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นโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยรัฐบาลปัจจุบันถือว่าการจัดการศึกษาต้อง

นำไปสู่การยกระดับคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนต้องได้รับการศึกษาอยา่งมคีณุภาพ

และมีความสุขกับการเรียนอย่างแท้จริง พร้อมกับการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะสอดคลอ้ง  
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การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึกำหนดเปน็นโยบายสำคญัใหน้กัเรยีนทกุระดบัชัน้อา่นออกเขยีนได ้  

อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูง  

ตอ่ไป โดยพจิารณาเหน็วา่ หนงัสอืเรยีน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ตามหลกัสตูรแกนกลาง 
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เห็นควรมีการเพิ่มเติมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยจัดทำ  
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 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหนังสือเรียนและ  

จัดทำคู่มือจัดกิจกรรมการใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตร  

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศกึษาธกิาร และผูเ้กีย่วขอ้ง

ทกุฝา่ยทีไ่ดจ้ดัทำคูม่อืนี ้ สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานหวงัวา่หนงัสอืเลม่นี ้

จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม

หลักการและบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร หากมีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งสำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สำนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา สถาบนัภาษาไทย 

เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้หนังสือสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทนำ

ความมุ่งหมายของหลักสูตร

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สร้างความเข้าใจ 

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก 

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรมประเพณี  

เป็นสมบัติล้ำค่าที่คนไทยทุกคนควรได้เรียนรู้  

 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝกฝนให้เกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อ 

การสื่อสาร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง 

ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การจัดการเรียนรู้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

หรือโลกไร้พรมแดน เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นไทยและอัตลักษณ์ไทย และหลักการ “สุ จิ ปุ ลิ” เพื่อพัฒนา

นักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นในการจัดการศึกษา

จำเป็นต้องปรับการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนานักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

องค์ความรู้จะไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้

และช่องทางได้อย่างมีความสุข 

 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๔ กำหนดให ้

สถานศกึษาจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐาน

การเรียนรู้ ได้แก่ สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้

ความคิดเพือ่นำไปใชต้ดัสนิใจแกป้ญัหาในการดำเนนิชวีติ และมนีสิยัรกัการอา่น สาระที ่ ๒ 

การเขยีน มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ 

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานข้อมูล 

สารสนเทศและรายงานการศกึษาคน้ควา้ สาระที ่๓ การฟงั การด ูการพดู มาตรฐานที ่๓.๑ 

สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ้ ความคิด และความรู้สึก 
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ในโอกาสตา่ง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐานที่ ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สาระที ่ ๕ วรรณคดแีละวรรณกรรม มาตรฐานที ่ ๕.๑ เขา้ใจและแสดงความคดิเหน็วจิารณ ์

วรรณคดีและวรรณคดีไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 สาระสำคญัของการจดัการเรยีนรู ้ ตามหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย

มุง่ใหน้กัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่๔ เมือ่เรยีนรูภ้าษาไทย นอกจากการอา่นคำ ประโยคไดแ้ลว้ 

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจ คิดวิ เคราะห์ 

จากการอา่นขอ้ความหรอืเรือ่งสัน้ ๆ และบทรอ้ยกรองไดถ้กูตอ้งคลอ่งแคลว่ เขา้ใจความหมาย 

ลำดบัเหตกุารณ ์สรปุความรู ้ขอ้คดิ อธบิายได ้สามารถเขยีนบรรยาย เขยีนแผนภาพโครงเรือ่ง 

เขียนจดหมายส่วนตัว เล่าประสบการณ์หรือจินตนาการ สามารถถามตอบ พูดแสดง 

ความคดิเหน็ ความรูส้กึจากอา่น ฟงั หรอืด ูมพีืน้ฐานความรูห้ลกัภาษาขัน้ตน้ เหน็ความสำคญั

ของวรรณคดีและวรรณกรรมที่มีคุณค่า สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระลำดับเรื่องราวได้  

ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ รู้จักวรรณกรรมคำคล้องจอง และบทอาขยาน ฯลฯ  
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 ที่ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๑ ท ๑.๑ ป.๔/๑  ● การอ่านออกเสียงและการบอกความหมาย 

  ท ๑.๑ ป.๔/๒  ของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย 

     - คำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น 

     - คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ  

     - คำที่มีอักษรนำ 

     - คำประสม 

     - อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 

     - ประโยคที่มีสำนวนเป็นคำพังเพย สุภาษิต    

      ปริศนาคำทาย และเครื่องหมายวรรคตอน 

    ● การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ   

 ๒ ท ๑.๑ ป.๔/๓  ● การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 

  ท ๑.๑ ป.๔/๔   - เรื่องสั้น ๆ 

  ท ๑.๑ ป.๔/๕   - เรื่องเล่าจากประสบการณ ์

  ท ๑.๑ ป.๔/๖   - นิทานชาดก 

     - บทความ 

     - บทโฆษณา  

     - งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

     - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน 

     - สารคดีและบันเทิงคดี  

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่๔
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 ที่ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง	

 ๓ ท ๑.๑ ป.๔/๗  ● การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 

     - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

     - หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน  

 ๔ ท ๑.๑ ป.๔/๘  ● มารยาทในการอ่าน   

 ๕ ท ๒.๑ ป.๔/๑  ● การคดัลายมอืตวับรรจงเตม็บรรทดัและครึง่บรรทดั 

     ตามรปูแบบการเขยีนตวัอกัษรไทย   

 ๖ ท ๒.๑ ป.๔/๒  ● การเขียนสื่อสาร เช่น 

    - คำขวัญ 

    - คำแนะนำ   

 ๗ ท ๒.๑ ป.๔/๓  ● การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด  

    ไปพัฒนางานเขียน   

 ๘ ท ๒.๑ ป.๔/๔  ● การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน  

    ความเรยีงประเภทตา่ง ๆ ประกาศ จดหมาย คำสอน  

 ๙ ท ๒.๑ ป.๔/๕  ● การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา 

 ๑๐ ท ๒.๑ ป.๔/๖  ● การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการ  

    ศึกษาค้นคว้า   

 ๑๑ ท ๒.๑ ป.๔/๗  ● การเขียนเรื่องตามจินตนาการ   

 ๑๒ ท ๒.๑ ป.๔/๘  ● มารยาทในการเขียน   

 ๑๓ ท ๓.๑ ป.๔/๑  ● การจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 

  ท ๓.๑ ป.๔/๒   จากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน 
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 ที่ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง	

  ท ๓.๑ ป.๔/๓  ● การจับใจความและการพูดแสดงความรู ้

  ท ๓.๑ ป.๔/๔   ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ เช่น  

     - เรื่องเล่า  

     - บทความสั้น ๆ  

     - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน 

     - โฆษณา 

     - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

     - เรือ่งราวจากบทเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย   

      และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

 ๑๔ ท ๓.๑ ป.๔/๕  ● การรายงาน เช่น 

    - การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

    - การพูดลำดับเหตุการณ์  

 ๑๕ ท ๓.๑ ป.๔/๖  ● มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 ๑๖ ท ๔.๑ ป.๔/๑  ● คำในแม่ ก กา  

    ● มาตราตัวสะกด  

    ● การผันอักษร 

    ● คำเป็น คำตาย 

    ● คำพ้อง  

 ๑๗ ท ๔.๑ ป.๔/๒  ● ชนิดของคำ ได้แก่ 

     - คำนาม 

     - คำสรรพนาม 

     - คำกริยา  

     - คำวิเศษณ์   
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 ที่ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง	

 ๑๘ ท ๔.๑ ป.๔/๓  ● การใช้พจนานุกรม  

 ๑๙ ท ๔.๑ ป.๔/๔  ● ประโยคสามัญ 

    - ส่วนประกอบของประโยค  

    - ประโยค ๒ ส่วน 

    - ประโยค ๓ ส่วน  

 ๒๐ ท ๔.๑ ป.๔/๕  ● กลอนสี่ 

    ● คำขวัญ   

 ๒๑ ท ๔.๑ ป.๔/๖  ● สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต   

 ๒๒ ท ๔.๑ ป.๔/๗  ● ภาษาไทยมาตรฐาน 

    ● ภาษาถิ่น  

 ๒๓ ท ๕.๑ ป.๔/๑  ● วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 

  ท ๕.๑ ป.๔/๒   - นิทานพื้นบ้าน 

  ท ๕.๑ ป.๔/๓  - นิทานคติธรรม 

  ท ๕.๑ ป.๔/๔  - เพลงพื้นบ้าน 

     - วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 

      และตามความสนใจ 

    ● เพลงพื้นบ้าน 

    ●  บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

     - บทอาขยานตามที่กำหนด 

     -  บทร้อยกรองตามความสนใจ   

 รวม  ๓๓	
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ความสำคัญของหนังสือเรียน

 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ชุดภาษา  

เพือ่ชวีติ ภาษาพาท ีมุง่เนน้ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูท้กัษะทางภาษาจากการอา่น พดู เขยีน ฟงั ด ู

และใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างสัมฤทธิผล ส่วน วรรณคดีลำนำ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน 

ได้เรียนรู้วรรณคดี วรรณกรรมอย่างรู้ความหมาย เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่า โดยครู

ต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจวรรณคดี วรรณกรรมที่กำหนดให้  

ทั้งตามเนื้อหาในบทเรียน ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน จึงจะเป็นประโยชน์ต่อ 

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้เป็นไปตามหลักการและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 

ความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้ครูจัดการเรียนรู้จากนามธรรมสู่รูปธรรม ให้นักเรียน

สามารถเชือ่มโยงองคค์วามรูจ้ากการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องคร ู นำหลกัสตูรสถานศกึษา

ไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ ตามหลกัการของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช ๒๕๕๑ และเพือ่ใหน้กัเรยีนมคีณุภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ มคีวามสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ

และมีความสุขกับการเรียนรู้ บทบาทของครูภาษาไทยจึงต้องลดลงจากการสอนเนื้อหา 

ในชั้นเรียนมาเป็นผู้อำนวยความสะดวก กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนมากขึ้น เพิ่มเติมองค์ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ที่คุณครูภาษาไทยเป็นผู้แนะนำ สร้างบรรยากาศ จัดสถานการณ์ 

จัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียน ครู สถานศึกษา ชุมชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม 

ในการเรยีนรูท้ีเ่ปน็ประโยชน ์นกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิทำใหน้กัเรยีนไดเ้กดิประสบการณต์รง 

 เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้บรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร 

มาตรฐาน และตัวชี้วัด หนังสือเรียนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ครูผู้สอนใช้พัฒนา
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กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร หนังสือเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประกอบด้วย หนังสือภาษาพาที 

วรรณคดีลำนำ ทักษะภาษา ซึ่งเนื้อหาเน้นให้ผู้เรียนได้ฝกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

สือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ใชภ้าษาไทยเปน็เครือ่งมอืในการเรยีนรู ้ นอกจากนัน้เนื้อหา

