
 
 
 

ใบงานที่ 1 
 กิจกรรมที่ 8 แหล่งเรียนรู้ เรื่อง  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท ากระยาสารท 

ฐานที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมากระยาสารท 
 

ชื่อ......................................................................................................................... ....ชั้น.............เลขที่................. 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ ด้วยลำยมือสวยงำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 

1. กระยำสำรทคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. กระยำสำรทมีควำมเป็นมำอย่ำงไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ท ำไมต้องกวนกระยำสำรทในช่วงเดือนตุลำคมของทุกปี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 



 

ใบงานที่ 2 
 กิจกรรมที่ 8 แหล่งเรียนรู้ เรื่อง  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท ากระยาสารท 

ฐานที่ 2 เรื่อง ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับกระยาสารท 
 

ชื่อ......................................................................................................................... ....ชั้น.............เลขที่................. 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ ด้วยลำยมือสวยงำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วันสำรทไทย ตรงกับวันแรม เดือนอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ในภำคใต้ มีประเพณีที่เก่ียวข้องกับกระยำสำรท ซึ่งมีชื่อเรียก 4 อย่ำง คือ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งระยะเวลำของประเพณีกำรท ำบุญออกไปเป็น 2 ระยะ คือระยะอะไรบ้ำง 
ให้อธิบำยพอสังเขป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ในภำคเหนือ จะท ำกระยำสำรทในช่วงเวลำใดของแต่ละปี  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 

ใบงาน 



 

ใบงานที่ 3 
 กิจกรรมที่ 8 แหล่งเรียนรู้ เรื่อง  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท ากระยาสารท 

ฐานที่ 3 เรื่อง ข้ันตอนการท ากระยาสารท 
 

ชื่อ......................................................................................................................... ....ชั้น.............เลขที่................. 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ ด้วยลำยมือสวยงำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. วัตถุดิบในกำรท ำกระยำสำรท มีอะไรบ้ำง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ขั้นตอนในกำรเตรียมวัตถุดิบมีอะไรบ้ำง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. อธิบำยวิธีท ำกระยำสำรทตำมเข้ำใจของนักเรียนพอสังเขป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.......................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 

ใบงาน 



ใบงานที่ 4 
 กิจกรรมที่ 8 แหล่งเรียนรู้ เรื่อง  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท ากระยาสารท 

ฐานที่ 4 เรื่อง คุณค่าของธัญพืชในกระยาสารท 
 

ชื่อ......................................................................................................................... ....ชั้น.............เลขที่................. 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนอธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับคุณค่ำของธัญพืชในกระยำสำรท และเขียนด้วยลำยมือสวยงำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบงาน 

1. ถั่วลิสงมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยอย่ำงไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. งำขำวมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยอย่ำงไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ข้ำวเม่ำมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยอย่ำงไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................... .......................... 
 
 



แบบทดสอบก่อน – หลังการจัดกิจกรรม 
แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท ากระยาสารท 

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 
ค าสั่ง ให้นักเรียนและผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตอบค ำถำมจำกตัวเลือกที่ก ำหนดให้ ให้ถูกต้องเพียงค ำตอบเดียว 
1. ขนมท่ีชำวบ้ำนนิยมท ำขึ้นในประเพณีวันสำรทไทยคือ   
 ก. ข้ำวเหนียวแก้ว 
 ข.  ข้ำวต้มผัด 

ค. กระยำสำรท 
ง. ขนมเทียน 

2. ค ำว่ำ “กระยำ” มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 
 ก. สิ่งของ, เครื่องกิน 
 ข. สิ่งที่ใช้แก้หรือป้องกันโรค หรือบ ำรุงร่ำงกำย 
 ค. จุดสีน้ ำตำลขนำดเล็ก 
 ง. ท ำให้หำยรั่ว, อุดไม่ให้รั่ว. 
3. ค ำว่ำ “สำรท” มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 
 ก. วักน้ ำหรือตักน้ ำซัดออกไปโดยแรง 

ข. เทศกำลท ำบุญในวันสิ้นเดือน ๑๐ โดยน ำพืชพรรณธัญญำหำรแรกเก็บเก่ียวมำปรุงข้ำวทิพย์ และ
ข้ำวมธุปำยำสถวำยพระสงฆ์ เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญำติท่ีล่วงลับไปแล้ว 

ค. เสื่อที่ทอหรือต่ ำด้วยกกหรือปอกล้วย 
 ง. ระบบวิชำควำมรู้ มักใช้ประกอบหลังค ำอ่ืน 
4. ค ำว่ำ “สำรท” ตรงกับฤดูกำลใดในประเทศอินเดีย  
 ก. ฤดูร้อน 
 ข. ฤดูฝน 
 ค. ฤดูใบไม้ผลิ 

