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กิจกรรมท่ี 1 
การสร้างเสรมิสุขภาพ 

 
1. ชื่อกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

 1..บอกวิธีการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติได้ 
 2..ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามค าแนะน าได้ 
  

3. แนวความคิด   
 การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นมิติหนึ่งทางสุขภาพท่ีมีความส าคัญมากท่ีจะช่วยให้เราด ารงชีวิต
อยู่อย่างปกติสุข ในการส่งเสริมสุขภาพจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของมิติสุขภาพ 
เข้าใจหลัก.และวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ.เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่าง
ถูกต้อง 
4. ขั้นตอนกิจกรรม  
 4.1 ขั้นน า  
      1..น าเข้าสู่กิจกรรมโดยกเรียนร่วมกันร้องเพลง.กินผักผลไม้ โดยครูน าเนื้อเพลงมาติดบน
กระดาน.แล้วให้นักเรียนฝึกร้องตาม 2 รอบ 

เพลง  กินผักผลไม้ 
   กินผักผลไม้ท าให้แข็งแรง                     แก้มก็แดงน่ารักหนักหนา 
  ไก่ไข่นมเนื้อหมูปูปลา                          กินแล้วแกล้วกล้าเติบโตว่องไว 
     2..นักเรียนฝึกร้องเพลง.และคิดท่าทางประกอบเพลงเพื่อเตรียมตัวออกมาแสดง
ความสามารถท่ีหน้าช้ันเรียน 
     3..ครูให้นักเรียนร้องเพลง.และแสดงท่าทางประกอบ.แล้วคัดเลือกนักเรียนท่ีท าท่าทาง
ประกอบเพลงได้สวยงามออกมาแสดงท่ีหน้า ช้ัน เรียน .พร้อม ท้ั งชมเชยเพื่ อ เสริมก าลังใจ 
     4..นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเพลง.แล้วให้บอกว่า.นักเรียนเห็นด้วย
กับสาระส าคัญในเนื้อเพลงหรือไม่.เพราะเหตุใด 
 4.2 ขั้นกิจกรรม 
     1..ครูให้นักเรียนดูภาพ ด.ช.โต้ง และด.ช. ต๋อย.แล้วให้ช่วยกันบอกว่า.เด็กสองคนนี้
แตกต่างกันอย่างไร.และร่วมกันตอบค าถาม.ดังนี้ 
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       - จากภาพนักเรียนคิดว่า.เด็กคนใดรู้จักการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 
       - นักเรียนอยากเป็นเด็กคนใดในภาพ.เพราะอะไร 
    2..ครูช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย.ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เราเป็นคนท่ีมีสุขภาพดี 
    3..ครูซักถามนักเรียนว่า.“ถ้าเราอยากมีสุขภาพดีควรท าอย่างไร” แล้วให้นักเรียนช่วยกัน
ตอบโดยครูพยายามสรุปให้ได้ 10 ข้อ ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 
     4..นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
    5..ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า.สุขบัญญัติแห่งชาติ คือ .ข้อก าหนดท่ีเด็ก.เยาวชน.และ
ประชาชนท่ัวไปควรปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นกิจนิสัย.เพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีดี.อันจะน าไปสู่การมี
สุขภาพท่ีดีท้ังร่างกาย จิตใจ.และสังคม.แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญ
ของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
     6..นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างกิจวัตรประจ าวันของนักเรียนท่ีได้ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ.ตามล าดับข้อต่อไปนี้ 
        

สุขบัญญัติข้อที่ วิธีปฏิบัติตน 
1  อาบน้ า สระผม น าเส้ือผ้าเก่าไปซัก สวมเส้ือผ้าท่ีสะอาด 
2 แปรงฟันอย่างถูกวิธี แปรงฟันหรือบ้วนปากหลังกินอาหาร ไม่ใช้ฟันกัด 

หรือแทะของแข็ง ตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน 
3 ล้างมือก่อนกินอาหาร และหลังขับถ่าย ตัดเล็บมือให้ส้ัน 
4 กินอาหารท่ีปรุงสุก สะอาด ไม่มีแมลงตอม ไม่มีสีฉูดฉาด กินอาหารครบ 

ทุกประเภท ด่ืมน้ าอย่างน้อยวันละ 6.-.8 แก้ว 
5 ไม่สูบบุหรี่ ไม่ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ไม่ใช้สารเสพติด ไม่เล่นการพนัน 
6  แสดงความเคารพผู้ใหญ่ พูดจาไพเราะ ช่วยกันท างานบ้าน ท ากิจกรรม

ร่วมกัน ปรึกษากันเมื่อมีปัญหา 
7 ไม่เล่นส่ิงท่ีเป็นอันตราย.ระมัดระวงัอันตรายขณะเดินทาง 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
8 ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ.วิ่งเล่นกับเพื่อน 
9 ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส ท ากิจกรรมท่ีสนใจในเวลาว่าง 
10 ใช้น้ าและไฟฟ้าอย่างประหยัด ไม่ท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ รักษาความสะอาด