แต่ละเล่มยังได้สอดแทรกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนหรือผู้ที่ศึกษาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 เนื่องจากภาษาไทยต้องฝกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

นอกจากครูผู้สอนจะใช้หนังสือเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่นักเรียนแล้ว 

การจัดกิจกรรมพัฒนาฝกทักษะต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องคิดค้นหากิจกรรม 

ที่เหมาะสมเพื่อเสริมการพัฒนาองค์ความรู้นั้น ๆ ด้วย โดยหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสริมเพิ่มเติมส่วนของกิจกรรมไว้ท้ายบทเรียนด้วย 

ครูสามารถเลือกกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด รวมทั้งบริบทของห้องเรียน  

 กิจกรรมในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีกิจกรรมที่สำคัญ ๆ 

ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น  

จากหนังสือภาษาพาที ฝกทบทวนความเข้าใจจากการอ่าน จากกิจกรรม ชวนคิด ชวนทำ 

ชวนกันตอบ ชวนกันเล่า ชวนกันหาความหมาย ชวนกันดูและสังเกต ชวนกันสนทนา 

จากวรรณคดลีำนำ เรานำกจิกรรมทีค่วรทำมาใชใ้นการออกแบบกจิกรรมอยา่งหลากหลาย 

เนื่องจากผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๔ อยู่ในช่วงวัยที่มีความกระตือรือร้น เริ่มอ่าน 

และเขียนได้คล่องขึ้น สามารถทำตามแบบได้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง สนใจและให้ความร่วมมือ

ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูจัดให้ เชื่อฟังและปฏิบัติตาม กล้าคิด กล้าแสดงออก อย่างไรก็ตาม 

นอกจากนกัเรยีนทีอ่า่นเขยีนไดต้ามมาตรฐานหลกัสตูรแลว้ ยงัมนีกัเรยีนสว่นหนึง่ทีม่ปีญัหา

อ่านเขียนไม่คล่อง ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ครูต้องคำนึงถึงศักยภาพ 

ของนกัเรยีนดว้ย ซึง่จะทำใหน้กัเรยีนใหค้วามรว่มมอืเปน็อยา่งด ี คณุครจูงึเปน็ตน้แบบอยา่งดี

สำหรับนักเรียนในวัยนี้ และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออก ได้เล่น ได้สนุกเพลิดเพลิน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

 หมวดที่ ๑ หมวดที่ ๒ หมวดที่ ๓ หมวดที่ ๔ 

 ๑. กิจกรรมแนะแนว 
 ๒. กิจกรรมนักเรียน 
 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

 ๔. พัฒนาความ
สามารถด้านการสื่อสาร  
 ๕. พฒันาความสามารถ 
ด้านการคิดและ 
การพฒันากรอบความคดิ 
แบบเปดกว้าง  
(Growth Mindset) 
 ๖. พัฒนาความสามารถ
ด้านการแก้ปัญหา 
 ๗. พัฒนาความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี 
 ๘. พัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
การเรียนรู้ ๘ กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 

 ๙. ปลูกฝังค่านิยม 
และจิตสำนึกในการ 
ทำประโยชน์ต่อสังคม 
มีจิตสาธารณะและ 
การให้บริการด้านต่าง ๆ 
ทัง้ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ตนเอง
และส่วนรวม 
 ๑๐. ปลูกฝังความรัก 
ชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์ 
๑๑. ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม (มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 
อดทน มุง่มัน่ในการทำงาน 
กตัญู) 
 ๑๒. ปลูกฝังความรัก
ความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย และ
หวงแหนสมบัติของชาติ 

 ๑๓. ตอบสนอง 
ความสนใจ ความถนัด
และความต้องการของ 
ผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
 ๑๔. ฝกการทำงาน 
ทักษะทางอาชีพ  
ทรัพย์สินทางปัญญา  
อยู่อย่างพอเพียง 
และมีวินัยทางการเงิน 
 ๑๕. พัฒนาความสามารถ
ด้านการใช้ทักษะชีวิต 
 ๑๖. สร้างเสริม
สมรรถนะทางกาย 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สร้างเสริมสมรรถนะ

และการเรียนรู้ 

สร้างเสริมคุณลักษณะ

และค่านิยม 

สร้างเสริมทักษะ 
การทำงาน การดำรงชีพ 

และทักษะชีวิต 

ในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษา

และเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและ 

ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างดี 

 หนังสือคู่มือนี้ได้จัดหมวดกิจกรรม แบ่งเป็น ๔ หมวด ๑๖ กลุ่มกิจกรรม ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๓ กิจกรรม) หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและ 

การเรียนรู้ (๕ กิจกรรม) หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม (๔ กิจกรรม) 

หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (๔ กิจกรรม)  
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการจัดกิจกรรม
หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่๔
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑

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

 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำคู่มือจัดกิจกรรมการใช้

หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใช้เป็นแนวทางให้ครู เลือกจัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและ 

นอกหอ้งเรยีน เนือ่งจากในหมวดที ่๑ เปน็หมวดกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ซึง่โรงเรยีนดำเนนิการ

ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่แล้ว ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมการใช้หนังสือเรียนนี้ 

จึงนำเสนอในส่วนของหมวดที่ ๒ หมวดที่ ๓ และหมวดที่ ๔ รวม ๑๓ กิจกรรม 

 



สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้





๒
สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

หมวดที่
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  สระสนุก 

๒. เวลาที่ใช้   ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ คิดและเขียนคำจากสระ พยัญชนะได้ 

 ๓.๒ วางแผนและออกแบบการเรียนรู้เรื่องการสร้างคำได้ 

 ๓.๓ เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความสุขในการเรียน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๔.๑ กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym) 

 ๔.๒ ครูพบปะกับนักเรียน สร้างความคุ้นเคย แล้วแจกชุดอุปกรณ์ (สีเมจิก  

กระดาษปรูฟ บัตรสระ สถานการณ์) ให้นักเรียนรายบุคคล 

 ๔.๓ ครูแจกสถานการณ์ 

 ๔.๔ นักเรียนตรวจสอบอุปกรณ์ และอ่านสถานการณ์ แล้วลงมือเขียนคำ 

ที่ผสมสระ ตามบัตรสระที่อยู่ในซอง 

หมวดที่๒สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
กลุ่มกิจกรรมที่๔ พั≤นาความสามารถด้านการสื่อสาร

สถานการณ	์

น้องอยากได้คำในการสื่อสารกับคนอื่น แต่เขาพูดไม่ได้ เขามีเพียง

สระตัวเดียวเท่านั้น เราจะทำอย่างไรถึงจะได้คำจากสระนั้น 

ให้มากที่สุด และสื่อสารได ้
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

  ๔.๕ นกัเรยีนแลกเปลีย่นผลงานกบัเพือ่นแลว้นบัจำนวนคำ ความหมายของคำ 

 ๔.๖ นกัเรยีนแบง่กลุม่ กลุม่ละ ๓ - ๔ คน ครแูจกอปุกรณ ์(กระดาษขนาด ๒ x ๓ นิว้  

สีเมจิก กระดาษปรูฟ สถานการณ์) ให้กับสมาชิกของแต่ละกลุ่ม 

 ๔.๗ ครูแจกสถานการณ์  

สถานการณ	์

มเีพือ่นคนหนึง่ เขาเปน็ใบ ้ไมส่ามารถสือ่สารกบัเพือ่น ๆ ได ้ไดแ้ตพ่ดูออกมาเปน็เสยีง  

พยัญชนะ ได้แค่ ๔ ตัว เท่านั้นคือ ด ก ป อ พูดสลับไปมา แต่ไม่มีใครเข้าใจว่าเขาพูด

 ๔.๘ ครเูดนิดกูารทำงานของนกัเรยีนโดยไมแ่ทรกแซงแนวคดิ แตค่อยกระตุน้ 

ให้นักเรียนคิดและเขียนประโยค 

 ๔.๙ นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ เพื่อน ๆ ตั้งใจฟังและช่วยกัน 

สังเกตวิธีการจัดหมวดหมู่คำ  

 ๔.๑๐ เมื่อนำเสนอเสร็จ แต่ละกลุ่มติดผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๔.๑๑ ครูตั้งประเด็นคำถาม เช่น 

  - นอกจากการสร้างคำจากสระ พยัญชนะแล้ว นักเรียนคิดว่า  

   เราสามารถคิดและสร้างคำได้จากอะไรบ้าง 

คำชี้แจง 

๑. นักเรียนช่วยกันเขียนประโยคจากพยัญชนะที่เขาออกเสียงให้ไดม้ากที่สุด 

๒. นกัเรยีนรวบรวมประโยคทีไ่ดจ้ากสมาชกิ เขยีนลงในกระดาษปรูฟ 

๓. นักเรียนส่งตัวแทนนำเสนอ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔.๑๒ นักเรียนช่วยกันคิดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดและการเขียนคำ เช่น 

การเขียนคำจากพยัญชนะ ๑ ตัว ๒ ตัว ๓ ตัว/จากวรรณยุกต์/จากตัวสะกด แล้วออกแบบ

การนำเสนออย่างหลากหลาย 

 ๔.๑๓ ครูจัดกิจกรรมกาดมั่ว (ภาษาถิ่นเหนือหมายถึงตลาดนัด) เพื่อให้ 

นักเรียนได้นำเสนอผลงานของแต่ละคน 

 ๔.๑๔ ครูแจกสติ๊กเกอร์ดาวให้กับนักเรียนคนละ ๑ แผ่น เพื่อประเมิน 

ผลงานเพื่อน โดยการนำดาวไปติดที่ผลงานที่ประทับใจและนำเสนอได้ดีที่สุด 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ อุปกรณ์ บัตรสระ สถานการณ์ เท่ากับจำนวนนักเรียนหรือกลุ่ม 

 ๕.๒ กระดาษเทา-ขาว ขนาด ๓ x ๕ นิ้ว เท่ากับจำนวนนักเรียน 

 ๕.๓ กระดาษปรูฟ 

 ๕.๔ สีเมจิก 

 ๕.๕ สติ๊กเกอร์ดาว  

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ ตรวจผลงาน 

 ๖.๒ สังเกต 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต   

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้ภาษาเขียนเพื่อ 

การสื่อสารเพิ่มเติมการเรียนรู้เรื่องการสร้างคำ สร้างเสริมสมรรถนะให้มีความมุ่งมั่น 

ในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

๒. เวลาที่ใช้      ๒ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อฝกทักษะการพูด/อธิบายความหมาย เพื่อการสื่อสารให้สัมฤทธิผล 

 ๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

เห็นความสำคัญของธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ชั่วโมงที่ ๑ 

  ๑. กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym)  

