สารบัญ
หน่วยย่อยที่ ๑ รอบตัวน่ารู้
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ มหัศจรรย์กายภาพ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบงานที่ ๐๑ ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด
ใบงานที่ ๐๔ ลักษณะทางกายภาพที่สําคัญ
ใบความรู้ ลักษณะทางกายภาพ
เพลงกลางดง
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ การใช้แผนที่ระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

๑
๓
๔
๖
๘

ใบงานที่ ๐๑ การจัดทําแผนที่
ใบงานที่ ๐๒ กายภาพน่ารู้
ใบความรู้ แผนที่และสัญลักษณ์บนแผนที่

๙
๑๐
๑๑

แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เครื่องมือภูมิศาสตร์
ใบงานที่ ๐๑ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์น่ารู้
ใบงานที่ ๐๒ ลักษณะของแผนที่
ใบงานที่ ๐๓ เครื่องมือภูมิศาสตร์
ใบความรู้ เครือ่ งมือภูมิศาสตร์
แบบทดสอบหลังเรียน

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๖

หน่วยย่อยที่ ๒ มองดูธรรมชาติ
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ กายภาพรอบตัว
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบงานที่ ๐๑ ลักษณะภูมิลักษณ์ที่
ใบงานที่ ๐๒ จับคู่ลักษณะภูมลิ ักษณ์
ใบงานที่ ๐๓ ลักษณะภูมิประเทศที่ฉันชอบ
ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะภูมิลกั ษณ์ภูมิภาคต่างๆ
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคม
ใบงานที่ ๐๑ เรียนรู้ภูมิศาสตร์
ใบงานที่ ๐๒ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น

๒๘
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

ใบงานที่ ๐๓ ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพและสังคม
แผนการเรียนรู้ที่ ๓ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์

๓๗

ใบงานที่ ๐๑ แผนผังความคิด
ใบงานที่ ๐๒ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดของฉัน
ใบงานที่ ๐๕ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์
ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพกับการดํารงชีวิตของคนในภาพ
แผนการเรียนรู้ที่ ๔ ราหูผพู้ ิชิต

๓๘
๓๙
๔๐
๓๕

ใบงานที่ ๐๑ สุริยุปราคา จันทรุปราคา
ใบงานที่ ๐๒ สุริยุปราคา จันทรุปราคา
ใบความรู้ เรื่องสุริยุปราคา จันทรุปราคา
นิทานเรื่องกบกินเดือน
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง

๓๖
๓๗
๓๘
๔๐
๔๑

แผนการเรียนรู้ที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงขิงภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบงานที่ ๐๑ ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ
ใบงานที่ ๐๒สภาพอากาศ
ใบงานที่ ๐๓สภาพอากาศ
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ สภาพแวดล้อมชุมชนอดีตถึงปัจจุบัน

๔๒
๔๔
๔๕
๔๙

ใบงานที่ ๐๑ การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน
ใบงานที่ ๐๒ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ใบงานความรู้ เรื่อง ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง
แผนการเรียนรู้ที่ ๓ ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมือง

๕๐
๕๑
๕๒

ใบงานที่ ๐๑ ลักษณะของสังคมเมืองและสังคมชนบท
ใบงานที่ ๐๒ ความแตกต่างของสังคมชนบทและเมือง
ใบงานที่ ๐๓สังคมน่าอยู่
แผนการเรียนรู้ที่ ๔ มลพิษรอบตัวเรา

๕๓
๕๔
๕๕

ใบงานที่ ๐๑ มลพิษรอบตัวเรา
ใบงานที่ ๐๒ ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษ
แบบทดสอบหลังเรียน

๕๖
๕๗
๕๘

หน่วยย่อยที่ ๔ หวงแหนธรรมชาติ
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบงานที่ ๐๑ การจําแนกสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทางสังคม
ใบงานที่ ๐๒ การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
ใบความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
เพลงโรงเรียนน่าอยู่

๖๐
๖๒
๖๔
๖๕
๖๖

แผนการเรียนรู้ที่ ๒ สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า
ใบงานที่ ๐๑ แผนผังความคิด ทรัพยากรธรรมชาติ
ใบงานที่ ๐๒ การจําแนกทรัพยากรธรรมชาติ
แผนการเรียนรู้ที่ ๓มนุษย์กบั การพึ่งพาสิ่งแวดล้อม

๖๗
๖๘

ใบงานที่ ๐๑ ทรัพยากรธรรมชาติกับการดํารงชีวิต
ใบงานที่ ๐๒ ใครพึ่งใคร

๖๙
๗๐

ใบความรู้ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติกับการดํารงชีวิต
แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรียนรูส้ ู่โครงงาน
ใบงานที่ ๐๑ แผนผังความคิด แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใบงานที่ ๐๒ การจัดทําโครงงาน
เพลงงานสิ่งใด
แบบทดสอบหลังเรียน

๗๑
๗๒
๗๓
๗๕
๗๖

แบบทดสอบก่อนเรียน
ยย่อ่ถยที
ี่ ๖  ทับตัวอักษรหน้า
คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือหน่
กคําวตอบที
ูกที่ ่ส๑ุดเพีชัย้นงข้ประถมศึ
อเดียวแล้วกทํษาปี
าเครื่อทงหมาย
คําตอบที่เลือก
๑.เครื่องเรือนไม้ที่มีฝุ่นละอองเกาะโดยไม่มีรอยเปือ้ นอื่น ควรทําความสะอาดอย่างไร
ก. ผ้าแห้งนุ่มๆเช็ด
ข. ใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆเช็ด
ค. ใช้น้ํามันขัดเงาถูบริเวณที่ฝุ่นเกาะ
ง. ใช้น้ํามันการบูรถูบริเวณที่ฝุ่นเกาะ
๒.ความสําคัญของบ้านข้อใดสําคัญที่สุด
ก. มีสมาชิกมากๆ
ข. เข้า – ออก สะดวก
ค. มีความปลอดภัย
ง. ทาสีสวยงาม
๓.ข้อใดเป็นงานที่เด็กๆทําได้
ก. ปรุงอาหาร
ข. ยกหม้อแกงร้อนๆลงจากเตา
ค. ปีนตู้สูงๆหยิบของใช้ในครัว
ง.ช่ วยเตรียมภาชนะรับประทานอาหาร
๔.ผ้าที่มีรอยขาดขนาดใหญ่ควรซ่อมแซมอย่างไร
ก. การปะ
ข. การชุน
ค. การด้นถอยหลัง
ง. การซอยซ่อนด้าย
๕.การใช้ผ้าสีเดียวกับผ้าทีช่ ํารุดในการซ่อมแซมมีจุดประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อความกลมกลืนสวยงาม
ข. เพื่อความประหยัด
ค. เพื่อความสะดวกในการจัดหา
ง. เพื่อให้ดูมีสีสัน

๖.ข้อใดเรียงลําดับวิธีการทอดปลาที่ถูกต้อง
ก. ล้างปลา ทอด ใส่เกลือ
ข. ล้างปลา ใส่เกลือ ทอด
ค. ใส่เกลือ ล้างปลา ทอด
ง. ทอด ล้างปลา ใส่เกลือ
๗.ข้อใดคือปัญหาที่เกิดจากความไม่สะอาดของอุปกรณ์งานครัว
ก. ชํารุดได้ง่าย
ข. เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
ค. ทําให้อาหารเสียเร็ว
ง. ซ่อมแซมได้ยาก
๘.ข้อใดเป็นวิธีการล้างแก้วน้ําที่ถูกต้อง
ก. ล้างน้ํายา ล้างน้ํา เก็บเข้าที่
ข. ล้างน้ํา ล้างน้ํายา เก็บเข้าที่
ค. ล้างน้ํายา เก็บเข้าที่ ลวกน้ําร้อน
ง. ล้างน้ํา ล้างน้ํายา ล้างน้าํ เก็บเข้าที่
๙. เมื่อนักเรียนจะไอหรือจามขณะรับประทานอาหารควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ปิดปาก กล่าวขอโทษ
ข. ไอหรือจามเสร็จแล้วกล่าวขอโทษ
ค. กลั้นหายใจ กล่าวขอโทษ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐. มีดเมื่อใช้แล้วควรทําอย่างไร
ก. เช็ดให้แห้ง
ข. ทาน้ํามัน
ค. ล้างให้สะอาด
ง. เก็บไว้ในทีป่ ลอดภัย

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง การจัดเก็บของใช้สว่ นตัวและการดูแลรักษา

บ.๗.๑/ผ ๑ - ๐๑

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑. เลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
๒. ตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง เขียนชื่อกลุ่มและสมาชิกกลุ่มบนกระดาษบรู๊ฟที่ครูแจกให้
๓. สมาชิกกลุ่มช่วยกันเลือกของใช้ส่วนตัวมากลุ่มละ ๒ ประเภท วาดภาพประกอบ
พร้อมบอกวิธีการดูแลรักษา และการจัดเก็บโดยออกแบบนําเสนอเป็นแผนที่
ความคิดลงในกระดาษบรู๊ฟพร้อมตกแต่งให้สวยงาม
๔. ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลงานแล้วนําไปติดไว้บนป้ายนิเทศ
๕. นักเรียนแต่ละคนเขียนแผนที่ความคิดลงในสมุดของตัวเอง

กลุ่ม…………………………………………………………………..
๑.ชื่อ – สกุล………..………………………………………..……ชั้น………………………………
๒.ชื่อ – สกุล………..………………………………………..……ชั้น………………………………
๓.ชื่อ – สกุล………..………………………………………..……ชั้น………………………………
๔.ชื่อ – สกุล………..………………………………………..……ชั้น………………………………
๕.ชื่อ – สกุล………..………………………………………..……ชั้น………………………………

ใบงานที่ ๐๒
บ.๗.๑/ผ ๑ – ๐๒
เรื่อง การจัดเก็บให้ถูกที่
คําชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่า “ ถ้าเราจัดห้องนอนให้เป็นระเบียนและน่าอยู่เรามี
ขั้นตอนในการจัดอย่างไรเขียนบายไว้ใต้ภาพ”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
กลุ่ม…………………………………………………………………..
๑.ชื่อ – สกุล………..………………………………………..……ชั้น………………………………
๒.ชื่อ – สกุล………..………………………………………..……ชั้น………………………………
๓.ชื่อ – สกุล………..………………………………………..……ชั้น………………………………
๔.ชื่อ – สกุล………..………………………………………..……ชั้น………………………………
๕.ชื่อ – สกุล………..………………………………………..……ชั้น………………………………

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง จัดอย่างไรให้น่าดู
การจัดโต๊ะ
๑. วางอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆที่ใช้บ่อย เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด
ฯลฯ ไว้มุมหนึ่งของโต๊ะเพื่อความสะดวก ในการหยิบใช้อุปกรณ์ทีทไม่จําเป็นเก็บใส่ลิ้นชักให้
เป็นระเบียบ
๒. จัดวางหนังสือที่จําเป็น ไว้มุมหนึ่งของโต๊ะให้เป็นระเบียบแต่ไม่ควรมากเกินไป
เพราะจะทําให้ไม่มีพื้นที่ทํางาน
๓. จัดพื้นที่ว่างบนโต๊ะ ให้เพียงพอสําหรับเขียนหนังสือโต๊ะเขียนหนังสือควรตั้งไว้
ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและหมั่นเช็ดทําความสะอาดอยู่เสมอ
การจัดกระเป๋านักเรียน
ทุกครั้งเมื่อกลับจากโรงเรียนควรนํากระเป๋านักเรียนไปเก็บไว้ที่โต๊ะเขียนหนังสือ
หรือบริเวณทีท่ ําการบ้าน
กระเป๋าหูหิ้ว
ควรจัดหนังสือและสมุดแยกกันเป็นหมวดหมู่โดยอาจใส่ไว้อย่าง
ละช่องเพื่อสะดวกในการหยิบใช้
กระเป๋าสะพาย
ควรจัดหนังสือ สมุดวางเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบ โดยเรียง
จากเล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่
การจัดเครื่องเขียน
ควรจัดไว้ในกล่องใส่ดินสอ หรือ กระเป๋าใส่ดินสอ ไว้ให้เรียบร้อย
การทําความสะอาด
นําเศษกระดาษหรือขยะออกจากกระเป๋า หมั่นทําความสะอาดโดยกระเป๋าหูหิ้ว
เป็นหนังใหใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆ เช็ดคราบสกปรกออกให้หมด แล้วใช้ผ้าเช็ดอีกครั้งกระเป๋า
สะพายเป็นผ้าควรซักให้สะอาด ผึ่งแดดให้แห้งนักเรียนจะใช้กระเป๋าแบบใดก็ตาม สิ่งสําคัญคือ

ใบความรูท้ ี่ ๒
เรื่องกระบวนการทํางาน
กระบวนการทํางาน ไม่ว่าเราทํางานอะไร ควรมีการวางแผนในการทํางาน โดย
ใช้ทักษะการจัดการในการทํางาน ทํางานเป็นขั้นตอนได้ครบถ้วน สะดวก และได้ผลตามที่
กําหนด
ทักษะการทํางาน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานที่ทําอย่างเป็นระบบ สะดวก
สําเร็จตามเป้าหมาย
ขั้นตอนการทํางานควรปฏิบัติ ดังนี้
สํารวจและ

วางแผนในการ

ปฏิบัติงานและ

วิเคราะห์งาน

ทํางาน

สรุปผลงาน

ประโยชน์ของการใช้ทักษะการจัดการในการทํางาน
๑. ทําให้ทราบล่วงหน้าว่า ต้องทําอะไร เมื่อใด ทําอะไรก่อนหลัง
๒. ทําให้ทํางานที่รับผิดชอบครบทุกรายการ สําเร็จตามเป้าหมาย
๓. ทําให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ มีเหตุผล มีความรอบคอบ
๔. รูจ้ ักใช้เวลาในการทํางานให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

ใบความรู้ที่ ๓
เรื่อง การใช้ทักษะในการทํางานบ้าน
การทํางานต่างๆ ให้ได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ และมีคุณ ภาพจะต้องมีการวางแผน
การวางแผนเป็นกระบวนการที่เราคิดล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะทําก่อนลงมือปฏิบัติจริง สิ่งสําคัญใน
การวางแผนก็คือ เป้าหมายหรือภาพสําเร็จของงานที่เราได้กําหนดไว้ เพื่อสร้างกระบวนการ
ทํางานที่จะนําไปสู่ภาพสําเร็จนั้นต่อไป ซึ่งเราก็จะต้องคิดเรียงลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนก่อนลง
มือปฏิบัติด้วยเช่นกันและขั้นตอนเหล่านี้จะต้องเป็นการทํางานที่มีประสิทธิภาพ การวางแผน
ในงานช่วงแรกๆ เราควรใช้ภาพหรือแผนภาพช่วยในการวางแผนเพื่อให้เห็นวิธีการทํางานที่
ชัดเจน เมื่อฝึกฝนจนคล่องแคล่วและชํานาญแล้ว ก็สามารถวางแผนโดยใช้ภาพในความคิด
แทนได้เป็นการสร้างภาพงานในสมองก่อนลงมือปฏิบัติจริง ทําให้ได้งานที่มีคุณภาพ นําไปสู่
การทํางานอย่างคล่องแคล่ว จนเกิดเป็นนิสัย และแสดงออกอย่างเป็นอัตโนมัติ ซึ่งแผนภาพ
ความคิดในการทํางานจะเป็นดังนี้
๑. การเตรียมการก่อนทํางานบ้าน
๑.๑ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานบ้านทั้งหมดและจัดแบ่งประเภทของงานบ้านดังนี้
- งานบ้านที่ต้องทําทุกวัน เช่น การกวาดและถูบ้าน การรดน้ําต้นไม้ การ ทําอาหาร
- งานบ้านที่ต้องทําทุกสัปดาห์ เช่น การทําความสะอาดเครื่องนอน เป็นต้น
- งานบ้านที่นาน ๆ ครั้งจึงจะทํา เช่น การซ่อมแซมบ้าน การทาสีบ้านใหม่ เป็นต้น
๑.๒ ศึกษาขั้นตอนและวิธีการทํางานแต่ละประเภท
๑.๓ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกเพื่อจัดแบ่งหน้าที่และปริมาณงานให้เหมาะสม
กับเพศวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล
๑.๓ เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางานให้เหมาะสมกับ
ประเภทของงาน โดยเลือกใช้ที่ช่วยให้ทํางานได้ง่าย ประหยัดเวลา มีความปลอดภัยในการ
ทํางาน และช่วยอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การเลือกใช้น้ําเปล่าและ
กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วแทนน้ํายาเช็ดกระจกที่มีราคาแพง เป็นต้น
๒. การกําหนดเป้าหมายของการทํางานว่าต้องการทํางานอะไร มีปริมาณงานมาก
น้อยเพียงใด จํานวนบุคคล หน้าที่ทํางาน และระยะเวลาที่ใช้ในการทํางาน
๓ ลงมือปฏิบัตติ ามเป้าหมายที่กําหนดไว้

ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง การดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

