
โรงเรียนบานตนปลองแดนเมือง
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง แหลงน้ําในทองถิ่นเรื่อง แหลงน้ําในทองถิ่นชุดที่ 1ชุดที่ 1

นายธัชชัย  นาระถี
ตําแหนงครู  วิทยฐานะชํานาญการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่อง น้ําและอากาศ

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู ได
ศึกษาเรียนรูและทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการ 
สามารถแกปญหานักเรียนที่เรียนรูชา โดยใหนักเรียนทํางานเปนกลุม นักเรียนไดชวยเหลือกัน 
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคใหกับนักเรียน

หวังเปนอยางยิ่งวาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง น้ําและอากาศ ชุดนี้จะ
เปนประโยชนตอครูและนักเรียนที่นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ธัชชัย  นาระถี

ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู ได
ศึกษาเรียนรูและทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการ 
สามารถแกปญหานักเรียนที่เรียนรูชา โดยใหนักเรียนทํางานเปนกลุม นักเรียนไดชวยเหลือกัน 
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคใหกับนักเรียน

หวังเปนอยางยิ่งวาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง น้ําและอากาศ ชุดนี้จะ
เปนประโยชนตอครูและนักเรียนที่นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ธัชชัย  นาระถี

คํานํา
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เรื่อง                                                                                                                  หนา

คํานํา 1
สารบัญ 2
คําช้ีแจง 3
คําแนะนําการใชชุดกิจกรรม 4
จุดประสงค 5
แนวคิด 5
ส่ือ / แหลงเรียนรู 5
เวลาท่ีใช 6
แบบทดสอบกอนเรียน 7
ใบความรูเรื่อง แหลงน้ําในทองถ่ิน 8
กิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง ชนิดของแหลงน้ํา 12
กิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง ประเภทของแหลงน้ํา 14
กิจกรรมท่ี 1.3 เรื่อง แผนผังความคิดแหลงน้ําในทองถ่ิน 17
แบบฝกหัดทายชุดกิจกรรมการเรียนรู 18
แบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี 1 เรื่อง แหลงน้ําในทองถ่ิน 19
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 20
เฉลยกิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง ชนิดของแหลงน้ํา 21
แนวคําตอบกิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง ประเภทของแหลงน้ํา 23
แนวคําตอบ คําถามหลังกิจกรรม 25
แนวคําตอบกิจกรรมท่ี 1.3 เรื่อง แผนผังความคิดแหลงน้ําในทองถ่ิน 26
เฉลยคําตอบแบบฝกหัดทายชุดกิจกรรมการเรียนรู 27
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 28
บรรณานุกรม 29
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เวลาท่ีใช 6
แบบทดสอบกอนเรียน 7
ใบความรูเรื่อง แหลงน้ําในทองถ่ิน 8
กิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง ชนิดของแหลงน้ํา 12
กิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง ประเภทของแหลงน้ํา 14
กิจกรรมท่ี 1.3 เรื่อง แผนผังความคิดแหลงน้ําในทองถ่ิน 17
แบบฝกหัดทายชุดกิจกรรมการเรียนรู 18
แบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี 1 เรื่อง แหลงน้ําในทองถ่ิน 19
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 20
เฉลยกิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง ชนิดของแหลงน้ํา 21
แนวคําตอบกิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง ประเภทของแหลงน้ํา 23
แนวคําตอบ คําถามหลังกิจกรรม 25
แนวคําตอบกิจกรรมท่ี 1.3 เรื่อง แผนผังความคิดแหลงน้ําในทองถ่ิน 26
เฉลยคําตอบแบบฝกหัดทายชุดกิจกรรมการเรียนรู 27
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 28
บรรณานุกรม 29

           

สารบัญ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง น้ํากับอากาศ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ประกอบดวย
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท้ังหมด 9 ชุด ดังนี้

ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 1 เรื่อง แหลงน้ําในทองถ่ิน
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 2 เรื่อง สมบัติบางประการของน้ํา ตอนท่ี 1
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 3 เรื่อง สมบัติบางประการของน้ํา ตอนท่ี 2
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 4 เรื่อง คุณภาพของน้ํา
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 5 เรื่อง การใชน้ําอยางประหยัด
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 6 เรื่อง อากาศรอบตัว
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 7 เรื่อง ความสําคัญของอากาศ
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 8 เรื่อง สมบัติของอากาศ
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 9 เรื่อง การเคล่ือนท่ีของอากาศ
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีนักเรียนจะไดศึกษาตอไปนี้ คือ ชุดกิจกรรมการ

เรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง น้ํากับอากาศ ชุดที่ 1 เร่ือง แหลงน้ําในทองถิ่น จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพ่ือเปน
การพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใหนักเรียนไดศึกษาและทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง โดยใช
กระบวนการกลุมในการสืบเสาะหาความรูตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยความซ่ือสัตยและตั้งใจ
ทํากิจกรรม เพ่ือใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ

ธัชชัย  นาระถี

ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง น้ํากับอากาศ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ประกอบดวย
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท้ังหมด 9 ชุด ดังนี้

ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 1 เรื่อง แหลงน้ําในทองถ่ิน
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 2 เรื่อง สมบัติบางประการของน้ํา ตอนท่ี 1
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 3 เรื่อง สมบัติบางประการของน้ํา ตอนท่ี 2
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 4 เรื่อง คุณภาพของน้ํา
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 5 เรื่อง การใชน้ําอยางประหยัด
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 6 เรื่อง อากาศรอบตัว
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 7 เรื่อง ความสําคัญของอากาศ
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 8 เรื่อง สมบัติของอากาศ
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 9 เรื่อง การเคล่ือนท่ีของอากาศ
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีนักเรียนจะไดศึกษาตอไปนี้ คือ ชุดกิจกรรมการ

เรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง น้ํากับอากาศ ชุดที่ 1 เร่ือง แหลงน้ําในทองถิ่น จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพ่ือเปน
การพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใหนักเรียนไดศึกษาและทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง โดยใช
กระบวนการกลุมในการสืบเสาะหาความรูตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยความซ่ือสัตยและตั้งใจ
ทํากิจกรรม เพ่ือใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ

ธัชชัย  นาระถี

คําช้ีแจงชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชุดท่ี 1 เรื่อง แหลงนํ้าในทองถิ่น
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1. นักเรียนศึกษาจุดประสงคการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู 
    วิทยาศาสตร  ชุดท่ี 1 เรื่อง  แหลงนํ้าในทองถิ่น
2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 5 ขอ โดยแบบทดสอบ
    เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ก ข ค และ ง 
    ใชเวลา 5 นาที
3. แบงกลุม กลุมละ 4-5 คน โดยจัดกลุมแบบคละความสามารถของ 
    นักเรียน ประกอบดวยนักเรียน เกง ปานกลางและออน ใหแตละ
    กลุมเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการของกลุม เพื่อแบง
    หนาท่ีความรับผิดชอบในกลุม
4. ดําเนินกิจกรรมตามลําดับกิจกรรมและฟงคําแนะนําจากครู
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1. สํารวจและบอกชนิดของแหลงน้ําได
2. คนหาและบอกประเภทของแหลงน้ําใน   
    ทองถิ่นได
3. มีวินัยในการทํางาน
4. มีความต้ังใจใฝเรียนรู
5. มีความมุงมั่นในการทํางาน

จุดประสงคการเรียนรู

6

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ชุดที่ 1 เร่ือง แหลงน้ําในทองถิ่น มีกิจกรรมให
นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ แหลงน้ําในธรรมชาติ แหลงน้ําในทองถิ่น  น้ําผิวดิน น้ําใต
ดิน  โดยใหนักเรียนรวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูและระดมความคิดเปนรายกลุมพรอม
ทั้งทําแบบฝกหัดทายชุดกิจกรรมการเรียนรู

