียรติไทยลือ เลื่อง ไปทั่วทุกถิ่นฐาน
จูงวัวไปค๎า ขี่ม๎าไปขาย ปวงราษฎร๑ทั้งหลาย ได๎อยูํเป็นสุขสําราญ
(สร๎อย) ในน้ํามีปลา ในนามีข๎าว แผํนดินของเรา นี่แสนอุดมสมบูรณ๑
บ๎านเมืองราบคาบ ด๎วยอานุภาพพํอขุน- รามคําแหงค้ําจุน ให๎ชาติไทยไพศาล
สร๎างทํานาไรํ ทั่วแคว๎นแดนไทย เราไถเราหวําน หมากมํวงหมากขาม หมากพร๎าวหมา
กลาง พืชผลตําง ๆ ล๎วนงามตระการ
(สร๎อย) ในน้ํามีปลา ในนามีข๎าว แผํนดินของเรา นี่แสนอุดมสมบูรณ๑
บ๎านเมืองราบคาบ ด๎วยอานุภาพพํอขุน- รามคําแหงค้ําจุน ให๎ชาติไทยไพศาล
สร๎างบ๎านแปลงเมือง ให๎เกียรติไทยลือ เลื่อง ไปทั่วทุกถิ่นฐาน
จูงวัวไปค๎า ขี่ม๎าไปขาย ปวงราษฎร๑ทั้งหลาย ได๎อยูํเป็นสุขสําราญ
(

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๕

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยบูรณาการการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน

คาชี้แจง ให๎นักเรียนทําเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน๎าคําตอบที่ถูกต๎องที่สุดเพียงคําตอบเดียว
๑. ถ๎าบ๎านของนักเรียนปลูกไผํไว๎จํานวนมาก นักเรียนจะสร๎างงานศิลปะพื้นบ๎านอะไร
ก. ป๓้นตุ๏กตา
ข. ทําโมบายสานปลาตะเพียน
ค. ทําเครื่องจักสานจากไม๎ไผํ
๒. ขั้นตอนแรกของการป๓้นดินน้ํามันคือข๎อใด
ก. ป๓้นดินน้ํามันเป็นรูปตามต๎องการ
ข. นวดดินน้ํามันให๎เข๎ากัน
ง. ป๓้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม
๓. ข๎อใดไมํใชํเหตุผลที่ทําให๎เกิดงานศิลปะในท๎องถิ่น
ก. เพื่อผลิตของใช๎ในครัวเรือน
ข. เพื่อผลิตสิ่งของที่ใช๎ในกิจกรรมทางศาสนา
ค. เพื่อผลิตสินค๎า
๔. เราสามารถพบเห็นศิลปะท๎องถิ่นข๎อใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก. เครื่องป๓้นดินเผาบ๎านเชียง
ข. รํมบํอสร๎าง
ค. กระเป๋ายํานลิเภา
๕.

๑๙๖

จากภาพเป็นเอกลักษณ๑ของภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคใต๎
ค. ภาคอีสาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖. ข๎อใดไมํสามารถนํามาใช๎เป็นตัวกําหนดจังหวะได๎
ก. ย่ําเท๎า
ข. เคาะโต๏ะ
ค. วิ่งแขํง
๗. มี ซอล โด เร
ก. F A B
ข. E G C
ค. B A G

จะใช๎ตัวอักษรในข๎อใดแทนโน๎ต
C
D
F

๘. การทําทําประกอบเพลงปลุกใจ ต๎องทําอยํางไร
ก. กระฉับกระเฉง
ข. อํอนช๎อย
ค. เชื่องช๎า
๙. ทํารําสอดสร๎อยมาลาแปลง ใช๎กับเพลงรําวงข๎อใด
ก. เพลงดวงจันทร๑ขวัญฟ้า
ข. เพลงงามแสงเดือน
ค. เพลงคืนเดือนหงาย
๑๐. รําวงมาตรฐาน มีต๎นกําเนิดจากท๎องถิ่นใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคใต๎

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๗

หนวยยอยที่ ๔
ภูมิใจในงานศิลป

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน

คาชี้แจง ให๎นักเรียนทําเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน๎าคําตอบที่ถูกต๎องที่สุดเพียงคําตอบเดียว
๑. เพราะเหตุใดเราจึงควรเลือกเครื่องใช๎ที่มีในท๎องถิ่นของตนเอง
ก. เป็นสินค๎าที่สั่งมาจากตํางประเทศ
ข. ทันสมัย สวยงาม
ค. เพื่อสํงเสริมเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น
๒. ข๎อใดไมํใชํศิลปะไทยที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน
ก. บ๎านทรงไทย
ข. ศาลเจ๎า
ค. โต๏ะหมูํบูชา
๓. งานศิลปะท๎องถิ่นในข๎อใดที่มีมากในภาคใต๎
ก. งานป๓้นโอํงมังกร
ข. งานแกะสลักหนังตะลุง
ค. งานแกะสลักไม๎
๔. นักเรียนสามารถเรียนรู๎การสร๎างงานศิลปะท๎องถิ่นได๎จากใคร
ก. ชํางพื้นบ๎านในท๎องถิ่น
ข. ชํางโรงงานอุตสาหกรรม
ค. ผู๎นําสินค๎าเข๎าจากตํางประเทศ
๕. เพลงเต๎นกํารําเคียวเป็นเพลงที่สะท๎อนเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. สุขภาพ
ข. การทํองเที่ยว
ค. การทํางาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๑

๖. วงดนตรีที่ใช๎บรรเลงประกอบการฟ้อนเล็บ คือข๎อใด
ก. วงกลองแอว
ข. วงสะล๎อซอซึง
ค. วงกลองยาว
๗. เสียงของดนตรีพื้นบ๎านภาคเหนือมีลักษณะอยํางไร
ก. เข๎มแข็ง
ข. เชื่องช๎า อํอนหวาน
ค. สดใส รําเริง
๘. การแสดงพื้นเมืองข๎อใด เกี่ยวข๎องกับประเพณีท๎องถิ่นของภาคอีสาน
ก. มโนราห๑
ข. เซิ้งบั้งไฟ
ค. ฟ้อนเงี้ยว
๙. การแสดงบทบาทสมมุติให๎เหมือนจริงได๎ ต๎องอาศัยข๎อใดมากที่สุด
ก. การฝึกฝน
ข. การสังเกตและจดจํา
ค. การเลียนแบบ
๑๐. สถานการณ๑โดนเศษแก๎วตําเท๎า ต๎องแสดงอยํางไร
ก. เอามือปิดหู สํายหน๎า
ข. ก๎มตัวลง มือกุมหน๎าท๎อง
ค. นอนกลิ้งไปมาอยํางเจ็บปวด

๒๐๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๑

★★★
๘.๑/ผ๑๐๑

วาดภาพงานศิลปะที่พบเห็นในชุมขน

๘.๔/ผ ๑-๐๑
บ บ๘.๔/ผ๑-๐๑
บ บบ

คาชี้แจง
๑. แบํงนักเรียนเป็นกลุมํ ละ ๓ คน
๒. ให๎นกั เรียนแตํละกลุมํ ระดมความคิดเห็นวํางานศิลปะที่มอี ยูํในชุมชนของ
นักเรียนมีอะไรบ๎าง แล๎ววาดภาพระบายสีให๎สวยงาม
๓. เขียนชื่อภาพพร๎อมบอกวิธีการอนุรักษ๑งานศิลปะ
๔. สํงตัวแทนนําเสนอผลงาน

ชื่อกลุํม....................................................................... สมาชิกในกลุํม
๑. ชื่อ ................................................................................. ชั้น .................................................
๒. ชื่อ ................................................................................. ชั้น .................................................
๓. ชื่อ ................................................................................. ชั้น .................................................
โรงเรียน .............................................................................. จังหวัด ............................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๓

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๑
เรื่อง การอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น

ผลงานศิลปะในท๎องถิ่นของไทยถือเป็นของที่มีคุณคํา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควร
หวงแหนรักษาไว๎ เราควรชํวยกันอนุรักษ๑ศิลปะท๎องถิ่นไว๎ โดยอาจใช๎วิธีตําง ๆ ดังนี้
๑. ถ๎ามีโอกาสที่จะเรียนรู๎การทําผลงานศิลปะท๎องถิ่น ควรศึกษาและเรียนรู๎จนสามารถ
สร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะได๎ เพื่อจะได๎สืบสานผลงานศิลปะของท๎องถิ่นตํอไป
๒. สนับสนุนผลงานศิลปะโดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ๑ที่เป็นผลงานศิลปะในท๎องถิ่นตามความ
เหมาะสม
๓. บันทึกเกี่ยวกับผลงานศิลปะชิ้นตําง ๆ ในท๎องถิ่น เพื่อไว๎เป็นข๎อมูลในการศึกษาค๎นคว๎า
ตํอไป
๔. ไมํทําลายผลงานศิลปะตําง ๆ ในท๎องถิ่น
๕. เข๎ารํวมกิจกรรมแสดงผลงานศิลปะหรือกิจกรรมอนุรักษ๑ผลงานศิลปะ
๖. หากพบรอยชํารุดของผลงานศิลปะให๎แจ๎งหนํวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข๎องรับทราบ
เพื่อดําเนินการแก๎ไขตํอไป
๗. เผยแพรํผลงานศิลปะให๎เป็นที่รู๎จักแกํคนท๎องถิ่นอื่น ๆ
๘. เห็นคุณคําของผลงานศิลปะในท๎องถิ่น ซึ่งถือเป็นภูมิป๓ญญาของคนในท๎องถิ่น

๒๐๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)



-๐๑ ๒-๐๑
★ ★ ★บ ๘.๔/ผ๒
บ ๘.๔/ผ

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง เครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคต่าง ๆ

คําชี้แจง ให๎ดูภาพแล๎วแล๎วนําคําตอบลงในตารางให๎สัมพันธ๑กัน

ทับโนรา

ซึง

พิณ

โปงลาง

เครื่องดนตรีพื้นบ๎านภาค
กลาง
.....................................
.......................................
......................................
......................................

ฆ๎องวงเล็ก

กลองชาตรี

สะล๎อ

กลองโนรา

กลองแอว

แคน

เครื่องดนตรีพื้นบ๎าน
ภาคเหนือ
.....................................
.......................................
......................................
......................................

เครื่องดนตรีพื้นบ๎าน
ภาคใต๎
.....................................
.......................................
......................................
......................................

เครื่องดนตรีพื้นบ๎านภาค
อีสาน
.....................................
.......................................
......................................
......................................

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๕

★★★

บบ ๘.๔/ผ
๐๔
๘.๔/ผ๒ -๒-๐๔

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน และการอนุรักษ์

คาชี้แจง ให้วาดภาพระบายสีเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ตนเองชอบ

๑. เครื่องดนตรีพื้นบ๎านภาค ....................................................................
๒. เครือ่ งดนตรีประเภท............................................................................
๓. ใช๎บรรเลงเนื่องในโอกาส ......................................................................
ชื่อ ......................................................นามสกุล..............................................เลขที่.............
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..............โรงเรียน………………………………………………………………………

๒๐๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ สาหรับครู และนักเรียน ที่ ๑
เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านของภาคต่าง ๆ
๑. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โปงลาง

แคน

พิณ

โหวด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๗

๒. ภาคเหนือ

ซึง

๓. ภาคใต้

กลองแอว

สะล้อ

กลองโนราห์

กลองสะบัดชัย

กลองโทนหรือ ทับหรือ ทับโนราห

ฉิ่ง

๒๐๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

กรับ

๔. ภาคกลาง

จะเข้

พิณน้ําเต๎า

ขลุ่ยเพียงออ

ปี่นอก

ระนาดเอก

ปี่ไฉน

ระนาดทุ้ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๙

ฆ้องวงใหญ่มโหรี

กลองชาตรี

ฆ้องเหม่ง

๒๑๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ฆ้องวงเล็กมโหรี

ตะโพน

ฆ้องโหม่ง

★ ★ ★

บ บ.๘.๔/ผ.๓-๐๓
๘.๔/ผ ๓-๐๓

ใบงาน ๐๓
เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่น
คาชีแ้ จงให้ นกั เรี ยนศึกษาใบความรู้แล้ วปฏิบตั ิกิจกรรมดังต่อไปนี ้
๑. ให๎นักเรียนบอกการแสดงนาฏศิลป์ในท๎องถิ่นของนักเรียน
๒. นักเรียนหาภาพการแสดงนาฏศิลป์ในท๎องถิ่น นามาติดลงในใบงานตาม
ตัวอยําง
๓. ให๎นักเรียนบอกคุณคํา และประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์
...................................................................

การแสดงในท้ องถิ่นของนักเรี ยน คือ.......................................................................
คุณค่า และประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ คือ..................................................


