
แผ่นที่ ๑ ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้กาพย์เห่เรือพอเพียง    ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๖  เวลา  ๘ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยพอเพียง 
เรื่อง กาพย์เหเ่รือพอเพียง (๑ ชั่วโมง) 

กาพย์เห่เรือ สะท้อนภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยาและยังให้ข้อคิดที่มีคุณค่า เพื่อน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

 

แผนที่ 4 ( ๒ ชั่วโมง) 
เรื่อง คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 

มฐ./ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ , ๓ 
สาระการเรยีนรู้ การศึกษาเร่ือง กาพย์เห่เรือ จะต้อง
อธิบายลักษณะและคุณค่าด้านวรรณศิลป์และรส
วรรณคดีตามหลักการวจิารณ์เบื้องต้น 

 

แผนที่ 1 ( ๑ ชั่วโมง) 
เรื่อง การอา่นออกเสียงบทร้อยกรอง 

มฐ./ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ท ๕.๑ ม.๔-๖/๖  
สาระการเรยีนรู้ การอ่านออกเสียงเรื่อง กาพย์เห่เรือ ต้อง
อ่านออกเสียงให้ถูกต้องไพเราะและเหมาะสม นอกจากนั้นยัง
ต้องสามารถท่องบทอาขยานตามที่ก าหนด เห็นคุณค่า และ

น าไปใช้อ้างอิงได้ 

แผนที่ 2 ( ๑ ชั่วโมง) 
เรื่อง ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 

มฐ./ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ 
สาระการเรยีนรู้ การอ่านและศึกษาวรรณคดีเรื่อง 
กาพย์เห่เรือ ต้องวิเคราะหว์ิจารณ์ตามหลักการเบื้องต้น 
และยังต้องรู้จักความเป็นมา และประวตัิผู้แต่ง 
 

แผนที่ 3 ( ๒ ชั่วโมง) 
เรื่อง สรุปเนื้อหาและค าศัพท ์

มฐ./ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ 
สาระการเรยีนรู้ กาพย์เห่เรือ เป็นบทประพันธ์ที่มีคุณค่าทั้ง
ด้านเน้ือหา ดา้นวรรณศิลป์ และด้านสังคม การที่จะเขา้ใจ
เนื้อหาของเร่ืองได้นั้น จ าเป็นต้องรู้ค าศัพท์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่
ในเรื่อง เพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหาของเรื่องได้อย่างถูกต้อง 

 

ชื่อหน่วยการเรยีนรู้ กาพย์เห่เรือพอเพยีง 
(……๕…….แผน……๘…..ชั่วโมง) 

สาระส าคัญ กาพย์เห่เรือ สะท้อนภาพสังคมและ
วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและยังให้ข้อคิดที่มีคุณค่า เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคดิ 
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๔. ความสามารถในการแก้ปญัหา 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. ความมีวินัย 
๒. ความมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเสียสละ 
๓. อยู่อย่างพอเพียง 
๔. มีความรับผิดชอบ 
๕.  

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๑. บอกหลักการวิเคราะห์วรรณคดี 
๒. ใบงาน เรื่อง คุณค่าและข้อคิดจากเรื่อง 
กาพย์เห่เรือ 

 
 
 



 
 