ของบ้านเรือนและชุมชน ช่วยพาคนชราข้ามถน 
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    7..ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ผู้ท่ีมีสุขภาพดี นอกจากจะมีร่างกายท่ีแข็งแรงแล้ว ยังต้องมีจิตใจท่ี
ดีด้วยเพราะร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กัน.หากร่างกายเจ็บป่วยจะท าให้จิตใจหดหู่.ซึมเศร้าหรือ
ถ้าจิตใจเศร้าหมอง.มีความเครียดก็จะส่งผลท าให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ 
    8..นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
    9..ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ.และยกตัวอย่างพฤติกรรม
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
   10..นักเรียนจับคู่กันตรวจความสะอาดของร่างกายนั กเรียน.เช่น.มือ.เล็บ.ผม.เป็นต้น 
จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีการดูแลรักษาความสะอาด 
    11..ครูเน้นย้ าให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของ
ร่างกายนักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายแล้วครู
อธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนักเรียนยังมีข้อสงสัย 
    12. ครูให้นักเรียนท าใบงานท่ี 1 เรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ โดยให้สังเกตเด็กใน
ภาพ แล้วบอกพฤติกรรมท่ีควรปรับปรุง เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียน 4.-.5 คน.ออกมาน าเสนอ
ผลงานท่ีหน้าช้ันเรียน จากนั้นให้นักเรียนเก็บรวบรวมช้ินงานส่งครู 
    13.ครูมอบหมายให้นักเรียนท าใบงานท่ี 2.เรื่อง.การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย      
ของฉัน.โดยวางแผนการดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย เป็นเวลา 5 วัน แล้วเขียนเป็นแผนผังความคิด
พร้อมท้ังนัดหมายการส่งงานร่วมกัน 
 4.3 ขั้นสรุป  
      1..ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  
      2..นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ตามประเด็นท่ีครูก าหนดให้.ดังนี้ 
 
5. สื่อที่ใช้  
 5.1 บัตรภาพการรักษาความสะอาดของร่างกาย 
 5.2 ใบความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพ 
 5.3 ใบงานท่ี 1 เรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ 
 5.4 ใบงานท่ี 2 เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 
 
6. ประเมินผล  
 6.1 การสังเกต  
  1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบค าถามของนักเรียน  

2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน  
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ใบความรู้ 
เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพ 

 
 การสร้างเสริมสุขภาพ.หมายถึง.กระบวนการปฏิบั ติเพื่อให้เกิดสุขภาพกายแข็งแรง 
เจริญเติบโตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ.และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขการส่งเสริม
สุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพ.เป็นกระบวนการท่ีมีลักษณะดังนี้ 
         1..เน้นกิจกรรมพลายลักษณะท่ีมุ่งสร้างสมรรถนะของการสร้างสุขภาพดีควบคุมปัจจัยเส่ียง 
และเป็นกระบวนการท่ีมุ่งด าเนินการกันท้ังบุคคลและสังคม 
         2..เน้นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมดูแล.และพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองหลักการส่งเสริมสุขภาพ   
          การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ.อย่ายึดติดกับความสะดวกสบายมากเกินไป.พักผ่อนให้
เพียงพอ.และฝึกการปฏิบัติทางจิตเพื่อลดความตึงเครียด.เป็นต้น         
วิธีการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 
         1..รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการหลากหลายไม่ซ้ าซาก.โดยเฉพาะผักผลไม้ควรมี
ทุกมื้อ 
         2..ออกก าลังสม่ าเสมอ.ท าจิตใจให้เบิกบาน.จะช่วยคลายความเครียดและป้องกันภาวะเส่ียง
เกิดโรคเกี่ยวกับข้อต่อ.กระดูก.และโรคหัวใจ.รวมทั้งระบบการไหลเวียนของโลหิต 
         3..ท าสมาธิ.เล่นโยคะ.หรือการนวดเพื่อสุขภาพเพื่อผ่อนคลายความเครียด 
         4..ละเว้นสารเสพติดทุกชนิดท่ีจะบั่นทอนสุขภาพ 
         5..หลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
         6..ตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ่งเป็นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพท่ีดีมาก 
วิธีการลดความเสี่ยงทางสุขภาพ.ซ่ึงสามารถท าได้ดังนี ้
         1..ผู้ท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการติโรคควรฉีดวัคซีนป้องกันโรค         