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

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

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑๑

★★★

บ ๘.๔/ผ
๓-๐๔
บ ๘.๔/ผ.๓-๐๔

ใบงานที่ ๐๔

องค์ประกอบของการชมนาฏศิลป์ไทย
คาชี้แจง ๑. ให๎นักเรียนแตํละคนออกแบบเครื่องแตํงกาย การไปชมการแสดงนาฏศิลป์ที่แสดงถึง
การมีมารยาทที่ดี โดยวาดภาพระบายสีลงในกระดาษที่ครูแจกให๎/ลงในสมุด
พร๎อมทั้งอธิบายภาพ ๒ - ๓ บรรทัด
๒. ให๎นักเรียนรํวมกันคัดเลือกการวาดภาพการแตํงกายเพื่อไปชมการแสดงถึงการมี
มารยาทที่ดีชื่นชอบ ๕ - ๖ ภาพ เพื่อจัดแสดงบนป้ายนิเทศ

๒๑๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๑

เรื่อง ประโยชน์และการเป็นผู้ชมที่ดี
ประโยชน์ของการเป็นผู้ชมที่ดี
เมื่อเราได๎ชมนาฏศิลป์ไทย เชํนระบํา รํา ฟ้อน เราจะรู๎สึกสนุกสนานรื่นรมย๑ เพราะความ
งดงามของทํารํา เครื่องแตํงกายดนตรีที่บรรเลง การแสดงนาฏศิลป์ไทยนั้นจะเป็นเรื่องราวที่ทําให๎เรา
ได๎รับประโยชน๑จากการชม ดังนี้
๑. ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย
๒. ได๎รับคติสอนใจ เชํนความอดทน ความซื่อสัตย๑ ความขยันหมั่นเพียร และนําคติสอนใจ
มาปรับใช๎ในชีวิตของเราได๎
๓. ได๎รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
๔. สามารถนําเรื่องราวที่ได๎ชมไปเลําให๎ผู๎อื่นฟ๓งได๎
การเป็นผู้ชมที่ดี
การแสดงนาฏศิลป์จะมีทั้งผู๎แสดงและผู๎ชม ซึ่งผู๎ชมมีความสําคัญตํอการแสดงนาฏศิลป์
เพราะมีสํวนชํวยในการอนุรักษ๑นาฏศิลป์ไทย ดังนั้น การชมการแสดงเพื่อให๎เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และมีอารมณ๑รํวมกับผู๎แสดงนั้น ผู๎ชมจําเป็นจะต๎องรักษามารยาทในขณะชมการแสดง
การปฏิบัติตนในการเป็นผู๎ชมที่ดีมีดังนี้
๑. ไมํควรสํงเสียงรบกวนผู๎อื่นที่กําลังชมการแสดง
๒. ควรแตํงกายสุภาพเรียบร๎อย ให๎เหมาะสมกับสถานที่
๓. ควรไปถึงกํอนการแสดงเริ่มอยํางน๎อย ๑๕ นาที
๔. ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานที่ เชํน นั่งประจําที่กํอนที่การแสดงจะเริ่มปรบมือให๎
เกียรติผู๎แสดง
๕. ให๎ความสนใจและมีอารมณ๑รํวมกับผู๎แสดง เชํน สนุกสนานเฮฮาไปด๎วย
๖. ไมํควรลุกไปมาบํอย ๆ เพราะจะทําความวุํนวาย และเป็นการทําลายสมาธิ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑๓

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๒

องค์ประกอบของการชมนาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์จะหมายรวมไปถึงการร๎องรําทําเพลงดังนั้นองค๑ประกอบของนาฏศิลป์ ก็จะประกอบไป
ด๎วยการร๎องการบรรเลง ดนตรีและการฟ้อนรํา ทั้งนี้เพราะการแสดงออกทางนาฏศิลป์ไทย จะต๎องอาศัย
บทร๎องทํานองเพลงประกอบการแสดง เพราะฉะนั้นกํอนที่จะมาเป็นนาฏศิลป์ไทยได๎จะต๎องประกอบไป
ด๎วยองค๑ประกอบสําคัญๆดังตํอไปนี้
๑. ลีลาท่ารา เป็นทําทางเยื้องกรายฟ้อนรําที่อํอนช๎อยสวยงาม แสดงออกของอารมณ๑
สื่อความหมายชัดเจน
๒. ดนตรีประกอบ ดนตรีเป็นสํวนประกอบสําคัญที่ชํวยเสริมให๎การแสดงสมบูรณ๑และ
สร๎างบรรยากาศ ในการแสดงให๎สมจริงอีกด๎วย
๓. บทร้อง สํวนใหญํจะเป็นคําประพันธ๑ประเภทกลอนแปด มีความไพเราะสละสลวย คารม
คมคายและมีคติสอนใจ
๔. การแต่งกาย มีแบบอยํางเฉพาะตัว งดงามประณีต และถูกต๎องตามลักษณะการแสดง
องค์ประกอบของการชมนาฏศิลป์ไทย
ทราบกระบวนท่าราใน
การแสดงนาฏศิลป์ 

การชม
นาฏศิลป์
ไทย
ทราบองค์ประกอบในการ
แสดง เช่น ฉาก แสง เสียง

๒๑๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ทราบเครื่ องดนตรี ไทย
ที่ใช้ ประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ 

แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยบูรณาการการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์
หน่วยบูรณาการการเรี
ยนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน

คาชี้แจง ให๎นักเรียนทําเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน๎าคําตอบที่ถูกต๎องที่สุดเพียงคําตอบเดียว
คาชีเพราะเหตุ
้แจง ให๎นใดเราจึ
ักเรียนทํ
าเครื่อองหมาย
ททัี่มบีใตันท๎วอัอกงถิษรหน๎
าคําตอบที่ถูกต๎องที่สุดเพียงคําตอบเดียว
๑.
งควรเลื
กเครื่องใช๎
่นของตนเอง
๑. เพราะเหตุ
กเครื่องใช๎
ที่มีในท๎องถิ่นของตนเอง
ก. ใดเราจึ
เป็นสินงควรเลื
ค๎าที่สั่งอมาจากตํ
างประเทศ
ก. ทัเป็นนสมั
สินยค๎าสวยงาม
ที่สั่งมาจากตํางประเทศ
ข.
ทัน่อสมั
ค.ข. เพื
สํงยเสริสวยงาม
มเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น
ค. เพื่อสํงเสริมเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น
๒. ข๎อใดไมํใชํศิลปะไทยที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน
๒. ข๎อใดไมํง.ใชํศบ๎ิลาปะไทยที
นทรงไทย่ใช๎ในชีวิตประจําวัน
ง. บ๎านทรงไทย
จ. ศาลเจ๎า
จ. ศาลเจ๎า
ฉ. โต๏ะหมูํบูชา
ฉ. โต๏ะหมูํบูชา
๓. งานศิลปะไทยข๎อใดเป็นศิลปะท๎องถิ่นของภาคใต๎
๓. งานศิลปะไทยข๎
ลปะท๎องถิ่นของภาคใต๎
ง. งานป๓อใดเป็
้นโอํงนมัศิงกร
ง. งานป๓้นโอํงมังกร
จ. งานแกะสลักหนังตะลุง
จ. งานแกะสลักหนังตะลุง
ฉ. งานแกะสลักไม๎
ฉ. งานแกะสลักไม๎
๔. นักเรียนสามารถเรียนรู๎การสร๎างงานศิลปะท๎องถิ่นได๎จากใคร
๔. นักเรียนสามารถเรี
๎การสร๎องถิ
างงานศิ
ก. ชํางพื้นยบ๎นรู
านในท๎
่น ลปะท๎องถิ่นได๎จากใคร
ก.
งพื้นบ๎านในท๎
องถิ่น
ข. ชํชําางโรงงานอุ
ตสาหกรรม
ข. ชํผูา๎นงโรงงานอุ
สาหกรรม
ค.
ําสินค๎าเข๎าตจากตํ
างประเทศ
ค. ผู๎นําสินค๎าเข๎าจากตํางประเทศ
๕. เพลงเต๎นกํารําเคียวเป็นเพลงที่สะท๎อนเกี่ยวกับเรื่องใด
๕. เพลงเต๎ก.นกําสุรํขาภาพ
เคียวเป็นเพลงที่สะท๎อนเกี่ยวกับเรื่องใด
ก.
สุขภาพองเที่ยว
ข. การทํ
ข.
งเที่ยว
ค. การทํ
การทํอางาน
ค. การทํางาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑๕

๖. วงดนตรีที่ใช๎บรรเลงประกอบการฟ้อนเล็บ คือข๎อใด
ก. วงกลองแอว
ข. วงสะล๎อซอซึง
ค. วงกลองยาว
๗. เสียงของดนตรีพื้นบ๎านภาคเหนือมีลักษณะอยํางไร
ก. เข๎มแข็ง
ข. เชื่องช๎า อํอนหวาน
ค. สดใส รําเริง
๘. การแสดงพื้นเมืองข๎อใด เกี่ยวข๎องกับประเพณีท๎องถิ่นของภาคอีสาน
ก. มโนราห๑
ข. เซิ้งบั้งไฟ
ค. ฟ้อนเงี้ยว
๙. การแสดงบทบาทสมมุติให๎เหมือนจริงได๎ ต๎องอาศัยข๎อใดมากที่สุด
ก. การฝึกฝน
ข. การสังเกตและจดจํา
ค. การเลียนแบบ
๑๐. สถานการณ๑โดนเศษแก๎วตําเท๎า ต๎องแสดงอยํางไร
ก. เอามือปิดหู สํายหน๎า
ข. ก๎มตัวลง มือกุมหน๎าท๎อง
ค. นอนกลิ้งไปมาอยํางเจ็บปวด

๒๑๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
หน้า
หน่วยย่อยที่ ๑ ครอบครัวอุ่นจิต
แผนที่ ๑ บ้านน่าอยู่
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนประจําหน่วยย่อย
คําชี้แจงประกอบการทําใบงานกลุ่ม
ใบงานที่ ๐๑ บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ใบงานที่ ๐๒ ออกแบบแผนผังบ้านตามจินตนาการ
ใบงานที่ ๐๓ ตกแต่งอย่างไรให้น่าอยู่
ใบงานที่ ๐๔ การสร้างโมเดลห้อง
เนื้อเพลง ครอบครัวสุขสันต์
ใบความรู้ที่ ๑ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
หน่วยย่อยที่ ๒ ช่างคิดซ่อมแซม
แผนที่ ๑ แต่งอย่างไรให้น่าดู
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนประจําหน่วยย่อย
ใบงานที่ ๐๑ รู้นะว่าทําไมต้องใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ใบงานที่ ๐๒ หนูทําได้
ใบงานที่ ๐๕ แฟชั่นของฉันในวันนี้
แผนที่ ๒ ดูแลรักษา
ใบงานที่ ๐๑ ดูแลอย่างไรดีให้มีประโยชน์
ใบงานที่ ๐๒ การห่อปกหนังสือ
ใบงานที่ ๐๕ การช่วยเหลืองานบ้าน
ใบความรู้ที่ ๑ การดูแลเสือ้ ผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัว
แผนที่ ๓ หนูนอ้ ยนักประดิษฐ์
ใบงานที่ ๐๑ จําแนกแจกแจง
ใบงานที่ ๐๒ การประดิษฐ์พัดกระดาษ
หน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคูบ่ ้าน
แผนที่ ๑ เกษตรน่ารู้
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนประจําหน่วยย่อย

สารบัญ (ต่อ)

๑
๒
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๒๑
๒๒
๒๖
๒๗
๒๘
๓๐
๓๑

ใบงานที่ ๐๑ เครื่องมือเกษตรน่าใช้
ใบงานที่ ๐๔ การจําแนกเครือ่ งมือที่ใช้ในงานเกษตร
ใบงานที่ ๐๕ จําแนกประเภทของพืช
ใบงานที่ ๐๖ พืชที่ฉันต้องการปลูก
ใบความรู้ที่ ๑ เครื่องมือในงานเกษตร
ใบความรู้ที่ ๒ ผักสวนครัว รั้วกินได้
ใบความรู้ที่ ๓ การดูแลรักษาพืชที่ปลูก
หน่วยย่อยที่ ๔ สานฝันให้เป็นจริง
แผนที่ ๑ โครงงานสานฝัน
ใบงานที่ ๐๑ มาเลือกหัวข้อโครงงานกันเถอะ
ใบงานที่ ๐๒ วางแผนการทําโครงงาน
ภาคผนวก
คณะผู้จัดทํา