แนวคิด
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5

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ชุดท่ี 1 เร่ือง แหลงนํ้าในทองถิ่น
    กิจกรรมท่ี 1.1 ชนิดของแหลงนํ้า
    กิจกรรมท่ี 1.2 ประเภทของแหลงนํ้า
    กิจกรรมท่ี 1.3 แผนผังความคิดแหลงนํ้าในทองถิ่น
    แบบฝกหัดทายชุดกิจกรรมการเรียนรู                                                                 
2. รูปภาพประเภทของแหลงนํ้า
3. แหลงนํ้าในทองถิ่น

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ชุดท่ี 1 เร่ือง แหลงนํ้าในทองถิ่น
    กิจกรรมท่ี 1.1 ชนิดของแหลงนํ้า
    กิจกรรมท่ี 1.2 ประเภทของแหลงนํ้า
    กิจกรรมท่ี 1.3 แผนผังความคิดแหลงนํ้าในทองถิ่น
    แบบฝกหัดทายชุดกิจกรรมการเรียนรู                                                                 
2. รูปภาพประเภทของแหลงนํ้า
3. แหลงนํ้าในทองถิ่น

เวลา 2 ช่ัวโมง

ส่ือ / แหลงเรียนรู

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



แบบทดสอบกอนเรียน
ชุดท่ี 1 เรื่อง แหลงนํ้าในทองถิ่น

คําช้ีแจง    1.แบบทดสอบปรนัยฉบับนี้มีทั้งหมด 5 ขอ ขอละ 1 คะแนน
                 2.ใหทําเครื่องหมายกากบาท x ทับตัวอักษร  ก  ข  ค  หรือ  ง   
                    ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

19

1. ขอใดเปนแหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
    ก.  คลอง
    ข.  บึง
    ค.  นํ้าตก
    ง.  เขื่อน
2. ขอใดไมใชนํ้าผิวดิน
    ก.  นํ้าทะเล
    ข.  แมนํ้า
    ค.  ลําธาร
    ง.  นํ้าบาดาล
3. “ฝาย” เปนแหลงนํ้าประเภทใด
    ก.  แหลงนํ้ามนุษยสรางขึ้น 
    ข.  แหลงนํ้าในดิน    
    ค.  แหลงนํ้าใตดิน
    ง.  แหลงนํ้าธรรมชาติ
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4. การออกสํารวจแหลงนํ้าแตละคร้ัง นักเรียนตองปฏิบัติตัวอยางไร
    ก. ทําตัวสบาย ๆ
    ข. ตองเตรียมสมุดคอยจดบันทึก
    ค. ไมตองเตรียมอะไร รอลอกเพื่อนเมื่อกลับถึงหองเรียน
    ง. ซื้อของกินใสกระเปาไวเยอะ ๆ
5. ถานักเรียนออกสํารวจแหลงนํ้า แลวเจอปญหาอุปสรรค นักเรียนควรทํา  
    อยางไร
    ก. ปลอยไวกอนรอทําวันหลัง
    ข. ใหเพื่อนทําแทน
    ค. ตองพยายามแกปญหาและทําจนสําเร็จ
    ง. รอผูใหญมาทําให

ไมยากเลยนะคะ
ขอใหโชคดีทุกคน
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นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติอยางหน่ึง ท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต  
ในแตละทองถิ่นจะมีจํานวนแหลงนํ้ามากนอยแตกตางกันตามสภาพแวดลอมใน
ทองถิ่น  แหลงนํ้าในทองถิ่นมีหลายลักษณะ เชน แมนํ้า  ลําคลอง  นํ้าตก  หวย  
หนอง  บึง  เปนตน  

นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติอยางหน่ึง ท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต  
ในแตละทองถิ่นจะมีจํานวนแหลงนํ้ามากนอยแตกตางกันตามสภาพแวดลอมใน
ทองถิ่น  แหลงนํ้าในทองถิ่นมีหลายลักษณะ เชน แมนํ้า  ลําคลอง  นํ้าตก  หวย  
หนอง  บึง  เปนตน  

ใบความรู
เรื่อง  แหลงน้ําในทองถิ่น

มาดูกันวาในทองถิ่นเรามี
แหลงนํ้าชนิดไหนบาง

แมน้ํา

ฝายทดน้ําหนอง

ลําธาร
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เพื่อนๆ คิดวาเรายังพบแหลง
นํ้าในทองถิ่นไดท่ีไหนอีก