 2..รักษาความสะอาดของใช้ต่างๆ 
         3..ไม่คุลกคลีกับผู้ป่วย   
 4..ไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบ       
 5..ออกก าลังสม่ าเสมอ 
         6..ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร.หลังจากถ่ายอุจจาระ   
 7..ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวสุขภาพ 
         8..ไม่ใช้ส่ิงของร่วมกับผู้ป่วย        
 9..ท าลายเช้ือโรคให้ถูก.วิธีก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์เช้ือโรค 
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         10..การควบคุมสุขาภิบาล.อาหาร.น้ าด่ืม.และน้ านม         
 11..จัดส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
         12..ให้ความรู้อุบัติเหตุและการป้องกัน         
 13..การจัดความปลอดภัยในทุกรูปแบบ 
         14..ออกกฎหมายบังคับเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
        การประเมินสุขภาพส่วนบุคคลของตนเองจะเป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้มี
สุขภาพดีท่ียั่งยืนตลอดไป.การประเมินสุขภาพส่วนบุคคลประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1..ความสะอาดส่วนบุคคล     
 2..การกินอาหารท่ีมีประโยชน์      
 3..การพักผ่อนให้เพียงพอ 
 4..การวางท่าทางท่ีถูกต้อง     
 5..การออกก าลังกายพอสมควร      
 6..การรู้จักรักษาความสะอาดของบ้านเรือนของตน 
 7..การท าจิตใจให้ผ่องใส       
 8..การรู้จักป้องกันอุบัติเหตุ           
 9..การควบคุมและหาทางป้องกันโรคติดต่อ 
 10..การตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสม่ าเสมอ   
 11..การสวมเส้ือผ้าและใช้ของใช้ท่ีสะอาด.และจัดเก็บให้เป็นระเบียบ 
 12..การมีความรู้เกี่ยวกับการท่ีจะรักษาสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง 
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บัตรภาพ 
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกพฤติกรรมท่ีเด็กในภาพควรปรับปรุงแล้วบันทึกผล  
 

พฤติกรรมที่ควรปรับปรุง ผลของการปรับปรุงพฤติกรรม 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงพฤติกรรม 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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ใบงานท่ี 2 
เรื่อง การดูรักษาความสะอาดร่างกายของฉัน 

 
ค าช้ีแจง ใหน้ักเรียนวางแผนการดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย เป็นเวลา 5 วัน แล้วเขียนในรูป
แผนผังความคิด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 
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กิจกรรมท่ี 2 
การแต่งกายดี 

 
1. ชื่อกิจกรรม การแต่งกายดี 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

 1..อธิบายการแต่งกายท่ีเหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ีได้  
 2..มีเจตคติท่ีดีต่อการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ี 
 3..เลือกสวมใส่เส้ือผ้า.และเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ีได้ด้วยตนเอง

  
3. แนวความคิด   

ในแต่ละวันเราต้องท ากิจกรรมมากมาย.การแต่งกายท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ท ากิจกรรมได้

สะดวก ดังนั้นเราจึงควรเลือกเส้ือผ้าท่ีน าไปใช้ให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ีต่างๆ 

4. ขั้นตอนกิจกรรม  
 4.1 ขั้นน า  

   1..ครูน าภาพการแต่งกายไปร่วมงานหรือไปในสถานท่ีต่างๆ.มาให้นักเรียนดูแล้วถาม
นักเรียนว่าการแต่งกายใน.ภาพเป็นอย่างไร      

   2..ครูถามค าถามกระตุ้นความคิดการแต่งกายจ าเป็นต้องแต่งให้เหมาะสมกับโอกาส      
และสถานท่ีท่ีจะไปหรือไม่.เพราะอะไร. 
 4.2 ขั้นกิจกรรม 
    1..ครูให้นักเรียนอาสาสมัคร 4.-.5 คน.ออกมาเล่าประสบการณ์การแต่งกายไปร่วมงาน
ต่างๆ เช่น งานวันเกิด งานแต่งงาน งานศพ ให้เพื่อนๆ.ฟัง 
    2..ครูต้ังค าถามเพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะการแต่งกายเมื่ออยู่บ้านกับการแต่งกาย
เมื่อไปโรงเรียนหรือร่วมงานต่างๆ 
    3..ครูอธิบายเกี่ยวกับการแต่งกายให้เหมาะกับโอกาสต่างๆ 

   4..ครูน าภาพสถานท่ีต่างๆ.ได้แก่.ภาพทะเล.ภาพสวนสัตว์.ภาพวัดหรือโบราณสถาน 
   5..นักเรียนพิจารณาภาพ.แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1) นักเรียนเห็นภาพแล้วนักเรียนชอบภาพไหนมากท่ีสุด 
 2) ถ้านักเรียนไปเท่ียวสถานท่ีในดังภาพ.นักเรียนจะแต่งกายอย่างไร.เพราะเหตุใด 

    6..ครูอธิบายวิธีการแต่งกายท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีและถูกต้องตามระเบียบให้นักเรียนฟัง 
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7..นักเรียนแบ่งกลุ่ม.3.-.4.คน.แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของการแต่งกาย           
ท่ีเหมาะสมกับโอกาส.และสถานท่ีต่างๆ.ตามท่ีครูก าหนด 

8..นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาพูดสรุปลักษณะการแต่งกาย 
9..นักเรียนปฏิบัติใบงานท่ี.1.เรื่อง.การแต่งกายของฉัน 

10..ให้นักเรียนดูภาพและเลือกชุดท่ีเหมาะสม  
11..นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตภาพการแต่งกายท่ีก าหนดให้แล้วบอกสถานท่ีท่ีควรไป 
12..นักเรียนปฏิบัติใบงานท่ี.1.เรื่อง.การแต่งกายท่ีเหมาะสม 
13..ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส.และสถานท่ีจาก

หนังสือ ผู้ปกครอง ผู้รู้ และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ 
4.3 ขั้นสรุป  