หน่วยย่อยที่ ๑

หน้า
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๔๑
๔๕
๔๗
๔๘
๔๙
๕๑

ครอบครัวอุ่นจิต

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์รั้วบ้านของเรา
หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่องครอบครัวอุ่นจิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ตอนที่ ๑
คําชี้แจง ให้เขียนตอบคําถามต่อไปนี้
๑. ผลดีของการทําหน้าที่ตามบทบาทของสมาชิกในครอบครัว มีดงั นี้
…………………………………………………………………………….………………………………......
…………………………………………………………………………….............……………………………
…………………………………………………………………….………………………………............
…………………………………………………………………………….............……………………......
…………………………………………………………………………….………………………………......
…………………………………………………………………………….............……………………......
…………………………………………………………………………….………………………………......
๒. สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย

ตอนที่ ๒
คําชี้แจง ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย × ทับบนตัวอักษร ก ข ค หรือ ง หน้าคําตอบที่
ถูกที่สุด
๑. การทําความสะอาดบ้านเป็นหน้าที่ของใคร
ก. พ่อ
ข. แม่
ค. ปู่ ย่า
ง. สมาชิกทุกคน
๒. เราควรเก็บสิ่งของเครื่องใช้อย่างไรถ้าไม่มีห้องเก็บของ
ก. เก็บของใส่ลังรวมกันไว้
ข. วางเรียงไว้ที่ข้างฝาบ้าน
ค. เก็บไว้ที่มมุ ใดมุมหนึ่งให้เป็นระเบียบ
ง. วางไว้ทั้ง ๆ ไปตามบริเวณบ้าน
๓. เครื่องมือชนิดใดใช้กวาดเศษผงที่พื้นบ้าน
ก. ไม้กวาดขนไก่
ข. ไม้กวาดดอกหญ้า
ค. ไม้กวาดทางมะพร้าว
ง. ไม้กวาดหยากไย่
๔. ผ้าถูพื้นเมื่อใช้เสร็จแล้วควรทําอย่างไร
ก. ซักแล้วตาก
ข. เก็บไว้ในตู้
ค. แช่ไว้ในถัง
ง. สลัดแล้วตาก
๕. การจัดเก็บสิง่ ของควรคํานึงถึงหลักในข้อใด
ก. ใครใคร่หยิบ หยิบ ใครใคร่ วาง วาง
ข. หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูแล้วงามตา
ค. วางไหนก็ได้ สบายใจ
ง. วางง่าย เหมาะมือ

คําชี้แจงประกอบการทําใบงานกลุ่ม

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

ใบงานที่ ๐๑

บ.๗.๑/ผ.๑–๐๑

เรื่อง บทบาทหน้าที่และการปฏิบตั ิตน
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
คําชี้แจง ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรูท้ ี่ ๑ เรื่อง บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว แล้วช่วยกันร่วมกันสรุปบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

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

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

บ.๗.๑/ผ.๑–๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง ออกแบบแผนผังห้องตามจินตนาการ

คําชี้แจง ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มออกแบบแผนผังห้องตามจินตนาการ

ชื่อกลุ่ม......................…………..

บ.๗.๑/ผ.๑–๐๓

ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง ตกแต่งอย่างไรให้น่าอยู่
คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบแผนผังห้องพร้อมจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ภายในห้องให้น่าอยู่

ชื่อกลุ่ม

ใบงานที่ ๐๔

บ.๗.๑/ผ.๑–๐๔

เรื่อง การสร้างโมเดลห้อง
คําชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มนําแผนผังจากใบงานที่ ๐๓ มาจัดทําเป็นโมเดลตามขั้นตอนการ
ทําที่กําหนดให้
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. ตัดฝาปิดกล่องด้านบนออก
๒. วาดด้านข้างของกล่องเป็นรูปประตูและหน้าต่าง
๓. เจาะด้านข้างของกล่องตามรอยที่วาดเป็นรูปหน้าต่างและประตู
๔ ทากาวรอบกล่องแล้วนํากระดาษสีหรือกระดาห่อของขวัญมาปิดตกแต่งภายนอก
หรือภายในกล่องให้สวยงาม
๕ ปั้นดินน้ํามันให้เป็นรู้สิ่งของเครื่องใช้ในห้องตามแผนผังในใบงานที่ ๐๓ ซึ่งกลุม่ ได้
ออกแบบไว้แล้ว

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

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์รั้วบ้านของเรา
หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่องครอบครัวอุ่นจิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ตอนที่ ๑
คําชี้แจง ให้เขียนตอบคําถามต่อไปนี้
๓. ผลดีของการทําหน้าที่ตามบทบาทของสมาชิกในครอบครัว มีดงั นี้
…………………………………………………………………………….………………………………......
…………………………………………………………………………….............……………………………
…………………………………………………………………….………………………………............
…………………………………………………………………………….............……………………......
…………………………………………………………………………….………………………………......
…………………………………………………………………………….............……………………......
…………………………………………………………………………….………………………………......
๔. สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย
…………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
๓. สถานที่ที่เราอยู่อาศัย และพักผ่อนหลับนอนเรียกว่า…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
๔. ให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติตนที่ทําให้ครอบครัวมีความสุข
.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

ตอนที่ ๒
คําชี้แจง ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย × ทับบนตัวอักษร ก ข ค หรือ ง หน้าคําตอบที่
ถูกที่สุด
๖. การทําความสะอาดบ้านเป็นหน้าที่ของใคร
ก. พ่อ
ข. แม่
ค. ปู่ ย่า
ง. สมาชิกทุกคน
๗. เราควรเก็บสิ่งของเครื่องใช้อย่างไรถ้าไม่มีห้องเก็บของ
ก. เก็บของใส่ลังรวมกันไว้
ข. วางเรียงไว้ที่ข้างฝาบ้าน
ค. เก็บไว้ที่มมุ ใดมุมหนึ่งให้เป็นระเบียบ
ง. วางไว้ทั้ง ๆ ไปตามบริเวณบ้าน
๘. เครื่องมือชนิดใดใช้กวาดเศษผงที่พื้นบ้าน
ก. ไม้กวาดขนไก่
ข. ไม้กวาดดอกหญ้า
ค. ไม้กวาดทางมะพร้าว
ง. ไม้กวาดหยากไย่
๙. ผ้าถูพื้นเมื่อใช้เสร็จแล้วควรทําอย่างไร
ก. ซักแล้วตาก
ข. เก็บไว้ในตู้
ค. แช่ไว้ในถัง
๑๐.

ง. สลัดแล้วตาก
การจัดเก็บสิง่ ของควรคํานึงถึงหลักในข้อใด
จ. ใครใคร่หยิบ หยิบ ใครใคร่ วาง วาง
ฉ. หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูแล้วงามตา
ช. วางไหนก็ได้ สบายใจ
ซ. วางง่าย เหมาะมือ

หน่วยย่อยที่ ๒
ช่างคิดซ่อมแซม

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ เรือ่ ง ช่างคิดซ่อมแซม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ.-สกุล........................................................................................เลขที่........................................
คําชี้แจง ให้นกั เรียนเลือกคําตอบที่ถกู ที่สุดแล้วทําเครือ่ งหมาย × ทับบนตัว ก ข ค
หรือ ง หน้าคําตอบทีเ่ ลือก
๑. ถ้าเสื้อผ้าทีม่ ีสีฟ้าชํารุดนักเรียนควรใช้ด้ายสีอะไรในการซ่อมแซม
ก. สีดํา
ข. สีเขียว
ค. สีขาว
ง. สีฟ้า
๒. เสือ้ ผ้าที่ไม่จําเป็นต้องรีดคือข้อใด
ก. ชุดนักเรียน
ข. ชุดไปเที่ยว
ค. ชุดชั้นใน
ง.ชุดกีฬา
๓. เสือ้ ผ้าที่ใส่แล้วควรเก็บไว้ที่ใด
ก. ใส่ตะกร้า
ข. ผึ่งไว้ทรี่ าว
ค. แขวนไว้ในตู้
ง. นําไปตากแดด
๔. เสือ้ ผ้าสีอะไรที่เหมาะสมสําหรับสวมใสไปงานศพ
ก. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดํา
ข. แต่งการด้วยเสื้อผ้าสีเหลือง
ค. แต่งการด้วยเสื้อผ้าสีเขียว
ง. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดง
๕. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการทํางานประดิษฐ์
ก. ตกแต่ง
ข. เลือกวัสดุ
ค. ออกแบบ
ง. นําไปใช้

๖. การประดิษฐ์ถังขยะจัดเป็นงานประดิษฐ์ประเภทใด
ก. ของประดับ
ข. ของเล่น
ค. ของใช้
ง. ของตกแต่ง
๗. การประดิษฐ์ของใช้ควรคํานึงถึงข้อใด
ก. ประโยชน์ใช้สอย
ข. ความประณีต
ค. ความสวยงาม
ง. ความสะอาด
๘. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้
ก. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ข. ทําให้ของใช้มีราคาแพง
ค. เกิดความภูมิใจในตนเอง
ง. ฝึกนิสัยเป็นคนช่างสังเกต
๙. ข้อใดไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงในการออกแบบงานประดิษฐ์
ก. การดูแลรักษา
ข. ความสวยงาม
ค. หน้าที่ใช้สอย
ง. ราคา
๑๐. ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทํางาน
ประดิษฐ์คือข้อใด
ก. นําไปใช้งาน
ข. จัดแสดงผลงาน
ค. เก็บอุปกรณ์ทํางาน
ง. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข

บ.๗.๒/ผ.๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง รู้นะ..ว่าทําไมต้องใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
คําชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม ๑ คน เลขานุการกลุ่ม ๑ คน เพื่อเป็นผู้นําใน
การทํากิจกรรมของกลุ่มตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑. ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันตั้งชื่อกลุม่
๒. หาความรู้จากหนังสือเรียน เรื่อง ประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
แล้ วช่ ว ยกั น สรุป องค์ ค วามรู้เป็ น แผนที่ ค วามคิ ด ลงในกระดาษบรู๊ฟ พร้อ ม
ตกแต่งให้สวยงาม ส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้น

ใบงานที่ ๐๒

บ.๗.๒/ผ.๑-๐๒

เรื่อง หนูทําได้
คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันศึกษาความรู้จากหนังสือเรียนเรื่อง เสื้อผ้าและการ
แต่งกาย สรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเป็นแผนที่ความความคิดลงในใบงาน
นําผลงานไปติดไว้บนป้ายจัดแสดงผลงาน

ชื่อ..............................................นามสกุล.........................................
ชื่อ..............................................นามสกุล..........................................

ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง แฟชั่นของฉันในวันนี้

บ.๐๗.๒/ผ.๑-๐๓

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพการแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ ที่ตนชอบและ
จําแนกชนิดของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายโดยวาดลูกศรโยง
จากภาพแล้วนําผลงานไปติดที่ป้ายนิเทศ

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

บ.๗.๒/ผ.๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง ดูแลอย่างไรดีให้มีประโยชน์
คําชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม ๑ คน เลขานุการกลุ่ม ๑ คน เพื่อเป็น
ผู้นําในการทํากิจกรรมข้องกลุ่ม ตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑. ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันตั้งชื่อกลุ่ม
๒. ศึ ก ษาใบความรู้ ที่ ๑ เรื่อ งการดู แ ลเสื้ อ ผ้ าเครื่อ งแต่ งกายและของใช้
ส่วนตัวและช่วยกัน สรุป องค์ค วามรู้ล งในกระดาษบรู๊ฟ ตามแบบฟอร์ม
ข้างล่างนี้พร้อมตกแต่งให้สวยงามส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้นเรียน
ชื่อกลุ่ม......................................................
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
การดูแล
รักษา

ของใช้ส่วนตัว
สมาชิกในกลุ่ม ๑. ชื่อ – สกุล......................................................ชัน้ .............หัวหน้ากลุ่ม
๒. ชื่อ – สกุล......................................................ชั้น.............สมาชิก
๓. ชื่อ – สกุล......................................................ชั้น.............สมาชิก
๔. ชื่อ – สกุล......................................................ชั้น.............สมาชิก
๕. ชื่อ – สกุล......................................................ชั้น.............เลขานุการ

ใบงานที่ ๐๒

บ.๗.๒/ผ.๒-๐๒

เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนติดกระดุมแป๊ปตามขั้นตอนที่แนะนําไว้ในใบงาน
รู้จักกระดุมแป๊ปกันก่อนนะ
กระดุมแป๊บ ทําด้วยโลหะผสม มีลักษณะต่างไปจากกระดุมธรรมดา คือประกอบด้วย
ฝาบน ซึ่งมีปุ่มนูนตรงกลางเรียนกว่า แป๊ปตัวผู้ และตัวรับซึ่งตรงกลางเป็นแอ่ง เรียกว่าแป๊ป
ตัวเมีย ต้องใช้คู่กันเสมอทําให้ประกบกันสนิท การติดกระดุมแป๊บ ถ้าเป็นผ้าบางควรจะมีผ้า
ชิ้นเล็ก ๆ รองข้างในตรงตําแหน่งที่เย็บกระดุมเพื่อความคงทน ส่วนใหญ่ใช้กับ เสื้อสตรี
สําหรับยึดสาบเสื้อ หรือขอบแขนให้ติดกัน )