คลอง

ทะเลสาบ

บอนํ้าบึง

อางเก็บนํ้า

นํ้าบาดาล
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ประเภทของแหลงน้ํา

1.แหลงนํ้าตามธรรมชาติ  เปนแหลงน้ําที่มีอยูหรือเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  
แบงเปน

          1.1 นํ้าผิวดิน หมายถึง น้ําที่อยูบนผิวของพ้ืนดิน ไดแก แมน้ํา หวย 
หนอง คลอง บึง ลําธาร ทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร  

 
         1.2 นํ้าใตดิน  หมายถึง น้ําทุกประเภทที่อยูใตดิน เปนแหลงน้ําที่เกิด
จากการสะสมของน้ําฝนที่ซึมผานชั้นดินและชั้นหิน ไดแก น้ําในดิน น้ําบาดาล 
น้ําในอากาศ

นอกจากจะมีแหลงน้ําที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแลว 
ยังจะมีแหลงน้ําไหนอีกนะ
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2. แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางข้ึน  เปนแหลงนํ้าท่ีเกิดจากมนุษยขุดดวยแรงคนหรือ
    ขุดเจาะลงไปดวยเคร่ืองจักร

          2.1 บอนํ้า

          

          2.2 อางเก็บนํ้า

 

      ผิวโลกประกอบดวยพื้นดิน 
1 ใน 4 สวน และพื้นนํ้า 3 ใน 4 
สวน ของพื้นผิวโลกท้ังหมด 
เปนนํ้าทะเล 97%  นํ้าจืด 3%
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ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................
ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................

กิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ชนิดของแหลงน้ํา

1.สํารวจและบอกชนิดของแหลงน้ําในทองถิ่นได
   2. มีวินัยในการทํางาน
   3. มีความต้ังใจใฝเรียนรู
   4. มีความมุงมั่นในการทํางาน

1.สํารวจและบอกชนิดของแหลงน้ําในทองถิ่นได
   2. มีวินัยในการทํางาน
   3. มีความต้ังใจใฝเรียนรู
   4. มีความมุงมั่นในการทํางาน

1. ใหนักเรียนนําชื่อของแหลงนํ้าในทองถิ่นตอไปน้ี ใสลงในชองวางใหถูกตอง
     (ขอละ 1 คะแนน)

บอนํ้า  คลอง  ลําธาร  ทะเล  หนอง  แมนํ้า  หวย  เขื่อน

จุดประสงค

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

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

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

..............................
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น้ําที่เราเห็นบนผิวโลก เชน น้ําทะเล 
แมน้ํา ลําธาร คลอง หนอง บึง และ
น้ําตก เรียกวา น้ําผิวดิน

น้ําผิวดินที่ซึมลงไปใตดินไปอยูตามช้ัน
ดินหรือตามโพรงของช้ันหิน เรียกวา 
น้ําใตดิน

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

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

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

..............................
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กิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง ประเภทของแหลงนํ้า

ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................
ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................

1.คนหาและบอกประเภทของแหลงน้ําในทองถิ่นได
   2. มีวินัยในการทํางาน
   3. มีความต้ังใจใฝเรียนรู
   4. มีความมุงมั่นในการทํางาน

1.คนหาและบอกประเภทของแหลงน้ําในทองถิ่นได
   2. มีวินัยในการทํางาน
   3. มีความต้ังใจใฝเรียนรู
   4. มีความมุงมั่นในการทํางาน

1. ใหนักเรียนคนหาและบอกแหลงนํ้าในทองถิ่น ตามรูปภาพท่ีครูกําหนดให 
     (ขอละ 1 คะแนน)

จุดประสงค

1.___________

2.___________

3.___________

4.___________

5.___________

6.___________

7.___________

8.___________
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1.___________

2.___________

3.___________

4.___________

5.___________

6.___________

7.___________

8.___________

2. ใหนักเรียนโยงเสนบอกแหลงนํ้าในทองถิ่นตอไปน้ี วาแหลงนํ้าใดเปนแหลงนํ้าท่ี
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือแหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น (ขอละ 1 คะแนน)

ทะเล

แมนํ้า

ลําธาร

หวย

หนอง

บึง

คลอง

เขื่อน

ทะเลสาบ

บอนํ้า

อางเก็บนํ้า

บอบาดาล

แหลงนํ้า
ธรรมชาติ

แหลงนํ้าท่ี
มนุษยสราง

...... ..
..
..
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คําถามหลังกิจกรรม

1.ใหนักเรียนบอกชื่อแหลงนํ้าในทองถิ่นท่ีใกลบาน มาอยางนอย 3 ชื่อ (3 คะแนน)
    .........................................................................................................................
    .........................................................................................................................