    1..ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการแต่งกายท่ีเหมาะสมกับโอกาส.และสถานท่ีต่างๆ 
    2..นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ตามประเด็นท่ีครูก าหนดให้.ดังนี้ 
 
5. สื่อที่ใช้  
 5.1 ภาพการการแต่งกายในโอกาสต่างๆ 
 5.2 ใบความรู้ เรื่อง การแต่งกาย 
 5.3 ใบงานท่ี 1 เรื่อง การแต่งกายของฉัน 
 5.4 ใบงานท่ี 2 เรื่อง การแต่งกายท่ีเหมาะสม 
 
6. ประเมินผล  
 6.1 การสังเกต  
  1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบค าถามของนักเรียน  

2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน  
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ใบความรู้ 
เรื่อง มารยาทในการการแต่งกาย 

 
 การแต่งกาย.เป็นเรื่องแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม.และยังส่อแสดง
อุปนิสัยใจคอ จิตใจ รสนิยม ตลอดจนการศึกษา.ฐานะของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี.ดังนั้นผู้ท่ีจะเข้า
สังคมใดๆ ก็ตามจ าต้องระมัดระวัง.เรื่องการแต่งกายเป็นขั้นแรก 
 หลักส าคัญเก่ียวกับการแต่งกาย มีอยู่ 3 ประการ คือ 
 1..ความสะอาด.เป็นเรื่องท่ีต้องเอาใจใส่ก่อนเป็นพิเศษเริ่มต้นด้วยเครื่องแต่งกาย.อันได้แก่ 
เส้ือผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่องประดับ กระเป๋า.เหล่านี้ต้องสะอาดหมดจด เครื่องส าอาง ถ้าจะใช้ก็ต้อง
ให้มีสีสันท่ีเหมาะสมพอควรและส่วนของร่างกายนั้นต้องให้สะอาดหมดจดทุกส่วนต้ังแต่ผม.ปาก.ฟัน 
หน้าตา.มือ.แขน.ล าตัว.ขาและเท้าตลอดจนเล็บมือเล็บเท้า 
 2..ความสุภาพเรียบร้อย.คือ.เครื่องแต่งกายนั้นอยู่ในสุภาพเรียบร้อยไม่รุ่มร่ามหรือรัดตัว
จนเกินไป.ไม่ใช้สีสันท่ีฉูดฉาด.ไม่เป็นเส้ือท่ีมีรูปแบบสมัยแตกต่างกับของผู้อื่นควรจะแต่งเข้าไปร่วมใน
สังคมนั้นๆ 
 3..ความถูกต้องกาลเทศะ.การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะเป็นเรื่องส าคัญมาก.ผู้มีมารยาทดี   
ย่อมต้องเอาใจใส่เรื่องนี้เป็นพิเศษ 
 การแต่งกายให้ถูกกาล.หมายถึง.การเลือกแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมกับเวลา.ยุคและสมัย
นิยมและการแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ.หมายถึง.กาลเลือกแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานท่ี        
ท่ีจะไปนั้น 
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง การแต่งกายของฉัน 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาส ารวจการแต่งกายของเพื่อนในช้ันเรียน และร่วมกนัสรุปเป็น
แผนการแต่งกายท่ีสะอาดเรียบร้อย.ถูกต้องตามระเบียบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การแต่งกายของฉัน 
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ใบงานท่ี 2 
เรื่อง การแต่งกายที่เหมาะสม 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรียนศึกษาค้นคว้าการแต่งกายท่ีเหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ีแล้ววาดภาพ 
การแต่งกายท่ีเหมาะสมในโอกาสต่างๆ.ท่ีนักเรียนชอบมา 1 ภาพ  
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กิจกรรมท่ี 3 
เด็กดีมีมารยาท 

 
1. ชื่อกิจกรรม เด็กดีมีมารยาท 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้นักเรียนบอกมารยาทไทยท่ีควรปฏิบัติได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนแสดงมรรยาทไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

3. แนวความคิด   
 การมีมารยาทเป็นเรื่องส าคัญของมนุษย์ท่ีอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน เป็นการแสดงความเคารพ
ให้เกียรติกัน คนไทยปัจจุบันมักเรียกตนเองว่า เป็นคนยุคใหม่ และชอบท าอะไรแบบง่ายๆ ถือความ
สะดวกสบายเป็นหลักพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในบางครั้งจึงกลายเป็นคนได้มารยาทไปโดยไม่ต้ังใจ 
การให้เรียนรู้มารยาทในสังคมจึงยังเป็นส่ิงส าคัญต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง 
 
4. ขั้นตอนกิจกรรม  
 4.1 ขั้นน า  
    น าเข้าสู่กิจกรรมโดยครูสนทนากับนักเรียนถึงความหมายของมารยาทไทยตามท่ีนักเรียน
เข้าใจ และนักเรียนเคยปฏิบัติตนหรือเคยเห็นผู้อื่นปฏิบัติตน.การแสดงมารยาทในสถานการณ์ต่างๆ 
    1. ครูให้นักเรียนดูภาพการแสดงมารยาทในสถานการณ์ต่างๆ 