  ๒. ครูนำขนมที่ทำจากสีธรรมชาติ เช่น ขนมชั้น ข้าวเหนียวสังขยา  

   มาให้นักเรียนดู 

  ๓. นักเรียนสังเกตสีในขนมว่ามีสีอะไรบ้าง เช่น สีเขียวมาจากอะไร 

  ๔. ตั้งประเด็นคำถามว่าสีต่าง ๆ เหล่านี้ มาจากพืชชนิดใด มีขั้นตอน 

   การนำมาใช้อย่างไร 

  ๕. แบง่กลุม่นกัเรยีน กลุม่ละ ๔ - ๕ คน แตล่ะกลุม่วางแผนไปศกึษาทีม่าของส ี  

  ๖. นักเรียนศึกษาแหล่งที่มาของสีธรรมชาติ  

หมวดที่๒สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
กลุม่กจิกรรมที่¯ พ≤ันาทกัษะการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิการเรยีนรู้¯กลุม่สาระการเรยีนรู้

หมวดที่๔สร้างเสริมทักษะการทำงานการดำรงชีพและทักษะชีวิต
กลุ่มกิจกรรมที่๑๔Ωñกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพยåสินทางปíญญา อยู่อย่างพอเพียง

   และมีวินัยทางการเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

  ๗. นักเรียนนำเสนอผลการศึกษาที่มาของสี  

  ๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนจัดทำน้ำสมุนไพรจากพืชธรรมชาติ 

 ๔.๒ ชั่วโมงที่ ๒ 

  ๑. นักเรียนลงมือทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพตามแผนที่วางไว้  

            ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนเอง 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ สวนสมุนไพรในโรงเรียน 

 ๕.๒ อุปกรณ์ในการทำน้ำสมุนไพร 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ สังเกตการทำงานกลุ่ม 

 ๖.๒ ประเมินผลงานการทำน้ำสมุนไพร 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมการฝกทักษะการเขียนตามลำดับขั้น เพิ่มเติมทักษะการคิด 

สร้างเสริมสมรรถนะให้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาคºนวก

น้ำดอกอัญชัน

ส่วนºสม

 น้ำดอกอัญชัน ๑ ถ้วย 

     น้ำเชื่อม ๔ ช้อนโตะ 

     น้ำผึ้ง ๒ ช้อนโตะ 

 

วิธีทำน้ำดอกอัญชัน

 ๑. นำดอกอญัชนัสด ๑๐๐ กรมั ลา้งนำ้ใหส้ะอาดใสห่มอ้ เตมินำ้เปลา่ ๒ ถว้ย  

  ต้มจนเดือด ปดฝาทิ้งไว้ ประมาณ ๒ - ๓ นาที 

 ๒. กรองดอกอัญชันขึ้นจากหม้อต้ม 

 

วิธีทำน้ำเชื่อม

 ๑. น้ำเปล่า ๕๐๐ กรัม 

 ๒. น้ำตาลทราย ๕๐๐ กรัม 

 ๓. นำน้ำดอกอัญชัน น้ำเชื่อม และน้ำผึ้งผสมรวมกัน ชิมรสตามชอบ 

ประ‚ยชนå

 ช่วยสร้างภูมิคุ้มต้านทานให้ร่างกายเพิ่มพลังงาน บำรุงสมอง และสายตา  

ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจและโรคมะเร็ง 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

น้ำกระเจีÍยบ

ส่วนºสม

 ดอกกระเจี๊ยบสด/แห้ง  ๒๐ กรัม (๕ ดอก) 

 น้ำเชื่อม ๓๐ กรัม (๒ ช้อนโตะ) 

 น้ำเปล่า ๒๐๐ กรัม (๑๔ ช้อนโตะ) 

 เกลือป่นเสริมไอโอดีน ๒ กรัม (๒/๕ ช้อนโตะ) 

 

วิธีทำ

 ๑. นำดอกกระเจีย๊บสดหรอืแหง้กไ็ด ้ ลา้งนำ้ทำความสะอาด ใสห่มอ้ตม้จนเดอืด  

  แล้วลดไฟลงอ่อน ๆ เคี่ยวเรื่อย ๆ จนน้ำเป็นสีแดงเข้มข้น 

 ๒. นำดอกกระเจี๊ยบขึ้นจากหม้อต้ม แล้วใส่น้ำเชื่อมและเกลือลงไป  

  ปล่อยให้น้ำกระเจี๊ยบเดือด ๑ นาที ยกลงชิมรสตามชอบ 

 ๓. นำขวดเปล่ามาล้างทำความสะอาด ต้มในน้ำเดือด ๒๐ นาที นำ 

  น้ำกระเจี๊ยบแดงมากรอกแล้วปดจุกให้แน่น แช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นาน 



ประ‚ยชนå

 ช่วยแก้อาการคอแห้ง กระหายน้ำ ปองกันหวัด ลดไข้ เป็นยาระบาย  

ช่วยบำรุงโลหิต 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

น้ำใบเตย

ส่วนºสม

 ใบเตยหอมหั่นท่อนสั้น ๖ ถ้วย 

 น้ำเปล่า ๑๒ ถ้วย 

 น้ำตาลทราย ๑/๒ ถ้วย 

 น้ำแข็งชนิดก้อน 

 

วิธีทำน้ำเชื่อม

 ๑. นำใบเตยหอมหั่นปันจะละเอียด กรองเอากากออก จะได้น้ำใบเตยสีเขียว

เทใส่ถ้วยพักไว้ 

 ๒. ต้มน้ำจนเดือดใส่ ใบเตยที่ เหลืออีกครึ่ งหนึ่ งลงไปต้มอีกประมาณ  

๕-๑๐ นาที 

 ๓. ใส่น้ำตาลจนละลาย ปดไฟแล้วยกลงกรองเอากากออก 

 ๔. ตั้งไฟอีกครั้งใส่น้ำใบเตยปัน รอจนเดือด ยกหม้อลงปลายให้เย็น  

ใส่น้ำแข็งเสร็จ ดื่มได้เลย 



ประ‚ยชนå

 ประโยชนจากน้ำใบเตย ใบเตย ชวยลดอาการกระหายน้ำ บำรุงหัวใจ สายตา

และชวยทำใหรูสึกสดชื่นอีกดวย 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  บ้านฉัน บ้านเธอ 

๒. เวลาที่ใช้  ๒ ชั่วโมง  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อเสริมทักษะการเขียนและมีทักษะการคิด 

 ๓.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๔.๑ กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym) 

 ๔.๒ ครูสนทนาซักถาม พร้อมนำสถานการณ์มาแจกให้นักเรียนทุกคน 

หมวดที่๒สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
กลุ่มกิจกรรมที่๔ พั≤นาความสามารถด้านการสื่อสาร

สถานการณ	์

ถ้านักเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องที่อยู่อาศัย นักเรียนลองนึกถึงที่อยู่

อาศัยของมนุษย์ สัตว์ สิ่งมีชีวิตบนโลก แบบต่าง ๆ ที่มีความหมาย

เหมือนบ้าน มาให้มากที่สุด 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔.๓ นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๔ คน ครูแจกอุปกรณ์ (คำชี้แจง กระดาษ 

ขนาด ๒ x ๓ นิ้ว สีเมจิก กระดาษชาร์ต) ให้กับสมาชิกของแต่ละกลุ่ม 

คำชี้แจง 	

 ๑. นักเรียนช่วยกันคิด และเขียนคำจากสถานการณ ์ โดยทุกคนเขียนลงใน 

  บัตรคำรายบุคคล แล้วนำมารวมกับกลุ่ม 

 ๒. นักเรียนนำคำที่คิดและเขียนส่งเลขากลุ่ม  

 ๓. แต่ละกลุ่มนำคำมาเขียนลงในกระดาษชาร์ต 

 ๔.๔ ครเูดนิดกูารทำงานของนกัเรยีน โดยไมแ่ทรกแซงแนวคดิ แตค่อยกระตุน้ 

ให้นักเรียนคิดและเขียนคำ 

 ๔.๕ นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ เพื่อน ๆ ตั้งใจฟังและช่วยกัน 

สังเกตวิธีการจัดหมวดหมู่คำ  

 ๔.๖ เมื่อนำเสนอเสร็จ แต่ละกลุ่มติดผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๔.๗ ครูแจกสถานการณ์ 

สถานการณ	์

ถ้านักเรียนอยากตั้งประเด็นให้เพื่อน ๆ หรือน้อง ๆ คิดคำ หรือ

ข้อความเพื่อให้คิดและเขียนคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน นักเรียน

จะใช้คำใดบ้าง และเขียนสถานการณ์อย่างไร 

 ๔.๘ ครูแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม นักเรียนช่วยกันคิดคำใหม่  

และสร้างคำ แล้วออกแบบนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย 

 ๔.๙ นักเรียนลงมือทำ ช่วยกันคิดวิธีนำเสนอผลงาน และจัดนำเสนอผลงาน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔.๑๐ ครูแจกสติ๊กเกอร์ดาวให้กับนักเรียนคนละ ๑ แผ่น เพื่อประเมิน 

ผลงานเพือ่น โดยการนำดาวไปตดิทีผ่ลงานทีป่ระทบัใจและนำเสนอได้ดีที่สุด 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ บัตรคำ เท่ากับจำนวนกลุ่ม 

 ๕.๒ กระดาษเทา-ขาว ขนาด ๓ x ๕ นิ้ว เท่ากับจำนวนนักเรียน 

 ๕.๓ กระดาษชาร์ตสี  

 ๕.๔ สีเมจิก 

 ๕.๕ สติ๊กเกอร์ดาว  

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ ตรวจผลงาน 

 ๖.๒ สังเกต 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้ภาษาเขียน 

เพือ่การสือ่สาร สรา้งเสรมิสมรรถนะใหม้คีวามมุง่มัน่ในการทำงาน และมคีวามสขุในการเรยีน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  ขึ้นต้นหรือลงท้าย 

๒. เวลาที่ใช้  ๒ ชั่วโมง  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อเสริมทักษะการเขียน โดยสามารถเขียนแสดงความรู้สึกได้ 

 ๓.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๔.๑ กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym) 

 ๔.๒ นักเรียนเล่นเกม คิดและเขียนคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า พระ มาให้มากที่สุด 

ภายในเวลา ๒ นาที และต้องเป็นคำที่มีความหมาย  

  ๔.๓ นักเรียนแลกเปลี่ยนผลงานกับเพื่อนแล้วนับจำนวนคำ ใครที่ ได้ 

จำนวนคำมาก ถือว่าชนะ 

 ๔.๔ นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๔ คน ครูแจกอุปกรณ์ (กระดาษขนาด  

๒ x ๓ นิว้ สเีมจกิ กระดาษปรูฟ สถานการณ)์ ใหก้บัสมาชกิของแตล่ะกลุม่ 

หมวดที่๒สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่๔ พั≤นาความสามารถด้านการสื่อสาร

สถานการณ์ 

มีคำที่ขึ้นต้นหรือลงท้าย อีกมากมาย นักเรียนช่วยกันคิดคำที่มี  

คำขึ้นต้นหรือลงท้ายเหมือนกัน ให้แปลกและแตกต่าง 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔.๕ ครูแจกอุปกรณ์ (กระดาษปรูฟ สีเมจิก สถานการณ์) ให้กับนักเรียน 