2.แหลงนํ้าใดท่ีมีปริมาณนํ้ามากท่ีสุด.................................................(1 คะแนน)

3.นักเรียนชื่นชอบแหลงนํ้าในทองถิ่นใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด (3 คะแนน)      
   ........................................................................................................................
   ........................................................................................................................
   ...........................................................................................................

ดีจังใกลบานเราก็มีแหลงน้ําอยู
หลายชนิด
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กิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง แผนผังความคิด                      
แหลงน้ําในทองถิ่น 

ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................
ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................

1.สํารวจแหลงน้ําในทองถิ่น
2.เขียนแผนผังความคิดและบอกแหลงน้ําในทองถิ่นได
3. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน
4. นักเรียนมีความต้ังใจใฝเรียนรู
5. มีความมุงมั่นในการทํางาน

ใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมรวมกันดังน้ี (10 คะแนน)
    1.ใหแตละกลุมรวมกันเขียนแผนผังความคิด
    2.ตกแตงใหสวยงาม
    3.ใหนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

แหลงน้ํา
ในทองถิ่น
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แบบฝกหัดทายชุดกิจกรรม

ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................
ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................

ใหนักเรียนคิดวิเคราะหและเขียนคําตอบใหถูกตอง

1.ใหนักเรียนจําแนกประเภทของแหลงน้ําในทองถิ่นตอไปนี้ใหถูกตอง (5 คะแนน)1.ใหนักเรียนจําแนกประเภทของแหลงน้ําในทองถิ่นตอไปนี้ใหถูกตอง (5 คะแนน)

1.บอนํ้า  2.แมนํ้า  3.ทะเล  4.อางเก็บนํ้า  5.บึง  6.คลอง  7.หวย  
8.ลําธาร  9.ทะเลสาบ  10.บอบาดาล  11.มหาสมุทร  

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

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

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

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

2.เขื่อน เปนแหลงน้ําในทองถิ่นประเภทใด (2 คะแนน)2.เขื่อน เปนแหลงน้ําในทองถิ่นประเภทใด (2 คะแนน)
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

3.ใหนักเรียนทําเครื่องหมายถูก ในขอที่เปนแหลงน้ําผิวดิน มาใหถูกตอง (3 คะแนน)3.ใหนักเรียนทําเครื่องหมายถูก ในขอที่เปนแหลงน้ําผิวดิน มาใหถูกตอง (3 คะแนน)
ทะเล   คลอง   บอน้ํา   หนองน้ํา   น้ําบาดาล   มหาสมุทรทะเล   คลอง   บอน้ํา   หนองน้ํา   น้ําบาดาล   มหาสมุทร
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดท่ี 1 เรื่อง แหลงนํ้าในทองถิ่น

คําช้ีแจง    1.แบบทดสอบปรนัยฉบับนี้มีทั้งหมด 5 ขอ ขอละ 1 คะแนน
                 2.ใหทําเครื่องหมายกากบาท x ทับตัวอักษร  ก  ข  ค  หรือ  ง   
                    ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