4.2 ขั้นกิจกรรม 
    1. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง.เอกลักษณ์ของไทยท่ีเป็นท่ีประทับใจของชาวต่างชาติว่า  
มีอะไรบ้าง โดยให้นักเรียนยกตัวอย่าง และครูจดรวบรวมบนกระดาน เช่น 
  - การไหว้ - รอยยิ้ม - อาหารไทย - ประเพณีไทย - ความมีน้ าใจ 
     2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ส่ิงท่ีนักเรียนยกตัวอย่างล้วนแต่เป็นส่ิง ท่ีดีงามถือเป็น
เอกลักษณ์ของไทย โดยเฉพาะการไหว้ เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทยท่ีดีงามเป็นเอกลักษณ์
ส าคัญของไทย 
    3. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2 คน ออกมาสาธิตการไหว้บุคคลต่างๆท่ีฐานะแตกต่างกัน
ตามท่ีครูก าหนด แล้วให้เพื่อนนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูกล่าวชมเชยตัวแทน
นักเรียนท่ีกล้าแสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค์ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/จิตสาธารณะนักเรียน
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   4..ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง.มารยาทไทย.จากหนังสือเรียน.หรือหนังสือค้นคว้า
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม.แล้วสรุปสาระส าคัญจดลงในสมุด 
    5..ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เรื่อง มารยาทไทย 
     6..ครูคัดเลือกนักเรียนชายและหญิง.1.คู่.ออกมาสาธิตการแสดงมรรยาทไทยท่ีถูกต้องให้
เพื่อนดูท่ีหน้าช้ันเรียน.โดยครูคอยอธิบายวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องและสวยงามเพื่อเป็นแนวทางในการ
น าไปฝึกปฏิบัติ 
    7. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5.-.6 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติการแสดงมารยาทไทยท่ีถูกต้อง โดยครูคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
    8 ครูสอบถามถึงผลของการฝึกปฏิบัติการแสดงมารยาทไทย.แล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกมา
จับสลากล าดับหมายเลขการสาธิตมารยาทไทยท่ีหน้าช้ันเรียน 
    9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสาธิตมารยาทไทยท่ีหน้าช้ันเรียน ตามหมายเลขท่ีจับสลากได้ 
โดยครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 
    10. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนเรียนกลุ่มท่ีสามารถปฏิบัติได้ดี และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน
กลุ่มท่ีมีการปฏิบัติบกพร่อง เพื่อให้นักเรียนสามารถน าไปปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 11..ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลดีของการปฏิบัติตนตามมรรยาท
ไทยแล้วบันทึกผลการอภิปรายจดลงในสมุด 
     12..ครูให้นักเรียนท าใบงานท่ี.1.เรื่อง.มารยาทไทยในสถานการณ์ต่างๆ.เมื่อท าเสร็จแล้ว
น าส่งครูตรวจ 
     13. ครูให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในชีวิตประจ าวัน โดยให้นักเรียน
ส ารวจว่าได้ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยหรือไม่ และปฏิบัติอย่างไร  
    14. นักเรียนออกมาน าเสนอผลงานท่ีหน้าช้ันเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
 4.3 ขั้นสรุป  
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป โดยให้นักเรียนตระหนักเห็นความส าคัญของการมี      
มารยาทในสังคมในสถานการณ์และโอกาสต่างๆ  
   
5. สื่อที่ใช้  
 5.1 ภาพการแสดงมารยาทในโอกาสต่างๆ  
  5.2 ใบความรู้ เรื่อง มารยาทไทยในสถานการณ์ต่างๆ 
 5.3..ใบงานท่ี 1 เรื่อง การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในชีวิตประจ าวัน 
 5.4 ใบงานท่ี 2 เรื่อง มารยาทไทยในสถานการณ์ต่างๆ 
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6. ประเมินผล  
 6.1 การสังเกต  
  1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น และตอบค าถามของนักเรียน  

2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน  
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ใบความรู้ 
เรื่อง มารยาทไทยในสถานการณ์ต่างๆ 

 
มารยาทไทย 
        มารยาท.หมายถึง.กิริยา.วาจาท่ีสุภาพเรียบร้อย.ท่ีบุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบ   
แบบแผน.อันเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 มารยาทไทยครอบคลุมถึงกิริยา.วาจาต่างๆ เช่น การยืน.การเดิน.การนั่ง.การนอน.การรับของ
ส่งของ การท าความเคารพ การแสดงกิริยาอาการ การรับประทานอาหาร การให้และรับบริการ     
การทักทาย การสนทนา การใช้ค าพูด การฟัง การใช้เครื่องมือส่ือสาร รวมท้ังการประพฤติปฏิบัติ      
ในพิธีการต่าง ๆ 

1..มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ 
        การแสดงความเคารพ .เป็นวัฒนธรรมของผู้เจริญ เป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ท่ีมี
ความหมาย เช่น การเคารพนับถือ การทักทาย และยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมไทยอีกด้วย 
        1.1..การแสดงความเคารพด้วยการไหว้ 
                การไหว้แบบไทย เป็นการแสดงความเคารพตามระดับของบุคคล.โดยการประนมมือท้ัง
สอง ยกขึ้นจรดใบหน้า 
        การไหว้ 3 ระดับ 