แผ่นที่ ๒ ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กาพย์เห่เรือพอเพียง ระดับชั้น ม.๖ เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป้าหมายการเรียนรู ้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ท 5.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการ
วิจารณ์เบื้องต้น ม.4-6/2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวติของสังคมในอดีต ม.4-6/3 วิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ ม.4-6/4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
สาระส าคัญ กาพย์เห่เรือ สะท้อนภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและยังให้
ข้อคิดที่มีคุณค่า เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
จุดประสงค ์
๑. อธิบายคุณค่าด้านสังคมจากเร่ือง กาพย์เห่เรือ ได้  (K)  
๒. วิเคราะห์และวิจารณ์เร่ือง กาพย์เห่เรือ ตามหลักการวจิารณ์เบื้องต้นได้ (P) 
๓. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี (A) 
สาระการเรยีนรู้ หลักในการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม คือ อ่านเร่ืองราวให้
เข้าใจชัดเจน ก าหนดขอบเขตวรรณกรรมที่จะวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าต้องการวิเคราะห์ 
ประเด็นใดบ้าง   
สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร : อธิบาย บันทึก ซักถาม 
2. ความสามารถในการคิด : วิเคราะห ์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา : ตอบข้อสงสัย 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต :ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัตกิิจกรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่เรียนรู้ : ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้เพิ่มเติมแล้วสรุปความรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง : คิดและแก้ปัญหาในการปฏิบัตกิิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้
เหมาะสมกับศักยภาพตนเองและกลุ่ม เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัตกิิจกรรม
อย่างประหยัด ใช้ความรู้สติปัญญาเตรียมพร้อมและวางแผนการปฏิบัติกจิกรรมอย่าง
อดทน เป็นระบบ อยา่งรอบคอบ สมเหตุสมผล 
มุ่งมั่นในการท างาน : อดทนตั้งใจรับผิดชอบท างานให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน/ชิ้นงาน :  
ศึกษาเรื่องคุณคา่และข้อคดิของเรือ่ง กาพย์เห่เรือ  
ใบงาน เรื่อง คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องกาพย์เห่เรือ 
การวัดประเมินผล : 
 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ด้าน K ตรวจค าตอบ
จากการศึกษา
ค้นคว้า 

แบบประเมิน
รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้า 

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป คือ ผ่าน 

ด้าน P สังเกต
พฤติกรรมการ
น าเสนอผลงาน 

แบบประเมิน
การน าเสนอ
ผลงาน 

ระดับ ๓ ขึ้น
ไปคือผ่าน 

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม 
 

แบบประเมิน  

 
 
 

1 

2 

3 
 

3. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้: รวมกลุม่กันศึกษาเรื่อง คุณค่าและข้อคิด
ของเรื่องกาพย์เห่เรือ ศึกษาค้นควา้เพิ่มเตมิ บันทึกความรูล้งใน
แบบบันทึกการอ่าน ร่วมกันสรุปสาระส าคัญ ท าใบงาน เรื่อง 
คุณค่าและข้อคิดจากเรื่อง กาพย์เห่เรือ ผลัดกันซักถามข้อสงสัย
และร่วมกันสรุปค าตอบ 
สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : ใบงาน 
แหล่งเรียนรู้ : ห้องสมุด , แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
เวลา : ๑ ช่ัวโมง 

ข้อคิดและคุณค่า 
จากเรื่องกาพย์เห่เรือ 



 
แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลกัษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กาพย์เห่เรือพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เวลา ๑ ชั่วโมง 

 

1. ครูถามค าถามเกี่ยวกับเรื่อง กาพย์เห่เรือ ให้นักเรียนช่วยกันตอบ  Q1- Q๓ (นักเรียน : มีความรู้) 
๒. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกหลักในการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีตามที่เคยได้เรียนมา โดยครูคอยกระตุ้นให้
นักเรยีนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม เพ่ือทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน (นักเรียน : มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน และสังคม) 
๓. ครูใหน้ักเรียนรวมกลุ่มตามความเหมาะสม (ครูและนักเรียน : พอประมาณ)  แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกัน
ศึกษาเรื่อง คุณค่าและข้อคิดของเรื่อง กาพย์เห่เรือ จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ห้องสมุด และ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วบันทึกความรู้ที่ได้ลงในแบบบันทึกการอ่าน จากนั้นร่วมกันสรุปสาระส าคัญ 
(นักเรียน : ความรู้, คุณธรรม,พอประมาณ , มีเหตุผล , มีภูมิคุ้มกัน ,วัตถุ ,วัฒนธรรม) 
๔. นักเรียนแต่ละคนท าใบงานเรื่อง คุณค่าและข้อคิดจากเรื่อง กาพย์เห่เรือ เมื่อท าเสร็จแล้วผลัดกันอภิปราย
ค าตอบในใบงานให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง ผลัดกันซักถามข้อสงสัยและร่วมกันสรุปเป็นค าตอบของกลุ่ม (นักเรียน : มี
ความรู้ ภูมิคุ้มกัน , วัฒนธรรม , สังคม) 
๕. ครูถามค าถามให้นักเรียนตอบเพ่ือกระตุ้นความคิด Q๔ – Q๕ 
๖. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้า เรื่อง กาพย์เห่เรือ แล้วจัดท าเป็นรายงาน ( ครูและ
นักเรียน : ภูมิคุ้มกัน , พอประมาณ) พร้อมนัดหมายเวลาส่ง (ครู : เหตุผล , พอประมาณ) 
  โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด ดังนี้  

1) การบอกประวัติความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
2) การวิเคราะห์คุณค่าด้านต่างๆ ของเรื่อง กาพย์เห่เรือ 
3) การน าคุณค่าหรือข้อคิดท่ีได้จากเรื่อง กาพย์เห่เรือ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4) การเขียนรายงาน 

๗. ก่อนที่ครูจะให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ครูถามค าถามนักเรียน Q๖ นักเรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กาพย์เห่เรือ (นักเรียน : ความรู้, คุณธรรม,พอประมาณ , มีเหตุผล , มีภูมิคุ้มกัน 
,วัตถุ ,วัฒนธรรม) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กาพย์เห่เรือพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เวลา ๑ ชั่วโมง 

 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. กาพย์เห่เรือ เป็นผลงานของใคร และแต่งข้ึนในสมัยใด 
Q2. กวีแต่งเรื่อง กาพย์เห่เรือ เพื่อวัตถุประสงค์ใด 
Q3. กาพย์เห่เรือ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 

Q4. วิถีไทยหรือวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในกาพย์เห่เรือ ได้แก่อะไรบ้าง 
Q5. นักเรียนคิดว่า วิถีไทย หรือวัฒนธรรมไทย  ที่ปรากฏในกาพย์เห่เรือ ยังคงปรากฏอยู่ในสังคมไทยยุค
ปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร   
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q6. จากการศึกษาเรื่อง กาพย์เห่เรือ นักเรียนรู้สึกประทับใจความเป็นไทย หรือวัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กาพย์เห่เรือพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
ครูผู้สอนน าหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังน้ี 
 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. ที่มาของกาพย์เห่เรือ 
2. คุณค่าและข้อคดิจากเรื่องกาพย์เห่เรือ 
3. หลักการวิเคราะห์วรรณคด ี
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. จิตวิทยาในการสอน 

คุณธรรมขอครูในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรักเมตตาต่อศิษย ์
2. มีความรับผดิชอบ 
3. มีความยุติธรรม 
4. ตรงต่อเวลา 
5. มีเหตุผลกับผูเ้รียน 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
เน้ือหา 

 
 
 

-เนื้อหาหลักการวเิคราะห์วรรณคดี 
คุณค่าของกาพย์เหเ่รือ สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด เหมาะสมกบั
เวลาที่ก าหนดและวัยของผูเ้รียน 

-น ากาพย์เห่เรือไปปรับ
ประยุกต์ใช่ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น วันส าคัญๆต่างๆที่ใช้ค า
ประพันธ์ประเภทกาพย์ในการ
แต่งค าประพันธ์ 

-สรุปเนื้อหาให้อ่าน เข้าใจง่าย 
มีภาพประกอบเนื้อหา 
-เรียงเนื้อหาตามล าดับการ
เรียนรู ้

เวลา 
 
 
 

-ก าหนดเวลาในแต่ละกจิกรรม
เหมาะสมกับกิจกรรมและวยัของ
ผู้เรยีน 

-จัดการเรียนได้ครบ 
ครอบคลมุทุกเนื้อหาตามที่
ออกแบบไว ้

-ก าหนดเวลาในแต่ละกจิกรรม
ไว้เกินจริงเล็กน้อยเพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลงท่ีอาจเกดิ
ระหว่างจัดกิจกรรม 

การจัดกจิกรรม 
 
 
 