19

1. ขอใดไมใชนํ้าผิวดิน
    ก.  นํ้าทะเล
    ข.  แมนํ้า
    ค.  ลําธาร
    ง.  นํ้าบาดาล
2. ขอใดเปนแหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
    ก.  คลอง
    ข.  บึง
    ค.  นํ้าตก
    ง.  เขื่อน
3. “ฝาย” เปนแหลงนํ้าประเภทใด
    ก.  แหลงนํ้ามนุษยสรางขึ้น 
    ข.  แหลงนํ้าในดิน    
    ค.  แหลงนํ้าใตดิน
    ง.  แหลงนํ้าธรรมชาติ
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4. การออกสํารวจแหลงนํ้าแตละคร้ัง นักเรียนตองปฏิบัติตัวอยางไร
    ก. ทําตัวสบาย ๆ
    ข. ตองเตรียมสมุดคอยจดบันทึก
    ค. ไมตองเตรียมอะไร รอลอกเพื่อนเมื่อกลับถึงหองเรียน
    ง. ซื้อของกินใสกระเปาไวเยอะ ๆ
5. ถานักเรียนออกสํารวจแหลงนํ้า แลวเจอปญหาอุปสรรค นักเรียนควรทํา  
    อยางไร
    ก. ปลอยไวกอนรอทําวันหลัง
    ข. ใหเพื่อนทําแทน
    ค. ตองพยายามแกปญหาและทําจนสําเร็จ
    ง. รอผูใหญมาทําให

ไมยากเลยนะคะ
ขอใหโชคดีทุกคน
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดท่ี 1 เร่ือง แหลงนํ้าในทองถิ่น

20

ขอท่ี คําตอบท่ีถูกตอง
1 ง
2 ง
3 ก
4 ข
5 ค
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ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................
ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................

เฉลยคําตอบกิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง ชนิดของแหลงนํ้า

1.สํารวจและบอกชนิดของแหลงน้ําในทองถิ่นได
   2. มีวินัยในการทํางาน
   3. มีความต้ังใจใฝเรียนรู
   4. มีความมุงมั่นในการทํางาน

1.สํารวจและบอกชนิดของแหลงน้ําในทองถิ่นได
   2. มีวินัยในการทํางาน
   3. มีความต้ังใจใฝเรียนรู
   4. มีความมุงมั่นในการทํางาน

1. ใหนักเรียนนําชื่อของแหลงนํ้าในทองถิ่นตอไปน้ีใสลงใน  
    ชองวางใหถูกตอง

บอนํ้า  คลอง  ลําธาร  ทะเล  หนอง  แมนํ้า  หวย  เขื่อน

จุดประสงค

........ทะเล.........

........หนอง.........

........คลอง.........

........ลําธาร........
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นํ้าท่ีเราเห็นบนผิวโลก เชน นํ้า
ทะเล แมนํ้า ลําธาร คลอง หนอง 
บึง และนํ้าตก เรียกวา นํ้าผิวดิน

นํ้าผิวดินท่ีซึมลงไปใตดินไปอยู
ตามชั้นดินหรือตามโพรงของชั้น
หิน เรียกวา นํ้าใตดิน

........เขื่อน.........

.........บอนํ้า..........

.........แมนํ้า........

........หวย...........
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แนวคําตอบกิจกรรมที่ 1.2 เร่ือง ประเภทของแหลงน้ํา

ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................
ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................

1.คนหาและบอกประเภทของแหลงน้ําในทองถิ่นได
   2. มีวินัยในการทํางาน
   3. มีความต้ังใจใฝเรียนรู
   4. มีความมุงมั่นในการทํางาน

1.คนหาและบอกประเภทของแหลงน้ําในทองถิ่นได
   2. มีวินัยในการทํางาน
   3. มีความต้ังใจใฝเรียนรู
   4. มีความมุงมั่นในการทํางาน

จุดประสงค

1.___________

2.___________

3.___________

4.___________

5.___________

6.___________

7.___________

8.___________
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1. ใหนักเรียนคนหาและบอกแหลงนํ้าในทองถิ่น ตามรูปภาพท่ีครูกําหนดให 
     (ขอละ 1 คะแนน)

แหลงน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



1.___________

2.___________

3.___________

4.___________

5.___________

6.___________

7.___________

8.___________

2. ใหนักเรียนโยงเสนบอกแหลงนํ้าในทองถิ่นตอไปน้ี วาแหลงนํ้าใด
เปนแหลงนํ้าท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือแหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น

ทะเล

แมนํ้า

ลําธาร

หวย

หนอง

บึง

คลอง

เขื่อน

ทะเลสาบ

บอนํ้า

อางเก็บนํ้า

บอบาดาล

แหลงนํ้า
ธรรมชาติ

แหลงนํ้าท่ี
มนุษยสราง

...... ..
..
..
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แนวคําตอบคําถามหลังกิจกรรม

1.ใหนักเรียนบอกชื่อแหลงนํ้าในทองถิ่นท่ีใกลบาน มาอยางนอย 3 ชื่อ
    แมนํ้า  หวย  หนอง  บึง  เขื่อน  บอนํ้า                                                          .