บ.๗.๑/ผ ๒ - ๐๑

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑. เลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
๒. ตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง เขียนชื่อกลุ่มและสมาชิกกลุ่มบนกระดาษบรู๊ฟที่ครูแจกให้
๓. สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้เป็นแผนผังความคิด
ลงในกระดาษบรู๊ฟพร้อมตกแต่งให้สวยงาม
๔. ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลงานแล้วนําไปติดไว้บนป้ายนิเทศ

ใบงานที่ ๐๒ ทําความสะอาดและจัดเก็บอย่างไรดี

บ.๗.๑/ผ ๒ - ๐๒

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรูเ้ ป็นแผนผังความคิด
ส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั้น

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง การซ่อมแซมให้น่าดู
เครื่องนุ่งห่ ม เป็ น สิ่งจําเป็ น ในการดํารงชีวิตที่ เราต้ องใช้ทุ ก วัน บ่ อยครั้งที่ เราพบว่า
เสื้อผ้าเหล่านั้นมีการชํารุด เช่น ตะเข็บปริ กระดุมหรือตะขอหลุด ผ้าขาด และมีรอยเปื้อนต่างๆ
เป็นต้น ทั้งๆที่เสื้อผ้าในส่วนอื่นๆ ยังอยู่ในสภาพดี เราจึงต้องพยายามซ่อมแซมหรือดัดแปลง
เพื่อให้สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง การซ่อมแซม
หรือดัดแปลงเสื้อผ้าให้สามารถนํากลับมาใช้ได้เหมือนเดิม หรือเหมือนกับได้ของใหม่นั้น จะต้อง
เรียนรู้และฝึกฝนวิธีการตัดเย็บที่ถูกต้อง ประณีต รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ดัดแปลงซึ่งเป็นเบื้องต้น สิ่งที่ต้องเรียนรู้ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมดัดแปลงเสื้อผ้า รวมทั้ง
วิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้า
เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า

กรรไกรตัดผ้าใหญ่แบบด้ามโค้ง

กรรไกรตัดผ้าใหญ่
แบบด้ามตรง

กรรไกรตัดเจาะรังดุม

เข็มจักร เข็มมือ เข็มหมุด

ด้าย

สายวัด

ที่เลาะผ้า

หมอนปักเข็ม

ชอล์กเขียนผ้า

กระดาษกดรอย

ลูกกลิ้ง

ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า
เสื้ อ ผ้ า ที่ เ ราสวมใส่ เ ป็ น ประจํ า เมื่ อ ใช้ ไ ปนาน ๆ อาจทํ า ให้ เ กิ ด การชํ า รุ ด
เสียหาย เช่น กระดุมหลุด ตะขอหลุด กระเป๋าขาด ดังนั้นเราจึงควรรู้จักซ่อมแซมเสื้อผ้า เพื่อจะ
ได้ใช้เสื้อผ้าอย่างคุ้มค่าและยังช่วยประหยัดรายจ่ายอีกด้วย การซ่อมแซมเสื้อผ้าได้ด้วยตนเอง
นั้น ทําให้เราได้รับประโยชน์ ดังนี้
๑) ช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าให้นานยิ่งขึ้น
๒) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวได้
๓) เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เช่น รับจ้างซ่อมแซมเสื้อผ้าง่าย ๆ เป็นต้น
๔) เป็นการสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๕) ทําให้เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองได้
https://sites.google.com/site

ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การสอย
การสอยเป็นการเย็บด้วยมือที่มองเห็นรอยเย็บทางด้านนอกน้อยที่สุดนิยมใช้
สอยชายเสื้อ ชายกระโปรง ชายขากางเกง หรือชายผ้าอื่น ๆ ที่ต้องการความสวยงามประณีต
การสอยมีหลายชนิดที่นิยมใช้ทั่วไปมีดังนี้
๑. การสอยซ่ อ นด้ า ย เป็ น การสอยที่ ม องเห็ น เส้ น ด้ า ยเย็ บ เพี ย งเล็ ก น้ อ ย มี
ขั้นตอน ดังนี้
๑.๑ พับริมผ้าที่ต้องการจะสอย แล้วใช้ฝีเข็มสอดเข้าไปในสันทบผ้า ดึงเข็ม
ขึ้นสะกิดผืนผ้าด้านล่าง 1-2 เส้นด้าย แล้วดึงด้ายให้สุด จนตรึงแน่น
๑.๒ สอดเข็มเข้าไปในสันทบผ้า แล้วดันเข็มไปด้านหน้า ๐.๔ – ๐.๗ ซม. ดึง
เข็มขึ้น แล้วดึงด้ายให้สุดจนตึงแน่น. ทําซ้ําตามขั้นตอนที่ ๒ นี้ไปเรื่อยๆจนสุดแนวที่ต้องการ

http://mymphcat.exteen.com/20080714/entry
๒. การสอยฟันปลา เป็นการสอยที่มองเห็นเส้นด้ายทางด้านผิดมากกว่า
ทางด้านถูก การสอยชนิดนี้เป็นการสอยที่ให้ความทนทานนิยมใช้สอยชายกางเกง
๒.๑ พับริมผ้าที่ต้องการจะสอย แล้วแทงเข็มสะกิดเนื้อผ้าด้านล่างแล้วแทง
เข็มขึ้นด้านบนตรงสันทับผ้า ดึงด้ายให้สุดจนตึง
๒.๒ ก้าวเข็มไปสะกิดผ้าด้านบน ให้แนวเข็มขนานกับสันทับผ้า ทํามุม ๔๕
องศาแล้วดึงด้ายให้สุดจนตึง
๒.๓.ก้าวเข็มไปสะกิดผืนผ้าด้านล่าง แล้วแทงขึ้นผ่านสันทับผ้าด้านบน ดึง
ด้ายให้สุดจนตึงทําซ้ําตามขั้นตอนที่ ๓ นี้ไปเรื่อยๆจนสุดแนวที่ต้องการสอย

http://inkforyou2010-ink.blogspot.com/

ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง ดูแลดีมีประโยชน์
การถนอมเสื้อผ้าขณะสวมใส่
ขณะสวมใส่เสื้อผ้าควรระมัดระวังในการใช้ประโยชน์ทั้งการนั่ง การนอนและการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. สวม หรือ ถอดเสื้อ กระโปรง กางเกง ด้วยความระมัดระวัง ถ้าเป็นเสื้อผ้ากลาง
ตัวและติดกระดุม ควรปลดกระดุมออกเสียก่อนแล้วจึงถอด ถ้าเสื้อผ้าติดซิป จึงค่อยๆ รูด อย่า
รูดแรง จะทําให้ซิปติดเนื้อผ้า และซี่ฟันซิปหัก ใช้งานไม่ได้
๒. ไม่นําสิ่งของที่มีความหนาหรือหนักใส่ในกระเป๋าเสื้อ กางเกง เพราะจะเป็นเหตุ
ให้กระเป๋าเสียรูปทรงและขาดชํารุดเร็วขึ้น
๓. ไม่เอามือซุกกระเป๋าเสื้อหรือกางเกงตลอดเวลา เพราะอาจทําให้เกิดคราบดํา
สกปรก
๔. ก่อนนั่งควรปัดฝุ่นที่เก้าอี้ออก เพื่อป้องกันไม่ให้กระโปรงหรือกางเกงเปื้อน
๕. ควรระมัดระวังในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น ผูกผ้ากันเปื้อนทุกครั้งที่ประกอบ
อาหารวางผ้าเช็ดมือบนตักขณะรับประทานอาหารแบบนั่งโต๊ะ เพื่อช่วยกันไม่ให้อาหารกระเด็น
เปื้อนเสื้อผ้า ไม่ควรสวมเสือ้ นักเรียนลงเล่นฟุตบอลในสนาม เป็นต้น
๖. ก่อนลงนอนพักควรถอดเสื้อที่สวมอยู่ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อเกิดรอยยับย่น
หรือเกิดการดึงรั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เสื้อชํารุด
https://sites.google.com/site/

ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง ซักให้สะอาด
การซักผ้า
ก่อนซักผ้าต้องคิดถึงเป้าหมายที่ดีของการซักผ้าก็คอื เสื้อผ้าที่สะอาดและจัดเก็บ
อย่างเป็นระเบียบจากนั้นก็คิดถึงขั้นตอนการซักที่เรียงลําดับอย่างถูกต้อง แล้วจึงลงมือปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการซักผ้า
- ผงซักฟอกสําหรับการซักผ้าด้วยมือ
- กะละมังอย่างน้อย ๒ ใบ
- กระดานแปรงผ้า
- แปรงซักผ้า
- น้ํายาปรับผ้านุ่ม (ถ้ามี)
- เก้าอี้สําหรับนั่งซักผ้า
- ไม้หนีบหรือไม้แขวนเสื้อ
๑.ขั้นการเตรียม
- รวบรวมเสือ้ ผ้าที่จะต้องซัก
- สํารวจสิ่งของที่อาจตกค้างอยู่ในเสื้อผ้า โดยเฉพาะในกระเป๋าต่างๆแล้วเก็บออก
ให้หมด เพราะสิ่งของเหล่านั้นอาจเสียหายระหว่างการซักหรือทําให้เกิดอันตราย
กับผู้ซัก ถ้าหากสิ่งนั้นเป็นของมีคม เช่น เข็มกลัดเป็นต้น
- สํารวจรอยเปื้อนและการชํารุดของเสื้อผ้าก่อนนําไปซัก
- แยกสีของเสื้อผ้าออกเป็นผ้าขาว ผ้าสีอ่อนและผ้าสีเข้ม เสื้อผ้าที่สีตกควรแยก
ออกไว้ซักต่างหาก รวมทัง้ แยกประเภทของเสื้อผ้า เช่น เสื้อ กางเกง กระโปรง
ผ้าเช็ดหน้า ถุงเท้า เสื้อผ้าชั้นใน เป็นต้นแล้วนําภาชนะมาใส่เสื้อผ้าที่แยกแล้วให้
เหมาะสมและสามารถขนย้ายไปยังที่ซกั ได้สะดวก
๒. ขั้นลงมือซักผ้า
- รองน้ําใส่กะละมังใบที่ ๑ ให้มีปริมาณเหมาะสมกับปริมาณผ้าทั้งหมดที่จะซัก
- นําเสื้อผ้ามาซักด้วยน้ําสะอาดในกะละมังใบที่ ๑ เพื่อให้คราบสกปรกหลุด
ออกไปก่อน โดยเริ่มซักจากผ้าขาวในขณะเดียวกันก็รองน้ําใส่กะละมังใบที่ ๒
สําหรับผสมกับผงซักฟอก

- ผสมผงซักฟอกลงในกะละมังใบที่ ๒ ให้มีความเข้มข้นพอเหมาะกับปริมาณผ้าที่
จะซักนําผ้าขาวลงแช่ทิ้งไว้ประมาณ ๒๐ – ๓๐ นาที
- ซักผ้าขาวทีแ่ ช่ไว้ ถ้าเป็นเสื้อให้ขยี้หรือแปรงเบา ๆ บริเวณปกเสื้อ แขนเสื้อ คอ
เสื้อ กระเป๋าเสื้อ และชายเสื้อ เป็นพิเศษ เนื่องจากจะมีความสกปรกมากกว่าส่วน
อื่น ส่วนกระโปรงหรือกางเกงก็จะเป็นบริเวณขอบเอว ขอบขา ชายกระโปรง และ
ปากกระเป๋า
- ในขณะที่กาํ ลังซักผ้า ให้รองน้ําใส่กะละมังใบที่เหลือสําหรับนําผ้าที่ซักแล้วมาซัก
ในน้ําสะอาด
- เมื่อซักผ้าขาวเสร็จแล้วจึงซักผ้าสี โดยเริ่มจากผ้าสีอ่อน และซักเสื้อ กระโปรง
กางเกง ถุงเท้า หรือเสื้อผ้าที่สกปรกมาก เรียงตามลําดับ
- เมื่อซักผ้าในน้ําผงซักฟอกเสร็จหมดแล้ว ให้เทน้ําที่เหลือทิ้ง แล้วล้างกะละมังให้
สะอาดรองน้ําใส่ไว้
- ซักผ้าด้วยน้ําสะอาดในกาละมังที่ใส่น้ําไว้แล้ว โดยซักผ้าขาวก่อน ในขณะซักให้
กลับตะเข็บเสื้อผ้าด้วย
- ล้างผ้าด้วยน้ําสะอาด ๓ – ๔ ครั้ง จนหมดฟอง
- ผสมน้ํายาปรับผ้านุ่มลงในน้ําแล้วนําผ้าลงไปแช่ โดยแยกผ้าขาว ผ้าสีออกจากกัน
- บีบผ้าให้หมาด แต่ไม่ควรใช้การบิดเพราะจะทําให้ผ้ายับมากและเสียรูปทรง เมื่อ
บีบน้ําออกแล้ว ให้คลี่ผ้าออกดึงให้เข้ารูป แล้วใส่ไม้แขวนเสื้อหรือตากกับราว
สําหรับผ้าขาวถ้าเป็นใยสังเคราะห์ไม่ควรตากกลางแดดเพราะจะทําให้ผ้าเหลือง
แต่ถ้าเป็นผ้าฝ้ายสมารถตากกลางแดดได้ ส่วนผ้าสีควรตากในร่ม เพราะการตาก
แดดจะทําให้สีซีดและเก่าเร็ว

ปรับปรุงจาก : atchanee.wikispaces.com

ใบความรู้ที่ ๕
เรื่อง จัดอย่างไรให้น่าดู
การจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
เสื้อผ้าที่ซักทําความสะอาดหรือรีดแล้ว ควรจัดเก็บให้เป็นที่ อาจใส่ตู้เสื้อผ้า หรือ
วางบนชั้นที่มีผ้าม่านกั้น เพื่อรักษาเสื้อผ้าให้สะอาด น่าใช้ หยิบได้สะดวก และมีความเป็น
ระเบียบ วิธกี ารเก็บรักษาเสื้อผ้าทําได้ดังนี้
๑. เก็บในที่แล้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น และปลอดภัยจากแมลง
๒. พับและแยกผ้าเป็นหมวดหมู่
๓. การแขวนเสื้อผ้าควรใช้ไม้แขวน ไม่ควรแขวนกับตะปูหรือโลหะอื่น
๔. ผ้าประเภทผ้ายืด ไม่ควรเก็บโดยการแขวน ควรพับให้เรียบร้อย
๕. เสื้อผ้าที่ใส่ตามฤดูกาล เช่น เสื้อกันหนาว เมื่อหมดเวลาใช้ ให้ทําความสะอาด
ซ่อมแซมให้ เรียบร้อย และเก็บใส่กล่องหรือคลุมพลาสติกแขวนไว้
๖. ถุงเท้าควรเก็บเป็นคู่ๆ ให้อยู่ด้วยกัน ของใช้เล็กๆ น้อยๆ เช่น เนคไท ผ้าพันคอ
ผ้าเช็ดหน้าควร มีกล่องเก็บเข้าที่เพื่อความเป็นระเบียบ
๗. ควรซ่อมแซมเสื้อผ้าและของใช้ที่ทําด้วยผ้าทันทีที่ชํารุด
๘. ใส่ยากันแมลงสาบหรือใส่กระดาษคาร์บอนในตู้เสื้อ
๙. เสื้อผ้าทีต่ ้องรีด เช่น เสื้อนักเรียน กระโปรงนักเรียน กางเกงนักเรียน ชุดไป
เที่ยว เป็นต้น เมื่อรีดเสร็จแล้วควรใส่ไม้แขวน แล้วนําไปแขวนไว้ในตู้
๑๐. เสื้อผ้าที่ไม่จําเป็นต้องรีด เช่น เสื้อยืด ผ้าเช็ดตัว ชุดชั้นใน ถุงเท้า เป็นต้น
ให้นํามาพับ และแยกเก็บไว้เป็นประเภท
๑๑. รองเท้า จัดเรียงไว้เป็นคู่ เก็บไว้ในที่เก็บรองเท้าหรือชั้นวางรองเท้า
๑๒. เครื่องประดับต่าง ๆ เช่น เข็มขัด โบผูกผม กิ๊บติดผม จัดเก็บไว้ในกล่อง
หรือใส่ในลิ้นชักให้เป็นระเบียบ โดยจัดแยกเป็นประเภทให้เรียบร้อย
การจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น ระเบียบ นอกจากจะทําให้เราหยิบ
ใช้ได้สะดวกแล้ว ยังทําให้บ้านของเราเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและน่าอยู่อีกด้วย

ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง หลักการเลือกซื้ออาหาร

บ.๗.๑/ผ ๓ - ๐๑

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑. เลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
๒. ตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง เขียนชื่อกลุ่มและสมาชิกกลุ่มบนกระดาษบรู๊ฟที่ครูแจกให้
๓. สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เป็นแผนผัง
ความคิดลงในกระดาษบรู๊ฟพร้อมตกแต่งให้สวยงาม
๔. ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลงานแล้วนําไปติดไว้บนป้ายนิเทศ