 ๔.๖ ครเูดนิดกูารทำงานของนกัเรยีน โดยไมแ่ทรกแซงแนวคดิ แตค่อยกระตุน้ 

ให้นักเรียนคิดและเขียนคำ 

 ๔.๗ นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ เพื่อน ๆ ตั้งใจฟัง  

 ๔.๘ เมื่อนำเสนอเสร็จ แต่ละกลุ่มติดผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๔.๙ ครูแจกสติ๊กเกอร์ดาวให้กับนักเรียนคนละ ๑ แผ่น เพื่อประเมินผลงาน 

แต่ละกลุ่ม ตามเกณฑ์ประเมิน เช่น จำนวนคำ  

 ๔.๑๐ เพือ่นแตล่ะกลุม่ชว่ยกนัประเมนิผลงานเพือ่น โดยใชก้ารนำดาวไปตดิที ่

ผลงานกลุ่มที่ประทับใจและนำเสนอได้ดีที่สุด 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ บัตรคำ บัตรสถานการณ์ เท่ากับจำนวนกลุ่ม 

 ๕.๒ กระดาษเทา-ขาว ขนาด ๓ x ๕ นิ้ว เท่ากับจำนวนนักเรียน 

 ๕.๓ กระดาษปรูฟ 

 ๕.๔ สีเมจิก 

 ๕.๕ สติ๊กเกอร์ดาว 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ ตรวจผลงาน 

 ๖.๒ สังเกต 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้คำได้ถูกต้อง สามารถคิดวิเคราะห์ และ 

ใชภ้าษาเขยีนเพือ่การสือ่สาร สรา้งเสรมิสมรรถนะใหม้คีวามมุง่มัน่ในการทำงาน และมคีวามสขุ

ในการเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่าง โรง …. โรงเรียน โรงงาน โรงแรม โรงเหล้า    

                    โรงเรือน    โรงพยาบาล  โรงพัก โรงภาพยนตร์   

   โรงสี โรงรถ	

 

ตัวอย่าง คำ คำที่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยคำว่า………….. 

 

  แม่.....     พ่อ.....     นัก.....     น่า.....     ลูก.....  
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  ต่อเติมเรื่องราว 

๒. เวลาที่ใช้  ๒ ชั่วโมง  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 ๓.๒ เพื่อฝกทักษะกระบวนการกลุ่ม 

 ๓.๓ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับนิทานที่เคยฟังมาแล้ว 

 ๔.๒ ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง  

 ๔.๓ แบ่งกลุ่มนักเรียน แล้วให้แต่ละกลุ่มเขียนนิทานต่อจากเรื่องที่ฟัง  

ตามจินตนาการของแต่ละกลุ่ม 

 ๔.๔ แจกอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำนิทาน 

 ๔.๕ นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลงาน 

 ๔.๖ เมื่อนำเสนอเสร็จ แต่ละกลุ่มติดผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๔.๗ ครูแจกสติ๊กเกอร์ดาวให้กับนักเรียนคนละ ๑ แผ่น เพื่อประเมินผลงาน 

แต่ละกลุ่ม ตามเกณฑ์ประเมิน เช่น จำนวนคำ 

 ๔.๘ นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันประเมินผลงานเพื่อน โดยการนำดาวไปติด 

ที่ผลงานกลุ่มที่ประทับใจและนำเสนอได้ดีที่สุด 

หมวดที่๒สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่๕ พ≤ันาความสามารถดา้นการคดิและการพ≤ันากรอบความคดิแบบเปîดกวา้ง

   (GrowthMindset)
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ นิทาน 

 ๕.๒ กระดาษปรูฟ 

 ๕.๓ สีเมจิก 

 ๕.๔ กระดาษกาว  

 ๕.๕ สติ๊กเกอร์ดาว  

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ ตรวจผลงาน 

 ๖.๒ สังเกต 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมการฝกทักษะการเขียน สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

อยา่งสรา้งสรรค ์สรา้งเสรมิสมรรถนะใหม้คีวามมุง่มัน่ในการทำงาน และมคีวามสขุในการเรยีน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่างกิจกรรม

 

จุดประสงค ์ นักเรียนเขียนต่อจากเรื่องที่กำหนดให้ 

คำชี้แจง ๑. นักเรียนเขียนต่อจากเรื่องที่กำหนดให้ พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่อง 

 ๒. นักเรียนนำผลงานติดปายนิเทศหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  กับเพื่อน 

แม่อึ่งอ่างกับวัว

 

   อึ่งอ่างกับลูก ๆ เดินทางมาพบวัวตัวหนึ่ง  รู้สึกอิจฉาในรูปร่างล่ำสันใหญ่โต 

ของแม่วัวยิ่งนัก  มันพยายามเบ่งตัวของมันให้พองออก  เพื่อให้ทัดเทียม 

กับวัว………………………………………………………………………………………………………..… 

 .…………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 …………………………………………………………………………..…………………………………...... 

 …………………………………………………………………………….………………………………....... 

 ……………………………………………………………………………..……………………………......... 

 ……………………………………………………………………………..……………………………......... 

 ………………………………………………………………………….……………………………….......... 

 ………………………………………………………………………….……………………………….......... 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อเรื่อง....................................

 

   โชคและชยัเปน็ฝาแฝดกนั คนมกัจะจำผดิตวัอยูเ่สมอ วนัหนึง่โชคแอบขโมยมะมว่ง

ของปาเตยีง…………………………………………………………………….………………….……...... 

 ………………………………………………………………………………..……………………….....….… 

 …………………………………………………………………………..…………………………………...... 

 ………………………………………………………………………….……………………………….......... 

 ……………………………………………………………………………..……………………………......... 

 …………………………………………………………………………..……………………………............ 

 ………………………………………………………………………….……………………………….......... 

 ………………………………………………………………………….……………………………….......... 

 ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง……………………………………………………………………….…………....… 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  จะเกิดอะไรขึ้นถ้า...... 

๒. เวลาที่ใช้  ๒ ชั่วโมง  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อฝกทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น 

 ๓.๒ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ 

 ๓.๓ เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๔.๑ กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym) 

 ๔.๒ ครูตั้งสถานการณ์ “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกอย่างบนโลกนี้พูดได้” 

 ๔.๓ นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๔ คน ครูแจกอุปกรณ์ (กระดาษ 

ขนาด ๒ x ๓ นิ้ว สีเมจิก กระดาษปรูฟ) ให้กับสมาชิกของแต่ละกลุ่ม 

 ๔.๔ ครูติดคำชี้แจง  

หมวดที่๒สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่๕ พ≤ันาความสามารถดา้นการคดิและการพ≤ันากรอบความคดิแบบเปîดกวา้ง

   (GrowthMindset)

คำชี้แจง    

 ๑. นักเรียนช่วยกันคิด และเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี  โดยทุกคน 

  เขียนลงในบัตรคำรายบุคคล  แล้วนำมารวมกับกลุ่ม 

 ๒. นักเรียนนำคำ/ข้อความ ที่คิด และเขียนส่งเลขากลุ่ม   

 ๓. แต่ละกลุ่มนำคำ/ข้อความที่ได้ เขียนลงในกระดาษปรูฟ 

    ๔. บอกข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ ทางเลือก พร้อมออกแบบการนำเสนอ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔.๕ ครเูดนิดกูารทำงานของนกัเรยีน โดยไมแ่ทรกแซงแนวคดิ แตค่อยกระตุน้ 

ให้นักเรียนคิดและเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

 ๔.๖ นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ เพื่อน ๆ ตั้งใจฟัง  

 ๔.๗ เมื่อนำเสนอเสร็จ แต่ละกลุ่มติดผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๔.๘ ครแูจกสติก๊เกอรด์าวใหก้บันกัเรยีนคนละ ๑ แผน่ เพือ่ประเมนิผลงาน 

แต่ละกลุ่ม ตามเกณฑ์ประเมิน เช่น จำนวนคำ  

 ๔.๙ เพื่อนแต่ละกลุ่มช่วยกันประเมินผลงานเพื่อน โดยการนำดาวไปติด 

ที่ผลงานกลุ่มที่ประทับใจและนำเสนอได้ดีที่สุด 

 ๔.๑๐ ครูแจกสถานการณ์ให้กับนักเรียน 

สถานการณ์ 

ยังมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นอีกมากมาย นักเรียนช่วยคิดสถานการณ์

นั้น ๆ เพื่อให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ได้แสดงความคิดเห็น 

 ๔.๑๑ นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบนำเสนอ  

 ๔.๑๒ นักเรียนนำเกมที่ได้ไปเล่น หรือไปจัดกิจกรรมกับเพื่อน ๆ พี่ๆ ในกลุ่ม 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ แถบประโยค เท่ากับจำนวนกลุ่ม 

 ๕.๒ กระดาษเทา-ขาว ขนาด ๓ x ๕ นิ้ว เท่ากับจำนวนนักเรียน 

 ๕.๓ กระดาษปรูฟ 

 ๕.๔ สีเมจิก 

 ๕.๕ สติ๊กเกอร์ดาว  
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ ตรวจผลงาน 

 ๖.๒ สังเกต 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกใช้คำได้ถูกต้องตรงตามความหมาย 

สามารถคดิวเิคราะห ์และใชภ้าษาเขยีนเพือ่การสือ่สาร สรา้งเสรมิสมรรถนะใหม้คีวามมุง่มัน่

ในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  เขียนเรื่องใหม่จากโครงเรื่องเดิม 

๒. เวลาที่ใช้   ๒ ชั่วโมง  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อฝกทักษะการเขียน 

 ๓.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym)   

 ๔.๒ ครูเล่านิทานเรื่องขาวกับดำ ให้นักเรียนฟัง ก่อนเล่า บอกชื่อนิทาน  

แล้วตั้งประเด็นคำถามว่า  

  “นักเรียนคิดว่านิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร” 

 ๔.๓ ครูเล่าเรื่อง แล้วเว้นให้นักเรียนเดาเหตุการณ์ในแต่ละตอนจนจบเรื่อง 

 ๔.๔ ครูติดบัตรคำถามบนกระดาน 

  -  ชื่อนิทาน 

  -  ตัวละครมีใครบ้าง 

  -  สถานที่เกิดขึ้นที่ไหน 

   -  มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้น 

 ๔.๕ ครูเขียนคำตอบลงบัตรคำ ติดคำตอบบนกระดาน เสร็จแล้วนำแต่ละ 

เหตุการณ์มาเรียงกัน ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง  

หมวดที่๒สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมที่๕ พ≤ันาความสามารถดา้นการคดิและการพ≤ันากรอบความคดิแบบเปîดกวา้ง

   (GrowthMindset)
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 ๔.๖ ครูตั้งประเด็นคำถามว่า 

   “ถา้จะใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่แตง่เรือ่งนีใ้หม ่แตล่ะกลุม่จะเปลีย่นอยา่งไร”  