ง. ฤดูใบไม้ร่วง 
5. วันสำรทไทย ตรงกับ 
 ก. วันขึ้น15 ค่ ำ เดือน 8 
 ข. วันขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 11 

ค. วันแรม 15 ค่ ำ เดือน 10 
ง. วันแรม 8 ค่ ำ เดือน 6 

6. ประเพณวีันสำรทไทยมีมำตั้งแต่สมัย  
ก. สมัยกรุงสุโขทัย 
ข. สมัยรัตนโกสินทร์ 
ค. สมัยธนบุรี 
ง. สมัยอยุธยำ 

7. เพรำะเหตุใดต้องท ำบุญด้วยขนมกระยำสำรทในประเพณีสำรทไทย 
 ก. เพื่อขอขมำพระแม่คงคำ 
 ข. เพ่ืออ้อนวอนขอฝน ซึ่งจัดท ำข้ึนในปีใดที่ท้องถิ่นแห่งแล้งฝน 



ค. ถวำยเป็นพระพุทธบูชำพระภิกษุสงฆ์ เพ่ือจุดเพิ่มแสงสว่ำงในกำรกำรศึกษำพระธรรมวินัยและ  
ปฏิบัติกิจวัตรต่ำง ๆ 
ง. เพ่ือบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญำติผู้ล่วงลับไปแล้ว 

8. ข้อใดไม่ใช่ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับกระยำสำรทในภำคใต้ 
 ก. ประเพณีท ำบุญเดือนสิบ 
 ข. ประเพณีท ำบุญวันสำรท 
 ค. ประเพณีแห่นำงแมว 

ง. ประเพณีรับส่งตำยำย 
9. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งระยะเวลำของประเพณีกำรท ำบุญออกไปเป็นกีร่ะยะ 
 ก. 1 ระยะ 

ข. 2 ระยะ 
ค. 3 ระยะ 
ง. 4 ระยะ 

10. ข้ำวที่ยังมีเปลือกอ่อน ๆ เมล็ดยังไม่แก่ เอำมำคั่วแล้วต ำให้เป็นเมล็ดข้ำวแบน ๆ เรียกว่ำ  
 ก. ข้ำวแต๋น 
 ข. ข้ำวซอย 

ค. ข้ำวเม่ำ 
ง. ข้ำวเปิ๊บ 

11. ถั่วชนิดใดที่นิยมน ำมำเป็นวัตถุดิบในกำรท ำกระยำสำรท 
 ก. ถั่วสิสง 
 ข. ถั่วเขียว 
 ค. ถั่วปำกอ้ำ 
 ง. ถั่วแระ 
12. น้ ำกะทิที่ผสมแล้วก่อนน ำลงกระทะมีส่วนผสมอะไรบ้ำง 
 ก. แบะแซ น้ ำตำลทรำย นมข้น น้ ำตำลมะพร้ำว 
 ข. น้ ำตำลมะพร้ำว น้ ำมะนำว แบะแซ น้ ำตำลทรำย 
 ค. น้ ำตำลทรำย ถั่วลิสง งำขำว ข้ำวเม่ำ 

ง. น้ ำมะนำว น้ ำตำลมะพร้ำว น้ ำตำลทรำย นมข้น 
13. กำรเค้ียวน้ ำกะทิใช้ให้งวดต้องใช้ระยะเวลำกี่ชั่วโมงและใช้ไฟระดับใด 
 ก. 3 ชั่วโมง ไฟอ่อน 
 ข. 4 ชั่วโมง ไฟแรง 
 ค. 3 ชั่วโมง ไฟแรง 

ง. 4 ชั่วโมง ไฟอ่อน 
14. สูตรกำรท ำกระยำสำรทของป้ำสมจิตรจึงใส่น้ ำมะนำวลงไป 
 ก. เพื่อเพ่ิมควำมกลมกล่อม 
 ข. เพ่ือเพ่ิมควำมกรอบ 
 ค. เพ่ือยืดระยะเวลำในกำรเก็บ 
 ง. เพ่ือไม่ท ำให้กระยำสำรทติดถุง 



15.  ผลไม้ชนิดใดที่คนนิยมรับประทำนกับกระยำสำรท 
 ก. กล้วยไข่ 
 ข. ทุเรียน 
 ค. ชมพู่ 
 ง. ลิ้นจี ่
16. “ถั่วลิสง” มีสรรพคุณด้ำนสุขภำพอย่ำงไร 

ก. ลดระดับคอเลสเตอรอล 
ข. บรรเทำอำกำรปวด ท้องผูก 
ค. รักษำผมร่วง 
ง. บ ำรุงหัวใจ 

17. ธัญพืชชนิดใดดีต่อระบบประสำทและสมอง 
 ก. ข้ำวเม่ำ 
 ข. ถั่วลิสง 
 ค. งำขำว 
 ง. งำด ำ 
18. ข้อใดไม่ใช่สรรพคุณด้ำนสุขภำพของ “งำขำว” 