ใบงานที่ ๐๒ อาหารจานโปรด

บ.๗.๑/ผ ๓ - ๐๒

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
๑. ส่งตัวแทนจับสลากเพื่อเตรียมการทําอาหาร
๒. ศึกษาค้นคว้าจากใบความรู้ที่ ๒ – ๔ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหารที่ปรุง
เพื่อเตรียมสําหรับปรุงอาหารในการเรียนครั้งต่อไป
๓. นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ให้ครอบคลุมหัวข้อที่กําหนดให้ในรูปแบบที่กลุ่ม
ต้องการหน้าห้องเรียน
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
หัวข้อที่กาํ หนด
๑. ชื่ออาหารที่ต้องการปรุง
๒. วิธีการปรุง (ผัด ทอด ปิ้ง ย่าง แกง เป็นต้น)
๓. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
๔. วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุง
๕. ขั้นตอนการปรุง
๖. สารอาหารที่ได้รับจากการบริโภคเมนูนี้
๗. ต้นทุนการผลิต
๘. อื่น ๆ ที่ต้องการนําเสนอ

รูปภาพ : http://th.hereisfree.com/materials/download/9020.html

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง หลักการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภค
อาหาร หมายถึ ง อาหารสด อาหารแห้ ง อาหารกระป๋ อ ง อาหารปรุ ง สํ า เร็ จ
เครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง นมและผลิตภัณฑ์นม สารปรุงแต่งอาหาร ซึ่งมีหลักการในการเลือก
ซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะโดยคํานึงถึงหลัก ๓ ป คือ ปลอดภัย ประโยชน์ ประหยัด
ปลอดภัย คือ ต้องเลือกซื้ออาหารที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ผลิตจากแหล่ง
ที่เชื่อถือได้โดยมีลักษณะสีสัน กลิ่น รสชาติ ตามธรรมชาติในกรณีที่เป็นอาหารที่มีการควบคุม
ตามกฎหมายจะต้ อ งมี เ ครื่ อ งหมาย/สั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงให้ เ ห็ น เช่ น เครื่ อ งหมาย อย..
เครื่องหมาย มอก. ที่สําคัญคือ จะต้องเลือกซื้ออาหารที่ใหม่ สดโดยดูจากวันที่ผลิต หรือ วัน
หมดอายุบนฉลากบรรจุอาหารเป็นสําคัญ
ประโยชน์ คือ ต้องเลือกซื้ออาหารที่มีคุณ ค่า คุณประโยชน์ทางโภชนาการ การ
เลือกซื้ออาหารบริโภคต้องคํานึงถึงคุณค่าอาหารให้ครบถ้วนเหมาะสมกับความต้องการ
ประหยัด คือ ต้องเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาลที่ผลิตในท้องถิ่น เพื่อจะได้อาหารที่มี
คุณภาพดีราคาถูกหาซื้อได้สะดวก
patchanee.wikispace
วิธีการเลือกซื้ออาหาร
การเลือกซื้ออาหารจําพวกเนื้อสัตว์ การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ดีต้องได้มาจากสัตว์
ที่สมบูรณ์ แข็งแรง เช่น หมู วัว ต้องได้รับการตรวจโรคจากสัตว์แพทย์ก่อน ผู้ซื้อควรซื้อด้วย
ความระมัดระวัง เนื้อสัตว์ต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีสีเขียวคล้ํา ซึ่งมีหลักเกณฑ์การ
เลือกซื้อเนื้อสัตว์ดังนี้
เนื้อวัว มีสีแดงสด มันสีเหลือง เนื้อสันในเป็นเนื้อที่เปื่อยง่ายทีส่ ุดเหมาะกับการ
ทอด ย่าง ผัด เนื้อสะโพกเหมาะกับการต้ม เคี่ยว
เนื้อหมู มีสีชมพู มันสีขาว หนังเกลี้ยง และบาง ถ้ามีน้ําเหนียวๆคือหมูค้างคืน
ไก่ ไม่มีรอยช้าํ เขียว ไม่มีเมือกอยู่ตามใต้ขาหรือข้อพับต่างๆ
เป็ด ไม่มีกลิ่นเหม็น เนื้อไม่ซดี เนื้อที่อกต้องหนาจึงจะดี
ปลา ตัวต้องมันสดใส ตาใส เหงือกแดง เนื้อไม่เหลว เกล็ดเกาะกันแน่น
กุ้ง หัวติดกับลําตัว ตัวมีสีเขียวปนน้ําเงิน เปลือกแข็ง มันสีแดง
หอย ปากหุบแน่น เมื่อวางทิ้งไว้ปากจะอ้าแสดงว่ายังมีชีวิต น้ําที่แช่หอยไม่มีเงือก
มาก

ปูทะเล ปูสดจะมีสีเขียวเข้ม หนัก ตาใส ก้ามใหญ่ เปลือกบาง กลางหน้าอกจะแข็ง
กดไม่ลง
การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ควรเก็บไว้ในตู้เย็น โดยใส่ภาชนะให้มิดชิดหรืออาจทําให้สุก
ก่อนก็ได้ สําหรับเป็ด ไก่ถ้าซื้อมาเป็นตัวควรนําเครื่องในออกมาล้างให้สะอาดก่อนนําไปประกอบ
อาหารหรือเก็บในตู้เย็น
วิธีการเลือกซื้ออาหารประเภทไข่
ไข่เป็ด ไข่ไก่ เปลือกต้องสะอาดไม่มีคราบสกปรกติดบริเวณเปลือกไข่ เปลือกไข่มีสี
นวลไม่เป็นมัน เวลาส่องกับแสงสว่างจะเห็นเงาของไข่แดง การเก็บรักษาควรเก็บในที่ที่อุณหภูมิ
ต่ําจะช่วยให้ไข่เก็บได้นาน ตั้งไข่ให้ทางด้านป้านขึ้น ก่อนใช้ควรล้างทําความสะอาดก่อน เพื่อ
ป้องกันความสกปรกที่อยูบ่ นผิวไข่
วิธีการเลือกซื้อผักและผลไม้
ผักรับประทานใบ เลือกสีเขียวแก่หรืออ่อนตามประเภทผัก ลําต้นและใบไม่ช้ํา ไม่
เหี่ยว ลําต้นอวบควรปลิดส่วนที่เสียออก ล้างผักด้วยน้ําสะอาดและล้างน้ําหลายๆครั้ง การเก็บ
รักษาควรเก็บในตู้เย็นถ้าไม่มีตู้เย็นให้ใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆ มาคลุมไว้ป้องกันการเหี่ยวเฉา
ผักรับประทานหัว เลือกหัวหนักเหมาะสมกับขนาด เพราะเนื้อจะแน่น
ผักรับประทานผล เช่น ฟักทองเลือกผลหนักเนื้อแน่น ผิวเปลือกขรุขระ แตงกวา
แตงร้าน เลือกผิวตึง สีเขียว มะเขือเลือกผลยาว
ผลไม้ มีวธิ ีการเลือกซื้อ ตัวอย่างเช่น ส้มเขียวหวาน ผิวละเอียดเปลือกบาง น้ําหนัก
พอควรตรงขั้วไม่อุดนูน สับปะรด ผลตาใหญ่เปลือกสีเขียวเหลือง การเก็บรักษา ผลไม้ที่สุกแล้ว
ควรเก็บในที่เย็น ไม่ถูกแสงแดด เพราะจะทําให้สุกเร็วขึ้น ถ้ามีผลไม้มากเกินไปควรนําไปถนอม
อาหาร
วิธีการเลือกซื้อของแห้งและของเค็ม
พริกแห้ง สีแดงเข้มไม่ดําคล้ําไม่หงิกงอ พริกเม็ดเล็กยาวจะเผ็ดกว่าพริกเม็ดใหญ่ยาว
หอมเล็ก มีเปลืองสีแดง ใช้มือบีบจะแข็ง กลิ่นไม่ฉุนมาก
กระเทียม เปลือกบาง แห้งสนิท มันเรียบไม่บุบนิ่ม
พริกไทย เม็ดกลมใหญ่เรียบไม่ขรุขระ ไม่มีรูตามเม็ด กลิ่นฉุนจัด
กะปิ เนื้อละเอียดนุ่ม ไม่แฉะ ไม่แห้งกระด้าง
น้ําปลา สีน้ําตาลแดง ใส ภาชนะสะอาด มีฉลากเครือ่ งหมายการค้า
เกลือ สีขาวสะอาด ไม่มีกรวดทรายเจือปน

กุ้งแห้ง เนื้อแน่น แห้งใส ภาชนะสะอาด มีฉลากเครือ่ งหมายการค้า
น้ําตาลทราย ควรแห้งสนิท ไม่จับตัวเป็นก้อน
น้ําส้มสายชู น้ําส้มสายชูหมักสีค่อนข้างเหลืองกลิ่นหอมกว่าน้ําส้มสายชูกลั่น
ข้าวสาร ไม่มเี ปลือกข้าวหรือกาก เศษดิน ควรเลือกข้าวกล่องเพราะมีคุณค่าทาง
อาหารมากกว่าข้าวขาว
น้ํามันพืช ควรอ่านฉลากก่อนเพื่อความถูกต้องของชนิดน้ํามันที่ต้องการ
การเก็บรักษาของแห้งและของเค็ม ควรใส่ภาชนะที่แห้งและมีฝาปิด เก็บไว้ในที่
ไม่อับชื้น ส่วนหอม กระเทียม พริกแห้ง ควรใส่กระบุงและนําออกผึ่งแดดเก็บไว้ในที่โปร่ง ไม่อับ
ชื้น
patchanee.wikispaces.com

ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การประกอบอาหาร
วิธีการประกอบอาหาร เป็นการทําอาหารให้สุก และสามารถรับประทานได้ด้วย
วิธีการต่างๆซึ่งการประกอบ อาหารจะสามารถแบ่งเป็นวิธีการต่างๆได้หลายวิธี เช่น การต้ม
ลวก นึ่ง ตุ๋น อบ ทอด เจียว ผัด คั่ว รวน เผาย่าง และปิ้ง โดยการประกอบอาหารแต่ละวิธีมี
กระบวนการปฏิบัติดังนี้
การต้ม เป็นการทําอาหารให้สุกด้วยน้าํ เดือด
เช่น ต้มพะโล้ ต้มข่าไก่ และแกงส้ม เป็นต้น
การประกอบอาหารสูญเสียคุณค่าอาหารได้ง่าย
เนื่องจากสารอาหารจะละลายไปกับน้ํา ดังนั้น
จึงควรรับประทานน้ําที่ต้มอาหารด้วย

การนึ่ง เป็นการทําอาหารให้สุกด้วยความร้อนจากไอน้ํา
โดยต้มน้ําให้เดือด นําอาหารที่จะนึ่งใส่ในหม้อนึ่งหรือลังถึง
แล้วนําขึ้นตั้งบนหม้อน้ําเดือด นึ่งจนอาหารสุก ตัวอย่าง
อาหารที่ประกอบด้วยวิธกี ารนี้ เช่น ห่อหมก ขนมเทียม
ปลานึ่ง เป็นต้น วิธีนี้จะช่วยสงวนคุณค่าของอาหารและ
รักษาสภาพของอาหารให้คงอยู่เช่นเดิม
การผัด เป็นการทําอาหารให้สุกโดยใช้นํามันน้อย
ไฟแรง เพื่อให้สุกในระยะเวลาสั้น ในขณะผัดควรใช้
ตะหลิวคลุกอาหารไปมา เพื่อให้อาหารสุกอย่างทั่วถึง
อาหารที่ประกอบด้วยวิธกี ารนี้ เช่น ผัดเปรี้ยวหวาน
ผัดผักรวมมิตร และผัดผักคะน้าหมูกรอบ

การทอด เป็นการทําอาหารให้สุกโดยใช้น้ํามัน
มีทั้งการทอดโดยใช้น้ํามันหอยเพื่อไม่ให้อาหารติดกระทะ
เช่น ไข่ดาว หมูทอด และการทอดโดยใช้น้ํามันมาก
เพื่อให้อาหารเหลืองกรอบ เช่นปลาทอด ปาท่องโก๋
ในการทอดหากเป็นอาหารสดจะต้องใส่อาหารใน
ขณะที่อาหารร้อนจัด ส่วนอาหารแห้งและอาหาร
ที่ชุบแป้งควรใส่ในขณะที่น้ํามันยังร้อนไม่มากนัก
มิเช่นนั้นด้านนอกจะไหม้ก่อนด้านในสุก
การย่าง วิธีนนี้ ิยมใช้กับอาหารสด ใช้ไฟแรงพอประมาณ
ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร ก่อนย่างควรทาน้ํามันบน
ตะแกรงให้ชุ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารติดตะแกรง
ควรระวังอย่าให้มีเปลวไฟ เพราะจะทําให้อาหาร
ไหม้ได้ในขณะย่างต้องพลิกอาหารกลับไปมาเป็น
ระยะๆ เพื่อให้ความร้อนเข้าถึงด้านในและสุกอย่าง
ทั่วถึง อาหารที่ย่างสุกแล้วจะมีกลิ่นหอม เหลือง กรอบ
เช่น ไก่ย่าง ปลาดุกย่าง และปลาหมึกย่าง เป็นต้น

การเจียว เป็นการทําอาหารให้สุกในน้าํ มันโดยใช้
ไฟอ่อน และใช้น้ํามันน้อยกว่าการทอดอาหารที่
เจียวจะหั่นหรือซอยละเอียดใส่ลงในน้ํามันที่ยังไม่
ร้อนจัดแล้วเจียวให้เหลืองทั่วกัน เช่น กระเทียมเจียว
และหอมเจียว เป็นต้น

https://sites.google.com

ใบความรู้ที่ ๓ จัดอย่างไรให้ถูกต้อง
การจัดโต๊ะอาหาร
การจัดโต๊ะอาหารที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างบรรยากาศการทานอาหารให้อร่อยขึ้น ขอแนะนํา
วิธีการจัดโต๊ะอาหารอย่างง่าย ๆ แต่ถูกหลัก ดังนี้
๑. การปูผ้าปูโต๊ะ ต้องให้ชายผ้าเท่ากันทุกด้าน
๒. การวางจาน วางตรงกลางห่างจากขอบโต๊ะ ๑ นิ้ว
๓. การวางช้อน จะวางห่างจากขอบโต๊ะ ๑ นิ้ว วางด้านขวามือของจาน
๔. การวางส้อม จะวางห่างจากขอบโต๊ะ ๑ นิ้ว วางด้านซ้ายมือของจาน
๕. การวางแก้ว วางเฉียงที่มุมขวาบนของจาน

www.moe.go.th/moe/th/blog/viewblog.php?memberid=1626...

ใบความรู้ที่ ๔
เรื่อง มารยาทในการรับประทานอาหาร
มารยาทในการรับประทานอาหาร เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความเลื่อมใส
หรืออาจตําหนี ดังนั้น เราควรฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม โดยปฏิบัติให้เป็นนิสัย เพราะนอกจากจะรับประทานอาหารตามปกติในครอบครัว
แล้ว เรายังใช้อาหารเป็นสื่อในการพบปะสังสรรค์ ดําเนินงานทางธุรกิจ หรือเข้าสังคมกับผู้อื่น
.
การมีความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารตามหลั
กสากล จะช่วยให้ปฏิบัติตัวได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม มารยาททั่ วไปในการรับประทานอาหารร่วมกับ บุ คคลอื่น ควรจะ
ปฏิบัติตนดังนี้
๑.ไม่ทําเสียงดังในขณะรับประทาน
๒.อาหารแต่ละคําควรตักให้เล็ก และไม่เลือกเฉพาะอาหารที่ชอบ
๓.ไม่ควรตําหนิรสชาติของอาหาร ควรรับประทานอาหารทุกชนิดที่วางอยู่บนโต๊ะ
อาหาร
๔.ไม่ควรบังคับให้แขกรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินควร
๕.ควรเลือกเรื่องที่จะนํามาสนทนากับผู้รับประทานอาหารทุกครั้ง ไม่ควรตําหนิ
หรือว่ากล่าวสมาชิกในครอบครัวขณะรับประทานอาหาร
๖.ควรนั่งตัวตรง ไม่นําแขนขึ้นมาวางบนโต๊ะ และไม่ก้มศีรษะลงไปรับประทาน
อาหารจากจานเข้าปาก
๗.ไม่กระดิกเท้า หรือเคาะโต๊ะเป็นการทําความรําคาญให้แก่ผู้อื่น
๘.ไม่ควรสูบบุหรี่หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง
๙.ถ้ามีอาหารมาเสิร์ฟในชามที่มีฝาปิด ให้เปิดฝาลงไว้ในจาน ถ้าอุปกรณ์ใดที่ใช้ไม่
เป็น ให้สังเกตผู้ที่นั่งด้านข้างแล้วทําตาม
๑๐. ไม่รับประทานอาหารมูมมาม หรือทําอาหารหกเลอะเทอะ
www.thaigoodview.com/node/28539