ระดับ 1 การไหว้พระสงฆ์ ปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน ท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
วิธีไหว้ ยืนตรงค้อมตัวลงให้ต่ าพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้.นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างค้ิว.ปลายนิ้วชี้

แนบหน้าผาก 
ระดับ 2 การไหว้ผู้มีพระคุณ ผู้อาวุโส พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ครู.-.อาจารย์ 
        วิธีไหว้ ยืนตรงค้อมตัวน้อยกว่าการไหว้พระ.พร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ นิว้หัวแม่มือจรดปลายจมูก 
นิ้วชี้จรดหว่างค้ิว (มืออยู่ส่วนกลางใบหน้า) 
ระดับ 3 การไหว้บุคลท่ัวไป ผู้ท่ีเคารพนับถือ 
        วิธีไหว้ ยนืตรงค้อมตัวลงน้อยกว่าระดับการไหว้ผู้มีพระคุณ.พร้อมกับยกมือขึ้นไหว้.นิ้วหัวแม่มอื
อยู่ปลายคาง นิ้วชี้แนบปลายจมูก 
การไหว้บุคคลเสมอกัน 

การไหว้บุคคลเสมอกัน.กระท ากับผู้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน.และจะต้องปฏิบัติด้วยความ
สุภาพ 

วิธีไหว้ ท้ังผู้ชายผู้หญิงให้ยกมือไหว้พร้อมกัน.หรือเวลาใกล้เคียงกัน.ค้อมศีรษะเล็กน้อย         
ไม่ต้องค้อมตัว.ค่อยกลับเข้าสู่ท่าเดิมอย่างสงบ 
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การรับไหว้ 
        เมื่อผู้น้อยมาแสดงความเคารพด้วยการไหว้.ผู้ใหญ่ต้องไหว้ตอบ 
        วิธีรับไหว้ ประนมมือ กระพุ่มมือเล็กน้อย ให้ปลายนิ้วทั้งสองข้างชิดกัน ฝ่ามือประกบเสมอกัน
แนบระหว่างอก ปลายนิ้วเฉียงขึ้น ก้มศีรษะเล็กน้อย 
        1.2..การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การแสดงความเคารพด้วยการไหว้ 
                1.2.1.ศึกษาให้รู้และความเข้าใจของการไหว้.โอกาสท่ีจะแสดงความเคารพ.ตลอดจน   
การไหว้ท่ีถูกต้องเหมาะสม ตามระดับบุคคลและกาลเทศะ 
                1.2.2.น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน.ฝึก.และปฏิบัติการไหว้ให้ถูกต้อง 
                1.2.3.ร่วมกลุ่ม หรือจัดเป็นชุมรมอนุรักษ์การไหว้ขึ้นในสถานศึกษา 
                1.2.4.จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการแสดงความเคารพ.ด้วยการไหว้ขึ้นในรูปแบบต่างๆ.เช่น
รณรงค์ให้ความส าคัญต่อการไหว้.ด้วยการติดป้ายประกาศเชิญชวน.ภาพโปสเตอร์แสดงการไหว้ท่ี
ถูกต้อง จัดประกวดการไหว้.เชิญวิทยากรมาบรรยาย.และสาธิตการไหว้ท่ีถูกต้อง 
2..มารยาทในการสนทนา 
        การสนทนาเป็นการถ่ายทอด.แลกเปล่ียนความรู้ .ความรู้สึกความคิดเห็นระหว่างบุคคล       
กลุ่มบุคคล หรือในส่ิงท่ีสนใจร่วมกัน 
        การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการสนทนา.เพื่อให้การสนทนาเป็นไปในทิศทางท่ีดี      
สร้างมิตรภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการร่วมกัน 
        2.1.มารยาทในการแนะน าให้รู้จักกัน 
                2.1.1.แนะน าผู้ชายให้รู้จักผู้หญิง หากมีอาวุโสเท่าเทียมกัน 
                2.1.2.แนะน าผู้อาวุโสน้อยกว่าให้รู้จักผู้อาวุโสมากกว่า 
                2.1.3.แนะน าผู้มีต าแหน่งน้อยกว่าให้รู้จักผู้มีต าแหน่งสูงกว่า 
                2.1.4.แนะน าผู้มีอายุ.ยศ ต าแหน่งเสมอกัน จะแนะน าใครก่อนก็ได้ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงกับ
ผู้ชายต้องแนะน าผู้ชายให้รู้จักผู้หญิง 
        เมื่อแนะน าให้รู้จักกัน ผู้อาวุโสน้อยกว่า ต้องแสดงความเคารพด้วยการไหว้ .ส่วนผู้อาวุโส
มากกว่า จะต้องรับไหว้ หรือค้อมศีรษะ.เพื่อรับการแสดงความเคารพ 
        2.2.มารยาทในการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ 
                2.2.1.ควรพูดเฉพาะเรื่องท่ีจ าเป็นและไม่ใช้เวลานานเกินสมควร 
                2.2.2.ไม่ควรพูดคุยโทรศัพท์ในเวลาเรียน.ขณะขับรถ.ขณะรับประทานอาหาร.ขณะเข้า
ห้องน้ าหรืออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น 
                2.2.3.กรณีท่ีผู้อาวุโสน้อยกว่าโทรศัพท์ไปหาผู้ใหญ่ ต้องค านึงถึงเวลาท่ีเหมาะสม ควรใช้
ถ้อยค าสุภาพ น้ าเสียงนุ่มนวลน่าฟัง 
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                2.2.4.เมื่อรับโทรศัพท์.ควรเริ่มต้นทักทายด้วยค าว่า “สวัสดี” ครับ/ค่ะ 
                2.2.5.ถ้าต้องการจบบทสนทนาทางโทรศัพท์.ควรใช้วิธีการบอกอย่างนุ่มนวล.และสุภาพ 