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดกระดุม
๑. ด้าย
๒. เข็ม

๓.เศษผ้า

๔. กระดุม

ขั้นตอนการติดกระดุมแป๊บ
๑. สนด้ายใส่เข็มขมวดปลายด้ายให้เป็นสองทบ
๒. วางกระดุมลงบนผ้าในตําแหน่งที่ต้องการ
๓. แทงเข็มสอดขึ้น - ลงในรูกระดุมทีละรู รูละ ๓ ครั้ง เมื่อจะเย็บรูต่อไปให้แทง
เข็มโดยซ่อนด้ายไว้ใต้ผ้าแล้วดึงเข็มขึ้น
๔. เมื่อเย็บครบผูกปมด้ายทั้งแป๊บตัวผู้และตัวเมียมีวิธีการเย็บเหมือนกัน

ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง การช่วยเหลืองานบ้าน

บ.๗.๒/ผ.๒-๐๓

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

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง การดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัว
การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
การทําความสะอาดเสื้อผ้าถือว่าเป็น สิ่งสําคัญ ที่ช่วยให้เสื้อผ้าสะอาดมองดูใหม่อยู่
เสมอ และสามารถใช้งานได้ยาวนาน โดยใช้น้ําและสารซักฟอกเพื่อขจัดเหงื่อไคล ฝุ่นละออง
หรือคราบอื่น ๆ ที่เปื้อนเสื้อผ้า นอกจากนี้ การจัดเก็บเสื้อผ้าอย่างเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่
จะช่วยให้เกิดความสะดวกเมื่อต้องการสวมใส่ เสื้อผ้าที่สะอาดมีส่วนช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ
ให้แก่ผู้สวมใส่ ดังนั้น จึงควรศึกษาและปฏิบัติให้ถูกวิธี ดังนี้
๑. ขณะสวมเสื้อผ้าต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนและการถูกของแหลมคมเกี่ยว
๒. เมื่อถอดเสื้อควรแขวนไว้กับไม้แขวนเสื้อ ไม่ควรแขวนไว้บนตะขอหรือตะปูเพราะจะทํา
ให้เสื้อเสียรูปทรงและฉีกขาดได้ง่าย แต่ถ้าเป็นเสื้อกันหนาวไม่ควรแขวนทิ้งไว้ เพราะว่าจะทํา
ให้เสื้อยืดเสียรูปทรง
๓. ในกระเป๋าเสื้อ ไม่ควรใส่ของที่หนักมาก เพราะจะทําให้กระเป๋าเสื้อเสียรูปทรงและฉีก
ขาดเร็ว
๔. เมื่อถอดเสื้อผ้าออกจากตัว ควรตรวจดูรอบเปื้อน ถ้าเสื้อถูกรอยเปื้อนให้รีบขจัดรอย
เปื้อนในทันทีเพราะว่ารอยเปื้อนใหม่จะทําความสะอาดได้ง่ายกว่าปล่อยทิ้งไว้นาน
๕. หากพบว่ า เสื้ อ ผ้ า มี ส่ ว นที่ ชํ า รุ ด ก่ อ นการนํ า ไปทํ า ความสะอาดควรซ่ อ มแซมให้
เรียบร้อย
๖. เมื่อประกอบอาหารหรือทํากิจกรรมอื่นๆที่อาจทําให้เสื้อผ้าเปื้อน ควรสวมผ้ากันเปื้อน
ทุกครั้ง
๗. เสื้อผ้าที่สวมแล้วและเปียกเหงื่อ ควรแขวนไว้ให้หมดเหงื่อ ดีกว่าการนําผ้าที่ใช้แล้ว
ถอดใส่ตะกร้าทันทีเพราะจะทําให้มีกลิ่นอับชื้นจากเหงื่อ ควรนําเสื้อผ้าที่ใช้แล้วแขวนในที่ทลี่ ม
โกรก หรือแขวนผึ่งไว้ในที่อากาศปลอดโปร่งเพื่อให้เหงื่อแห้ง
๘. ถุงเท้ารองเท้าเมื่อสวมใส่แล้วต้องทําความสะอาดทุกครั้ง ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะมีกลิ่นไม่
ควรสวมใส่ซ้ํา เพราะว่าจะทําให้เกิดโรคผิวหนังได้ เมื่อชํารุดต้องรีบซ่อมแซมเช่นเดียวกัน
เพราะรองเท้าที่ชํารุด จะไม่เหมาะกับเสื้อผ้าที่สวยงาม เป็นต้น

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

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

การทําความสะอาดกระเป๋า

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

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

ใบงานที่ ๐๑

บ๗.๒/ 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

ใบงานที่ ๐๒

บ.๗.๒/ผ.๓-๐๒

การประดิษฐ์กระปุกออมสิน
คําชี้แจง : ให้นักเรียนประดิษฐ์กระปุกออมสินตามขั้นตอนข้างล่างนี้
วัสดุอุปกรณ์
๑. กระป๋องพร้อมฝา
๒. กรรไกร
๓. ริบบิ้น
๔. คัตเตอร์
๕. กาว
๖. กระดาษนิตยสาร

Cr. www.show. pp. ua
วิธีทํา
๑. ทําความสะอาดกระป๋องให้เรียบร้อย
๒. วัดกระดาษที่ต้องการห่อกระป๋องให้มีความสูงเท่ากับขนาดของกระป๋องแล้ว
ขีดเส้นร่างไว้
๓. วัดความยาวของกระดาษให้มีขนาดเท่าเส้นรอบวงของกระป๋องและเพิ่ม
ความยาวอีกประมาณ ๑ เซนติเมตร แล้วขีดเส้นร่างไว้
๔. ตัดกระดาษตามขนาดที่วัดไว้
๕. ทากาวด้านนอกของกระป๋องให้ทั่วแล้วนํากระดาษที่ตัดไว้ห่อรอบกระป๋อง
๖. ตกแต่งขอบกระป๋องด้วยริบบิ้นให้สวยงาม
๗. เจาะรูบนฝากระป๋องให้มีขนาดกว้างกว่าเหรียญ ๑๐ บาทสักเล็กน้อย
๘. ตกแต่งประดับฝากระป๋องตามต้องการ

ใบงานที่ ๐๓

บ.๗.๒/ผ.๓-๐๓

เรื่อง ฝีไม้ลายมือ
คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบของเล่นของใช้ตามความสนใจจํานวน ๑
ชิ้นงานโดยวาดภาพประกอบและบอกวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้พร้อมขั้นตอนการ
ทําลงในใบงาน
ชื่อชิ้นงาน..........................................................................

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

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

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

ประโยชน์ที่ได้รับ

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ เรือ่ ง ช่างคิดซ่อมแซม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ.-สกุล........................................................................................เลขที่........................................
คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแล้วทําเครื่องหมาย × ทับบนตัว ก ข ค
หรือ ง หน้าคําตอบที่เลือก
๑. ถ้าเสื้อผ้าที่มีสีฟ้าชํารุดนักเรียนควรใช้ด้ายสีอะไรในการซ่อมแซม
ก. สีดํา
ข. สีเขียว
ค. สีขาว
ง. สีฟ้า
๒. เสื้อผ้าที่ไม่จําเป็นต้องรีดคือข้อใด
จ. ชุดนักเรียน
ฉ. ชุดไปเที่ยว
ช. ชุดชั้นใน
ซ. ชุดกีฬา
๓. เสื้อผ้าที่ใส่แล้วควรเก็บไว้ที่ใด
ก. ใส่ตะกร้า
ข. ผึ่งไว้ที่ราว
ค. แขวนไว้ในตู้
ง. นําไปตากแดด
๔. เสื้อผ้าสีอะไรที่เหมาะสมสําหรับสวมใสไปงานศพ
ก. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดํา
ข. แต่งการด้วยเสื้อผ้าสีเหลือง
ค. แต่งการด้วยเสื้อผ้าสีเขียว
ง. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดง
๕. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการทํางานประดิษฐ์
ก. ตกแต่ง
ข. เลือกวัสดุ
ค. ออกแบบ
ง. นําไปใช้

๖. การประดิษฐ์ถังขยะจัดเป็นงานประดิษฐ์ประเภทใด
ก. ของประดับ
ข. ของเล่น
ค. ของใช้
ง. ของตกแต่ง
๗. การประดิษฐ์ของใช้ควรคํานึงถึงข้อใด
ก. ประโยชน์ใช้สอย
ข. ความประณีต
ค. ความสวยงาม
ง. ความสะอาด
๘. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้
ก. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ข. ทําให้ของใช้มีราคาแพง
ค. เกิดความภูมิใจในตนเอง
ง. ฝึกนิสัยเป็นคนช่างสังเกต
๙. ข้อใดไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงในการออกแบบงานประดิษฐ์
ก. การดูแลรักษา
ข. ความสวยงาม
ค. หน้าที่ใช้สอย
ง. ราคา
๑๐. ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทํางาน
ประดิษฐ์คือข้อใด
ก. นําไปใช้งาน
ข. จัดแสดงผลงาน
ค. เก็บอุปกรณ์ทํางาน
ง. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข

หน่วยย่อยที่ ๓
เรื่อง เกษตรกรรมคู่บ้าน

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
คําชี้แจง ให้นักเรียน X ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่เป็นคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. เครื่องมือข้อใดเหมาะสําหรับใช้ในการ
แยกหน่อกล้วยไปปลูก
ก. เสียม
ข. จอบ
ค. พลั่ว
ง. ช้อนปลูก
๒. เครื่องมือข้อใดใช้งานได้เหมือนกัน
ก. เสียม บัวรดน้ํา
ข. พลั่ว บุ้งกี๋
ค. ช้อนปลูก คราด
ง. มีดดายหญ้า กรรไกรตัดหญ้า
๓. ถ้าทิ้งกรรไกรตัดหญ้าให้ตากฝนบ่อยๆ
จะเกิดผลเสียต่อกรรไกรอย่างไร
ก. น๊อตหลุดง่าย
ข. ด้ามหลุดง่าย
ค. เป็นสนิมได้ง่าย
ง. ทื่อไม่คม
๔. ผักสวนครัวข้อใดที่ปลูกง่ายที่สุด
ก. ผักบุ้ง
ข. คะน้า
ค. มะระ
ง. แตงกวา
๕. ขั้นตอนแรกของการปลูกผักคือข้อใด
ก. ขุดหลุม
ข. หว่านเมล็ด
ค. ขุดหน้าดิน
ง. พรวนดิน

๖. เมื่อต้นพืชที่ปลูกออกดอกออกผลแล้ว
ขั้นตอนต่อไปควรทําอย่างไร
ก. ขยายพันธุ์
ข. เก็บเกี่ยว
ค. เพาะพันธุ์
ง. เผาทิ้ง
๗. การเตรียมดินปลูกพืช เมือ่ ขุดดินที่แปลง
แล้ว ขั้นตอนต่อไปควรทําอย่างไร
ก. ใส่ปุ๋ยคอก
ข. รดน้ําให้ชุ่ม
ค. ย่อยดินให้ละเอียด
ง. ตากดินไว้ประมาณ ๑ สัปดาห์
๘. ข้อใดเป็นวิธีการรดน้ําแปลงเพาะได้
ถูกต้อง
ก. ใช้กระป๋องตักสาด
ข. ใช้สายยางฉีดน้ําเป็นฝอยเล็กๆ
ค. ใช้สายยางปล่อยน้ําให้ท่วมแปลง
ง. ตักน้ํารดทีละขัน
๙. ขั้นตอนแรกของการนําเครื่องมือ
เกษตรไปใช้คือข้อใด
ก. ตรวจสอบความเรียบร้อย
ข. ทาน้ํามันป้องกันสนิม
ค. ศึกษาวิธีใช้
ง. ล้างให้สะอาด
๑๐. เก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัว ควรทําในเวลาใด
ก. เช้าและเที่ยง
ข. เที่ยงและเย็น
ค. บ่ายและเย็น

ใบงานที่ ๐๑

บ.๗.๓/ผ.๑ - ๐๑

เรื่อง เครือ่ งมือเกษตรน่าใช้
คําชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพเครื่องมืองานเกษตรที่นักเรียนรู้จักมา ๑ ชนิด ระบาย
สีให้สวยงาม พร้อมบอกชื่อเครื่องมือ และวิธกี ารใช้งาน วัสดุที่นํามาใช้
พร้อมวิธีการเก็บรักษา

ชื่อเครื่องมือ…………………………………………………………………..……………………………………..…...
ใช้กับงาน…………………………..................................................................................................
วิธีการใช้……………………………..……………………………………....................................................
………………………………..…………………………………….................................................
วัสดุที่นํามาใช้……………………………….......................................................................................
………………………………..…………………………………….................................................
วิธีการเก็บรักษา……………………………………………………………..…..............................................