  ๔.๗ ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มแล้วเปลี่ยนเหตุการณ์จนจบเรื่อง  

 ๔.๘ ครแูจกอปุกรณใ์นการเขยีนเรือ่ง นกัเรยีนแตล่ะกลุม่ลงมอืเขยีนเรือ่งใหม ่

  จากโครงเรื่องเดิม 

 ๔.๙ ครเูดนิดกูารทำงานของนกัเรยีนโดยไมแ่ทรกแซงแนวคดิ แตค่อยกระตุน้ 

  โดยการใช้คำถาม 

 ๔.๑๐ นกัเรยีนตดิผลงานการเขยีนนทิาน เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่น ๆ ชว่ยกนั  

  ประเมิน 

 ๔.๑๑ นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานการเขียนเรื่องจากโครงเรื่องเดิม 

 ๔.๑๒ ครูแจกสถานการณ์ให้กับนักเรียน 

สถานการณ์ 

นิทานหลายเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมา นักเรียนลองเอาเรื่องเดิม 

มาแต่งใหม่ในภาคพิสดาร 

 ๔.๑๓ นกัเรยีนเลอืกนทิานทีช่อบ แลว้แตง่เรือ่งใหม ่ตัง้ชือ่เรือ่งใหมใ่นภาคพสิดาร  

แล้วออกแบบนำเสนอ เช่น นิทานหน้าเดียว ปอบอัพ 

 ๔.๑๔ นักเรียนจัดกิจกรรมกาดมั่ว (ภาษาถิ่นเหนือหมายถึง ตลาดนัด) เพื่อให้ 

นักเรียนได้นำเสนอผลงานของแต่ละคน 

  ๔.๑๕ ครูแจกสติ๊กเกอร์ดาวให้กับนักเรียนคนละ ๑ แผ่น เพื่อประเมิน 

ผลงานเพื่อน โดยการนำดาวไปติดที่ผลงานที่ประทับใจและนำเสนอได้ดีที่สุด  
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หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ ตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่อง 

 ๕.๒ บัตรเนื้อหานิทานเรื่องขาวกับดำ 

 ๕.๓ บัตรคำแผนภาพโครงเรื่อง 

 ๕.๔ สติ๊กเกอร์ดาว 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ ผลงานการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 

 ๖.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 

 ๖.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

 ๖.๔ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนฝกทักษะการเขียน มีความคิดวิเคราะห์ และใช้

ภาษาเขยีนเพือ่การสือ่สาร สรา้งเสรมิสมรรถนะใหม้คีวามมุง่มัน่ในการทำงาน และมคีวามสขุ

ในการเรียน 
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หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
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นิทานเรื่องขาวกับดำ(ไม่ทราบºู้แต่ง)

 

 เศรษฐีคนหนึ่งชอบลูกสาวชาวนายากไร้ผู้หนึ่ง เขาเชิญชาวนากับลูกสาว

ไปในสวนที่คฤหาสน์ของเขา เป็นสวนกรวดกว้างใหญ่ที่มีแต่กรวดสีดำกับสีขาว 

เศรษฐีบอกชาวนาว่า “ท่านเป็นหนี้สินข้าจำนวนหนึ่ง แต่หากท่านยกลูกสาวให้ข้า  

ข้าจะยกหนี้สินทั้งหมดให้” 

 ชาวนาไมต่กลง เศรษฐบีอกวา่ “ถา้เชน่นัน้เรามาพนนักนัดไีหม ขา้จะหยบิกรวด 

ขึ้นมาสองก้อนใส่ในถุงผ้านี ้ ก้อนหนึ่งสีดำ ก้อนหนึ่งสีขาว ให้ลูกสาวของท่านหยิบ 

กรวดจากถุงนี้ หากนางหยิบได้ก้อนสีขาว ข้าจะยกหนี้สินให้ท่าน และนางไม่ต้อง

แต่งงานกับข้า แต่หากนางหยิบได้ก้อนสีดำ นางต้องแต่งงานกับข้า และแน่นอนข้าจะ

ยกหนี้ให้ท่านด้วย”  

 ชาวนาตกลง เศรษฐหียบิกรวดสองกอ้นใสใ่นถงุผา้ หญงิสาวเหลอืบไปเหน็วา่

กรวดทัง้สองกอ้นนัน้เปน็สดีำ เธอจะทำอยา่งไร? หากเธอไมเ่ปดโปงความจรงิกจ็ะตอ้ง

แตง่งานกบัเศรษฐขีีโ้กง หากเธอเปดโปงความจรงิ เศรษฐยีอมเสยีหนา้และยกเลกิเกมนี ้

แต่บิดาของเธอก็จะต้องเป็นหนี้เศรษฐีต่อไปอีกนาน 

 ลูกสาวชาวนาเอื้อมมือลงไปในถุงผ้า หยิบกรวดขึ้นมาหนึ่งก้อนพลัน 

เธอปล่อยกรวดในมือร่วงลงสู่พื้นกลืนหายไปในสีขาวและดำของสวนกรวด 

เธอมองหน้าเศรษฐีเอ่ยว่า “ขออภัยที่ข้าพลั้งเผลอปล่อยหินร่วงหล่น แต่ไม่เป็นไร 

ในเมื่อท่านใส่กรวดสีขาวกับสีดำอย่างละก้อนลงไปในถุงนี้ ดังนั้นเมื่อเราเปดถุงออกดู

สีกรวดก้อนที่เหลือ ก็ย่อมรู้ทันทีว่ากรวดที่ข้าหยิบไปเมื่อครู่เป็นสีอะไร ถ้าที่ถุงเป็น 

กรวดสีดำ “...ดังนั้นกรวดกอนที่ขาทำตกยอมเปนสีขาว” 

 ชาวนาพ้นสภาพลูกหนี้ และลูกสาวไม่ต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงคนนั้น 

ตัวอย่างนิทาน
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แºนภาพ‚ครงเรื่อง

 

นิทานเรื่อง ขาวกับดำ 

ตัวละคร เศรษฐี ชาวนา ลูกสาวชาวนา 

สถานที่ บ้านเศรษฐี  

เหตุการณ์ที่ ๑ เศรษฐีคนหนึ่งเรียกชาวนา มาตกลงเรื่องการใช้หนี้ที่สวนในบ้าน 

ของเขาที่เต็มไปด้วยกรวดสีขาวและสีดำ โดยการยกลูกสาวให้  

เพื่อชดใช้หนี้ 

เหตุการณ์ที่ ๒ ชาวนาไม่ตกลง เศรษฐีจึงคิดอุบายโดยการพนันให้ลูกสาวชาวนา

หยิบหินจากถุงที่ใส่หิน ๒ ก้อน คือ สีขาวกับสีดำ ถ้าหยิบได้สีขาวจะ

ยกหนี้ให้และลูกสาวต้องไม่แต่งงานกับเศรษฐี แต่ถ้าหยิบได้สีดำ

เศรษฐีจะยกหนี้ให้ และนางต้องแต่งงาน 

เหตุการณ์ที่ ๓ ชาวนาตกลง ลูกสาวชาวนาเห็นว่าเศรษฐีเอาหินสีดำใส่ทั้งสองก้อน  

เหตุการณ์ที่ ๔ ลูกสาวชาวนาจึงหยิบก้อนหินแล้วทำหล่นลงพื้น และบอกว่าไม่รู้ว่า

หินที่หล่นลงไปเป็นสีอะไร ฉะนั้นหินที่หล่นก็ต้องเป็นสีที่ตรงข้ามหิน

ที่อยู่ในถุง ลูกสาวชาวนาจึงไม่ได้แต่งงานกับเศรษฐี และชาวนา 

ไม่ต้องใช้หนี้ 

ข้อคิด  คนที่ฉลาด มีความรู้ ย่อมใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้ 

ตัวอย่าง
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๑. ชื่อกิจกรรม  สร้างสรรค์งานพับกระดาษ 

๒. เวลาที่ใช้   ๒ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 ๓.๒ เพื่อฝกสมาธิ 

 ๓.๓ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ครูนำตัวอย่างผลงานที่ เกิดจากการพับกระดาษมาให้นักเรียนดู 

โดยดูจากผลงานจริง 

 ๔.๒ ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสนทนาแลกเปลีย่นประสบการณก์ารพบักระดาษ 

ของนักเรียน ที่ผ่านมาเคยพับเป็นรูปอะไรบ้าง 

 ๔.๓ แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมัครใจ และให้แต่ละกลุ่มศึกษาวิธีพับ 

กระดาษในรปูแบบตา่ง ๆ และใหแ้ตล่ะคนเลอืกพบักระดาษคนละ ๑ ชิน้ ตามความสนใจ

โดยไม่ซ้ำกัน 

  ๔.๔ นักเรียนนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน 

 ๔.๕ นำผลงานของแต่ละกลุ่มมาจัดหมวดหมู่ และจัดนิทรรศการผลงาน 

การพับกระดาษ 

 ๔.๖ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้จากการพับกระดาษ โดยทำ 

ในรูปของแผนผังความคิด 

หมวดที่๒สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
กลุ่มกิจกรรมที่๕ พ≤ันาความสามารถดา้นการคดิและการพ≤ันากรอบความคดิแบบเปîดกวา้ง

   (GrowthMindset)
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ สื่อของจริง/สื่อจากเอกสาร/วีดิทัศน์/แหล่งเรียนรู้/อินเทอร์เน็ต  

 ๕.๒ วัสดุอุปกรณ์ กรรไกร กระดาษหลาย ๆ ชนิด ที่มีสีแตกต่างกัน 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ สังเกตพฤติกรรม 

 ๖.๒ ตรวจผลงาน 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนฝกทักษะการฟังและการอ่าน จับใจความสำคัญ 

จากการฟงั แลว้เรยีบเรยีงเนือ้หาเพิม่เตมิทกัษะการคดิ สรา้งเสรมิสมรรถนะใหม้คีวามมุง่มัน่

ในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 
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หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 
การพับกระดาษรูปºีเสื้อ

 

อุปกรณå

 • กระดาษสี 

 • กรรไกร 

 • เชือก 

 

วิธีทำ

 ๑. ตดักระดาษ ขนาด ๘ x ๘ เซนตเิมตร และวงกลม ขนาด ๗ เซนตเิมตร 

 ๒. วางทับกันตามรูปด้านล่าง 

 ๓. จากนั้นพับสลับบน-ล่าง จากรูปวงกลม เข้าหารูปสี่เหลี่ยม 

 ๔. รัดตรงกลางด้วยเชือก 

 ๕. คลี่ออกเป็นผีเสื้อแสนสวยนำไปประดับการ์ด ประดับบอร์ดสวย ๆ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 
การพับกระดาษรูปหัวใจสีสวย

 

อุปกรณå

 • แพทเทิร์นรูปหัวใจกระดาษ 

 • กรรไกร 

 