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วทําเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้า
คําอตอบที
๑.เครื่องเรื
นไม้ท่เี่มลืีฝอุ่นกละอองเกาะโดยไม่มีรอยเปือ้ นอื่น ควรทําความสะอาดอย่างไร
ก. ผ้าแห้งนุ่มๆเช็ด
ข. ใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆเช็ด
ค. ใช้น้ํามันขัดเงาถูบริเวณที่ฝุ่นเกาะ
ง. ใช้น้ํามันการบูรถูบริเวณที่ฝุ่นเกาะ
๒.ความสําคัญของบ้านข้อใดสําคัญที่สุด
ก. มีสมาชิกมากๆ
ข. เข้า – ออก สะดวก
ค. มีความปลอดภัย
ง. ทาสีสวยงาม
๓.ข้อใดเป็นงานที่เด็กๆทําได้
ก. ปรุงอาหาร
ข. ยกหม้อแกงร้อนๆลงจากเตา
ค. ปีนตู้สูงๆหยิบของใช้ในครัว
ง.ช่ วยเตรียมภาชนะรับประทานอาหาร
๔.ผ้าที่มีรอยขาดขนาดใหญ่ควรซ่อมแซมอย่างไร
ก. การปะ
ข. การชุน
ค. การด้นถอยหลัง
ง. การซอยซ่อนด้าย
๕.การใช้ผ้าสีเดียวกับผ้าทีช่ ํารุดในการซ่อมแซมมีจุดประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อความกลมกลืนสวยงาม
่

๖.ข้อใดเรียงลําดับวิธีการทอดปลาที่ถูกต้อง
ก. ล้างปลา ทอด ใส่เกลือ
ข. ล้างปลา ใส่เกลือ ทอด
ค. ใส่เกลือ ล้างปลา ทอด
ง. ทอด ล้างปลา ใส่เกลือ
๗.ข้อใดคือปัญหาที่เกิดจากความไม่สะอาดของอุปกรณ์งานครัว
ก. ชํารุดได้ง่าย
ข. เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
ค. ทําให้อาหารเสียเร็ว
ง. ซ่อมแซมได้ยาก
๘.ข้อใดเป็นวิธีการล้างแก้วน้ําที่ถูกต้อง
ก. ล้างน้ํายา ล้างน้ํา เก็บเข้าที่
ข. ล้างน้ํา ล้างน้ํายา เก็บเข้าที่
ค. ล้างน้ํายา เก็บเข้าที่ ลวกน้ําร้อน
ง. ล้างน้ํา ล้างน้ํายา ล้างน้าํ เก็บเข้าที่
๙. เมื่อนักเรียนจะไอหรือจามขณะรับประทานอาหารควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ปิดปาก กล่าวขอโทษ
ข. ไอหรือจามเสร็จแล้วกล่าวขอโทษ
ค. กลั้นหายใจ กล่าวขอโทษ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐. มีดเมื่อใช้แล้วควรทําอย่างไร
ก. เช็ดให้แห้ง
ข. ทาน้ํามัน
ค. ล้างให้สะอาด
ง. เก็บไว้ในทีป่ ลอดภัย

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วทําเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร
หน้าคําตอบที่เลือก

๑. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความสามารถในด้านใด
ก. ความรวดเร็ว
ข. การตลาด
ค. มนุษยสัมพันธ์
ง. ความคิดสร้างสรรค์
๒. ถ้าต้องการใช้สีให้มีความรู้สึกว่าวัสดุนั้นอยู่ใกล้เข้ามา ควรเลือกใช้สีอะไร
ก. สีเทา
ข. สีฟ้า
ค. สีส้ม
ง. สีเขียว
๓. ถ้าต้องการประดิษฐ์เศษวัสดุให้เป็นของใช้ จะต้องศึกษาเรื่องใดก่อน
ก. การออกแบบสิ่งประดิษฐ์
ข. การหาวัสดุมาตกแต่ง
ค. อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
ง. การนําไปใช้ประโยชน์
๔. การประดิษฐ์หมอนอิง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในห้องใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ห้องพระ
ข. ห้องครัว
ค. ห้องรับแขก
ง. ห้องทํางาน
๕. จุดประสงค์ที่สําคัญในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆคือข้อใด
ก. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

๖. หลักการเลือกวัสดุมาใช้ในงานประดิษฐ์คือข้อใด
ก. ความประหยัด
ข. ความสวยงาม
ค. ความพอใจ
ง. ความโอ่อา่
๗. วัสดุที่จะนํามาใช้ในงานประดิษฐ์ควรมีลักษณะอย่างไร
ก. มีเพียงชิ้นเดียว
ข. นําเข้าจากต่างประทศ
ค. หาง่ายในท้องถิ่น
ง. มีราคาแพง
๘. สิ่งประดิษฐ์ในข้อใดควรยึดหลักความสมดุลมากที่สุด
ก. หมอนอิง
ข. ปลาตะเพียนแขวน
ค. ดอกไม้จากกระดาษสา
ง. ตุ๊กตาล้มลุก
๙. การแกะสลัก จะต้องอาศัยคุณลักษณะต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. ความอดทน
ข. ความละเอียด
ค. ความประณีต
ง. ความรวดเร็ว
๑๐. งานประดิษฐ์ข้อใด เป็นงานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย
ก. นาฬิกากระป๋องคุกกี้
ข. พวงมาลัยดอกไม้สด
ค. ดอกไม้ใบยางพารา
ง. แจกันไม้ไผ่

ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง ซ่อมแซมใหม่น่าใช้

บ.๗.๒/ผ ๑ - ๐๑

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ดังต่อไปนี้

๑. เลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
๒. ตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง เขียนชื่อกลุ่มและสมาชิกกลุ่มบนกระดาษบรู๊ฟที่ครูแจกให้
๓. ส่งตัวแทนจับสลากหัวข้องานที่ต้องทํา
๔. สมาชิกกลุ่มช่วยกันระดมความคิดวางแผนเตรียมการซ่อมแซมเครื่องใช้ที่ได้จากการ
จับสลากได้บันทึกลงในกระดาษบรู๊ฟตามหัวข้อที่กําหนดให้
๕. ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลงาน
ชื่อเครื่องใช้ทจี่ ะซ่อมแซม .................................................................
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขั้นตอนการวางแผนในการทํางาน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ใบงานที่ ๐๒ เรื่อง นักคิดซ่อมแซม

บ.๐๗.๒/ผ ๑-๐๒

คําชี้แจง ให้นักเรียนสํารวจสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่ชํารุดมา ๑ อย่าง แล้วเขียนบันทึกข้อมูลตาม
หัวข้อที่กําหนดลงในสมุดของตนเองส่งผลงานให้ครูตามเวลาที่นัดหมาย
ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง นักซ่อมแซม
ชื่อสิ่งของที่จะซ่อมแซม...................................................................................
ลักษณะการชํารุด
....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ขั้นตอนการซ่อมแซม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้จากการซ่อมแซม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้ซ่อมแซม
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ใบความรู้ เรื่อง รู้จกั งานช่าง
ความหมายและประโยชน์ของงานช่าง
ช่าง หมายถึง ผู้ชํานาญในการฝีมือ หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง
งานช่าง หมายถึง การทํางาน หรือสิ่งที่เกิดจากการทํางานของช่าง ซึ่งมีหลาย
ประเภทหลายสาขา ผู้เป็นช่างจึงมักมีคําต่อท้าย เพื่อบอกประเภทหรือสาขาของงานที่ทํา
เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างไม้ ช่างปูน ช่างโลหะ ช่างเขียน ช่างผม ช่างเสริมสวย เป็น
ต้น
ช่างที่ดีนอกจากจะมีความรู้ในงานของตนแล้ว ยังต้องมีฝีมือหรือศิลปะในการ
ทํางานด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานช่างอาจได้จากการบอกเล่าสืบต่อกันมา หรือจากการศึกษา
เล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ประสบการณ์ในการทํางานของช่าง นอกจากจะสร้างเสริม
ความรู้ของช่างแล้ว ยังช่วยให้มีความชํานาญในฝีมือการทํางาน
งานช่ า งพื้ น ฐาน หมายถึ ง งานช่ า งเบื้ อ งต้ น ที่ ทุ ก คนสามารถทํ า ได้ ด้ ว ย
ตนเอง งานช่างพื้นฐานส่วนใหญ่จึงเป็นงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของเครื่อง ใช้ในบ้าน
ที่ชํารุดเสียหายเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนนัก เช่น
การเดิน สายไฟฟ้าในบ้าน การเดินสายโทรศัพท์ การเปลี่ยนก๊อกน้ํา การต่อท่อประปา การ
ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ รั้ว กันสาด ผนังและถนนหรือทางเดินเท้าภายในบ้าน เป็นต้น
ประโยชน์ของงานช่างพื้นฐาน
ประโยชน์โดยตรง ที่เห็นได้ชัดเจนคือการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างเป็นการ
ประหยัด ทั้งค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ้างช่างอาชีพแล้วยังประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลารอคอยว่า
จะหาช่ า งอาชี พ ได้ หรื อ แม้ ว่ า จะต้ อ งว่ า จ้ า งช่ า งอาชี พ ก็ ส ามารถควบคุ ม ดู แ ลการทํ า งาน
ผลงาน ไม่ให้ช่างเอารัดเอาเปรียบได้
ประโยชน์โดยอ้อม เช่น การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การซ่อมหรือสร้าง
สิ่งของ เครื่องใช้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานในการทํางานเช่นเดียวกับการทํางาน
อดิเรกอื่น ๆ นอกจากนั้นจากผลของการทํางาน ยังทําให้เกิดความรู้ความชํานาญ สามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่ช่างอาชีพได้ แม้ไม่ต้องทําเป็นอาชีพโดยตรง ก็อาจทําเป็นอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี
Cr เนื้อหา : http://www.sksrt.ac.th/web53/web53/studentwork532/Career/4.html

ใบความรู้ เรื่อง รู้จกั งานช่าง (ต่อ)
ประเภทของงานช่างจําแนกตามลักษณะงาน ได้ ดังนี้
๑. งานเขียนแบบ
เป็นการถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ของวิศวกรหรือ
นักออกแบบให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างบนกระดาษ รูปร่างที่เกิดขึ้นจาก
การลากเส้นหลาย ๆ อย่าง เช่น เส้นดิ่ง เส้นโค้ง เส้นเอียง เส้นนอน มา
ประกอบกันเกิดเป็นรูปร่าง เรียกว่า แบบ หรือ แบบงาน สามารถนําไป
สร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ เช่ น สิ่ ง ของอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
เครื่องจักรต่าง ๆ เป็นต้น
Cr ภาพ : www.mrthaijob.com
๒. งานไฟฟ้า
ชีวิตประจําวันของมนุษย์ จะเกี่ยวข้องกับของใช้ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความสะดวก ความสุขสบาย อย่างไรก็ตาม
หากใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ถูกต้อง ก็ย่อมมีโทษเช่นกัน การใช้จึงต้องคํานึง
ถึงเรื่องความปลอดภัย ความประหยัดและอายุการใช้งาน งานไฟฟ้าที่
เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของการนําเอาพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในลักษณะของการเปลี่ยนเป็นรูปอื่น ๆ เช่น แสงสว่าง
ความร้อน พลังงาน
Cr ภาพ : http:// learnflipclassroom.com/
๓. งานช่างยนต์
เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ยานยนต์ ดังนั้น จึงต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องยนต์เป็นหลัก
ในปัจจุบันยานยนต์ที่นิยมใช้ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ใบความรู้ เรื่อง รู้จกั งานช่าง (ต่อ)
๔. งานโลหะ
งานโลหะเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะแรงกายความอดทน ความประณีต
และบางครั้งต้ อ งใช้ เทคนิ ค วิธีก าร และประสบการณ์ ในการทํ า งาน
ค่อนข้างสูง ผลงานจึงจะมีคุณ ภาพและมีความปลอดภัยในการทํางาน
ส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านหลาย
ชนิ ด ทํ า ด้ ว ยโลหะ หรือ โลหะเป็ น ส่ ว นประกอบ เช่ น รางน้ํ า ลู ก กรง
ประตู หม้อ กระทะ ถังน้ํา เครื่องเรือน เป็นต้น
Cr ภาพ : http://www.shutterstock.com/

๕. งานประปา
ระบบประปาและระบบการระบายน้ําเสียในอาคารบ้านเรือนเป็นสิ่ง
จํ าเป็ น อย่ างยิ่ งสํ า หรั บ ชี วิ ต ประจํ า วัน ระบบประปาและระบบการ
ระบายน้ํ าโสโครกที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมี ผ ลต่ อ สุข ภาพและอนามั ย ของ
ผู้อาศัย งานประปาจึงมีความสําคัญและเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการวัด
การตัดต่อท่อ ข้อท่อ มีความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขปัญ หาที่
อาจจะเกิดขึ้นในระบบประปาและระบบการระบายน้ําต่าง ๆ
Cr ภาพ : http://www. thaisecondhand.com/product/10201793/

๖. งานไม้
งานไม้เป็นงานช่างที่ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ ช่างไม้ต้องมีความ
อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบสูง สามารถนําทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็นไม้มาประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้จะต้องมีทักษะ
ในการใช้เครื่องมือและวัสดุ จึงจะสามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิ ง
เช่น การซ่ อ มบํ ารุ งรักษาเฟอร์ นิ เจอร์ห รื อ ส่ว นประกอบของอาคาร
บ้านเรือน เป็นต้น
Cr ภาพ : http:// learnflipclassroom.com/

ใบความรู้ เรื่อง รู้จกั งานช่าง (ต่อ)
๗. งานปูน
เป็นงานหลักในงานก่อสร้าง อาคารสมัยก่อน งานก่อสร้างจะใช้ไม้เป็น
หลัก ปัจจุบันไม้มีจํานวนน้อย ราคาสูง นอกจากนี้ยังช่วยในการต่อเติม
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เหมาะสําหรับงานที่ไม่ใหญ่นัก เช่น การก่ออิฐ ทํา
ขอบไม้ การเทปูนทางเดิน เป็นต้น
Cr ภาพ : http://ddpromote.com/
๘. งานสี
สีเป็นงานขั้นสุดท้ายของงานช่างหลายแขนง เช่น งานไม้ งานปูน และ
งานโลหะ เป็ น ต้น เพื่ อตกแต่งงานที่ สําเร็จแล้วให้ดูเรียบร้อยสวยงาม
และยังช่วยให้งานแต่ละชิ้นมีความคงทนถาวรยิ่งขึ้น ยืดอายุการใช้งาน
ให้ยาวนาน งานสีมีหลักวิธีการของเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุที่ต้อง
ศึกษาจึงจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นงานที่ทําได้ทั้ง
ชายและหญิง
Cr ภาพ : http:// learnflipclassroom.com/
Cr : เนื้อหา http://krootewan2013.wordpress.com/2013/10/30/ลักษณะของงานช่าง/

ใบความรู้ เรื่อง เครือ่ งมือที่ใช้ในงานช่าง

เครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง

เครื่องมือที่ใช้ในงานช่างต่าง ๆ สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับชนิดของงานและการใช้
ดั ง นั้ น จึ ง มี ลั ก ษณะรู ป ร่ า งที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตามการใช้ ง าน ซึ่ ง งานจะดี มี คุ ณ ภาพหรื อ ไม่
ย่อมขึ้นอยู่กับเครื่องมือเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นผู้ที่จะใช้เครื่องมือจะต้องศึกษาเรียนรู้วิธีใช้
เครื่องมือแต่ละชนิดให้ถ่องแท้ เพื่อจะได้ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องและปลอดภัย
เครื่องมือที่จําเป็นในการทํางานช่างที่นักเรียนควรรู้และสามารถนําไปซ่อมแซม
เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้าน แบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้ ดังนี้
๑. เครื่องมือประเภทวัด

๒. เครื่องมือประเภทตัดและผ่า

ใบความรู้ เรื่อง เครือ่ งมือที่ใช้ในงานช่าง (ต่อ)
๓. เครื่องมือประเภทตอก

๔. เครื่องมือประเภทจับยึด

๕. เครื่องมือประเภทเจาะ

วัสดุประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในงานช่าง

๑. อุปกรณ์ประเภทยึดตรึง เช่น ตะปู ตะปูเกลียว สลักเกลียว นอต
๒. อุปกรณ์สําเร็จรูป เช่น บานพับ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายยู ขอสับ กลอน
เป็นต้น
๓. วัสดุยึดตรึง เช่น กาวยางน้ํา กาวน้าํ กาวลาเท็กซ์ เทปพันสายไฟ
๔. วัสดุประเภทไม้ เช่น ไม้อัด ไม้แปรรูปขนาดต่าง ๆ
๕. วัสดุประเภทโลหะ เช่น สังกะสี แผ่นเหล็กเส้น ท่ออะลูมิเนียม ตะกั่วบัดกรี