ใบงานที่ ๐๒

บ.๗.๓/ผ.๑-๐๒

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

ใบงานที่ ๐๓

บ.๗.๓/ผ.๑-๐๓

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

ใบงานที่ ๐๔

บ.๗.๓/ผ.๑-๐๔

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

วิธีการปลูก

พืชที่ต้องการปลูก
…………………………………….
การดูแล

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

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

๘. เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความสลับซับซ้อน หากชํารุดเสียหายต้องให้ผู้ชํานาญการ
โดยเฉพาะเป็นผู้ซ่อมแซม
เครื่องมือเกษตร แบ่งตามลักษณะของการใช้งาน ดังนี้
๑. เครื่องมือใช้กับงานดิน เครื่องมือประเภทนี้ใช้สําหรับการทํางานเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ดินต่างๆ 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
เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

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 ขณะปฏิ บัติงานให้ ระมัดระวัง
ไม่ให้ด้ามเสียมไปโดนคนข้างเคียงที่ยืนอยู่ได้
การทําความสะอาดและเก็บรักษา
ภายหลังการใช้ควรล้างทําความสะอาด เช็ดให้แห้งทาน้ํามันกันสนิมแล้วเก็บ
เข้าที่ให้เรียบร้อย

๑.๕ จอบ

ใช้สําหรับขุด ถากหญ้ าขุดแปลง หรือใช้สําหรับขุดหลุมใหญ่ ๆ กรณี ที่ใช้
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

การทําความสะอาดและเก็บรักษา
ภายหลังการใช้แล้ว ควรล้างทําความสะอาดถังตัวถังและฝักบัวอย่าให้เศษ
หญ้าหรืออย่างอื่นอุดตัน แล้วคว่ําเก็บเข้าที่
๒.๒ ถังน้ํา

การใช้
ใช้สํา หรับ ตัก น้ํา จากบ่อ หรือ สระใส่บัว รดน้ํา หรือ ใช้สํา หรับ รดต้น ไม้
โดยใช้มือวักน้ําก็ได้ถ้าไม่มีบัว
ความปลอดภัยในการใช้
ก่อ นใช้ควรสํ ารวจดูตรงหู หิ้ วและเชื อก(ถ้ าต้อ งหาบ) เมื่อเห็ น ว่าไม่
ปลอดภัยควรซ่อมแซมก่อนนําไปใช้ และขณะที่ใช้ต้องจับหรือหิ้วให้แน่น เพื่อไม่ให้ตกลงเท้า
การทําความสะอาดและเก็บรักษา
ภายหลังการใช้ควรทําความสะอาดเช็ดให้แห้ง เก็บคว่ํา เข้าที่
ที่มา : http://agric-tool.blogspot.com/

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
เมล็ดลงไป อาจจะเริ่มจากการปักชําก้านที่เหลือจากการซื้อมาทํากับข้าวก็ได้ พอต้นโตออก
ดอก เมล็ดที่หล่นก็งอกต้นใหม่อีกหลายต้น หลังเพาะประมาณ ๗ - ๑๐ วัน เมล็ดเริ่มงอก
พอผ่านไป ๑๕ - ๓๐ วัน จึงเริ่มใส่ปุ๋ยยูเรีย ๑- ๒ ช้อนชาต่อน้ํา ๑๐ ลิตร รดทุก ๕ - ๗ วันได้
สําหรับการรดน้ํา ให้รดน้ําอย่างเพียงพอและสม่ําเสมอทุกวัน หลังปลูกไปประมาณ ๓๐ - ๓๕
วันก็เก็บกินได้แล้ว ส่วนเคล็ดลับที่จะทําให้ต้นกะเพราเก็บกินใบได้นาน ๆ ก็คือ อย่าให้ออก
ดอก พอออกดอกแล้วต้นจะโทรม อายุสั้น ถ้าออกดอกก็ให้หมั่นตัดทิ้งเป็นระยะ

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 ละลายน้ํารดหลังปลูกประมาณ ๑๕ - ๒๐ วัน จะทํ าให้
เจริญ เติบโตดียิ่งขึ้น หลังจากปลูกประมาณ ๓๐ - ๓๕ วัน สามารถทําการเก็บเกี่ยวได้แล้ว
เช่นเดียวกับใบกะเพรา อย่าให้ออกดอก ถ้าออกดอกก็ตัดทิ้ง ๆ เรื่อย ๆ จะทําให้เก็บกินใบ
โหระพาได้นาน ๆ

๓. ผักบุ้ง

วิธีการปลูก
ผักบุ้งที่คนรับประทานส่วนใหญ่ คือ ผักบุ้งจีน ซึ่งปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว การดูแล
รักษาง่าย สามารถปลูกได้ตลอดปี และขึ้นได้ในดินทุกชนิด เริ่มจากการหว่านเมล็ด ต้นกล้าจะ
เริ่มงอก ๒ - ๓ วันหลังหยอดเมล็ด ผักบุ้งชอบดินที่มีความชื้นสูง ดั้งนั้น ควรให้น้ําบ่อย ๆ อย่า
ให้ขาดน้ํา เพราะผักบุ้งอาจจะชะงักการเจริญ แคระแกรน 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

๔. พริก

วิธีการปลูก
การปลูกพริกนั้นทําได้ง่ายๆ เพียงแค่นําเมล็ดพริกไปหยอดในหลุมที่เตรียมไว้หลุมละ
๓ - ๕ เมล็ด กลบแล้วก็รดน้ํา สําหรับพริกเป็นพืชที่ทนแล้งดีกว่าทนน้ํา แต่ในระยะที่พริก
เริ่มออกดอกพริกจะต้องการน้ํามากกว่าปกติ ช่วง ๓ วันแรกควรให้น้ําวันละ ๒ ครั้งเช้า-เย็น
และค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนผ่านไป ๗ สัปดาห์ก็ให้น้ําสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง พริกจะเริ่มให้ผลผลิต
หลังจากปลูกแล้ว ๒ เดือนครึ่งถึง ๓ เดือน ในระยะแรกผลผลิตจะได้น้อยและจะค่อยๆ เพิม่
มากขึ้นตามลําดับควรเก็บเกี่ยวอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ผลผลิตจะเริ่มลดลงเมื่อพริกเริ่มแก่

๕. สะระแหน่

วิธีการปลูก
ใช้การปักชํา โดยเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนหรือไม่แก่เกินไป ปักจิ้มลงไปในแปลงเพาะชําหรือ
แปลงปลูกที่มีดินร่วนซุย ปักให้กิ่งเอนทาบกับดิน รดน้ําให้ชุ่มแต่อย่าให้ถึงกับแฉะแล้วโรย
แกลบทับกลบดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้หน้าดิน ประมาณ ๔ - ๕ วันก็จะ แตกใบ แตกยอด
เลื้อยคลุม ดิน ต้น สะระแหน่ ช อบดิน ร่วนซุยที่ ระบายน้ําได้ดี และต้ องการแสงสว่าง แต่ ไม่

๖. ตะไคร้

วิธีการปลูก
ตะไคร้เป็นพืชที่มีอายุหลายปี ปลูกง่ายเจริญ ได้ดีในดินแทบทุกชนิด 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 ควรให้น้ําพอหน้า
ดินชื้น ประมาณ ๑ - ๒ วันจึงรดน้ําครั้งหนึ่ง เก็บเกี่ยวเมื่อตะไคร้อายุประมาณ ๙๐ วัน
ที่มา : http://home.kapook.com/view44743.html

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 ถ้าต้น
กล้าโตและแข็งแรงดีแล้ว 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

การกําจัดวัชพืช

http://www.master-hardware.com/
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้
ส้อมพรวน
ขั้นตอนการกําจัดวัชพืช ทําได้ดังนี้
๑. เตรียมอุปกรณ์กําจัดวัชพืช เช่น ส้อมพรวน
๒. ใช้มือดึงหรือถอนวัชพืชต้นเล็กๆ โดยไม่ให้เหลือรากในดิน โดยไม่ให้
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
ถ้าปุ๋ยน้ําชีวภาพ ให้ผสมน้ําตามสัดส่วนที่กําหนด ใส่บัวรดน้ํารดต้นกล้า
๒. ใช้ส้อมพรวน พรวนดินกลมปุ๋ยให้ทั่วแปลงปลูก การใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
หมักควรใส่รอบต้นกล้า ไม่ควรใส่ให้ถูกต้นกล้าโดยตรง เพราะจะทําให้เฉาตายได้

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
คําชี้แจง ให้นักเรียน X ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่เป็นคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. เครื่องมือข้อใดเหมาะสําหรับใช้ในการ
แยกหน่อกล้วยไปปลูก
จ. เสียม
ฉ. จอบ
ช. พลั่ว
ซ. ช้อนปลูก
๒. เครื่องมือข้อใดใช้งานได้เหมือนกัน
จ. เสียม บัวรดน้ํา
ฉ. พลั่ว บุ้งกี๋
ช. ช้อนปลูก คราด
ซ. มีดดายหญ้า กรรไกรตัดหญ้า
๓. ถ้าทิ้งกรรไกรตัดหญ้าให้ตากฝนบ่อยๆ
จะเกิดผลเสียต่อกรรไกรอย่างไร
จ. น๊อตหลุดง่าย
ฉ. ด้ามหลุดง่าย
ช. เป็นสนิมได้ง่าย
ซ. ทื่อไม่คม
๔. ผักสวนครัวข้อใดที่ปลูกง่ายที่สุด
จ. ผักบุ้ง
ฉ. คะน้า
ช. มะระ
ซ. แตงกวา
๕. ขั้นตอนแรกของการปลูกผักคือข้อใด
จ. ขุดหลุม
ฉ. หว่านเมล็ด
ช. ขุดหน้าดิน
ซ. พรวนดิน

๖. เมื่อต้นพืชที่ปลูกออกดอกออกผลแล้ว
ขั้นตอนต่อไปควรทําอย่างไร
จ. ขยายพันธุ์
ฉ. เก็บเกี่ยว
ช. เพาะพันธุ์
ซ. เผาทิ้ง
๗. การเตรียมดินปลูกพืช เมือ่ ขุดดินที่แปลง
แล้ว ขั้นตอนต่อไปควรทําอย่างไร
จ. ใส่ปุ๋ยคอก
ฉ. รดน้ําให้ชุ่ม
ช. ย่อยดินให้ละเอียด
ซ. ตากดินไว้ประมาณ ๑ สัปดาห์
๘. ข้อใดเป็นวิธีการรดน้ําแปลงเพาะได้
ถูกต้อง
จ. ใช้กระป๋องตักสาด
ฉ. ใช้สายยางฉีดน้ําเป็นฝอยเล็กๆ
ช. ใช้สายยางปล่อยน้ําให้ท่วมแปลง
ซ. ตักน้ํารดทีละขัน
๙. ขั้นตอนแรกของการนําเครื่องมือ
เกษตรไปใช้คือข้อใด
จ. ตรวจสอบความเรียบร้อย
ฉ. ทาน้ํามันป้องกันสนิม
ช. ศึกษาวิธีใช้
ซ. ล้างให้สะอาด
๑๐. เก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัว ควรทําในเวลาใด
จ. เช้าและเที่ยง
ฉ. เที่ยงและเย็น
ช. บ่ายและเย็น

หน่วยย่อยที่ ๔
สานฝันให้เป็นจริง

บ.๗.๔/ผ.๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง มาเลือกหัวข้อโครงงานกันเถอะ

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้าและเลขานุการของกลุ่มเพื่อดําเนินกิจกรรม
ต่อไปนี้
๑. ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันตั้งชื่อกลุม่ ของตนเองแล้วเขียนชื่อกลุ่ม
๒. ให้สมาชิกแต่ละคนเสนอชื่องานที่ตนสนใจและต้องการจะทําคนละ ๑ อย่าง
บันทึกผลลงในตาราง
๓. ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันเลือกงานที่สมาชิกส่วนใหญ่เสนอไว้มากําหนดเป็นงาน
ที่กลุ่มจะทําแล้วเขียนชือ่ งานที่จะทําลงในข้อ ๓.๑ (สามารถปรับเปลีย่ นชื่อได้
ตามความต้องการ)
ชื่อกลุ่ม...................................................................
ชื่อผู้เสนอ