ก. รักษำผมร่วง 
ข. ต้ำนมะเร็ง 
ค. บรรเทำอำกำรปวด ท้องผูก 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 

19. เพรำะเหตุใดถึงใส่แบะแซในกระยำสำรท 
 ก. เพื่อเพ่ิมควำมกรอบ 
 ข. เพ่ือเพ่ิมควำมหอม 
 ค. เพ่ือให้ขนมจับตัวกัน 
 ง. เพ่ือยืดอำยุของกระยำสำรท 
20. ถ้ำไม่มีแบะแซจะใช้วัตถุดิบใด 
 ก. แป้งข้ำวโพด 
 ข. น้ ำผึ้ง 
 ค. น้ ำตำลกรวด 
 ง. น้ ำเชื่อม  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ................... ครั้งที่ .............. 

ชื่อ................................................................................................................. เลขท่ี ................ ชั้น ........... 
โรงเรียน..................................................................... กลุ่มโรงเรียน ................................. .......................... 

 
1.การอ่านออกเสียง 
 

ค าชี้แจง   ทดสอบกำรอ่ำนของนักเรียน โดยให้นักเรียนอ่ำนคนละ 5 นำที (หมดเวลำให้หยุด) 
ครูให้อ่ำนเฉพำะค ำท่ีก ำหนด 25 ค ำ ๆ ละ 1 คะแนน (อ่ำนถูกต้องให้ 1 คะแนน อ่ำนไม่ถูกต้องให้ 0 คะแนน)  
 

ก าหนด 25 ค า ๆ ละ 1 คะแนน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) คะแนนที่ได ้
กระยำสำรท แบะแซ พรำหมณ์ ออกรวง เกษตรกรรม  

 
…………………………. 

คะแนน 

บรรลุธรรม อุดมสมบูรณ์ กรุงรำชคฤห์ อุทิศส่วนกุศล ตระเตรียม 
เจริญงอกงำม ศำสนำพรำหมณ์ พระรำชนิพนธ์ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ข้ำวเม่ำ 

จุลกำล ข้ำวมธุปำยำส ชิงเปรต นักขัตฤกษ์ สวนศิวำลัย 
พืชพันธุ์ธัญญำหำร ปรโลก ผลิตภัณฑ์ ออกรวง บรรพชน 

 
 
2. การจับใจความส าคัญเรื่องท่ีอ่าน 
 

ค าชี้แจง ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนตอบค ำถำมปำกเปล่ำ คนละ 1 – 2 ข้อ และบันทึกผลกำรตอบค ำถำม 
ตลอดจนให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรอ่ำนต่อไป และมอบหมำยให้นักเรียนค้นหำค ำตอบให้
ครบทุกค ำถำม 

 
 
 

 
 
 
บันทึกผลการตอบค าถามและข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
.............................................................................................. ................................................................................ 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 
 
 
. 

ค าถามการอ่านจับใจความส าคัญ 
1. ประวัติควำมเป็นมำของกระยำสำรท  2. ประเพณีที่เก่ียวข้องกับกระยำสำรท 
3. วัตถุดิบในกำรท ำกระยำสำรท   4. ขั้นตอนกำรท ำกระยำสำรท 
5. คุณค่ำของธัญพืชในกระยำสำรท 

บันทึกความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย 



 
 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ................... ครั้งที่ .............. 

 
ชื่อ................................................................................................ ................. เลขท่ี ................ ชั้น ........... 
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1. การอ่านออกเสียง 
 

ค าชี้แจง ทดสอบกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของเรียน 
ครูให้อ่ำนเฉพำะค ำท่ีก ำหนด 10 ค ำ ๆ ละ 1 คะแนน (อ่ำนถูกต้องให้ 1 คะแนน อ่ำนไม่ถูกต้องให้ 0 คะแนน)  

*สีฟ้า แทนพยัญชนะ  *สีแดง แทนสระ 
*สีเทา แทนพยัญชนะและสระท่ีไม่อ่านออกเสียง 
 

ค าที่ ค าศัพท ์ คะแนนที่ได ้
1. local  wisdom       

 
 
 
 

........................................
คะแนน 

2. t r ad i t ion  
3. anc ient  
4. make  mer i t  
5. sesame 
6. pounded  un r i pe  r i c e  
7. pa lm  suga r  
8. condensed milk 
9. i ng red ient  
10. s t i r  
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1.การอ่านออกเสียง 
 
ค าชี้แจง ทดสอบกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของเรียน 
ครูให้อ่ำนเฉพำะค ำท่ีก ำหนด 10 ค ำ ๆ ละ 1 คะแนน (อ่ำนถูกต้องให้ 1 คะแนน อ่ำนไม่ถูกต้องให้ 0 คะแนน)  