2.ประเภทของแหลงนํ้าใดท่ีมีปริมาณนํ้ามากท่ีสุด 
   แหลงนํ้าท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ                                                               .

3.นักเรียนชื่นชอบแหลงนํ้าในทองถิ่นใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด      
   แมนํ้า  เพราะเปนแหลงนํ้าท่ีสามารถใชทําการเกษตร เชน เราสามารถ

นํานํ้ามาใชทํานาในชวงหนาแลงได                                                              . 

ดีจังใกลบานเราก็มีแหลงน้ําอยู
หลายชนิด
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แนวคําตอบกิจกรรมท่ี 1.3 เรื่อง แผนผังความคิด                      
แหลงนํ้าในทองถิ่น 

ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................
ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................

1.เขียนแผนผังความคิดและบอกแหลงนํ้าในทองถิ่นได
2.มีวินัย มีความมุงมั่นในการทํางาน

ใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมรวมกันดังน้ี
1.ใหแตละกลุมรวมกันเขียนแผนผังความคิด
2.ตกแตงใหสวยงาม
3.ใหนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

แหลงนํ้าใน
ทองถิ่น

ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอน
แหลงน้ําตาม

ธรรมชาติ

แหลงน้ํา
มนุษยสราง

ขึ้น

แมน้ํา

คลอง
ทะเล

หวย

หนอง บึง บอน้ํา

บอ
บาดาล

ฝาย

เขื่อน
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เฉลยคําตอบแบบฝกหัดทายชุดกิจกรรม

ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................
ช่ือ............................................นามสกุล.........................................เลขท่ี.....................
กลุมท่ี..............................วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ......................

ใหนักเรียนคิดวิเคราะหและเขียนคําตอบใหถูกตอง

1.ใหนักเรียนจําแนกประเภทของแหลงน้ําในทองถิ่นตอไปนี้ใหถูกตอง (5 คะแนน)1.ใหนักเรียนจําแนกประเภทของแหลงน้ําในทองถิ่นตอไปนี้ใหถูกตอง (5 คะแนน)

1.บอนํ้า  2.แมนํ้า  3.ทะเล  4.อางเก็บนํ้า  5.บึง  6.คลอง  7.หวย  
8.ลําธาร  9.ทะเลสาบ  10.บอบาดาล  11.มหาสมุทร  

.                                                                                        .
แหลงนํ้าตามธรรมชาติ ไดแก แมนํ้า ทะเล บึง คลอง หวย 
ลําธาร ทะเลสาบ มหาสมุทร                                                      .
แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางข้ึน ไดแก บอนํ้า อางเก็บนํ้า บอบาดาล  .

2.เขื่อน เปนแหลงน้ําในทองถิ่นประเภทใด (2 คะแนน)2.เขื่อน เปนแหลงน้ําในทองถิ่นประเภทใด (2 คะแนน)
.                                                                                        .
ประเภทแหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น                                             .
.                                                                                                  .

3.ใหนักเรียนทําเครื่องหมายถูก ในขอที่เปนแหลงน้ําผิวดิน มาใหถูกตอง (3 คะแนน)3.ใหนักเรียนทําเครื่องหมายถูก ในขอที่เปนแหลงน้ําผิวดิน มาใหถูกตอง (3 คะแนน)
ทะเล   คลอง   บอน้ํา   หนองน้ํา   น้ําบาดาล   มหาสมุทรทะเล   คลอง   บอน้ํา   หนองน้ํา   น้ําบาดาล   มหาสมุทร
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดท่ี 1 เรื่อง แหลงนํ้าในทองถิ่น
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ขอท่ี คําตอบท่ีถูกตอง
1 ง
2 ง
3 ก
4 ข
5 ค
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