ชื่องานที่ต้องการทํา

๑
๒
๓
๔
๕
๓.๑ งานที่กลุ่มจะทํา คือ....………………………………….….................…………..………………………………

บ.๗.๔/ผ.๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง วางแผนการทําโครงงาน
คําชี้แจง ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันวางแผนการทําโครงงาน โดยนําชื่อที่ได้เลือกจาก
ใบงานที่ ๐๑ มาเป็นชื่อโครงงานและเขียนรายละเอียดของโครงงานตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
๑. ชื่อโครงงาน………………………………………………………………………………………………........
๒. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
............................................................................................………………………………………….
............................................................................................…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
๓. วัตถุประสงค์
.............................................................................................………………………………….……
.............................................................................................……………………………….………
๔. วัสดุ/อุปกรณ์
............................................................................................………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….…………………
๕. ขั้นตอน
.............................................................................................………………………………………
.............................................................................................………………………………………
.............................................................................................………………………………………
.............................................................................................………………………………………
๖. ระยะเวลาที่ทําการศึกษา
.............................................................................................………………………………………
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย
แบบทดสอบก่อนเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
แบบทดสอบก่อนเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
แบบทดสอบก่อนเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
แบบทดสอบหลังเรียน

๑
๒
๓
๔

เรียนรู้เรื่องเวลา
วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง
ย้อนรอยอดีต
ชุมชนของเรา

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ท้องถิ่นของเรา
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
ลักษณะสาคัญของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
วัฒนธรรมของชุมชน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน ตนเองกับชุมชนอื่นๆ

๑
๒
๓
๔

พระมหากษัตริย์ไทย
พระราชกรณียกิจ
ในหลวงของเรา
วีรกรรมบรรพบุรุษไทย

หน่วยย่อยที่ ๑
ย้อนรอยไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

๑. การนับพุทธศักราช นับอย่างไร
ก. เริ่มนับปีถัดจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
ข. เริ่มนับปีถัดจากพระพุทธเจ้าประสูติ
ค. เริ่มนับปีถัดจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้
ง. เริ่มนับปีถัดจากพระพุทธเจ้าประกาศศาสนา
๒. ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ตรงกับ ค.ศ. ในข้อใด
ก. ค.ศ. ๒๐๐๗
ข. ค.ศ. ๒๐๐๘
ค. ค.ศ. ๒๐๐๙
ง. ค.ศ. ๒๐๑๐
๓. ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ตรงกับ พ.ศ. ในข้อใด
ก. พ.ศ. ๒๕๕๕
ข. พ.ศ. ๒๕๕๔
ค. พ.ศ. ๒๕๕๖
ง. พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ถ้านักเรียนต้องการสืบค้นประวัติของชุมชน ควรเลือกใช้วิธีการใดในการสืบค้นข้อมูล
ก. ศึกษาจากเอกสาร ตารา
ข. วิธีการสอบถาม/สัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชน
ค. สืบค้นจากห้องสมุด
ง. ถูกต้องทุกข้อ
๕. ข้อใดคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ก. ศิลาจารึก
ข. ตานาน
ค. โครงกระดูก
ง. ถูกต้องทุกข้อ
๖. การเขียนแผนภาพแบ่งช่วงเวลาทาให้เราปฏิบัติกิจกรรมใดได้ดีที่สุด
ก. แสดงละคร
ข. เรียงลาดับเหตุการณ์สาคัญ
ค. ทบทวนความรู้
ง. การสร้างปฏิทิน
๗. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานสาหรับแสดงข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน
ก. กาหนดการ
ข. สาเนาทะเบียนบ้าน
ค. สูติบัตร

ง. บัตรประจาตัวประชาชน
๘. สิ่งใดเป็นตัวแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
ก. โครงกระดูก
ข. วิถีชีวิต
ค. ตัวอักษร
ง. ถูกต้องทุกข้อ
๙. สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์มีสิ่งใดที่เหมือนกัน
ก. การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
ข. พูดภาษาเดียวกัน
ค. การแบ่งชนชั้น
ง. ผิดทุกข้อ
๑๐. ถ้านักเรียนต้องการแนะนาตนเองด้วยภาษาอังกฤษควรเริ่มต้นด้วยประโยคในข้อใด
ก. What is your name ?
ข. My name is Panida.
ค. I com form Thailand.
ง. Thank you.

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ

ป.๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก
ข
ก
ข
ง
ข
ก
ก
ก
ข

บ.๙.๑/ผ.๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูปฏิทินที่กาหนดให้ และเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ปี ค.ศ. 2012

ปี พ.ศ. 2555

๑. ในปฏิทินนี้เป็นของปี พ.ศ.........................................
๒. ใน ๑ ปี มีทั้งหมด ......................... เดือน
๓. ใน ๑ สัปดาห์ มีทั้งหมด...............................วัน
๔. วันสุดท้ายของสัปดาห์คือ วัน.............................................
๕. เดือนที่ ๘ คือ เดือน........................................................................
๖. วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม ตรงกับ วัน....................................................
๗. เดือนที่ลงท้ายด้วย ยน มีจานวน ....................................วัน
๘. วันสุดท้ายของเดือน กุมภาพันธ์ ตรงกับ วัน............................วันที่...............
๙. เดือน ธันวาคม ปี ค.ศ. 2012 มีจานวน........................................วัน
๑๐. บอกชื่อเดือนที่ลงท้ายด้วย คม จานวน ๓ เดือน ..................................
....................................................................................................................

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

บ.๙.๑/ผ.๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเทียบศักราชแล้วเทียบศักราชที่กาหนดให้ถูกต้อง
และตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงาม
เทียบศักราชง่ายนิดเดียว ลองทาดูนะคะ
พ.ศ. = ค.ศ + 543
ค.ศ. = พ.ศ  543

ค.ศ. 1990
= พ.ศ............

ค.ศ. 2005
= พ.ศ............

พ.ศ. 2500
= ค.ศ............

พ.ศ. 2540
= ค.ศ. ........

ปีค.ศ.
ที่กาหนดให้
ต่อไปนี้ตรงกับ
พ.ศ. ใด

ค.ศ. 1970
= พ.ศ.............

ปี พ.ศ.
ที่กาหนดให้ต่อไปนี้
ตรงกับ ค.ศ. ใด
พุทธศักราชที่เท่าใด

พ.ศ. 2550
= ค.ศ............

ค.ศ. 2000
= พ.ศ. ........

พ.ศ. 2553
= ค.ศ.............

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

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เดือนตามแบบสุริยคติ มี ๑๒ เดือน มีชื่อภาษาอังกฤษ ดังนี้

JANUARY (แจนยัวรี)

FEBRUAFY (เฟบรัวรี)

มกราคม

กุมภาพันธ์

MARCH (มาร์ ท)

มีนาคม

APRIL (เอพริว)

MAY (เมย์ )

เมษายน

JUNE (จูน)

พฤษภาคม

มิถุนายน

JULY (จูลาย)

AUGUST (ออกัสท์ )

SEPTEMBER (เซพเทมเบอะ)

กรกฎาคม

สิ งหาคม

กันยายน

OCTOBER (ออ็คโทเบอะ)

NOVEMBER (โนเวม

DECEMBER (ดีเซม

ตุลาคม

เบอะ)

เบอะ)

คาชี้แจง ให้นักเรียนเล่าเหตุการณ์ที่ประประทับใจ และตัวแทนบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม
ที่ประทับใจ ๑ กิจกรรม

คนที่ ๑ ชื่อ......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………
………………………………
…………………………………………………………………………………
คนที่ ๒ ชื่อ......................................................................
………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………
………………………………
คนที่ ๓ ชื่อ......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………
………………………………
คนที่ ๔ ชื่อ......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…

ใบงานที่ ๐๒

บ.๙.๑/ผ.๒-๐๒

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบันทึกประจาวันอย่างง่าย ๑ สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว)
บันทึกประจาวัน ระหว่างวันที่..........ถึง.............เดือน......................พ.ศ.....................
วันที่

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

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

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เรื่อง คาบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต
การแบ่งช่วงเวลาเมื่อเราต้องเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่นฟัง การใช้คาบอกช่วงเวลา
ที่ถูกต้อง จะทาให้เราเรียงลาดับเรื่องราวได้ถูกต้อง ว่าเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องใดเกิดขึ้นหลัง
และเรื่องราวนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร (อดีต ปัจจุบัน และอนาคต)

ตัวอย่างคาบอกช่วงเวลาแบบต่าง ๆ ดังนี้
บอกเรื่องราวในอนาคต

คาบอกเรื่องราวใน
ปัจจุบัน

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

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสรุปการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน ด้วยแผนภาพความคิด

ประโยชน์

วิธีการสืบค้น

การศึกษาประวัติ
ของตนเองครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน

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.๓-๐๒

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนภาพเส้นแบ่งเวลาลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน

ใบความรู
้สาหรับนักเรียน
ชื่อ....................................สกุ
ล................................เลขที
่...........ชั้น................

เส้นเวลาเกิดเหตุการณ์สาคัญของชุมชน

ตัวอย่างการบันทึกเส้นเวลาเหตุการณ์สาคัญของชุมชน

พ.ศ.

ค.ศ.

๒๔๓๓

๑๘๙๐

ประชาชนกลุ่มแรกอพยพมาตั้งถิ่นฐาน

๒๔๘๘

๑๙๔๕

ตั้งหมู่บ้าน ชื่อ หมู่บ้านสมบูรณ์

๒๕๐๖

๑๙๖๓

ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

๒๕๒๑

๑๙๗๘

แยกเป็น ๒ หมู่บ้าน

๒๕๒๓

๑๙๘๐

แยกหมู่บ้านเป็น ๔ หมูบ่ ้าน

๒๕๒๓

๑๙๘๐

ยกฐานะเป็น ตาบลสมบูรณ์

ใบงานที่ ๐๑

บ.๙.๑/ผ.๔-๐๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกการศึกษาพัฒนาการของชุมชน และนาเสนอข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้า
ด้วยการใช้แผนภาพเส้นแบ่งเวลาหรือการทาเป็นผังความคิด

หัวข้อทีศ่ ึกษา ......................................................................
หลักฐานข้อมูลศึกษา/แหล่งข้อมูล
ข้อมูลจากการสอบถาม/สัมภาษณ์
ชื่อ-สกุล ผู้ที่ถูกสอบถาม/สัมภาษณ์ ..............................................................................................

พบว่า
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่หาได้
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

แผนภาพลายเส้น หรือผังความคิด

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

เพลงแหลมทอง
เนื้อร้อง-ทานอง พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
(สร้อย) แหลมทองไทยเข้าครองเป็นแดนไทย รักกันไว้เราพวกไทยในแดนทอง
แหลมทองไทยเข้าครองเป็นแดนไทย

แล้วย้ายแยกแตกไปเป็นสาขา

ไทยสยามอยู่แม่นาเจ้
้ าพระยา

และปิง วัง ยมนา น่านนที (สร้อย)

โขงสาครไทยก็จองครองที่ดิน
ไทยอิสลามอยูล่ าน้าตาปี
ขอพวกเราชาวไทยของแดนทอง
ไทยสยามมุ่งจิตคิดสัมพันธ์

สาละวินไทยใหญ่อยู่เป็นที่
ต่อลงไปไทยก็มีอยู่เหมือนกัน (สร้อย)
หมายใจห่วงผูกรักสมัครมั่น
ผูกไมตรีทั่วกันในแหลมทอง (สร้อย)

ใบความรู้สาหรับนักเรียน

แผนที่ประเทศไทย
แผนที่ประเทศไทยมีรูปร่างคล้ายกับขวานโบราณ จะทราบว่า ประเทศไทยมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศต่าง ดังนี้

แผนที่ประเทศไทยแสดงอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศเมียนมาร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย

ใบความรู้สาหรับนักเรียน

ตัวอย่างการเขียนบทความจากเส้นเวลาเหตุการณ์
พ.ศ.
๒๕๔๑

เหตุการณ์สาคัญ

๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ก่อตั้งขึ้นปีแรกมีครู ๕ คน นักเรียน ๘๐ คน
มีอาคารเรียนชั้นเดียว สร้างด้วยไม้เปิดทาการสอนในชั้นอนุบาลปีที่ ๑
และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สร้างอาคารเรียนหลังใหม่สองชั้น
มีครูเพิ่ม ๑ คน
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น