        2.3.มารยาทในการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
                การสนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.ด้วยการพิมพ์ข้อความ.การส่งภาพ.เพื่อการสนทนา
ท่ีถูกต้อง ควรปฏิบัติดังนี้ 
                2.3.1.พิมพ์ข้อความด้วยภาษาท่ีสุภาพ 
                2.3.2.ไม่สนทนาหรือส่งภาพ (โพสต์) เรื่องเป็นความลับ เรื่องส่วนตัว เรื่องท่ีท าให้บุคคล
อื่นเสียหาย เรื่องท่ีสร้างความขัดแย้ง 
                2.3.3.ไม่สนทนานานเกินไป.เพราะอาจรบกวนเวลาส่วนตัวของผู้อื่น 
                2.3.4.ส่งข้อความขณะท่ีคู่สนทนาอยู่ในสถานะออนไลน์ 
                2.3.5.ก่อนส่งไฟล์ข้อมูลหรือรูปภาพควรแจ้งให้ผู้ติดต่อทราบ 
        2.4.การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทในการสนทนา 
                การอนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทในการสนทนาในระดับของนักเรียน.ควรปฏิบัติ.ดังนี ้
                2.4.1.ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้มีมารยาทในการสนทนาท่ีดี 
                2.4.2.ไม่ใช้ค าหยาบ.ค าท่ีไม่สุภาพ.ค าพูดส่อเสียด.ดูหมิ่นเหยียดหยาม 
                2.4.3.แสดงกิริยาวาจาท่าทางท่ีนุ่มนวล สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ 
                2.4.4.ไม่ใช้ค าพูด.ข้อความท่ีผิดเพี้ยนไปจากภาษาไทย.ในการสนทนาผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต และการสนทนาท่ัวไป 
                2.4.5.ระลึกเสมอว่า การสนทนาของนักเรียนนั้นเป็นการใช้ภาษาไทย.ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ การสนทนากัน.ต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจน.ท้ังตัวควบกล้ า.ตัว.ร.ตัว.ล.ให้สมกับท่ีเกิดมา
เป็นคนไทย 
                ส่ิงท่ีนักเรียนต้องค านึงถึงในเรื่องมารยาทในการสนทนาคือ.ส านวน.ส าเนียง.ภาษา.กิริยา
ท่าทางให้เหมาะสมกับความเป็นไทย 
3.มารยาทในการแต่งกาย 
        การแต่งกายเป็นส่ิงส าคัญต่อภาพลักษณ์และบุคลิกของบุคคล.เครื่องแต่งกายท่ีดีจะช่วย
เสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคคลให้งามสมวัย 
        ดังนั้น จึงต้องเรียนรู้วิธีการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ี เพื่อปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม 
        3.1.การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของการแต่งกาย การแต่งกายท่ีดีเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
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                3.1.1.การแต่งกายไปโรงเรียน.แต่งกายด้วยชุดถูกระเบียบ.เส้ือผ้าสะอาดเรียบร้อย 
เส้ือผ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
                3.1.2.การแต่งกายไปวัด แต่งกายด้วยชุดท่ีรัดกุม ไม่ควรสวมชุดท่ีมีสีฉูดฉาดจนเกินไป 
ควรใช้เส้ือผ้าท่ีเรียบง่าย สะอาด 
                3.1.3.การแต่งกายไปท่องเท่ียว.ควรสวมเส้ือผ้าท่ีเบาสบาย.ชุดท่ีสวมใส่ควรมีความ
คล่องตัว สวมชุดให้เหมาะกับกิจกรรม 
                3.1.4.การแต่งกายไปงานเล้ียง.แต่งกายให้เหมาะสมกับสถานท่ีจัดงาน ควรใช้เส้ือผ้าท่ีดูดี
เสริมบุคลิก สวมชุดท่ีเหมาะสมกับวัยของตน 
        3.2.การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกาย 
                ในปัจจุบัน การแต่งกายแบบสมัยนิยมมีอิทธิพลต่อเยาวชน จนท าให้หลงลืมวัฒนธรรม
การแต่งกายแบบไทยไปบ้าง และอาจส่งผลให้มารยาทการแต่งกายแบบไทยเลือนหายไป เพื่อให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การแต่งกาย.ท้ังในเรื่องของเอกลักษณ์ไทย และความมีระเบียบ
วินัยในการแต่งกาย ควรปฏิบัติดังนี้ 
                3.2.1.ตระหนักถึงคุณค่าของการแต่งกายแบบไทย.ในฐานะท่ีเป็นเอกลักษณ์ชาติ 
                3.2.2.แต่งกายถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของโรงเรียนและสังคม 
                3.2.3.เป็นแบบอย่างท่ีดีด้วยการแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้อง 
                3.2.4.สร้างส่ือสารสนเทศ.เพื่อรณรงค์ให้มีความตระหนักถึงการแต่งกายตามระเบียบ
แบบแผนของโรงเรียนและของสังคม 
                3.2.5.จัดกิจกรรมส่งเสริมความมีระเบียบในการแต่งกาย.การอนุรักษ์วัฒนธรรม        