ใบความรู้ เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบัติงาน สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงคือความปลอดภัยเพราะหาก
เกิดอันตรายจากการปฏิบตั ิงาน ผลเสียที่เกิดขึ้นอาจจะนําความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองหรือต่อ
ผู้อื่นบางครั้งหากเกิดความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจถึงทุพพลภาพ หรือ ถึงแก่ชีวิต
ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานควรให้ความสําคัญและคํานึงถึง ดังคําที่ว่า “ปลอดภัยไว้ก่อน”
๑. สาเหตุที่ทําให้เกิดอัน ตรายจากการทํ างาน หลักใหญ่ ของสาเหตุที่ทํ าให้เกิด
อันตรายจากการทํางาน สามารถแบ่งออกได้ ๔ ประการ ดังนี้
เกิดจากผู้ปฏิบัติเอง เช่น การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานไม่รัดกุม ชายเสื้อรุ่มร่าม
สวมใส่ เครื่ อ ง ประดั บ ร่ า งกายของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านไม่ ป กติ มี ค วามเครี ย ด
อ่อนเพลีย เจ็บป่วย
เกิดจากเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องมือ หรือ เครื่องจักรที่ใช้มีสภาพไม่
พร้อมจะใช้งานชํารุด หรืออุปกรณ์บางอย่างหมดอายุ
เกิดจากการจัดระบบงาน เช่น ระบบงานอาจวางแผนไว้ไม่ดี
เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานไม่เหมาะสม มีแสงสว่างไม่
เพียงพอ
๒. แนวทางในการปฏิบัตงิ านเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบัตงิ านต้องมีสติระลึกไว้เสมอว่า คิดก่อนทําและปลอดภัยไว้ก่อน
โต๊ะบริเวณที่ปฏิบัติงานจะต้องสะอาด
เก็บเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นสัดส่วนเพื่อสะดวกในการหยิบใช้งาน
หากปฏิบัติงานไฟฟ้า ควรตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอันตราย
อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าจะต้องมีการต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟรั่ว
อย่านําเครื่องมือที่มีคมใส่กระเป๋าเสื้อหรือกางเกงขณะปฏิบัติงาน
อย่าใช้ไขควงแทนสิ่วหรือสกัด
อย่าใช้ค้อนหรือตะไบที่มีด้ามหลวมหรือแตก และ อย่าใช้ตะไบแทนค้อน
ก่อนหลังปฏิบัติงานควรตรวจสภาพเครื่องมืออุปกรณ์และทําความสะอาดทุก
ครั้ง

ใบความรู้ เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน(ต่อ)
๓. การป้ องกั น อุ บั ติ เหตุ อุบั ติเหตุ เกิ ด ขึ้น ได้ ทุ ก เวลา วิธีก ารที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การ
ป้องกันก่อนที่จะเกิดขึ้นโดยการลดหรือป้องกันอุบัติเหตุ สามารถกระทําได้ดังนี้
๓.๑ ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๓.๒ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ของร่างกายขณะปฏิบัติงาน
๓.๓ จัดบริเวณปฏิบัติงานให้เรียบร้อย ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือบดบังแสงสว่าง
๓.๔ ขณะปฏิบัติงานในที่สูง ต้องมีเครื่องป้องกัน เช่น เข็มขัดนิรภัย
๓.๕ หากปฏิบัติงานใกล้ วัตถุไวไฟ ควรมีอุปกรณ์ เช่น ถังดับเพลิงวางไว้ใกล้ ๆ
หลั ก ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน การปฏิ บั ติ งานเราควรยึ ด หลั ก ๕ ส.
อันได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
๔. การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นในงานช่าง
การปฐมพยาบาล (First Aid) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือต่อผู้บาดเจ็บ
ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่หาได้ ก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาล ควรมีความรู้พอ
สังเขป ดังนี้
๔.๑ การช่วยเหลือผู้ได้รบั เศษวัสดุหรือสารแปลกปลอมเข้าตา
กรณีสารพิษเข้าตา ซึ่งจะทําได้เกิดระคายเคืองของเยื่อตา อาจมีผลทําให้
ตาบอดได้
- ล้างตาด้วยน้ําสะอาดมาก ๆ นาน ๆ
- ให้ผู้บาดเจ็บนอนตะแคง เอาตาข้างที่ถูกสารพิษลงข้างล่าง
- เปิดเปลือกตาแล้วเทน้ําจากหัวตามาด้านหางตา (อย่าให้น้ํากระเด็น
เข้าอีกข้างหนึ่ง)
- ห้ามขยี้ตา ปิดตาด้วยผ้าสะอาดแล้วรีบนําส่งโรงพยาบาล
๔.๒ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บถูกไฟไหม้หรือน้ําร้อนลวก
- ถ้าทําลายเฉพาะหนังกําพร้าผิวหนังจะแดงไม่พองและหายเองได้ภายใน
๒-๓ วัน
- ถ้าทําลายเนื้อถึงกระดูก เกิดการทําลายเนื้อแผลอย่างรุนแรง ต้องปฐม
พยาบาล ดังนี้
๑. ใช้นา้ํ แข็งหรือความเย็นประคบ ปิดแผลด้วยผ้าสะอาด
๒. ห้ามเจาะตุ่มพองและห้ามใส่ยาลงในแผล
๓. ถ้าเป็นแผลบริเวณแขนหรือขาให้ยกอวัยวะนั้นให้สูงเพื่อลดอาการบวม

บ.๗.๓/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑ เรื่องการประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอ

คําชี้แจง ให้นักเรียนประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอจากแกนกระดาษทิชชูโดยใช้วัสดุ/อุปกรณ์และขั้นตอน
ทีก่ าํ หนดให้นําผลงานไปวางไว้ที่จัดแสดงผลงาน
กล่องดินสอจากแกนกระดาษทิชชู

วัสดุ/อุปกรณ์
๑. แกนกระดาษทิชชู ๒ อัน
๓. ซิป
๕. กรรไกร
๗. คัทเตอร์
วิธีการทํา
๑. นําแกนกระดาษทิชชูทั้ง ๒ อัน มาต่อกัน
แล้วมัดด้วยสก๊อตเทป

๒. เศษผ้าขนาด ๗ × ๙ นิ้ว
๔. เข็มและด้าย
๖. สกอตเทป
๘. เข็มหมุดปักผ้า
๒. วัดความยาวจากขอบประมาณ ๑.๕ นิ้ว
ตัดออกไว้สําหรับทําฝา

๓. วัดขนาดของผ้าสําหรับหุ้มตัวกล่องและฝา ๔. เย็บขอบให้เรียบร้อย
ตัดผ้าออกจากกันแล้วติดซิประหว่างส่วนที่เป็น
ฝากับกล่อง

๕. นําไปหุ้มแกนกระดาษที่เตรียมไว้

๖. ตัดกระดาษและผ้าเป็นวงกลมขนาดเท่าฝา
และตัวกล่อง ๒ ชิ้น

๖. นําผ้ามาหุม้ กระดาษที่จะทําฝา

๗. นําไปเย็บติดกับผ้า ที่หุ้มแกนกระดาษ จาก
ข้อ ๕

๘. จะได้กล่องดินสอดังภาพ

ที่มา : http://p-dit.com/2014/06/14/4626/

ใบความรู้ เรื่อง การทํางานประดิษฐ์ของตกแต่ง
ในแต่ละชุมชนและท้องถิ่น จะพบวัสดุที่เป็นทั้งธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์อย่าง
มากมาย ถ้ าปล่อยทิ้ งไว้คงจะสร้างปั ญ หาแก่ ชุม ชนได้ หากรวบรวมแล้วจะนํ ามาแยกเป็ น
หมวดหมู่เพื่ อใช้งานต่าง ๆ ก็คงจะก่อประโยชน์ในท้องถิ่นของเราไม่น้อยเชื่อว่าการร่วมกัน
รวบรวมเป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมกันรักษาความสะอาดได้และเช่นเดียวกันถ้าเราเก็บก้อน
หิน กิ่งไม้ เศษวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วนํามาระบายสีให้มีความแตกต่างกัน เราก็คงจะได้งานที่
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ อาจพูดได้ว่านั่นแหละคือการเริ่มสร้างงานประดิษฐ์ แต่หากเราใช้
เทคนิคแปลกใหม่เราก็จะได้รูปแบบที่แปลกใหม่อย่างมากมาย ดังนั้นงานประดิษฐ์เกิดจากการ
คิดค้น การสรรหาหรือการดัดแปลงให้เกิดรูปแบบต่าง ๆ และน้ําไปใช้สร้างงานประดิษฐ์ได้ การ
นํากิ่งไม้ ใบไม้ ตอไม้ ดอกไม้ ส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เราพบเห็น แล้วนํามา
ประดิษฐ์สร้างงานตามความคิดสร้างสรรค์เราก็ จะได้รูปแบบงานประดิษ ฐ์อีกมากมาย เรา
สามารถจําแนกวัสดุที่นํามาใช้ในการทํางานประดิษฐ์ได้ ๒ ลักษณะ คือ
๑. วัสดุธรรมชาติ เป็นวัสดุที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งมีอยู่ทั่วไปตาม
ธรรมชาติ ไม่ ได้ถูกสร้างขึ้น แต่การจะเก็บ วัสดุจากธรรมชาติ เหล่านั้ น มาใช้เราต้องไม่เป็น ผู้
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติด้วย
๒. วัสดุสังเคราะห์ เป็นวัสดุที่เกิดจากการนําแร่ธาตุและสารเคมีมาผ่านขบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดเป็นวัสดุขึ้นเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในทางต่างกัน เช่น โลหะ
พลาสติก ใยสังเคราะห์และอื่น ๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการทํางานประดิษฐ์
เราต้องรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานและใช้ให้ถูกวิธี
เครื่องมือที่จําเป็นมีดังนี้
๑. กรรไกร ใช้สําหรับตัดผ้า ด้าย เชือก ให้ขาดออก
จากกัน หรือตัดกระดาษ เศษวัสดุอื่น ๆ เมื่อใช้งาน
เสร็จแล้วเก็บใส่ซองกรรไกรให้เรียบร้อย
๒. คัทเตอร์ ใช้กรีดหรือตัดกระดาษเวลาใช้งานควรหา
แผ่นยางหรือกระจกรองใต้กระดาษ ป้องกันการกรีด
ถู ก พื้ น เป็ น รอย เมื่ อ ใช้ งานเสร็ จ แล้ ว เช็ ด ให้ แ ห้ งเก็ บ
ปลายมีดให้เรียบร้อย ใส่ซอง

๓. ดินสอ ใช้สําหรับร่างแบบหรือออกแบบงาน
ประดิ ษ ฐ์ ควรเหลายาวพอควรไม่ แ หลมเกิ น ไป
เมื่ อ ใช้ เ สร็ จ แล้ ว เก็ บ ใส่ ก ล่ อ งดิ น สอหรื อ ในที่ ๆ
ที่เตรียมไว้

๔. ค้อน – ตะปู เป็นอุปกรณ์ที่คู่กัน
ใช้สําหรับตอกยึดให้ติดแน่นหรือสําหรับเจาะรูก็ได้
เมื่อใช้เสร็จแล้วควรเก็บใส่กล่องเครื่องมือให้เรียบร้อย

๕. สี ได้แก่ สีไม้ สีเมจิก สีเทียนใช้ในการ
ตกแต่งงานประดิษฐ์ให้สวยงามเมื่อเสร็จงาน
แล้วควรเก็บใส่กล่องหรือซองให้เรียบร้อย

๖. กาวหรือแป้งเปียกใช้สําหรับทากระดาษ
หรือไม้ที่เกิดการฉีกขาด หรือปะให้ติดกัน เมื่อใช้
งานเสร็จแล้วควรเช็ดปากขวดให้เรียบร้อย ปิดฝา
ให้สนิท ป้องกันกาวแข็งตัวหรือแห้ง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทํางานประดิษฐ์
๑. ฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้มี
รูปร่างแปลกใหม่ และพัฒนางานประดิษฐ์เดิมให้
สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
๒. งานประดิษฐ์ที่ใช้วัสดุต่างๆ ที่นํามาประกอบเป็นชิ้น
งานสามารถที่จะใช้วัสดุอย่างอื่นทดแทนกันได้ และ
สามารถนําวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้
๓. ฝึกให้รู้จักวางแผน ในการทํางานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เป็นการสร้างระเบียบวินัยให้รู้จักทํางาน และมีนิสัยรักการทํางานในงานประดิษฐ์
๔. ให้นักเรียนรู้จักใช้และดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงานประดิษฐ์
๕. ฝึกให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถได้อย่างมีสมาธิและมีความสุขใน
การสร้างสรรค์ชิ้นงานประดิษฐ์ของตนเอง
๖. ฝึกให้นักเรียนรู้จักประหยัด สามารถนําสิ่งของที่เหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์
มากที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนมากนัก
๗. เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้มีการสืบทอดและพัฒนาต่อไป
จากภูมิปัญญาเดิมสู่การเรียนรู้ที่เป็นองค์รวมและเป็นผลงานของคนไทย
๘. สามารถเพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพได้ในอนาคต
๙. เกิดความภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง ในระดับหนึ่ง
ที่มา : http://www.bs.ac.th/2548/e_bs/G7/aubonrat/pageB.html

บ.๗.๒/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง ลองทําดู หนูทําได้

คําชี้แจง ให้นักเรียนประดิษฐ์แจกันจากขวดพลาสติกโดยใช้วัสดุ/อุปกรณ์และขั้นตอนที่กําหนดให้
วัสดุ/อุปกรณ์
๑. ขวดน้ําพลาสติกขนาดใหญ่
๒. กรรไกร
๓. คัทเตอร์

วิธีทํา
๑. นําขวดพลาสติกมาตัดส่วนบนออก(ภาพที่ ๑ และ ๒)

ภาพที่๑

ภาพที่ ๒

๒. ตัดส่วนล่างที่เหลือให้เป็นเส้นๆ ตัดลึกลงมาประมาณกลางขวด (ภาพที่ ๓ และ ๔)

๓. นําขวดไปคว่ําดังภาพที่ ๕ และ ๖

ภาพที่ ๕

ภาพที่ ๖

๔. พับเส้นที่กรีดไว้จากด้านขวาไปซ้าย ซ้อนทับสลับกันจนครบทุกเส้นดังภาพที่ ๗ – ๑๐

ภาพที่ ๗

ภาพที่ ๘

ใบงานที่ ๐๒ เรื่อง นักประดิษฐ์น้อย

บ.๗.๒/ผ ๓-๐๒

คํ า ชี้ แ จง ให้ นั ก เรีย นออกแบบงานประดิ ษ ฐ์ ที่ นั ก เรีย นสนใจจะทํ า ๑ ชิ้ น วาดภาพแล้ ว เขี ย น
เค้าโครงการทํางานตามหัวข้อที่กําหนดให้ลงในกระดาษขนาด เอ ๔ ตกแต่งให้สวยงาม
นําไปติดบนป้ายนิเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่องานประดิษฐ์...........................................................

วัตถุประสงค์
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ขั้นตอนการทํางาน
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงาน
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น.................................

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ

บ.๗.๓/ผ ๔-๐๑

คําชี้แจง ให้นักเรียนช่วยกันสืบค้นงานประดิษฐ์ในภูมิภาคจากหนังสือหรืออินเตอร์เน็ตบันทึกลงใน
กระดาษเอ ๔ ตามประเด็นที่กําหนดให้
ชื่องานประดิษฐ์

ประเภทของงานประดิษฐ์ตามการใช้สอย
ของ
ของใช้ใน
ของเล่น ของใช้
ตกแต่ง งานพิธี

ใบความรู้สําหรับครู
ประเภทของงานประดิษฐ์ตามโอกาสใช้สอย
งานประดิษฐ์ต่าง ๆ เราสามารถเลือกชิ้นงานประดิษฐ์ได้ตามประโยชน์ หรือความต้องการใช้สอย
ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของงานประดิษฐ์ตามโอกาสใช้สอย ดังนี้
๑. ประเภทเครื่องเล่น งานประดิษฐ์เครื่องเล่นส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนจากผู้ใหญ่มา
สู่ลูกหลานในบ้าน และมีการแพร่กระจายจากเพื่อนมาสู่เพื่อน เช่นการประดิษฐ์ตุ๊กตา ว่าว และรถลาก

๒. ประเภทเครื่องใช้ งานประดิษฐ์เครื่องใช้เป็นชิ้นงานที่ทําขึ้นเพื่อความสะดวกสบายและเป็น
เครื่องทุ่นแรงในการดําเนินชีวิต หรือประกอบอาชีพในชีวิตประจําวัน เช่นเสื้อผ้า แจกัน หมวก ตะกร้า กระจาด
และเข่ง

๓. ประเภทเครื่องตกแต่ง งานประดิษฐ์ตกแต่ง ทําขึ้นเพื่อความสวยงามและเป็นสิ่ง ประดิษฐ์ใช้
กับบ้านเรือน นอกจากนี้บางชิ้นงานสามารถนํามาใช้ในด้านการใช้สอยได้ เช่นกรอบรูป โคมไฟ ภาพวาด งาน
แกะสลัก

๔. ประเภทเครื่องใช้ ในงานพิ ธี ทํ าขึ้ น เพื่ อ ใช้ในพิ ธีท างศาสนา ในช่ วงโอกาสต่าง ๆ และงาน
ประเพณีสําคัญ เช่นงานลอยกระทง งานวันเข้าพรรษา ออกพรรษา งานศพ งานประดิษฐ์เครื่องใช้ เช่น พาน
พุ่ม มาลัย บายศรี การจัดดอกไม้ในงานศพ