๒๕๕๔

ตึกไม้หลังแรกถูกปรับปรุงเป็นห้องสมุด และได้อาคารเรียนหลังใหม่

๒๕๕๕

ได้รับรางวัลการจัดห้องสมุดดีเด่น

๒๕๔๘

ตัวอย่ างการเรียงเหตุการณ์ สาคัญเป็ นประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑
ครั้งแรกมีครู ๕ คน นักเรียน ๘๐ คน มีอาคารเรียนหลังเดียว สร้างด้วยไม้ พ.ศ.๒๕๔๘
ได้อาคารเรียนหลังใหม่สองชั้นเปิดทาการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๔ ปรับปรุงตึกไม้หลังแรกเป็นอาคารห้องสมุด
และได้อาคารเรียนหลังใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดห้องสมุดดีเด่น

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. ถ้าต้องการทราบประวัติความเป็นมาของชุมชน ควรสืบค้นจากแหล่งข้อมูลใด
ก. หนังสือเรียน
ข. หนังสือพิมพ์
ค. ห้องสมุดโรงเรียน
ง. เว็บไซต์ของชุมชน
๒. ข้อใดเป็นขั้นตอนในการจัดลาดับข้อมูล
ก. เพราะเหตุใดคนในชุมชนจึงเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้
ข. เรียงลาดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้น
ค. สืบค้นข้อมูลโดยการสอบถาม
ง. นาเสนอข้อมูลโดยใช้เส้นเวลา
๓. การสืบค้นประวัติของชุมชนเรื่องใดทาให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจมากที่สุด
ก. กานันคนแรกของชุมชน
ข. สถานที่สาคัญในชุมชน
ค. จานวนสมาชิกในชุมชน
ง. ห้างสรรพสินค้าในชุมชน
๔. ข้อใดเป็นลักษณะของชุมชนที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐาน
ก. อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้า
ข. อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคม
ค. มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่น
ง. อยู่บนภูเขาสูงที่มีอากาศเย็นสบาย
๕. การดารงชีวิตในข้อใดสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
ก. ผู้ที่อยู่บนภูเขาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
ข. ผู้ที่อยู่ริมทะเลมักเดินทางโดยใช้เรือ
ค. ผู้ที่อยู่ริมแม่น้าจะทาการเพาะปลูกแบบขั้นบันได
ง. ผู้ที่อยู่บริเวณที่ราบจะประกอบอาชีพหาของป่า

๖. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ข้อใดที่มีผลต่อพัฒนาการของชุมชนมากที่สุด
ก. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า
ข. จานวนประชากร

ค. การคมนาคม
ง. สภาพอากาศ
๗. ข้อใดสรุปเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยได้ถูกต้องที่สุด
ก. สิ่งที่รับมาจากชาติตะวันตก
ข. สิ่งที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการดารงชีวิต
ค. ข้อบังคับที่สมาชิกของชุมชนต้องปฏิบัติตาม
ง. สิ่งที่เจริญงอกงามและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาในสังคมไทย
๘. ประเพณีใดเกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ก. ประเพณีทานตุง
ข. ประเพณีสารทเดือนสิบ
ค. ประเพณีงานบุญบั้งไฟ
ง. ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท
๙. นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างไร
ก. เข้าร่วมประเพณีเฉพาะที่ตนเองสนใจเท่านั้น
ข. ผสมผสานวัฒนธรรมในชุมชนกับวัฒนธรรมอื่น
ค. เข้าร่วมประเพณีและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของชุมชน
ง. นาประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนไปปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย
๑๐. วัฒนธรรมใดที่เกิดขึ้นในชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนา
ก. การสวดมนต์เพื่อขอพรจากพระ
ข. การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ค. การขอหวยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ง. การทาบุญตักบาตรในวันพระ
********************

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ป.๓
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หน่วยย่อยที่ ๒
ภูมิใจในท้องถิ่น

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
________________________________

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. ถ้าต้องการทราบประวัติความเป็นมาของชุมชน ควรสืบค้นจากแหล่งข้อมูลใด
ก. หนังสือเรียน
ข. หนังสือพิมพ์
ค. ห้องสมุดโรงเรียน
ง. เว็บไซต์ของชุมชน
๒. ข้อใดเป็นขั้นตอนในการจัดลาดับข้อมูล
ก. เพราะเหตุใดคนในชุมชนจึงเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้
ข. เรียงลาดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้น
ค. สืบค้นข้อมูลโดยการสอบถาม
ง. นาเสนอข้อมูลโดยใช้เส้นเวลา
๓. การสืบค้นประวัติของชุมชนเรื่องใดทาให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจมากที่สุด
ก. กานันคนแรกของชุมชน
ข. สถานที่สาคัญในชุมชน
ค. จานวนสมาชิกในชุมชน
ง. ห้างสรรพสินค้าในชุมชน
๔. ข้อใดเป็นลักษณะของชุมชนที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐาน
ก. อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้า
ข. อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคม
ค. มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่น
ง. อยู่บนภูเขาสูงที่มีอากาศเย็นสบาย
๕. การดารงชีวิตในข้อใดสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
ก. ผู้ที่อยู่บนภูเขาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
ข. ผู้ที่อยูร่ ิมทะเลมักเดินทางโดยใช้เรือ
ค. ผู้ที่อยู่ริมแม่น้าจะทาการเพาะปลูกแบบขั้นบันได
ง. ผู้ที่อยู่บริเวณที่ราบจะประกอบอาชีพหาของป่า
๖. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ข้อใดที่มีผลต่อพัฒนาการของชุมชนมากที่สุด
ก. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า
ข. จานวนประชากร
ค. การคมนาคม
ง. สภาพอากาศ
๗. ข้อใดสรุปเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยได้ถูกต้องที่สุด
ก. สิ่งที่รับมาจากชาติตะวันตก
ข. สิ่งที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการดารงชีวิต
ค. ข้อบังคับที่สมาชิกของชุมชนต้องปฏิบัติตาม

ง. สิ่งที่เจริญงอกงามและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาในสังคมไทย
๘. ประเพณีใดเกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ก. ประเพณีทานตุง
ข. ประเพณีสารทเดือนสิบ
ค. ประเพณีงานบุญบั้งไฟ
ง. ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท
๙. นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างไร
ก. เข้าร่วมประเพณีเฉพาะที่ตนเองสนใจเท่านั้น
ข. ผสมผสานวัฒนธรรมในชุมชนกับวัฒนธรรมอื่น
ค. เข้าร่วมประเพณีและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของชุมชน
ง. นาประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนไปปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย
๑๐. วัฒนธรรมใดที่เกิดขึ้นในชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนา
ก. การสวดมนต์เพื่อขอพรจากพระ
ข. การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ค. การขอหวยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ง. การทาบุญตักบาตรในวันพระ
********************

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ป.๓
ข้อ
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ใบงานที่ ๐๑

บ.๙.๒/ผ.๑-๐๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกการศึกษาพัฒนาการของท้องถิ่น

หัวข้อทีศ่ ึกษา ......................................................................
หลักฐานข้อมูลศึกษา/แหล่งข้อมูล
ข้อมูลจากการสอบถาม/สัมภาษณ์
ชื่อ-สกุล ผู้ที่ถูกสอบถาม/สัมภาษณ์ ..............................................................................................

พบว่า
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่หาได้
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจ ศึกษา สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ในหัวข้อต่อไปนี้
สิ่งของเครื่องใช้

อาหาร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การเลีย้ งสั ตว์

การแต่ งกาย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บ.๙.๒/ผ.๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจ ศึกษา ประเพณีในท้องถิ่น ในหัวข้อต่อไปนี้

แบบสารวจ ศึกษา ประเพณีท้องถิ่น
ช่วงเวลาที่จัดประเพณี

ความเชื่อที่จัดประเพณี

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

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

ประเพณี ..............................................
กิจกรรมที่ปฏิบัติตามประเพณี

ประโยชน์ที่ได้รับ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ใบงานที่ ๐๑

บ.๙.๒/ผ.๔-๐๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. คนสมัยก่อนมักตั้งถิ่นฐานที่ไหน เพราะเหตุใด

2. เพราะเหตุใด คนสมัยก่อนจึงนิยมอาสัยอยู่ใกล้แม่น้า

3. เพราะเหตุใด คนปัจจุบันจึงนิยมเดินทางทางบกมากกว่าเดินทางทางน้า

4. การใช้เตาไมโครเวฟแทนเตาถ่านมีข้อดีอย่างไร

5. เพราะเหตุใด ที่บ้านของนักเรียนจึงใช้หลอดไฟนีออนแทนตะเกียงน้ามันก๊าด

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

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรียงความ เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย

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

ใบความรูส้ าหรับนักเรียน

วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ทาความเจริญให้แก่หมู่คณะ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
เช่น วัฒนธรรมการใช้ภาษา การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพ
วัฒนธรรมเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้ ที่เป็นรากหยั่งลึกลงไปในดินเพื่อยึดต้นไม้ไม่ให้ล้มเมื่อมี
พายุลมแรง เช่นเดียวกับวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานในการดาเนินชีวิตให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

วัฒนธรรมไทยที่ควรภูมิใจและควรอนุรักษ์
ชาติไทยได้สร้างสมวัฒนธรรมสืบมาช้านาน และวัฒนธรรมบางอย่างได้สร้างความ
เจริญให้แก่สังคม เช่น
๑. การแสดงความเคารพด้วยการกราบ ไหว้
ชาติไทยมีวัฒนธรรมการแสดงความเคารพที่แตกต่างจากชาติอื่น
คนไทยเมื่อพบเจอกันจะทักทายกันโดยการไหว้และกล่าวทักทายว่า “สวัสดี” การแสดง
ความเคารพโดยการกราบและไหว้
จะปฏิบัติแตกต่างกันตามสถานภาพ
ของบุคคล เช่น กราบพ่อแม่
หรือญาติผู้ใหญ่ไม่ต้องแบมือ กราบพระต้องแบมือ
๒. อาหารไทย
อาหารไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่คิดค้นนาพืชผักต่างๆ
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุงเป็นอาหารซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น
เช่น ภาคใต้อาหารส่วนใหญ่
ได้มาจากทะเล จึงมีการนา
สมุนไพรต่าง ๆ มาใช้เป็น
ส่วนผสมในการปรุงอาหาร
เพื่อ ดับกลิ่นคาว นอกจากนี้ ยังมีการนาพืชผักที่มีสรรพคุณ เป็นยามาเป็น ส่วนผสม
ในอาหาร เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ฯลฯ

๓. ภาษาไทย
ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ดังนั้นชาติต่าง ๆ จึงสร้างภาษาและตัวอักษรขึ้น
เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
ได้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทย ซึ่งเป็นต้นกาเนิด
ของอักษรไทยในปัจจุบัน และเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ คนไทยใช้ภาษาไทยบอกเล่า
หรือบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ สืบต่อมา เราควร
อนุรักษ์ภาษาไทย โดยเขียนหรือพูดสื่อสาร
ด้วยคาที่สุภาพไพเราะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

ประเพณีที่ควรภูมิใจและควรอนุรักษ์
ประเพณี หมายถึง สิ่งทีน่ ิยมปฏิบตั ิสืบต่อกันมา จนเป็นแบบแผนที่เอื้อ
ประโยชน์ให้กับสังคม ประเพณีที่สาคัญของไทยมีหลากหลายซึ่งจะมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมา
นั้น ล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อ ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนา และการ
ดารงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติอย่างชาญฉลาดของชาวบ้านในแต่ละ
ท้องถิ่นทั่วแผ่นดิน
ภาคเหนือ ประเพณีบวชลูกแก้วของคนไตหรือชาวไทยใหญ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาคอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวจังหวัดยโสธร
ภาคกลาง ประเพณีทาขวัญข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคใต้ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

บ.๙.๒/ผ.๖-๐๑

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนแผนผังความคิดเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างความ
ทางวัฒนธรรมและประเพณี

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

ใบความรู้สาหรับนักเรียน

ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมและประเพณี
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชุมชนเป็นสิ่งที่ดีงามที่สมาชิกในชุมชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้า
นาน แสดงถึงความเจริญของชุมชนที่ได้สั่งสม และปรับปรุงให้สอดคล้องกับวิถี การดาเนินชีวิต ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหรือวิถีชุมชน ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ดังนี้
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่เหมือนกันมักมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เหมือนกัน เช่น
 ชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ามีประเพณีแข่งเรือ
 ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนภูเขา ซึ่งจะมีป่าไม้มาก จึงมีวิถีชีวิต
ที่ผูกพันกับธรรมชาติและป่าไม้ จึงมีพิธีกรรมบวชป่า เพื่ออนุรักษ์ป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้า
ให้อยู่คู่กับชุมชน
ปัจจัยทางสังคม เช่น การนับถือศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติหรือความเป็นมาของชุมชนก็
เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมเช่นกัน เช่น
 พุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็จะประกอบ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเหมือนกัน เช่น ประเพณีบวชพระ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา
แต่อาจมีความแตกต่างในรายละเอียดต่าง ๆ
 ชุมชนชาวมุสลิมก็เช่นกันก็ย่อมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น ประเพณีถือศีลอด