*สีฟ้า แทนพยัญชนะ  *สีแดง แทนสระ 
*สีเทา แทนพยัญชนะและสระท่ีไม่อ่านออกเสียง 
 

ค าที่ ค าศัพท์ อ่านว่า ความหมาย คะแนน 
1. local  wisdom  (โลเคิลวิสเดิม) ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
2. t r ad i t ion  (ทระดิชเชิน) ประเพณ ี  
3. anc ient  (เอนเชินท์) โบรำณ  
4. make  mer i t  (เมค เมริท) ท ำบุญ  
5. sesame (เซสซะมิ) งำขำว  
6. pounded  un r i pe  r i c e  (เพำนฺดฺ อันไรพ์ ไรซฺ) ข้ำวเม่ำ  
7. pa lm  suga r  (พำล์ม ชุกเกอะ) น้ ำตำลมะพร้ำว  
8. condensed milk (คอนเดนซ. มิลค์) นมข้น  
9. i ng red ient  (อินกรีเดียนทฺ) ส่วนผสม  
 
 

10. 

s t i r  (สเทอ) กวน  
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1. การคิดค านวณ 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเติมค ำตอบให้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน ให้เวลำ  20 นำที  

ที ่ โจทย์ปัญหา ค าตอบ คะแนน 
1 ป้ำสมจิตรไปตลำด ซื้อข้ำวเม่ำ 2.5  กก. รำคำกก. ละ 80 บำท และซื้อถั่วลิสง 3.4  

กก. กกละ 120 บำท ป้ำสมจิตรให้เงินแม่ค้ำธนบัตรหนึ่งพันบำท ป้ำสมติตรจะได้รับ
เงินทอนกี่บำท 

 
 

2 ป้ำสมจิตรเริ่มกวนกระยำสำรท เวลำ 08.00 น. กวนเสร็จ 13.30 น. แพ็คใส่ถุงเป็น
เวลำ  2 ชม. ป้ำสมจิตรใช้เวลำท ำกระยำสำรทกี่ชั่วโมง 

 
 

3 ในกำรท ำกระยำสำรทป้ำสมจิตรใส่ส่วนผสมน้ ำกระทิ 1/4 ของกระทะ เติมน้ ำเปล่ำ
อีก 4/5 ของกระทะ ขณะนี้มีน้ ำอยู่ในกระทะคิดเป็นเศษส่วนเท่ำใด 

 
 

4 ในกำรท ำกระยำสำรทสูตรเด็ดของป้ำสมจิตรจะใส่น้ ำมะนำว 3/4 ของขวด เท
ออกมำผสมกับส่วนผสม 2/7 ของขวด เหลือน้ ำมะนำวเป็นเศษส่วนเท่ำใดของขวด 

 
 

5 บ้ำนป้ำสมจิตรอยู่ห่ำงจำกโรงเรียน 100 ม. บ้ำนพลอยอยู่ห่ำงโรงเรียน 3 กม. พลอย
ต้องกำรไปเรียนรู้กำรท ำกระยำสำรทกับป้ำสมจิตร พลอยต้องปั่นจักรยำนเป็น
ระยะทำงเท่ำใด (ให้ตอบเป็นทศนิยม) 

 
 

6 วันแรกป้ำสมจิตรขำยกระยำสำรทแบบถุง 1 กก. ขำยได้ 20 ถุง กก.โล 120 บำท 
วันที่สองป้ำสมจิตรขำยกระยำสำรทแบบแพ็ค ขำยได้ 100 แพ็ค ขำยแพ็คละ 25 
บำท ป้ำสมจิตรขำยกระยำสำรทวันไหนก ำไรมำกกว่ำ และได้ก ำไรกี่บำท 

 
 

7 วันนี้ป้ำสมจิตรกวนกระยำสำรทได้ 60 กก. น ำมำแบ่งใส่ถุงขำย  แพ็คละ 2 กรัม 
ขำยแพ็คละ 25 บำท ใส่ได้ทั้งหมดกี่ถุงและได้เงินกี่บำท 

 
 

8 ป้ำสมจิตรไปซื้อนมข้นที่โลตัส รำคำกระป๋องละ 22. 45 บำท ซื้อมำ 4 กระป๋อง เป็น
เงินกี่บำท 

 
 

9 กระยำสำรท 1 แพ็ค หนัก 2 ขีด ป้ำสมจิตรมีกระยำสำรทอยู่ 36 แพ็ค มีหนักก่ี
กิโลกรัม 

 
 

10 ป้ำสมจิตรออมเงิน 1 ปีได้ 28,000 บำท คิดเป็น 4/7 ของเงินที่ขำยกระยำสำรทได้ 
ป้ำสมจิตรได้เงินขำยกระยำสำรทเท่ำใด 

 
 

 

บันทึกความสามารถด้านการคิดเลข 