ลักษณะของงานประดิษฐ์ สามารถแบ่งออกได้ ๒ ประเภท คือ
๑. งานประดิษฐ์ทั่วไป เป็นงานประดิษฐ์ที่ไม่มีความเป็นมาจากบรรพบุรุษหรือท้องถิ่น กล่าวคือ
เป็นงานประดิษฐ์ที่บุคคลทั่วไป สามารถเรียนรู้และนําไปประดิษฐ์ได้โดยอาศัยการศึกษาจากตํารา เช่นดอกไม้
จากเศษวัสดุเหลือใช้ หมวก ตุ๊กตา เครื่องใช้ต่าง ๆ
๒. งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย เป็นงานประดิษฐ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรืองาน
ประดิษฐ์ที่มีเฉพาะในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยส่วนมากจะเป็นการสืบทอดจากผูใ้ หญ่ในครอบครัวมาสู่ลูกหลาน งาน
ประดิษฐ์หลายอย่างทําขึ้นเพื่องานประเพณีต่าง ๆ เช่น พานพุ่ม มาลัย เครื่องแขวนบายศรี และบางอย่างก็ทํา
ขึ้นเพื่อความสวยงาม สนุกสนาน ภายในครอบครัว เช่น ว่าวไทย รถลาก ตุ๊กตา
คุณค่าของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
๑. คุณ ค่าต่อนักเรียน หากนักเรียนได้ฝึกฝนการทํางานประดิษฐ์ จะได้เรียนรู้ถึงความวิริยะ
อุตสาหะ ได้ฝึกนิสัยให้มีความประณีต ละเอียดลออ พิถีพิถัน อดทน ขยัน มีความรอบคอบ และเห็นคุณค่า เอา
ใจใส่ต่องานทุกชิ้น
๒. คุณ ค่าต่อท้องถิ่น การทํางานประดิษฐ์นั้น จะได้มีการนําสิ่งที่หาได้ในชุมชน ที่ไม่ได้ใช้ มา
ก่อให้เกิดประโยชน์ และนําสิ่งเหลือใช้มาทําให้เกิดความสวยงามพร้อมกับสร้างประโยชน์ใช้สอย ให้สิ่งเหลือ
ใช้ได้มีคุณ ค่าในตัวเพิ่มขึ้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ สภาพสังคม และแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจ
ความสามัคคี ในการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง เพื่อจัดงานมงคลต่างๆในชุมชน
๓.คุณ ค่าต่อประเทศชาติ งานประดิษฐ์ถือเป็นเอกลักษณ์ ของไทย ที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
ให้แก่ผู้มีความชํานาญ งานประดิษฐ์บางอย่าง เป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศ และเป็นสิ่งบ่งบอก แสดง
ถึงเอกลักษณ์ของไทยให้คนต่างชาติได้รับรู้ และชื่นชมในฝีมือ และความประณีตของคนไทย

http://www.gerapatr.com

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วทําเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร
หน้าคําตอบที่เลือก

๑. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความสามารถในด้านใด
ก. ความรวดเร็ว
ข. การตลาด
ค. มนุษยสัมพันธ์
ง. ความคิดสร้างสรรค์
๒. ถ้าต้องการใช้สีให้มีความรู้สึกว่าวัสดุนั้นอยู่ใกล้เข้ามา ควรเลือกใช้สีอะไร
ก. สีเทา
ข. สีฟ้า
ค. สีส้ม
ง. สีเขียว
๓. ถ้าต้องการประดิษฐ์เศษวัสดุให้เป็นของใช้ จะต้องศึกษาเรื่องใดก่อน
ก. การออกแบบสิ่งประดิษฐ์
ข. การหาวัสดุมาตกแต่ง
ค. อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
ง. การนําไปใช้ประโยชน์
๔. การประดิษฐ์หมอนอิง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในห้องใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ห้องพระ
ข. ห้องครัว
ค. ห้องรับแขก
ง. ห้องทํางาน
๕. จุดประสงค์ที่สําคัญในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆคือข้อใด
ก. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ข. ส่งเสริมให้มีความรักธรรมชาติ
ค. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
ง. นํามาขายเป็นรายได้เลี้ยงชีพ

๖. หลักการเลือกวัสดุมาใช้ในงานประดิษฐ์คือข้อใด
ก. ความประหยัด
ข. ความสวยงาม
ค. ความพอใจ
ง. ความโอ่อา่
๗. วัสดุที่จะนํามาใช้ในงานประดิษฐ์ควรมีลักษณะอย่างไร
ก. มีเพียงชิ้นเดียว
ข. นําเข้าจากต่างประทศ
ค. หาง่ายในท้องถิ่น
ง. มีราคาแพง
๘. สิ่งประดิษฐ์ในข้อใดควรยึดหลักความสมดุลมากที่สุด
ก. หมอนอิง
ข. ปลาตะเพียนแขวน
ค. ดอกไม้จากกระดาษสา
ง. ตุ๊กตาล้มลุก
๙. การแกะสลัก จะต้องอาศัยคุณลักษณะต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. ความอดทน
ข. ความละเอียด
ค. ความประณีต
ง. ความรวดเร็ว
๑๐. งานประดิษฐ์ข้อใด เป็นงานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย
ก. นาฬิกากระป๋องคุกกี้
ข. พวงมาลัยดอกไม้สด
ค. ดอกไม้ใบยางพารา
ง. แจกันไม้ไผ่

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดโดยทําเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคําตอบที่เลือก
๑. ความสําคัญของเกษตรกับชีวิตประจําวันในข้อใดสําคัญที่สุด
ก. เป็นงานที่ก่อให้เกิดรายได้
ข. เป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัยสี่
ค. เป็นแหล่งให้ความร่มรื่นสวยงาม
ง. ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒. งานเกษตรมีความสําคัญต่อประเทศอย่างไร
ก. เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
ข. เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ
ค. ช่วยให้ประชาชนมีงานทําในเวลาว่าง
ง. เป็นแหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศ
๓. “นายมานะปลูกผักสวนครัวเขาใช้ปุ๋ยน้ําชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้น้ําหมักสมุนไพรในการกําจัดศัตรูพืช ใช้หญ้าแห้ง
คลุมดินเพื่อป้องกันวัชพืช”นายมานะใช้หลักการเกษตรแบบใด
ก. เกษตรทฤษฎีใหม่
ข. เกษตรแบบยังชีพ
ค. เกษตรธรรมชาติ
ง. เกษตรแบบยั่งยืน
๔. ใครใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับงาน
ก. สมนึกใช้มดี ดายหญ้าถากหญ้า
ข. สมศักดิ์ใช้ถังน้ํารดน้ําต้นไม้
ค. สมหมายใช้คราดเกลี่ยดิน
ง. สมชายใช้พลั่วตักปุ๋ยหมัก
๕. การขยายพันธุ์พืช มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ก. ช่วยให้ดินมีคุณภาพดีขึ้น
ข. มีการทําปุ๋ยเพิ่มมากขึ้น
ค. มีปริมาณพืชเพิ่มมากขึ้น
ง. ทําให้ดินไม่รกร้างแบบอื่น ๆ

๖. ถ้าต้องการให้กุหลาบมีดอกหลายสีในต้นเดียวกันเราต้องทําอย่างไร
ก. ปักชํา
ข. ติดตา
ค. ทาบกิ่ง
ง. ตอนกิ่ง
๗. การดูแลรักษาต้นกล้า เราต้องทําอย่างไร
ก. รดน้ําทุกวัน
ข. พรวนดินทุกวัน
ค. ใส่ปุ๋ยวันเว้นวัน
ง. ถูกทุกข้อ
๘. ถ้านักเรียนจะเลี้ยงสัตว์ นักเรียนต้องคํานึงถึงอะไรเป็นลําดับแรก
ก. คัดเลือกพันธุ์สัตว์
ข. สถานที่ที่จะเลี้ยงสัตว์
ค. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ง. ความต้องการส่วนตัว
๙. สิ่งสําคัญที่สุดในการดูแลสัตว์คืออะไร
ก. ให้น้ําและอาหารในปริมาณที่เหมาะสม
ข. สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องสะอาดอยู่เสมอ
ค. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามกําหนด
ง. ตรวจอาการของสัตว์เป็นประจํา
๑๐. การเลือกอาหารสําหรับสัตว์เลี้ยง มีหลักการพิจารณาอย่างไร
ก. เลือกให้เหมาะกับอายุและชนิดของสัตว์
ข. เลือกชนิดของอาหารที่มีวิตามินมากๆ
ค. เลือกชนิดของอาหารที่มีโปรตีนมากๆ
ง. เลือกชนิดของอาหารที่มีราคาสูง

ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง เครื่องมือเกษตรน่ารู้

บ.๗.๓/ผ ๑-๐๑

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑. สํารวจเครื่องมือเกษตรที่มีในโรงเรียน บันทึกชือ่ เครื่องมือลงในสมุด นักเรียนสามารถ
เพิ่มเติมเครื่องมือที่นักเรียนรู้จักได้
๒. ศึกษาใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง เครื่องมือเกษตรน่ารู้ และศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน
ร่วมกันออกแบบแผนที่ความคิด เครื่องมือเกษตรที่รู้จัก ตามที่กลุ่มต้องการ บอกประเภทการใช้
งาน และวิธกี ารใช้งานและการดูแลรักษาลงกระดาษบรู๊ฟที่ครูแจกให้ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
๓. เขียนแผนที่ความคิดลงในสมุดของตนเอง
๔. เตรียมผู้เสนอหน้าห้อง
ตัวอย่าง
ใช้กับงานดิน

เครื่องมือ
เกษตรที่รู้จัก

สําหรับขุดหรือถาก

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง เครื่องมือเกษตรน่ารู้
เครื่องมือเกษตร หมายถึง เครื่องมือที่นํามาใช้ในการทํางานเกษตรเพื่อให้เกิดการทุ่น
แรงและทํ า ให้ ได้ ผลผลิ ต ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง ยั ง สามารถทํ า ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านดํ า เนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมากขึ้น เครื่องมือทํางานเกษตรแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับงานดิน

จอบ ใช้สําหรับขุดงานดิน พรวนดิน ถากหญ้า
ดายหญ้า

พลั่ว ใช้สําหรับตักดิน สาดดิน ตักปุ๋ย

เสียม ใช้สําหรับขุดหลุม ขุดดิน พรวนดิน

ปุ้งกี๋ ใช้สําหรับใส่ดิน ใส่ปุ๋ย เพื่อสะดวกใน
การเคลื่อนย้าย

คราด ใช้สําหรับเกลี่ยดิน คราดหญ้า หรือคราดขยะไปทิ้ง

๒. เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับงานพืช

ช้อนปลูก ใช้สําหรับขุดหลุมปลูก ย้ายต้นกล้า
ส้อมพรวน ใช้สําหรับพรวนดินให้ร่วนซุย
พรวนดิน ตักดิน ตักปุ๋ย

กรรไกรตัดหญ้า ใช้สําหรับตัดหญ้าหรือตัด
แต่งหญ้า

บัวรดน้ํา ใช้สําหรับรดน้ําต้นไม้

กรรไกรตัดกิง่ ใช้สําหรับตัดแต่งกิ่งไม้ให้สวยงาม

ถังน้ํา ใช้สําหรับตักน้ําหรือใส่น้ําเพื่อรดน้ําต้นไม้

มีดดายหญ้า ใช้สําหรับดายหญ้าหรือลิดกิ่งไม้

เราต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน และดูแลรักษาเครื่องมือ เพื่อจะได้ใช้
เครื่องมือทํางานได้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย เราควรปฏิบัติดังนี้
๑. หากใช้เครื่องมือครั้งแรก ศึกษาวิธีใช้ให้ละเอียดเสียก่อน
๒. ก่อนนําเครื่องมือไปใช้ควรตรวจสภาพของเครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ใช้
งานได้ หากชํารุดควรซ่อมแซมเสียก่อน
๓. ไม่นําเครือ่ งมือชํารุดมาใช้งานจะทํางานไม่ได้ผล และอาจเป็นอันตรายได้
๔. ใช้เครื่องมือให้ตรงกับงาน
๕. ใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวัง เพราะเครื่องมือบางชนิดมีส่วนที่แหลมคม
๖. ไม่ควรนําเครื่องมือมาเล่นหรือหยอกล้อกัน
การดูแลและเก็บเครื่องมือเกษตร
๑. ทําความสะอาดเครื่องมือเกษตรหลังจากใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้ง
๒. เครื่องมือที่มีคม เช่น จอม เสียม กรรไกรตัดหญ้า ควรลับให้คมอยู่เสมอ
๓. เครื่องมือที่เป็นโลหะ ควรทาน้ํามันเพื่อป้องกันสนิม
๔. ไม่ควรวางเครื่องมือที่เป็นโลหะหรือสังกะสีไว้กลางแดดกลางฝน เพราะจะทําให้เกิด
สนิมได้ง่าย
๕. เก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบ และสะดวกต่อการหยิบใช้
ที่มาเนื้อหา : https://sites.google.com/

ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง
การติดตา

บ.๗.๓/ผ ๒-๐๑

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้
๑. เลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
๒. ตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง เขียนชื่อกลุ่มและสมาชิกกลุ่มบนกระดาษบรู๊ฟที่ครูแจกให้
๓. สมาชิกกลุ่มร่วมกันหาความรู้ เรื่อง การติดตา สรุปความรู้นําเสนอเป็นแผนที่
ความคิดตกแต่งให้สวยงามทําลงในกระดาษบรู๊ฟที่ครูแจกให้
๔. ตัวแทนกลุ่มเตรียมนําเสนอหน้าห้องเรียน

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง การติดตา

การติดตา

การติดตา คือ การเชื่อมประสานส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเป็นพืชต้น เดียวกัน โดยการนําแผ่นตาจากกิ่งพันธ
ติดบนต้นตอการติดตา เป็นการขยายพันธุ์ให้ได้พืชพันธุ์ที่ดี วิธีนี้จะใช้ต้นไม้ 2 ต้น ต้นหนึ่งเป็นต้นตอของพันธุ์พื้นเมือง อีกต้นหนึ่งเป
ตอของพันธุ์พื้นเมือง อีกต้นหนึ่งเป็นต้นพันธุ์ดี จากนั้นเฉือนตาของต้นพันธุ์ดีมาติด บนต้นตอ พันธุ์เมืองโดยใช้มีดคม ๆ กรีดต้นตอให
รูปตัวที(T) ใช้ปลายมีดเปิดเปลือกไม้เฉือนตา จาก กิง่ พันธุ์ดีนํามาเสียบเข้าไปในกรีด พันด้วยพลาสติกให้แน่นโดยเปิดส่วนของตาไว
ตาติดกับ ต้นพันธุ์พื้นเมือง แล้วจะแล้วจะแตกกิ่งก้านออกมา จึงตัดยอดของต้นตอทิ้ง พืชที่นิยมติดตามักเป็นไม้เนื้ออ่อนจําพวกใบเล
เช่น กุหลาบ ชบา โกสน เล็บครุฑ

ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง ปุ๋ยนั้นสําคัญไฉน

บ.๗.๓/ผ ๓-๐๑

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้ทักษะกระบวนการทํางาน ดังนี้
๑. สืบค้นข้อมูลเรื่อง “ปุ๋ย”จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ครูกําหนดให้
๒. สรุปองค์ความรู้เป็นแผนที่ความคิดลงในกระดาษบรู๊ฟที่ครูแจกให้
๓. เตรียมนําตัวแทนนําเสนอหน้าห้องเรียน
๔. นําผลงานไปติดไว้ที่จัดแสดงผลงาน

ใบงานที่ ๐๒ เรื่อง ต้นไม้แสนรัก

บ.๗.๓/ผ ๓-๐๒

คําชี้แจง ให้นักเรียนทํากิจกรรมดังนี้
๑. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับพืชที่นักเรียนต้องการปลูก
๒. บันทึกเป็นแผนที่ความคิดลงในกระดาษที่ครูแจกให้ตามหัวข้อที่กําหนด
๓. เตรียมนําเสนอหน้าห้องเรียน
๔. นําผลงานไปติดไว้ที่จัดแสดงผลงาน
*****************************************************************************

๑. ชื่อพืชทีต่ ้องการปลูก
๒. ประเภทของพืชที่ต้องการปลูก
๓. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก
๔. วิธีการปลูก
๕. วิธีดูแลรักษา
๖. การเก็บเกี่ยว
๗. ประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูก
๘. การขยายพันธุ์

ใบงานที่ ๐๓ เรื่อง บันทึกการดูแล

บ.๗.๓/ผ ๓-๐๓

คําชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกผลการปลูกพืชลงในตารางประจําวันโดยทําเครื่องหมาย ลงในช่อง
หลังวัน เดือน ปี ที่นักเรียนได้ปฏิบัติจนกระทั่งสามารถนําพืชไปใช้ประโยชน์ได้

วัน เดือน ปี

ชื่อพืชที่ปลูก.........................................................
กําจัด
รดน้ํา พรวนดิน ใส่ปุ๋ย
เก็บเกี่ยว หมายเหตุ
วัชพืช

ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง รู้ไว้ได้ประโยชน์

บ.๗.๓/ผ ๔-๐๑

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้ทักษะกระบวนการทํางาน ดังนี้
๑. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตามหัวข้อที่กําหนดจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ครู
กําหนดให้
๒. สรุปองค์ความรู้เป็นแผนที่ความคิดลงในกระดาษบรู๊ฟที่ครูแจกให้
๓. เตรียมนําตัวแทนนําเสนอหน้าห้องเรียน
๔. นําผลงานไปติดไว้ที่จัดแสดงผลงาน
******************************************************
๑. ประเภทของสัตว์เลี้ยง
๒. การเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง
๓. การคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์

ใบงานที่ ๐๒ เรื่อง สัตว์เลี้ยงแสนรัก

บ.๗.๓/ผ ๔-๐๒

คําชี้แจง ให้นักเรียนทํากิจกรรมดังนี้
๑. วาดภาพสัตว์ที่ต้องการเลี้ยงลงในกระดาษที่ครูแจกให้ตามหัวข้อที่กําหนด
๒. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสัตว์ที่นักเรียนต้องการเลี้ยงตามหัวข้อที่
กําหนด
๓. บันทึกเป็นแผนที่ความคิดลงในกระดาษข้อ ๑
๔. เตรียมนําเสนอหน้าห้องเรียน
๕. นําผลงานไปติดไว้ที่จัดแสดงผลงาน
*****************************************************************************

๑. ชื่อสัตว์ทตี่ ้องการเลี้ยง
๒. ประเภทของสัตว์ที่ต้องการเลี้ยง
๓. การคัดเลือกพันธุ์
๔. วิธีการเลีย้ ง
๕. การขยายพันธุ์
๖. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
คําชี้แจง ให้นกั เรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดโดยทําเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคําตอบที่เลือก
๑. ความสําคัญของเกษตรกับชีวิตประจําวันในข้อใดสําคัญที่สุด
ก. เป็นงานที่ก่อให้เกิดรายได้
ข. เป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัยสี่
ค. เป็นแหล่งให้ความร่มรื่นสวยงาม
ง. ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒. งานเกษตรมีความสําคัญต่อประเทศอย่างไร
ก. เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
ข. เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ
ค. ช่วยให้ประชาชนมีงานทําในเวลาว่าง
ง. เป็นแหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศ
๓. “นายมานะปลูกผักสวนครัวเขาใช้ปุ๋ยน้ําชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้นา้ํ หมักสมุนไพรในการกําจัด
ศัตรูพืช ใช้หญ้าแห้งคลุมดินเพื่อป้องกันวัชพืช”นายมานะใช้หลักการเกษตรแบบใด
ก. เกษตรทฤษฎีใหม่
ข. เกษตรแบบยังชีพ
ค. เกษตรธรรมชาติ
ง. เกษตรแบบยั่งยืน
๔. ใครใช้เครือ่ งมือไม่เหมาะสมกับงาน
ก. สมนึกใช้มีดดายหญ้าถากหญ้า
ข. สมศักดิใ์ ช้ถงั น้ํารดน้ําต้นไม้
ค. สมหมายใช้คราดเกลี่ยดิน
ง. สมชายใช้พลั่วตักปุ๋ยหมัก
๕. การขยายพันธุ์พืช มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ก. ช่วยให้ดินมีคุณภาพดีขึ้น
ข. มีการทําปุ๋ยเพิ่มมากขึ้น
ค. มีปริมาณพืชเพิ่มมากขึ้น
ง. ทําให้ดินไม่รกร้างแบบอื่น ๆ

๖. ถ้าต้องการให้กุหลาบมีดอกหลายสีในต้นเดียวกันเราต้องทําอย่างไร
ก. ปักชํา
ข. ติดตา
ค. ทาบกิ่ง
ง. ตอนกิ่ง
๗. การดูแลรักษาต้นกล้า เราต้องทําอย่างไร
ก. รดน้ําทุกวัน
ข. พรวนดินทุกวัน
ค. ใส่ปุ๋ยวันเว้นวัน
ง. ถูกทุกข้อ
๘. ถ้านักเรียนจะเลี้ยงสัตว์ นักเรียนต้องคํานึงถึงอะไรเป็นลําดับแรก
ก. คัดเลือกพันธุ์สัตว์
ข. สถานที่ทจี่ ะเลี้ยงสัตว์
ค. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ง. ความต้องการส่วนตัว
๙. สิ่งสําคัญทีส่ ุดในการดูแลสัตว์คืออะไร
ก. ให้น้ําและอาหารในปริมาณที่เหมาะสม
ข. สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องสะอาดอยู่เสมอ
ค. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามกําหนด
ง. ตรวจอาการของสัตว์เป็นประจํา
๑๐. การเลือกอาหารสําหรับสัตว์เลี้ยง มีหลักการพิจารณาอย่างไร
ก. เลือกให้เหมาะกับอายุและชนิดของสัตว์
ข. เลือกชนิดของอาหารที่มีวิตามินมากๆ
ค. เลือกชนิดของอาหารที่มีโปรตีนมากๆ
ง. เลือกชนิดของอาหารที่มีราคาสูง

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแล้วทําเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรที่ตรงกับตัวเลือก
ในกระดาษคําตอบ
๑. ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกร
ก. ฟาร์มโคนม
ข. สวนยาง
ค. ไร่อ้อย
ง. เฟอร์นิเจอร์
๒. ข้อใดที่ทําให้อาชีพแต่ละอาชีพมีความแตกต่างกัน
ก. ลักษณะการทํางาน
ข. รายได้จากการทํางาน
ค. คุณธรรมในการทํางาน
ง. การได้รับการยอมรับจากสังคม
๓. ถ้านักเรียนจะเลือกสาขาวิชาเรียนเพื่อประกอบอาชีพนักเรียนจะพิจารณาจากอะไร
เป็นลําดับแรก
ก. รายได้หรือค่าตอบแทนที่จะได้รับ
ข. ความชอบและความสนใจ
ค. สถานที่ปฏิบัติงาน
ง. ความสามารถพิเศษ
๔. บุคคลทีม่ ีความชอบและความถนัดด้านเครื่องยนต์กลไกควรเลือกสาขาวิชาที่เรียนเพือ่
ประกอบอาชีพใด
ก. ช่างซ่อมรถ
ข. ช่างไฟฟ้า
ค. ช่างยนต์
ง. ถูกทุกข้อ
๕. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้รับจากของการทําบัญชีรายรับ รายจ่าย
ก. ทําให้เป็นคนมัธยัสถ์
ข ทําให้เป็นคนมีความซือ่ สัตย์

๖. “ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจด้านการเงิน ธุรกิจการให้บริการ” ที่กล่าวมา
ทั้งหมด เป็นการแบ่งธุรกิจโดยใช้หลักเกณฑ์อะไร
ก. ลักษณะของงานที่ทํา
ข. รายได้หรือกําไร
ค. การลงทุน
ง. ขนาดของธุรกิจ
๗. ข้อใดเกี่ยวข้องการงานธุรกิจ
ก. แหล่งผลิตสินค้า
ข. การจําหน่ายสินค้า
ค. การแลกเปลี่ยนสินค้า
ง. ถูกทุกข้อ
๘. ปัญหาแรงงานที่นายจ้างมักทําผิดกฎหมายคือเรือ่ งใด
ก. ค่าแรงขั้นต่ํา
ข. การใช้แรงงานเด็ก
ค. การใช้แรงงานสตรี
ง. การเลิกจ้างพนักงาน
๙. ธุรกิจอุตสาหกรรมเกีย่ วข้องกับสถานที่ใดมากที่สุด
ก. โรงภาพยนตร์
ข. โรงแรม
ค. โรงงาน
ง. โรงเรียน
๑๐. ชื่อโครงงานควรมีลักษณะอย่างไร
ก. สั้น กะทัดรัด ชัดเจน
ข. ระบุชัดเจน สื่อความหมายตรงกับเรื่อง
ค. ใช้ข้อความที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไร
ง. ถูกทุกข้อ

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง รู้จักอาชีพ

บ.๗.๔/ผ ๑ – ๐๑

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้ทักษะกระบวนการทํางาน ดังนี้
๑. สืบค้นความรู้เรื่อง “ประเภทของอาชีพ” จากแหล่งเรียนรู้ตา่ ง ๆ เช่น หนังสือเรียน
ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต
๒. ช่วยกันจัดกลุ่ม คําตอบที่ครูบันทึกไว้จากข้อ ๓ ออกเป็นประเภทของอาชีพ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดประเภท ลงในกระดาษบรู๊ฟที่ครูแจกให้โดยจัดทําเป็นแผนผังความคิด
๓. เตรียมนําตัวแทนนําเสนอหน้าห้องเรียน
๔. นําผลงานไปติดไว้ที่จัดแสดงผลงาน

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง ความแตกต่างของอาชีพผู้ปกครองและในชุมชน

บ.๗.๔/ผ ๑ - ๐๒

คําชี้แจง ให้นักเรียนทํากิจกรรม ดังนี้
๑. สอบถามเพื่อน ๆ ในห้องเรียนเกีย่ วกับอาชีพของผู้ปกครอง และในชุมชนคนละ ๒
อาชีพ
๒. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเหล่านั้นตามหัวข้อต่อไปนี้
- ประเภทของอาชีพ
- ความสําคัญของอาชีพ
- ความแตกต่างของอาชีพที่สนใจกับอาชีพอื่น ๆ
- ข้อควรคํานึงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- คุณธรรมพืน้ ฐานของการประกอบอาชีพ
- อื่น ๆ
๓. สรุปองค์ความรู้เป็นแผนที่ความคิดลงในกระดาษที่ครูแจกให้
๔. เตรียมนําตัวแทนนําเสนอหน้าห้องเรียน
๕. นําผลงานไปติดไว้ที่จัดแสดงผลงาน
*********************************************************************

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง ธุรกิจก้าวไกล

บ.๗.๔/ผ ๒ - ๐๑

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้ทักษะกระบวนการทํางาน ดังนี้
๑. เลือกตัวแทนไปจับสลากแล้วสืบค้นความรู้ตามหัวข้อที่จับสลากได้ จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต
๒. สรุปเป็นแผนผังความคิดบันทึกไว้ในกระดาษของกลุ่ม
๓. ส่งตัวแทนไปเขียนแผนผังความคิดตามที่บันทึกไว้ลงในกระดาษบรู๊ฟที่ครูเตรียมไว้ให้

ใบงานที่ ๐๒

บ.๗.๔/ผ ๒ - ๐๒

เรื่อง อาชีพที่ฉันชอบ

คําชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มใช้ทักษะกระบวนการทํางานในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่อไปนี้
๑. ศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับอาชีพที่ในกลุ่มชื่นชอบจากแหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ ตามหัวข้อที่
กําหนด
๒. จัดทําเป็นแผนผังความคิดลงในกระดาษที่ครูแจกให้
๓. คัดเลือกตัวแทนเพื่อนําเสนอหน้าห้องเรียน
********************************************************
หัวข้อที่กําหนดให้
๑. ชื่ออาชีพ
๒. แรงจูงใจในการเลือกอาชีพนี้ /มีใครเป็นตัวแบบ
๓. ต้องมีความสามารถพิเศษในวิชาอะไรบ้าง
๔. ลักษณะของการทํางาน
๕. คุณธรรมสําคัญที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
๖. ประโยชน์ของอาชีพที่มีต่อสังคม
๗. อื่น ๆ (ทีก่ ลุ่มต้องการนําเสนอเพิ่มเติม)

รูปภาพ : http://loadebookstogo.blogspot.com/

ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง การทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย

บ.๐๗.๔/ผ ๒ - ๐๓

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนทําบันทึกรายรับ – รายจ่าย จากโจทย์ที่กําหนดให้ในกรอบข้างล่างนี้
พร้อมตอบคําถาม
จิตราและเพื่อน ๆ จํานวน ๒๓ คน ตกลงกันทําธุรกิจร่วมกัน คือ ขายน้ํามะพร้าวอ่อน
ในงานลอยกระทง โดยเริม่ ดําเนินการดังนี้
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ระดมทุนคนละ ๑๐ บาท
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ซื้อมะพร้าวอ่อน ๕๐ ผล ผลละ ๘ บาท
ซื้อน้ําตาลทราย ๒ กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๓๒ บาท
ซื้อแก้วน้ํา ๑๐๐ ใบ ราคา ๔๐ บาท
ซื้อน้ําแข็ง ๓๐ บาท
ซื้อเกลือ ๑ บาท
ซื้อหลอดกาแฟ ๕ บาท
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เช่าสถานที่จําหน่ายน้ํามะพร้าว ๕๐ บาท
ขายน้ํามะพร้าวได้ จํานวน ๖๐ แก้ว แก้วละ ๕ บาท
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ขายน้ํามะพร้าวได้ จํานวน ๔๐ แก้ว แก้วละ ๕ บาท

จิตราและเพื่อน ๆ ได้รับประโยชน์อย่างไรจากการทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย

ใบงานที่ ๐๔
เรื่อง อาชีพที่ใฝ่ฝัน

บ.๗.๔/ผ ๒ - ๐๔

คําชี้แจง ให้นักเรียนทํากิจกรรมดังนี้
๑. ศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับอาชีพที่ตนเองชื่นชอบจากแหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ ตามหัวข้อที่
กําหนด
๒. จัดทําเป็นแผนที่ความคิดลงในกระดาษขนาดเอ ๔
๓. นําไปจัดแสดงไว้บนป้ายนิเทศตามที่ครูกําหนดให้ส่งงาน
*****************************************************
หัวข้อที่กําหนดให้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ชื่ออาชีพ
แรงจูงใจในการเลือกอาชีพนี้ /มีใครเป็นตัวแบบ
การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่อาชีพ
ลักษณะของการทํางาน
คุณธรรมสําคัญที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
ประโยชน์ของอาชีพที่มีต่อสังคม
อื่น ๆ (ทีก่ ลุ่มต้องการนําเสนอเพิ่มเติม)

ใบความรู้
เรื่อง การทําบันทึกรายรับ - รายจ่าย

ความหมายของการทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย
การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย หมายถึง การจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการปฏิบัติงาน ทั้ง
ที่เกี่ยวกับรายการที่รับเข้ามาและรายการทีต่ ้องจ่ายออกไป เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ตลอดจน
ผลของการดําเนินงานนั้นไว้ว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จํานวนเท่าไร และเปรียบเทียบผลการดําเนินกิจการว่าได้
กําไร หรือขาดทุนเพียงไร
ต้นทุน หมายถึง ทรัพย์สินทั้งหลายทีน่ ํามาลงไว้ขณะที่แรกเริ่มดําเนินการ และนํามาลงเพิ่มเติมภายหลัง
ต้นทุนไม่จําเป็นต้องเป็นเงินสดอย่างเดียว อาจเป็นสิ่งของอย่างอื่นด้วยก็ได้ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน สินค้า
ยานพาหนะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เวลาในการปฏิบัติงาน ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
ราคาขาย หมายถึง ราคาสินค้าหรือบริการที่กําหนดขึ้น ซึ่งอาจได้เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าต้นทุนก็ได้
ในการกําหนดราคานั้นมักจะยึดปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ สภาวะการแข่งขัน
ความต้องการของตลาดราคาทั่วไป เป็นต้น
ประโยชน์ของการทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย
1. ทําให้ทราบฐานะทางการเงินในการปฏิบัติงาน
2. ใช้ประกอบการวางแผนในการทํางานหรือในการใช้จ่ายเงิน
3. ใช้ในการติดตามการทํางานด้านต่าง ๆ
4. ทําให้ทราบปัญหาในการทํางานและแก้ไขทัน
5. ใช้รายงานผลการดําเนินงาน
6. ใช้เป็นข้อมูลรายจ่ายปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เหลือเงินหรือได้กําไรเพิ่มขึ้น
7. นําวิธีการจัดทําบัญชีไปใช้ในชีวิตประจําวัน

หลักการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย
หลักการทําบัญชีรายรับรายจ่าย มีดังนี้
1. รายรับ เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ได้รบั เงินเข้ามา เช่น ค่าหุ้น เงินกู้ ค่าขายของ ค่าขายผลผลิต
2. รายจ่าย เป็นข้อมูลราจ่ายทั้งหมดในการประกอบกิจการนั้น ๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าจ้าง
แรงงาน
3. เงินคงเหลือ ได้แ ผลต่างระหว่างรายรับกับรายจ่ายทั้งหมด
ส่วนประกอบของการทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย
วัน เดือน ปี
รายการ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

การสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย
การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต้องมีการสรุปบัญชีเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังนี้
1. รายรับมากกว่ารายจ่าย ซึ่งหักเงินค่าหุ้น เงินกู้ ที่ใช้ในการลงทุนแล้ว คือ กําไร
กําไร หมายถึง ราคาสินค้าหรือบริการที่ขายได้เงินมากกว่าที่ซื้อมาหรือมากกว่าต้นทุนที่ลงไว้
กําไร = ราคาขาย - ต้นทุน
2. รายรับน้อยกว่ารายจ่าย ซึ่งหักเงินค่าหุ้น เงินกู้ที่ใช้ในการลงทุนแล้ว คือ ขาดทุน
ขาดทุน หมายถึง ราคาสินค้าหรือบริการที่ได้เงินน้อยกว่าที่ซื้อมาหรือน้อยกว่าต้นทุนที่ลงไว้
ขาดทุน = ต้นทุน - ราคาขาย
ตัวอย่างแบบบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
แบบที่ 1
วัน เดือน ปี