การแต่งกาย และการแสดงผลงานการอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทย 
4..การมีสัมมาคารวะ 
        สัมมาคารวะ.เป็นคุณลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกทางกาย.วาจา.และใจ.ต่อบุคคลอื่น      
อย่างสุภาพ.อ่อนน้อม.เห็นคุณธรรมความดีของบุคคลอื่น.แล้วน ามาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน 
        4.1.การปฏิบัติตนของผู้มีสัมมาคารวะ.ปฏิบัติตนมีสัมมาคารวะ สามารถแสดงออกได้ทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ ดังนี้ 
                4.1.1.ทางกาย เป็นการพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์.ในสถานการณ์ต่างๆ 
                        4.1.1.1.แสดงความเคารพบุคคลต่างๆ.ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
                        4.1.1.2.มีกิริยามารยาทสุภาพ.อ่อนน้อม 
                        4.1.1.3.ปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆ.ด้วยความสุภาพ 
                4.1.2.ทางวาจา เป็นการใช้วาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน เหมาะสมตามกาลเทศะ 
                        4.1.2.1.ใช้ค าสุภาพ.ไม่ส่อเสียด.ดุดัน.กระโชกโฮกฮาก 
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                        4.1.2.2.พูดแต่ความสัตย์จริง.ไม่โกหก 
                        4.1.2.3.ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมแก่สถานะของแต่ละบุคคล 
                4.1.3.ทางใจ เป็นความรู้สึกนึกคิดในจิตใจท่ีมีต่อบุคคลรอบข้าง 
                        4.1.3.1.การคิดถึงด้านดีของบุคคลอื่น 
                        4.1.3.2.การรู้สึกเคารพบุคคลท่ีวัยสูงกว่าตน 
                        4.1.3.3.การส านึกในบุญคุณคน 
        4.2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นผูมี้สัมมาคารวะ 
                นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษา.ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน.ท้ังเรื่อง
มารยาทการแสดงความเคารพ.การสนทนา การแต่งกาย ล้วนเป็นองค์ประกอบของการมีสัมมาคารวะ 
ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทุกท่ี ดังนี้ 
                4.2.1.ท่ีโรงเรียน 
                        4.2.1.1.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น แต่งกายถูกต้อง เป็นต้น 
                        4.2.1.2.ใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพกับเพื่อนๆ ฝึกกล่าวค าว่าขอบคุณ และขอโทษให้ติด
เป็นนิสัย 
                        4.2.1.3.ไม่คุยเล่นหรือท างานอื่น.ขณะครูก าลังสอน 
                4.2.2.ท่ีบ้าน 
                        4.2.2.1.แสดงความเคารพต่อพ่อแม่.ญาติผู้ใหญ่อย่างสม่ าเสมอ 
                        4.2.2.2.ใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน.พูดจาด้วยใบหน้าท่ียิ้มแย้ม 
                        4.2.2.3.เมื่อเกิดขัดแย้งหรือมีความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกัน.ควรใช้วิธีรับฟังเหตุผลและ
ค่อยๆ อธิบายให้ฟัง 
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ใบงานท่ี 1 
การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในชีวิตประจ าวัน 

 
ค าชี้แจง นักเรียนส ารวจตนเองว่าในชีวิตประจ าวัน .ได้ปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทยหรือไม่       
และปฏิบัติอย่างไร.แล้วบันทึกข้อมูลตามความเป็นจริง.พร้อมบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตน      
ตามมารยาทไทย 
 

 

มารยาทไทย 
บันทึกผล 

วิธีการปฏิบัติ ผู้รับรอง ปฏิบัติ 
(✓) 

ไม่ปฏิบัติ 
(      ) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



123 

ใบงานท่ี 2 
เรื่อง มารยาทไทยในสถานการณ์ต่างๆ 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. เมื่อนักเรียนพบผู้ใหญ่ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. เมื่อผู้ใหญ่ให้ของขวัญแก่นักเรียน นักเรียนควรอย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ถ้าคุณยายพาไปท าบุญที่วัด นักเรียนควรจะแต่งกายอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ถ้านักเรียนต้องเดินถือของตามหลังคุณครู นักเรียนควรเดินอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