วิธีทำ

 ๑. ปริ้นแพทเทิร์นรูปหัวใจกระดาษ 

 ๒. ตัดตามรอย 

 ๓. พบัตามรอยประ พบัหลาย ๆ อนั สามารถนำไปประดบักลอ่งของขวญั 

  ได้อีกด้วย 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  เลียนแบบตัวละครสุนทรภู่ 

๒. เวลาที่ใช้   ๒ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 ๓.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ชั่วโมงที่ ๑ 

   ๑) ครูและนักเรียนสนทนาความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณีจาก 

    ที่เคยเรียนมาแล้ว 

   ๒) ครนูำภาพตวัละครจากเรือ่งพระอภยัมณมีาใหน้กัเรยีนด ู และพดูคยุ 

    ถึงลักษณะของตัวละครแต่ละตัว 

   ๓) แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมัครใจ และให้แต่ละกลุ่มเลือก 

    ตัวละครที่ตนเองชอบ เพื่อแต่งกายด้วยชุดที่ทำจากวัสดุเหลือใช้  

    ประกวดกันในชั่วโมงต่อไป 

 ๔.๒ ชั่วโมงที่ ๒ 

   ๑) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม กลุ่มละ ๑ คน เข้าร่วม 

    กิจกรรมการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครตามกลุ่ม 

    ที่นักเรียนสนใจ 

หมวดที่๒สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
กลุ่มกิจกรรมที่๕ พ≤ันาความสามารถดา้นการคดิและการพ≤ันากรอบความคดิแบบเปîดกวา้ง

   (GrowthMindset)
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

   ๒) ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกแสดงบทบาทตามตัวละครที่นักเรียนแต่ง 

   ๓) นักเรียนในห้อง ให้คะแนนตัวละครที่ตนชอบลงในกล่องใส่คะแนน 

   ๔) กรรมการคัดแยกคะแนนเพื่อตัดสินว่าตัวละครตัวใดได้คะแนน 

    มากที่สุด 

   ๕) ครูมอบของขวัญรางวัลให้กับผู้ชนะ 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ หนังสือเรียน/วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 ๕.๒ ภาพตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี 

 ๕.๓ กล่องใส่คะแนน 

 ๕.๔ ของขวัญรางวัล 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ สังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 

 ๖.๒ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 กจิกรรมนี ้ สง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝกทกัษะการคดิ การพดูเพือ่การสือ่สาร สรา้งเสรมิ

สมรรถนะให้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  ภัยธรรมชาติ 

๒. เวลาที่ใช้  ๒ ชั่วโมง  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห์ 

  ๓.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym) 

 ๔.๒ ครูนำภาพมาให้นักเรียนดู แล้วตั้งประเด็นคำถาม 

  ๑)  นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากภาพนี้ 

  ๒)  นักเรียนคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร 

  ๓)  นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบกับใครบ้าง 

  ๔)  นักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนในภาพนี้  

 ๔.๓ นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ - ๔ คน ครูแจกอุปกรณ์ (บัตรภาพ สีเมจิก  

กระดาษปรูฟ)  

หมวดที่๒สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
กลุ่มกิจกรรมที่๕ พ≤ันาความสามารถดา้นการคดิและการพ≤ันากรอบความคดิแบบเปîดกวา้ง

   (GrowthMindset)

คำชี้แจง  

 ๑. นักเรียนนำบัตรภาพติดในกระดาษปรูฟ 

 ๒. ดภูาพ แลว้วเิคราะหส์ภาพปจัจบุนั ปญัหา สาเหต ุผลกระทบ แนวทางแกไ้ข  

   ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔.๔ ครูติดคำชี้แจง  

 ๔.๕ ครเูดนิดกูารทำงานของนกัเรยีน โดยไมแ่ทรกแซงแนวคดิ แตค่อยกระตุน้ 

ให้นักเรียนคิดและเขียน 

 ๔.๖ นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ เพื่อน ๆ ตั้งใจฟัง และช่วยกัน 

สังเกต การวิเคราะห์จากภาพ 

 ๔.๗ เมื่อนำเสนอเสร็จ แต่ละกลุ่มติดผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๔.๘ ครแูจกสติก๊เกอรด์าวใหก้บันกัเรยีนคนละ ๑ แผน่ เพือ่ประเมนิผลงาน 

แต่ละกลุ่มตามเกณฑ์ประเมิน เช่น จำนวนคำ จำนวนหมวดหมู่ 

 ๔.๙ เพื่อนแต่ละกลุ่มช่วยกันประเมินผลงานเพื่อน โดยการนำดาว 

ไปติดที่ผลงานกลุ่มที่ประทับใจและนำเสนอได้ดีที่สุด 

 ๔.๑๐ นักเรียนช่วยกันสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวิเคราะห์จาก 

การดภูาพทีก่ำหนดให ้รวมทัง้ชืน่ชมและใหข้อ้เสนอแนะ  

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ บัตรภาพ เท่ากับจำนวนกลุ่ม 

 ๕.๒ กระดาษปรูฟ 

 ๕.๓ สีเมจิก 

 ๕.๔ สติ๊กเกอร์ดาว  

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ ตรวจผลงาน 

 ๖.๒ สังเกต 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนฝกทักษะการคิด เช่น คิดวิเคราะห์ คาดคะเน 

ประเมินค่า และใช้ภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร สร้างเสริมสมรรถนะให้มีความมุ่งมั่น 

ในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 



47

ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่างบัตรภาพ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  ศิลปะสร้างเรื่อง 

๒. เวลาที่ใช้   ๓ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ 

 ๓.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและชื่นชมผู้อื่น 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ชั่วโมงที่ ๑ 

  ๑) นกัเรยีนเรยีนรูโ้ดยดวูดีทิศันเ์รือ่งพชืเมอืงรอ้น (เรือ่งอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบั 

   ธรรมชาติ)  

  ๒) นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงพืชเมืองร้อนว่ามีอะไรบ้าง มีลักษณะ 

   อย่างไร 

  ๓) นอกจากพืชแล้ว ธรรมชาติรอบตัวของนักเรียนมีอะไรบ้าง 

  ๔) ครูและนักเรียนสรุปถึงความสำคัญของธรรมชาติ 

 ๔.๒ ชั่วโมงที่ ๒-๓ 

   ๑) ครูอธิบายจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมวาดภาพและเขียน 

   บรรยายประกอบภาพ  

   ๒) ครูและนักเรียนทำกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น วาดภาพใต้ต้นไม้  

   ศึกษาสวนหย่อมภายในโรงเรียน 

หมวดที่๒สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
กลุ่มกิจกรรมที่¯ พั≤นาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้¯กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

  ๓) นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง โดยอธิบายชื่อภาพ ความหมาย 

   ของภาพ  

  ๔) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อน  

  ๕) ครูนำผลงานของนักเรียนมาแสดง 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ วีดิทัศน์เรื่องพืชเมืองร้อน (เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ)  

 ๕.๒ สวนหย่อมในโรงเรียน 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

 ๖.๒ ประเมินการนำเสนอผลงาน 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนฝกทักษะการย่อความ สรุปความจากการอ่าน 

การฟัง แล้วเรียบเรียงเนื้อหาเพิ่มเติมทักษะการคิด สร้างเสริมสมรรถนะให้มีความมุ่งมั่น 

ในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
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๑. ชื่อกิจกรรม  เมขลาล่อแก้ว 

๒. เวลาที่ใช้   ๒ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อฝกทักษะการฟังและการอ่าน สรุปความ ย่อความ และข้อคิดจาก 

การรับสาร  

 ๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

 ๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก มีความเพลิดเพลิน 

และมีสุขภาพจิตที่ดี 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ชั่วโมงที่ ๑ 

  ๑) กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym) 

  ๒) นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับสารคดีฟาร้องฟาผ่า (เมขลา รามสูร) 

  ๓) ครชูวนสนทนา ซกัถาม และใหแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัสารคดทีีด่ ู 

 ๔.๒ ชั่วโมงที่ ๒ 

  ๑) นักเรียนอ่านตำนานการเกิดฟาร้องฟาผ่าจากใบความรู้ที่ครูแจกให้ 

  ๒) นักเรียนนั่งเป็นวงกลมเพื่อเล่นเกม “บอลพาโชค”  

  ๓) นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกมนี้  

   และแสดงความรู้สึกจากการร่วมกิจกรรม 

หมวดที่๒สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
กลุ่มกิจกรรมที่¯ พั≤นาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้¯กลุ่มสาระการเรียนรู้
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๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ วีดิทัศน์เกี่ยวกับสารคดีฟาร้องฟาผ่า (เมขลา รามสูร) 

 ๕.๒ ใบความรู้ ตำนานการเกิดฟาร้องฟาผ่า 

 ๕.๓ ลูกฟุตบอล 

 ๕.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ๕.๕ เพลงตามสมัยนิยม 

๖. การวัดและประเมินผล 

 สังเกตการร่วมกิจกรรม 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนฝกทักษะการฟังและการอ่าน จับใจความสำคัญ 

จากการฟัง แล้วเรียบเรียงเนื้อหาเพิ่มเติมทักษะการคิด การพูดเพื่อการสื่อสาร สร้างเสริม

สมรรถนะให้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 
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ใบความรู้ตำนานการเกิดøÑาร้องøÑาº่า

 

 เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน เราจะได้เห็นฟาแลบ ได้ยินเสียงฟาร้อง ฟาผ่า ฟาลั่น 

ครืนโครมเป็นธรรมดา เรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากการถ่ายเทประจุ 

ไฟฟาบนก้อนเมฆ อย่างไรก็ตาม คนไทย (รวมถึงคนในอินเดีย จีน และประเทศใน 

แหลมอินโดจีน) มีความเชื่อกันว่า เมื่อฝนตกฟาคะนอง ฟาแลบเป็นประกายเจิดจ้า  

ตามด้วยเสียงฟาร้องสะเทือนไปทั้งแผ่นดิน และบางครั้งฟาก็ผ่าลงมาดังสนั่นหวั่นไหว 

ถกูอะไรกพ็งัพนิาศ ตาย ไหมเ้ปน็จลุ ไมว่า่คนหรอืสตัว ์ ปรากฏการณน์ีเ้กดิจากอำนาจ 

แก้ววิเศษของนางเมขลา และขวานวิเศษของรามสูร 

 นางเมขลา เปน็นางฟาบนสวรรค ์มแีกว้วเิศษดวงหนึง่ ดว้ยเหตทุีน่างเมขลา 

มแีกว้เปน็ของวเิศษ บางทคีนจะเรยีกนางวา่ “มณเีมขลา” หนงัสอืสมญาภธิานรามเกยีรติ ์

(คตพิราหมณ)์ ของพระสารประเสรฐิ (ตร ีนาคะประทปี) บอกลกัษณะของมณเีมขลาวา่ 

เป็นนางฟาเจ้าแม่มหาสมุทร สีเมฆมอ มีดวงแก้ววิ เศษ นอกจากนี้ ในทาง 

พระพุทธศาสนา ปรากฏในชาดกเรื่องพระมหาชนก ก็ถือว่ามณีเมขลาเป็นเทพธิดา

นางสมุทรเหมือนกัน มีหน้าที่ช่วยเหลือปกปองสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์จากเรืออัปปาง  