ตัวอย่างวัฒนธรรมและประเพณีของไทยแต่ละภาค
ประเพณีทานตุง (ธง)
ประเพณีทานตุง (ธง) ของชุมชนในภาคเหนือ เนื่องจากชาวเหนือมี
ความเชื่อว่า การนาธงไปถวายวัดเป็นการทาบุญ ทาทานแก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ การทานตุงจึงเป็นประเพณีที่
แสดงถึงความกตัญญู หรือความระลึกถึงผู้เสียชีวิตไปแล้ว ผู้ที่ทานตุงจึงมีความสุขใจที่ได้ทาความดี ประเพณี
ทานตุงจึงมีคุณค่าต่อชุมชน และเป็นการสร้างความสามัคคีเพราะการทาตุงขนาดใหญ่ต้องใช้ ความร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนช่วยกันทา ทั้งยังเป็นการรักษาฝีมือและศิลปะท้องถิ่นด้วย

ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือชุมชนชาวอีสานจะจัดประเพณีนี้ขึ้นใน
เดือน ๖ (ประมาณเดือนพฤษภาคม) เพราะมีความเชื่อว่าการจัดงานบุญบั้งไฟจะทาให้ฝนตกตามฤดูกาล เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ งานบุญบั้งไฟถือเป็นงานประเพณีที่สาคัญของชุมชนชาวอีสาน เพราะเป็นการสร้างความ
รัก และความสามัคคีของคนในชุมชน

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท
ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท ของชุมชนในจังหวัดสระบุรี รอยพระพุทธบาทนี้ค้นพบได้ใน
รัชกาลพระเจ้าทรงธรรม ในสมัยอยุธยา ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระมหากษัตริย์
พระราชวงศ์
และพุทธศาสนิกชนได้เดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทเป็นประจาจนกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดจนถึง
ปัจจุบันนี้
งานนมัสการรอยพระพุทธบาท จัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง คือ ตั้งแต่วันขึ้น ๘ ค่า เดือน ๓ ถึง
แรม ๑ ค่า และตั้งแต่วันขึ้น ๘ ค่า เดือน ๔ ถึง แรม ๑ ค่า ในแต่ละปีจะมีประชาชนไปทาบุญตักบาตรเป็น
จานวนมากโดยเฉพาะการตักบาตรดอกไม้
ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา และเป็นแนวทางให้
คนยึดมั่นในการทาความดี

ประเพณีชักพระ
ประเพณีชักพระภาคใต้ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา จะจัดงานชักพระหรือ
ชักลากพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่นับถืออย่างใหญ่โตงานชักพระจึงเป็นประเพณีหนึ่งของชุมชน ต่าง ๆ ในภาคใต้ที่
ปฏิบัติสืบกันมา
ประเพณีชักพระ เกิดจากความเชื่อของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้
เสด็จขึ้นไปเทศนาโปรดพระมารดาบนสวรรค์แล้วเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ในวันนี้ โดยชาวบ้านต่างช่วยกัน
ตกแต่งพาหนะที่จะใช้ชักหรือลากพระ ซึ่งในสมัยก่อนมักใช้ล้อเลื่อนหรือเรือ ต่อมาใช้รถยนต์
การชักพระเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนาและการสร้างความรัก ความ
สามัคคีให้แก่คนในท้องถิ่น ทั้งยังมีผลให้มีการถ่ายทอดฝีมือช่างตกแต่งพาหนะจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๙ หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
________________________________
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. ถ้าต้องการทราบประวัติความเป็นมาของชุมชน ควรสืบค้นจากแหล่งข้อมูลใด
ก. หนังสือเรียน
ข. หนังสือพิมพ์
ค. ห้องสมุดโรงเรียน
ง. เว็บไซต์ของชุมชน
๒. ข้อใดเป็นขั้นตอนในการจัดลาดับข้อมูล
ก. เพราะเหตุใดคนในชุมชนจึงเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้
ข. เรียงลาดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้น
ค. สืบค้นข้อมูลโดยการสอบถาม
ง. นาเสนอข้อมูลโดยใช้เส้นเวลา
๓. การสืบค้นประวัติของชุมชนเรื่องใดทาให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจมากที่สุด
ก. กานันคนแรกของชุมชน
ข. สถานที่สาคัญในชุมชน
ค. จานวนสมาชิกในชุมชน
ง. ห้างสรรพสินค้าในชุมชน
๔. ข้อใดเป็นลักษณะของชุมชนที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐาน
ก. อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้า
ข. อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคม
ค. มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่น
ง. อยู่บนภูเขาสูงที่มีอากาศเย็นสบาย
๕. การดารงชีวิตในข้อใดสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
ก. ผู้ที่อยู่บนภูเขาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
ข. ผู้ที่อยู่ริมทะเลมักเดินทางโดยใช้เรือ
ค. ผู้ที่อยู่ริมแม่น้าจะทาการเพาะปลูกแบบขั้นบันได
ง. ผู้ทอี่ ยู่บริเวณที่ราบจะประกอบอาชีพหาของป่า

๖. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ข้อใดที่มีผลต่อพัฒนาการของชุมชนมากที่สุด
ก. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า
ข. จานวนประชากร
ค. การคมนาคม

ง. สภาพอากาศ
๗. ข้อใดสรุปเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยได้ถูกต้องที่สุด
ก. สิ่งที่รับมาจากชาติตะวันตก
ข. สิ่งที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการดารงชีวิต
ค. ข้อบังคับที่สมาชิกของชุมชนต้องปฏิบัติตาม
ง. สิ่งที่เจริญงอกงามและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาในสังคมไทย
๘. ประเพณีใดเกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ก. ประเพณีทานตุง
ข. ประเพณีสารทเดือนสิบ
ค. ประเพณีงานบุญบั้งไฟ
ง. ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท
๙. นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างไร
ก. เข้าร่วมประเพณีเฉพาะที่ตนเองสนใจเท่านั้น
ข. ผสมผสานวัฒนธรรมในชุมชนกับวัฒนธรรมอื่น
ค. เข้าร่วมประเพณีและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของชุมชน
ง. นาประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนไปปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย
๑๐. วัฒนธรรมใดที่เกิดขึ้นในชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนา
ก. การสวดมนต์เพื่อขอพรจากพระ
ข. การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ค. การขอหวยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ง. การทาบุญตักบาตรในวันพระ
********************

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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หน่วยย่อยที่ ๓
แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย × ทับอักษรหน้าคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๑. ข้อใดคือความสาคัญของสัญลักษณ์ไทย
ก. เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นชาติไทยของเรา ซึ่งไม่เหมือนกับชนชาติอื่น
ข. เป็นสิ่งที่ชาติเลือกไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ
ค. เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น

๒.

๓.

๔.

๕.

ง. เป็นสิ่งที่ประเทศให้ความสาคัญเพื่อให้ประเทศอื่นทราบ
สิ่งใดที่เป็นสัญลักษณ์ของไทย
ก. ช้างเผือก
ข. ช้างมอมมอส
ค. ช้างพลาย
ง. ช้างพัง
ข้อหมายถึงดอกไม้ประจาชาติไทย
ก. ดอกราชพฤกษ์
ข. ดอกกันเกรา
ค. ดอกลั่นทม
ง. ดอกราชาวดี
ลักษณะของธงชาติไทยเป็นอย่างไร
ก. มีสามแถบและมีสามสี
ข. มีห้าแถบและมีสามสี
ค. มีสามแถบและมีห้าสี
ง. มีห้าแถบห้าสี
ขณะที่ได้ยินเสียงเพลงชาติ เราควรปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ยืนตรง
ข. หยุดเดินและร่วมร้องเพลงชาติด้วย
ค. รีบบอกเพื่อนให้ร้องเพลงชาติร่วมกัน
ง. ตั้งใจฟังและทางานไปด้วย

๖. สีแดงบนธงชาติหมายถึงอะไร
ก. ชาติ
ข. ศาสนา
ค. พระมหากษัตริย์
ง. ความเป็นผืนแผ่นดินไทย
๗. สัญลักษณ์ไทยที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาไทยได้แก่อะไร
ก. ประเพณีไทย
ข. ศาลาไทย
ค. ภาษาไทย
ง. อาหารไทย
๘. ต้นไม้พื้นเมืองที่ใช้พิธีลงหลักเมืองคือต้นอะไร
ก. ต้นราชพฤกษ์
ข. ต้นอินทนิล
ค. ต้นประดู่

ง. ต้นกาสะลอง
๙. สิ่งใดที่เป็นสัญลักษณ์ไทย
ก. ดอกราชพฤกษ์ การละเล่นไทย ช้างไทย
ข. อาหารไทย ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์
ค. ศาลาไทย ดอกราชพฤกษ์ ช้างไทย
ง. การละเล่นไทย ช้างไทย ศาลาไทย
๑๐. การอนุรักษ์สัญลักษณ์ไทยมีวิธีการอย่างไร
ก. ไม่ทาลายสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ไทย
ข. เรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์สม่าเสมอ
ค. ร่วมประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนในโรงเรียนทราบ
ง. อ่านวารสารเกี่ยวกับสัญลักษณ์ไทย
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ใบงานที่ ๐๑

บ.๙.๓/ผ๑.-๐๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรื่องบรรยายภาพเรื่องเรารักในหลวงประมาณ ๕ – ๑๐ บรรทัด

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

ใบงานที่ ๐๑

บ.๙.๓/ผ๓.-๐๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรื่องบรรยายภาพเรื่องเรารักในหลวงประมาณ ๕ – ๑๐ บรรทัด

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

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

ใบงานที่ ๐๑

บ.๙.๓/ผ๔.-๐๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ,
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์
หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
________________________________
คาชี้แจง ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย × ทับอักษรหน้าคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๑. ข้อใดคือความสาคัญของสัญลักษณ์ไทย
ก. เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นชาติไทยของเรา ซึ่งไม่เหมือนกับชนชาติอื่น
ข. เป็นสิ่งที่ชาติเลือกไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ
ค. เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น
ง. เป็นสิ่งที่ประเทศให้ความสาคัญเพื่อให้ประเทศอื่นทราบ
๒. สิ่งใดที่เป็นสัญลักษณ์ของไทย
ก. ช้างเผือก
ข. ช้างมอมมอส
ค. ช้างพลาย
ง. ช้างพัง
๓. ข้อหมายถึงดอกไม้ประจาชาติไทย
ก. ดอกราชพฤกษ์
ข. ดอกกันเกรา
ค. ดอกลั่นทม
ง. ดอกราชาวดี
๔. ลักษณะของธงชาติไทยเป็นอย่างไร
ก. มีสามแถบและมีสามสี
ข. มีห้าแถบและมีสามสี
ค. มีสามแถบและมีห้าสี
ง. มีห้าแถบห้าสี
๕. ขณะที่ได้ยินเสียงเพลงชาติ เราควรปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ยืนตรง
ข. หยุดเดินและร่วมร้องเพลงชาติด้วย
ค. รีบบอกเพื่อนให้ร้องเพลงชาติร่วมกัน
ง. ตั้งใจฟังและทางานไปด้วย
๖. สีแดงบนธงชาติหมายถึงอะไร
ก. ชาติ
ข. ศาสนา
ค. พระมหากษัตริย์
ง. ความเป็นผืนแผ่นดินไทย

๗. สัญลักษณ์ไทยที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาไทยได้แก่อะไร
ก. ประเพณีไทย
ข. ศาลาไทย
ค. ภาษาไทย
ง. อาหารไทย
๘. ต้นไม้พื้นเมืองที่ใช้พิธีลงหลักเมืองคือต้นอะไร
ก. ต้นราชพฤกษ์
ข. ต้นอินทนิล
ค. ต้นประดู่
ง. ต้นกาสะลอง
๙. สิ่งใดที่เป็นสัญลักษณ์ไทย
ก. ดอกราชพฤกษ์ การละเล่นไทย ช้างไทย
ข. อาหารไทย ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์
ค. ศาลาไทย ดอกราชพฤกษ์ ช้างไทย
ง. การละเล่นไทย ช้างไทย ศาลาไทย
๑๐. การอนุรักษ์สัญลักษณ์ไทยมีวิธีการอย่างไร
ก. ไม่ทาลายสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ไทย
ข. เรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์สม่าเสมอ
ค. ร่วมประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนร่วมโรงเรียนทราบ
ง. อ่านวารสารเกี่ยวกับสัญลักษณ์ไทย
.

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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