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

แบบที่ 2
วัน เดือน ปี

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

รวม
กําไร (ขาดทุน)

ที่มา: นางทิชากร สําราญชลารักษ์
https://sites.google.com/site/kruticha/bth-reiyn/ngan-thurkic/hnwy-thi-4-kin-xyu-xyangchlad/kar-banthuk-baychi-rayrab-ray-cay

ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง เลือกหัวข้อโครงงาน

บ.๗.๔/ผ ๓-๐๑

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้ทักษะกระบวนการทํางานเพื่อปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
๑. สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเสนอชื่อเรื่องที่ต้องการจะทําคนละ ๑ เรื่อง
๒. เลขานุการกลุ่มบันทึกชื่อเรื่องที่สมาชิกแต่ละคนเสนอลงในใบงาน
๓. สมาชิกกลุ่มร่วมกันลงความเห็นคัดเลือกเรื่องที่ต้องการทําจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ
ทั้งหมดเพียง ๑ เรื่อง เพื่อเป็นเรื่องที่จะนําไปทําเป็นของกลุ่ม
๓. ส่งตัวแทนนําเสนอหน้าห้องเรียน
ชื่อกลุ่ม.............................................................
ชื่อ – สกุล

ชื่อเรื่องที่เสนอ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เรื่องที่กลุ่มคัดเลือก
...................................................................................................................................................
เหตุผลที่เลือกเรื่องนี้
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ใบงานที่ ๐๒ เรื่อง การวางแผนทําโครงงาน

บ.๗.๔/ผ ๓-๐๒

คําชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้ทักษะกระบวนการทํางานเพื่อปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
๑. วางแผนการทําโครงงาน โดยนําชื่อที่ได้เลือกจากใบงานที่ ๑ มาเป็นหัวข้อโครงงาน
๒. ศึกษาใบความรู้ที่ ๑ และศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อตอบคําถามตาม
หัวข้อที่กําหนดให้
๓. ร่วมกันวางแผน ออกแบบนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่กําหนดให้ลงใน
กระดาษบรู๊ฟที่ครูแจกให้
๓. ส่งตัวแทนนําเสนอหน้าห้องเรียน
หัวข้อ/รายการ

รายละเอียดที่ต้องระบุ

๑. ชื่อโครงงาน

๑. ทําอะไร กับใคร เพื่ออะไร

๒. ชื่อผู้ทําโครงงาน

๒. ผู้รับผิดชอบโครงงานนี้

๓. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน

๓. ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ

๔. หลักการและเหตุผล

๔. เหตุผลและความคาดหวัง

๕. จุดหมาย/วัตถุประสงค์

๕. สิ่งที่ต้องการให้เกิดเมื่อสิ้นสุดการทําโครงงาน

๖. สมมติฐานของการศึกษาโครงงาน

๖. สิ่งที่คาดว่าจะเกิดเมื่อสิ้นสุดการทําโครงงาน

๗. วิธีดําเนินงาน

๗. ขั้นตอนการทํางาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
สถานที่
๘. วัน เวลา และกิจกรรมดําเนินงานต่างๆตั้งแต่ต้น

๘. แผนการปฏิบัติงาน

จนเสร็จ
๙. สภาพของผลที่ต้องการให้เกิดทั้งที่เป็นผลผลิต

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กระบวนการ และผลกระทบ
๑๐. ชื่อเอกสารข้อมูล ที่ได้จากแหล่งต่างๆ

๑๐. บรรณานุกรม

ใบความรู้ที่ ๑
การเขียนเค้าโครงของโครงงาน

การวางแผนทําโครงงาน ( การจัดทําเค้าโครงของโครงงาน )
เมื่อศึกษาข้อมูล และเลือกหัวข้อโครงงานแล้ว จึงเริ่มเขียนเค้าโครงของโครงงาน โดย
ต้องคํานึงถึงความสะดวก กะทัดรัดและเหมาะสมกับลักษณะของโครงงาน คิดล่วงหน้าว่า จะทํา
อะไร อย่างไร เพื่อให้มีความเข้าใจในการทํางานอย่างเป็นระบบขั้นตอน ไม่สับสนวุ่นวาย โดย
ช่วยกันคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะปฏิบัติการสิ่งใดบ้าง กําหนดกิจกรรมโครงงาน รวมทั้งระยะเวลา วัสดุ
อุปกรณ์หรือสิ่งของต่าง ๆ ตามความจําเป็นที่ช่วยให้โครงงานได้รับความสําเร็จ โดยเขียนเป็น
โครงร่างหรือเค้ าโครง ก่อนนํ าเสนอครูที่ ปรึกษา เพื่ อขอความเห็ นชอบ การวางแผนผั งดีจะ
นําไปสู่การทําโครงงานที่ราบรื่น ได้ผลงานที่ดี ใช้เวลาน้อย มีอุปสรรคน้อย ช่วยกําหนดทิศทาง
งานได้ถูกต้อง เค้าโครงย่อโดยทั่วๆ ไปประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
๑. ชื่ อ โครงงาน ควรเขี ย นให้ ต รงกั บ เรื่ อ งที่ จ ะทํ า เขี ย นให้ สั้ น กะทั ด รั ด ชั ด เจน
กระชับ ไม่ควรยาวเกินไปและใช้ข้อความที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไร ระบุให้
ชัดเจน สื่อความหมาย ได้ใจความตรงกับเรื่อง ตรงกับงานที่นักเรียนกําลังศึกษา เมื่ออ่านชื่อเรื่อง
แล้วสามารถบอกได้ว่าเรื่องนั้นมีลักษณะอย่างไรเป็นประโยคที่สมบูรณ์ มีประธาน กริยา กรรม
และไม่ควรเป็นประโยคคําถาม เพราะไม่ใช่คําถามหรือปัญหา ชื่อควรเร้าความสนใจ แต่ต้องไม่
ผิดเพี้ยนไปจากเนื้อเรื่องของโครงงาน
๒. ชื่อผู้ทําโครงงาน/คณะทํางาน (ระบุรายชื่อคณะนักเรียนที่ทําโครงงานทุกคน)
๓. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน (ระบุชื่อครูที่ให้คําแนะนําปรึกษา) อาจจะเป็นครูประจํา
รายวิชาหรือครูท่านอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คําปรึกษาได้
๔. หลักการและเหตุผล/แนวคิด/ที่มา/ความสําคัญของโครงงาน เขียนอธิบายถึง
ความเป็ น มาเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ ส นใจจะศึกษานี้ ว่ามี ห ลัก การความเป็ น มามี เหตุผลความจําเป็ น
อย่างไร แรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจ เหตุใดจึงได้เลือกทําโครงงานนี้ มีเหตุจูงใจอะไรที่ทําให้สนใจ
เป็นกรณีพิเศษ โครงงานนี้มีคุณค่ามีความสําคัญอย่างไร ประโยชน์ที่จะได้จากการจัดทําโครงงานนี้
ดี อ ย่ างไร ทํ า ไมจึ งต้ อ งทํ า มี ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ห รื อ หลั ก วิ ช าการหรื อ ตั ว เลขสถิ ติ ที่ มี ค วาม

เกี่ยวข้องปรากฏเด่นชัด ควรจัดระบบเพิ่มเติมลงไปด้วย เพื่อแสดงว่าโครงงานนี้มีความสําคัญ เป็น
เรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นได้ศึกษาค้นคว้าไว้บ้างแล้วเพื่อขยายปรับปรุงหรือทําซ้ําเพื่อตรวจสอบผล
๕. วัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า เป็นการระบุความต้องการในการ
ศึกษาซึ่งอาจเขียนเป็นข้อ ๆ โดยเขียนให้ผู้อื่นทราบว่าเราจะทําการศึกษาอะไร อย่างไร แต่ไม่ใช่นํา
เอาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทําโครงงานมาเขียนเป็นจุดมุ่งหมาย ส่วนการระบุวัตถุประสงค์ของ
โครงงานนั้นจัดว่าเป็นการเขียนวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าหรือเป็นวัตถุประสงค์ของการ
ทดลอง วัตถุประสงค์ที่ดี ควรมีความเฉพาะเจาะจง เป็นสิ่งที่สามารถวัดได้ บอกขอบเขตของงานที่
จะทําได้ชัดเจนและไม่เขียนอยู่ในรูปของประโยคคําถามที่สําคัญคือต้องสอดคล้องกับชื่อของโครง
งาน(กําหนดเป็นหัวข้อสําคัญ ๆ ว่าในการจัดทําโครงงานนั้นต้องการให้เกิดผลอะไรเป็นชิ้นงานมี
ปริม าณ เท่ าใด) หรือ เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพหรือ ประสิ ท ธิผ ลอย่ างไร และเพื่ อให้
ประโยชน์แก่ใคร เป็นต้น มีหลักการเขียนดังนี้
๕.๑ มีความสําคัญหรือมีคุณค่าเพียงพอ
๕.๒ ควรเขียนเป็นข้อๆเพื่อให้มองเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล
๕.๓ สามารถหาข้อมูลได้หรือทดสอบได้
๕.๔ ต้องมีแนวทางในการสร้างสมมุติฐานจากวัตถุประสงค์ของการศึกษา
๕.๕ ใช้ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย
๖. สมมุติฐานของการศึกษา (ถ้ามี.กรณีเป็นโครงงานประเภททดลอง หรือโครงงาน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์) สมมุติฐานเป็นคําตอบหรือคําอธิบายที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะศึกษาค้นคว้า ซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องคํานึงไว้ด้วยว่าการเขียนสมมุติฐานนั้นควรมี
เหตุผล คือมีทฤษฎีหรือหลักทางวิทยาศาสตร์มารองรับ มักเขียนเป็นข้อความที่สามารถมองเห็น
แนวทางในการดําเนินงานทดลอง ทดสอบหรือตรวจสอบได้
๗. วิธีการดําเนินงาน ให้ระบุขั้นตอนสําคัญ ๆ ตั้งแต่วันที่เริ่มทําโครงงาน รวมระยะ
เวลาดําเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ หรืออธิบายการเริ่มงาน การจัดทํา/
การจัดรูปแบบ ออกแบบ ทดลองอะไร เก็บข้อมู ลอะไรบ้ าง อย่ างไร และเมื่ อใด ขั้ นตอนการ
ดําเนินงานเป็นอย่างไรประกอบด้วยประชากรและกลุ่มตัวอย่างเลือกอย่างไร เครื่องมือมีอะไรบ้าง
การรวบรวมข้อมูลทําอย่างไร มีขั้นตอน วิธีรวบรวมและมีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
อย่างไร การวิเคราะห์ และการใช้สถิติในการวิเคราะห์บอกว่าใช้คอมพิวเตอร์คํานวณหรือไม่ ถ้าใช้
ต้องบอกวิธีคํานวณ

๗.๑ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้าง มีขนาดเท่าใด วัสดุ
อุปกรณ์มาจากไหน สิ่งใดที่ต้องซื้อและสิ่งใดที่ต้องขอยืม สิ่งที่ต้องจัดทําเองมีอะไรบ้าง
๗.๒ แนวการศึกษาค้นคว้า ให้อธิบายว่าจะออกแบบทดลอง อะไร ทําอย่างไร จะ
ดําเนินการสร้างหรือประดิษฐ์อะไร อย่างไร จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้า
อะไรบ้าง อย่างไร กี่ครั้ง มากหรือน้อยเพียงใด ที่ไหน เมื่อใด ( เขียนข้อความที่มองเห็นแนวการ
ดําเนินงาน เป็นหลักทฤษฎีหรือหลักวิชาการ หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่าง ๆ )
๘. แผนการปฏิบัติ อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมและกําหนดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติ ทํา
โครงงานเรื่อยไปจนเสร็จสิ้นการดําเนินในแต่ละขั้นตอน เป็นการกําหนดโครงงานแต่ละขั้นตอน
อย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ จึงควรเขียนเป็นแผนภูมิแสดงขั้นตอนในการทํากิจกรรม (ให้ระบุราย
ละเอี ย ดลงไปว่ า ในแต่ ล ะสั ป ดาห์ จ ะทํ า อะไร หรื อ มี ก ารวางแผนการทํ า กิ จ กรรมอะไร จะใช้
เวลานานเท่าใด จัดทําสถานที่ใดและใครเป็นผู้รับผิดชอบ)
ตัวอย่างการเขียนแผนปฏิบตั ิงาน
ลําดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

สถานที่

ทรัพยากร/
ปัจจัย

ผู้รับผิดชอบ

๑

จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์

๗ พ.ค. ๒๕๕๒

บ้าน

ไม้ ตะปู
เครื่องมือช่าง

สมาชิกกลุ่ม

๒

การปฏิบัติงาน

๘-๙ พ.ค. ๒๕๕๒

บ้าน

ไม้/ เครื่องมือ

สมาชิกกลุ่ม

๓

การตรวจสอบ
ผลงาน

๘-๙ พ.ค. ๒๕๕๒

บ้าน

ทําการทดลอง สมาชิกกลุ่ม
ใช้

๔

การปรับปรุงแก้ไข ๘-๙ พ.ค. ๒๕๕๒

บ้าน

ผลงานที่
บกพร่อง

สมาชิกกลุ่ม

๙. ผลที่ คาดว่าจะได้รับ เป็ นการกล่าวถึงประโยชน์ ที่จะได้รับจากการทํ าโครงงาน จะมีอะไร
เกิดขึ้น มีปริมาณมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพอย่างไร จะได้รับประโยชน์หลาย
ลักษณะหรือลักษณะใดลักษณะหนึ่งจากการทําโครงงานครั้งนี้อย่างไร ทั้งกับตนเอง เพื่อน ๆ
และบุคคลทั่วไป
๑๐. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม เป็นการอ้างอิงถึงหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ที่
ผู้ทําโครงงานใช้ค้นคว้าหรืออ่านเพื่อศึกษาหาข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่นํามาใช้เป็นประโยชน์
ต่อการทําโครงงาน เป็นการบอกให้ผู้อื่นทราบว่านักเรียนได้ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาจากแหล่ง
ใดบ้าง การเขียนต้องระบุหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้อ้างอิงทางวิชาการด้วย
https://sites.google.com/site/krutermsaksuwan/home

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแล้วทําเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรที่ตรงกับตัวเลือก
ในกระดาษคําตอบ
๑. ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกร
ก. ฟาร์มโคนม
ข. สวนยาง
ค. ไร่อ้อย
ง. เฟอร์นิเจอร์
๒. ข้อใดที่ทําให้อาชีพแต่ละอาชีพมีความแตกต่างกัน
ก. ลักษณะการทํางาน
ข. รายได้จากการทํางาน
ค. คุณธรรมในการทํางาน
ง. การได้รับการยอมรับจากสังคม
๓. ถ้านักเรียนจะเลือกสาขาวิชาเรียนเพื่อประกอบอาชีพนักเรียนจะพิจารณาจากอะไร
เป็นลําดับแรก
ก. รายได้หรือค่าตอบแทนที่จะได้รับ
ข. ความชอบและความสนใจ
ค. สถานที่ปฏิบัติงาน
ง. ความสามารถพิเศษ
๔. บุคคลทีม่ ีความชอบและความถนัดด้านเครื่องยนต์กลไกควรเลือกสาขาวิชาที่เรียนเพือ่
ประกอบอาชีพใด
ก. ช่างซ่อมรถ
ข. ช่างไฟฟ้า
ค. ช่างยนต์
ง. ถูกทุกข้อ
๕. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้รับจากของการทําบัญชีรายรับ รายจ่าย
ก. ทําให้เป็นคนมัธยัสถ์
ข. ทําให้เป็นคนมีความซือ่ สัตย์
ํใ ้้ั
ใ้ ิ

๖. “ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจด้านการเงิน ธุรกิจการให้บริการ” ที่กล่าวมา
ทั้งหมด เป็นการแบ่งธุรกิจโดยใช้หลักเกณฑ์อะไร
ก. ลักษณะของงานที่ทํา
ข. รายได้หรือกําไร
ค. การลงทุน
ง. ขนาดของธุรกิจ
๗. ข้อใดเกี่ยวข้องการงานธุรกิจ
ก. แหล่งผลิตสินค้า
ข. การจําหน่ายสินค้า
ค. การแลกเปลี่ยนสินค้า
ง. ถูกทุกข้อ
๘. ปัญหาแรงงานที่นายจ้างมักทําผิดกฎหมายคือเรือ่ งใด
ก. ค่าแรงขั้นต่ํา
ข. การใช้แรงงานเด็ก
ค. การใช้แรงงานสตรี
ง. การเลิกจ้างพนักงาน
๙. ธุรกิจอุตสาหกรรมเกีย่ วข้องกับสถานที่ใดมากที่สุด
ก. โรงภาพยนตร์
ข. โรงแรม
ค. โรงงาน
ง. โรงเรียน
๑๐. ชื่อโครงงานควรมีลักษณะอย่างไร
ก. สั้น กะทัดรัด ชัดเจน
ข. ระบุชัดเจน สื่อความหมายตรงกับเรื่อง
ค. ใช้ข้อความที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไร
ง. ถูกทุกข้อ