โดยได้ช่วยพระโพธิสัตว์ (เจ้าชายมหาชนก) พ้นภัยในเหตุการณ์เรืออับปาง 

รามสูรเป็นอสูรเทพบุตร มีฤทธิ์เดชมาก สีกายเขียว มีขวานเพชรเป็นอาวุธ รามสูร 

อยู่สวรรค์ชัน้จตมุหาราชกิา เปน็ยกัษจ์รจดั ไมม่วีมิานอยู ่ เทีย่วอาศยัอยูต่ามกลบีเมฆ 

ขึน้ชือ่เรือ่งเที่ยวเกะกะระรานเทวดา “รามสูร” เลือนมาจาก “ปรศุราม” ในนารายณ์

สิบปาง ปางที ่๖ กลา่ววา่ ปรศรุามเปน็พราหมณ ์ลกูฤษชีมทศันกีบันางเรณกุา มขีวาน

เปน็อาวธุ ปรศรุามไดบ้ำเพญ็ตบะจนบรรลอุรยิผลหลายชัน้ เหลอืแตช่ัน้สงูสดุ คอื ปรพรหม 

ปรศุรามโทโสร้าย จึงมีฉายาว่า “ยักษ์” แปลว่า ต่ำ รามสูรเคยรบกับเทพอรชุน 

ซึ่งเป็นเทวดานักรบ มีพระขรรค์เป็นอาวุธ ขณะท่องเที่ยวอยู่ในอากาศและแย่งกัน 
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ชมนางฟา เทพอรชุนเสียท่าถูกรามสูรจับสองเท้าฟาดใส่เหลี่ยมเขาพระสุเมรุ  

จนเสียชีวิต นอกจากนี้ยังท้ารบและรบแพ้พระราม แต่พระรามไม่ฆ่า ด้วยเห็นว่าเป็น

พราหมณ์ แต่ให้เลือกว่าจะให้แผลงศรไปทำลายมรรค (ทางดำเนินสู่อริยภูมิ) หรือผล 

(อริยภูมิที่จะบรรลุด้วยบำเพ็ญตบะ) ปรศุรามเลือกให้ทำลายผล 

 ครั้งหนึ่ง เป็นเทศกาลวสันตฤดู เทวดาและอัปสรต่างจับระบำรำฟอน 

กันอย่างสนุกสนาน คราวนั้นรามสูรได้เข้ามาร่วมสนุก และได้พบกับนางเมขลา 

รามสูรพอใจในดวงแก้วและความงามของนางเมขลา จึงเที่ยววิ่งไล่จับนาง นางเมขลา 

ก็เยาะเย้าทำท่าจะให้แก้ว แล้วก็ไม่ให้ ผละหนีไปเสีย พอรามสูรตามใกล้จะทันก็โยน

แก้วฉายแสงเข้าตารามสูรให้ตาฟางตามหานางไม่พบ รามสูรก็โกรธ พอหายมัวตา  

ก็ขว้างขวานเกิดฟาผ่า ดังเปรี้ยง ๆ (บ้างก็ว่า เมื่อจับไม่ทันก็ใช้ขวานขว้าง แต่ไม่ถูก 

เพราะนางเมขลาใชแ้กว้ลอ่จนเปน็ฟาแลบ แสงแกว้ทำใหต้ารามสรูมวั จงึขวา้งขวานไมถ่กู) 

อยา่งไรกต็าม เรือ่งเมขลากบัรามสรูทีป่รากฏในวรรณคดเีกา่ เรือ่ง เฉลมิไตรภพ กลา่วถงึ 

เรือ่งเมขลากบัรามสรูแตกตา่งกนัเลก็นอ้ย โดยมรีายละเอยีดวา่ พระยามงักรการตนหนึง่ 

จะไปไหนก็เอาดวงแก้วทูนศีรษะไว้ มังกรการได้แปลงเป็นเทวดาไปสมสู่กับนางฟา 
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จนมีบุตรีชื่อ เมขลา เมื่อเจริญวัยขึ้นก็มีความงามยิ่ง มังกรการได้นำบุตรีและดวงแก้ว

ไปมอบแกพ่ระอนิทร ์ (พระอศิวร) รามสรูเปน็เพือ่นกบัพระราห ูผูม้คีรึง่ตวัเพราะถกูจกัร

พระนารายณ์ตัด เมื่อครั้งแปลงเป็นเทวดาไปดื่มน้ำอมฤต (จากพิธีกวนเกษียรสมุทร) 

รามสรูคดิจะขอพรจากพระอนิทรใ์หพ้ระราหกูลบัมรีา่งดงัเดมิ และบงัเอญิทีน่างเมขลา

ได้ขโมยเอาดวงแก้วของพระอินทร์ไป จึงจะจับนางไปถวาย เพื่อให้ได้ความดี 

ความชอบก่อน เมื่อเจอนางเมขลาก็ไล่จับ แต่นางเมขลาก็หลบหลีกโยนแก้วล่อหลอก

รามสูร รามสูรจึงขว้างขวานเพชรไป แต่อำนาจดวงแก้ววิเศษคุ้มครองนางเมขลาไว้ 

จวบจนบัดนี้ รามสูรก็ยังไม่ได้ตัวนางเมขลาและพระอินทร์ก็ยังไม่ได้ดวงแก้วมณีคืน 

เพราะยังเห็นแสงแก้วที่นางเมขลาฉายแสงเป็นฟาแลบแวบวับ และเสียงขวาน 

ของรามสูรเป็นฟาร้องเปรี้ยงปร้างอยู่ทุกวสันตฤดู แสดงว่า รามสูรยังติดตามเอาแก้ว

จากนางเมขลาอยู่จนทุกวันนี้  

ภาพเมขลากับรามสูร (ผลงานของ โอม รัชเวทย อางอิงทายบทความ) 
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เกมçบอลพา‚ชคé

 

อุปกรณå

 • ลูกฟุตบอล 

 • เครื่องคอมพิวเตอร์  

 • เพลงตามสมัยนิยม 

 

วิธีการเล่น

 ๑. นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม  ครูอธิบายกติกาการเล่น 

 ๒. ครูส่งลูกบอลให้นักเรียน ๑ ลูก 

 ๓. ครเูปดเพลงนกัเรยีนเริม่สง่ลกูบอลใหเ้พือ่นทีอ่ยูท่างขวามอืไปเรือ่ย ๆ  

 ๔. ครูหยุดเพลงและดูว่าลูกบอลอยู่ที่นักเรียนคนใด นักเรียนคนนั้น 

  ออกมาทำกิจกรรมตามที่ตกลงไว้ 

 ๕. ทำกิจกรรมซ้ำจนกว่าได้จำนวนนักเรียนครบตามต้องการ 
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๑. ชื่อกิจกรรม  เรียนรู้จากวีดิทัศน์ 

๒. เวลาที่ใช้   ๒ ชั่วโมง  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่ดู 

 ๓.๒ เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นการเขา้รว่มกจิกรรม 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๔.๑ นักเรียนชมวีดิทัศน์ (เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน เช่น เมขลากับรามสูร  

พระอภัยมณี เป็นต้น) แล้วตั้งประเด็นคำถาม 

  -  วีดิทัศน์ชุดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

  -  ประทับใจอะไรในที่ดู 

  -  นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร 

  -  คิดอย่างไรกับวีดิโอนี้ 

 ๔.๒ นกัเรยีนเขา้กลุม่ กลุม่ละ ๓ - ๔ คน รบัอปุกรณ ์(ภาพ สเีมจกิ กระดาษชารต์  

กระดาษปรูฟ คำชี้แจง) 

 ๔.๓ ครูอธิบายขั้นตอนของกิจกรรม 

  ๑) นักเรียนดูวีดิทัศน์ 

  ๒) ดูวีดิทัศน์แล้วบอกสิ่งที่เห็น เขียนความรู้สึก และความประทับใจ 

หมวดที่๒สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
กลุ่มกิจกรรมที่¯พั≤นาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้¯กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

  ๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

  ๔) ครูเดินดูการทำงานของนักเรียน โดยไม่แทรกแซงแนวคิด แต่คอย 

   กระตุ้นให้นักเรียนคิดและแสดงความคิดเห็น 

  ๕) แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน เพื่อน ๆ ช่วยกันสังเกต การวิเคราะห์ 

   วีดิทัศน์ที่ดู 

  ๖) เมื่อนำเสนอเสร็จ แต่ละกลุ่มติดผลงานที่ปายนิเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน 

   เรียนรู้ 

  ๗) ครแูจกสติก๊เกอรด์าวใหก้บันกัเรยีนคนละ ๑ แผน่ เพือ่ประเมนิผลงานกลุม่ 

   โดยการนำดาวไปติดที่ผลงานที่ประทับใจและนำเสนอได้ดีที่สุด 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ วีดิทัศน์เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน  

 ๕.๒ กระดาษชาร์ต/กระดาษปรูฟ 

 ๕.๓ สีเมจิก 

 ๕.๔ สติ๊กเกอร์ดาว 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม  

 ๖.๒ สังเกตผลงานความสำเร็จของกิจกรรม  

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กจิกรรมนี ้ สง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝกทกัษะการคดิวเิคราะห ์และสามารถใชภ้าษาเขยีน 

เพื่อการสื่อสาร เพิ่มเติมการเรียนรู้เรื่องการสร้างคำ สร้างเสริมสมรรถนะให้มีความมุ่งมั่น 

ในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 

 



สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม



Û
สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

หมวดที่
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  คนดีศรีโรงเรียน 

๒. เวลาที่ใช้   ๒ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อฝกทักษะการฟัง/ดู และพูด จากการฟัง/ดู โดยย่อความ สรุปความ  

และจับใจความสำคัญ  

 ๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym) 

 ๔.๒ ครนูำภาพคนด ีหรอืวดีทิศันเ์กีย่วกบัคนทีไ่ดร้บัการยกยอ่งมาใหน้กัเรยีนด ู

 ๔.๓ ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ดู เช่น  

  - นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องที่ดู 

  - บุคคลในภาพเขาทำความดีอะไรบ้าง 

  - ในชุมชนของเรามีคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่  

   - ถ้าเราจะเลือก “คนดีศรีโรงเรียน” คน ๆ นั้นควรจะมีคุณสมบัติ 

   อย่างไร 

 ๔.๔ นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น ครูเขียนความคิดเห็นลงบนกระดาน 

 ๔.๕ นกัเรยีนอา่นความคดิเหน็บนกระดาน นกัเรยีนอา่นขอ้ความบนกระดาน 

พร้อมกัน 

หมวดที่Ûสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม
กลุ่มกิจกรรมที่˘ ปลูกΩíงค่านิยมและจิตสำนึกในการทำประ‚ยชนåต่อสังคม มีจิตสาธารณะ