-แบ่งกลุ่มผู้เรียนได้พอดีกับจ านวน
นักเรียน 
-ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 
-มอบหมายภาระงานและชิ้นงาน
เหมาะสมกับความสามารถผู้เรียน
และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
เรียนรู ้

-ต้องการให้ผู้เรยีนปฏิบตัิ
กิจกรรมอยา่งทั่วถึงตาม
ความสามารถ 
-เพื่อต้องการให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรูต้ามเป้าหมายที่ก าหนด 
-ผู้เรียนน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้กับภาระงานได ้
-ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
ง่ายขึ้น 
-สร้างบรรยากาศในช้ันเรยีน
ให้น่าเรียน 

-แบ่งกลุ่มคละความสามารถ
ของนักเรียน 
-เตรียมชุดค าถามให้พร้อม
ตามล าดับกิจกรรมการเรียน 
-สังเกตพฤติกรรมและให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมปีัญหา 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 
 
 

-จ านวนใบงาน วัสดุ อุปกรณ์ 
เหมาะสมกับกิจกรรมและเพียงพอ
กับจ านวนผู้เรียน 

-ต้องการให้ผู้เรยีนได้ปฏิบตัิ
กิจกรรมได้จริงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว ้
-ง่ายต่อการจัดกิจกรรม 
-ดึงดูดความสนใจ 

-เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อน
การจัดกิจกรรม 
-มีล าดับขั้นตอนการใช้สื่อและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
-มีความช านาญในการใช้สื่อ
อุปกรณ ์

แหล่งเรียนรู ้
 
 

-ห้องสมุด แหล่งสืบค้น เพียงพอ
และสะดวกต่อการสืบค้น 

-ต้องการให้ผู้เรยีนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีความพร้อม 

-เตรียมห้องสมุดในการสืบค้น 

ประเมินผล 
 
 
 

-จัดท าแบบประเมินผลงานและแบบ
ประเมินพฤติกรรมได้เหมาะสมกับ
เป้าหมายการเรียนรู ้สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด 
 

-ต้องการประเมินผลการ
เรียนรูต้ามเป้าหมายที่ก าหนด 

-วางแผนการวัด / ประเมินผล
ตามขั้นตอนของกิจกรรม 
- แบบประเมินผลมีการ
ตรวจสอบเที่ยงตรงในการวดั
ตามตัวช้ีวัด 

 
 
 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กาพย์เห่เรือพอเพียง ระดับชั้น ม.๖ เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. ที่มาของกาพย์เห่เรือ 
2. หลักการวิเคราะห์คณุค่าจากเรือ่งกาพย์เห่เรือ 
 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเรจ็ 
1. มีวินัย (ตรงต่อเวลา) 
2. ใฝ่เรียนรู้ (ความตั้งใจ) 
3. ความรับผิดชอบ 
๔. ความสามัคค ี

 

 

 
6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวติที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 
 
                   ด้าน 
องค์ประกอบ  

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู ้
 
 

-มีความรู้เรื่องการใช้
วัสดุอย่างมีคณุค่า 

-มีความรู้ในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

-มีความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

-มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านภาษา (ค า
ประพันธ์) 

ทักษะ 
 
 

-มีทักษะในการใช้
อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 

-มีทักษะกระบวนการ
ในการท างานร่วมกัน 

-ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

-ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

ค่านิยม 
 
 
 

-รู้จักใช้วัสดุอย่าง
ประหยดั 

-มีความรับผิดชอบต่อ
ค าพูดและการกระท า
ของตนเองในการ
ร่วมกันท างานกลุ่ม 

-ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

-สืบสานและอนุรักษ์
ภาษาไทย 

 
 

พอประมาน มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มท างานให้
เหมาะสม 
2. นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ให้พอเหมาะ
กับกิจกรรม 
 
 
 

1. นักเรียนน าความรู้มาอธิบาย
ลักษณะการเหเ่รือและน ามาปรบ
ประยุกต์ใช้ในโอกาสส าคญัต่างๆ 
 
 
 

1. นักเรียนวางแผนการท างานกลุม่
อย่างเป็นระบบ 
2. นักเรียนศึกษาวิธีการแต่งกาพย ์
 
 
 