   และการให้บริการด้านต่างÊทั้งที่เปìนประ‚ยชนåต่อตนเองและส่วนรวม



61

ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔.๖ นักเรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มละ ๓ - ๕ คน ส่งตัวแทนกลุ่มรับบัตรกิจกรรม  

และอุปกรณ์  

  บัตรกิจกรรม	

  - นกัเรยีนเลอืก “คนดศีรโีรงเรยีน” ของกลุม่ กลุม่ละ ๑ คน พรอ้มบอก 

   คุณสมบัติของคนดีที่ได้รับการคัดเลือก 

  - ส่งตัวแทนเข้าประกวดกับกลุ่มต่าง ๆ 

 ๔.๗ นกัเรยีนแตล่ะกลุม่วางแผนการคดัเลอืก พรอ้มการเสนอชือ่ บอกคณุสมบตั ิ 

ของเพื่อนที่เสนอชื่อ 

 ๔.๘ แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน “คนดีศรีโรงเรียน” ของกลุ่ม เพื่อเข้าร่วมคัดเลือก  

เป็น “คนดีศรีโรงเรียน” ของห้องเรียน พร้อมบอกคุณสมบัติของเพื่อนที่เป็นตัวแทน 

 ๔.๙ เพื่อน ๆ ในห้องช่วยกันลงคะแนนเพื่อคัดเลือก ครูประจำชั้นมอบ

เกียรติบัตร “คนดีศรีโรงเรียน” ของห้องเรียน พร้อมจัดปายนิเทศ แนะนำบุคคลที่ได้รับ

คัดเลือก  

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 วีดิทัศน์ แผ่นพับ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคนดีศรีโรงเรียน 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ สังเกตทักษะการทำงานกลุ่ม 

 ๖.๒ สังเกตการให้เหตุผล 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมการฝกทักษะการย่อความ สรุปความ จากการอ่าน การฟัง 

แล้วเรียบเรียงเนื้อหาเพิ่มเติมทักษะการคิด สร้างเสริมสมรรถนะให้มีความมุ่งมั่น 

ในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่างภาพคนดีที่ได้รับการยกย่อง
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  ดูดีมีสาระ 

๒. เวลาที่ใช้  ๒ ชั่วโมง		

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่ดู 

 ๓.๒ เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นการเขา้รว่มกจิกรรม 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๔.๑ นักเรียนชมคลิป (โฆษณากระทิงแดง คลิปโฆษณาซึ้ง ๆ เกี่ยวกับ 

จิตสาธารณะ) แล้วตั้งประเด็นคำถาม 

   - คลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

    - ประทับใจอะไรคลิปนี้ 

    - นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร 

    - คิดอย่างไรกับคลิปนี้ 

 ๔.๒ นกัเรยีนรวมกลุม่ กลุม่ละ ๓ - ๔ คน รบัอปุกรณ ์(ภาพ สเีมจกิ กระดาษชารท์  

กระดาษปรูฟ คำชี้แจง) 

 ๔.๓ คำชี้แจง 

   - นักเรียนดูคลิปวีดิโอ 

   - ดูคลิปแล้วบอกสิ่งที่เห็น เขียนความรู้สึก และความประทับใจ 

    - นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

หมวดที่Ûสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม
กลุ่มกิจกรรมที่๑ ปลูกΩíงความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริยå
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

    - ครูเดินดูการทำงานของนักเรียน โดยไม่แทรกแซงแนวคิด แต่คอย 

   กระตุ้นให้นักเรียนคิดและแสดงความคิดเห็น 

   - แตล่ะกลุม่นำเสนอผลงาน เพือ่น ๆ ชว่ยกนัสงัเกต การวเิคราะหค์ลปิทีด่ ู

  - เมือ่นำเสนอเสรจ็แลว้/แตล่ะกลุม่ตดิผลงานทีป่ายนเิทศเพือ่แลกเปลีย่น 

   เรียนรู้ 

  - รบัสติก๊เกอรด์าวคนละ ๑ แผน่ เพือ่นำไปตดิทีผ่ลงานกลุม่ทีป่ระทบัใจ 

   และนำเสนอได้ดีที่สุด 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ คลิปโฆษณาซึ้ง ๆ เกี่ยวกับจิตสาธารณะ 

 ๕.๒ กระดาษชาร์ท/กระดาษปรูฟ 

 ๕.๓ สีเมจิก 

 ๕.๔ สติ๊กเกอร์ 

๖. การวัดและประเมินผล 

  ๖.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม  

  ๖.๒ สังเกตผลงานความสำเร็จของกิจกรรม  

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้ภาษาเขียน 

เพื่อการสื่อสาร เพิ่มเติมการเรียนรู้เรื่องการสร้างคำ สร้างเสริมสมรรถนะให้มีความมุ่งมั่น

ในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  นิทานดีมีคุณธรรม 

๒. เวลาที่ใช้  ๒ ชั่วโมง  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

 ๓.๒ เพื่อส่งเสริมจินตนาการด้านการวาดภาพจากเรื่องที่ฟัง 

 ๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๔.๑ จัดนักเรียนนั่งเป็นรูปตัวยู ครูนั่งด้านหน้า 

 ๔.๒ ครเูลา่นทิานอสีป หรอืนทิานพืน้บา้นใหน้กัเรยีนฟงั โดยในขณะทีค่รเูลา่ 

ครอูาจจะกระตุน้ความสนใจ โดยการใหน้กัเรยีนไดค้าดเดาเหตกุารณท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ตอ่ไป 

สลับกับการเล่าของครูจนจบเรื่อง  

 ๔.๓ ครูซักถาม หรือชวนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่เล่าว่ามีคุณธรรมใดบ้าง 

ที่นักเรียนควรนำมาปฏิบัติ 

 ๔.๔ ให้นักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่ฟัง 

 ๔.๕ นักเรียนประกวดวาดภาพตามจินตนาการตามนิทานที่ฟัง 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ นิทานอีสป/นิทานพื้นบ้าน 

 ๕.๒ ภาพประกอบนิทาน 

หมวดที่Ûสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม
กลุ่มกิจกรรมที่๑๑ปลูกΩíงคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ´ื่อสัตยåสุจริต เสียสละ อดทน

   มุ่งมั่นในการทำงานกตัญêู)
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖. การวัดและประเมินผล 

  ๖.๑ สังเกตการสนทนาและการตอบคำถาม 

  ๖.๒ ตรวจสอบผลงานวาดภาพ 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมการฝกทักษะการฟัง เพิ่มเติมทักษะการคิด จับใจความ  

ย่อความ สรุปความ สร้างเสริมสมรรถนะให้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสุข 

ในการเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่างนิทานอีสป

 ค้างคาวเลือกพวก

 

 คา้งคาวนัน้ถอืวา่ตนกม็ปีกีเหมอืนนก เเละกม็หีเูหมอืนสตัวอ์ืน่ทัว่ ๆ ไป ดงันัน้ 

เมื่อนกยกพวกไปต่อสู้กับสัตว์อื่น ๆ ค้างคาวก็ขอตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใด โดยทำตัว 

เป็นกลาง เเต่เมื่อพวกของนกมีท่าทีว่าจะชนะ ค้างคาวก็ประกาศตัวไปเข้ากับฝ่ายนก 

 ตอ่มาพวกนกจะพลาดทา่เสยีทเีเกส่ตัวอ์ืน่ ๆ คา้งคาวกผ็ละจากนกไปเขา้พวกกับ

สัตว์อื่น ๆ 

 ต่อมานกต่อสู้จนใกล้จะได้ชัย ค้างคาวก็กลับมาอยู่ข้างฝ่ายพวกนกอีก 

 เมื่อนกกับสัตว์อื่น ๆ ทำสัญญาสงบศึกเเละเป็นมิตรต่อกัน ทั้งสองต่างก็ขับไล่

ค้างคาว ไม่ยอมให้เข้าพวกด้วย ค้างคาวอับอายจึงไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ จะออกจากถ้ำ

ไปหาอาหารในตอนกลางคืนเท่านั้น  

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   ผู้ที่ขาดความจริงใจ ไม่มีใครอยากคบหาด้วย  
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ชายพเนจรอกตัญêู

 

 ชายสองคนเดินทางพเนจรไปเรื่อย ๆ เมื่อพบไม้พุ่มหนึ่งจึงชวนกันหยุดพัก 

ใต้ร่มเงาของพุ่มไม้ ขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงวันที่เเดดร้อนจัด ชายคนหนึ่งเอนตัว 

ลงนอนใต้เงาไม้พลางเเหงนมองดูพุ่มไม้เเล้วกล่าวว่า  

  “ไม้พุ่มนี้ไม่มีผลให้เรากินเลยนะ” อีกคนก็เอ่ยบ้างว่า 

  “จริงด้วย ไม้พุ่มนี้ช่างไร้ประโยชน์เสียจริง ๆ”  

  

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   คนโง่เเละคนชั่วมักเป็นคนอกตัญู 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  ปอบอัพ เลอค่า 

๒. เวลาที่ใช้  ๕ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์  

 ๓.๑ เพือ่ใหน้กัเรยีนฝกทกัษะการอา่นและสามารถวางแผนงานและการทำงาน

ไดถ้กูตอ้ง 

 ๓.๒ เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์  

 ๓.๓ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำผลงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 ๓.๔ เพื่อให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีน้ำใจและรู้จักเอื้อเฟอ 

เผื่อแผ่ แบ่งปัน และร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ชั่วโมงที่ ๑-๒ 

  ๑) นักเรียนศึกษารูปแบบขั้นตอนวิธีการทำการ์ด ปอบอัพ 

  ๒) นักเรียนออกแบบและวางแผนการทำการ์ด ปอบอัพ  

  ๓) นักเรียนจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ในการทำการ์ด ปอบอัพ 

 ๔.๒ ชั่วโมงที่ ๓-๕ 

  ๑) นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการทำการ์ด ปอบอัพ  

  ๒) นักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของกันและกัน 

  ๓) นักเรียนเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์ที่นำมาใช้ให้พร้อมสำหรับใช้งาน 

   ในครัง้ตอ่ไป และทำความสะอาดบรเิวณทีใ่ชท้ำกจิกรรมใหเ้รยีบรอ้ย 

   ร่วมกัน 

หมวดที่Ûสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

กลุ่มกิจกรรมที่๑๑ปลกูΩíงคณุธรรมจรยิธรรม(มคีวามเสยีสละอดทนมุง่มัน่ในการทำงาน)
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ 

  ๕.๒ ดินสอและยางลบ 

  ๕.๓ สีไม้และสีเทียน 

  ๕.๔ กาว 

  ๕.๕ กรรไกรหรือคัตเตอร์ 

  ๕.๖ ตัวอย่างการ์ด ปอบอัพ 

๖. การวัดและประเมินผล 

  ๖.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม  

  ๖.๒ สังเกตผลงานความสำเร็จของกิจกรรม  

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ และใช้ภาษาเขียน 

เพื่อการสื่อสาร การวางแผน สร้างเสริมสมรรถนะให้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  

และมีความสุขในการเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

การสาธิตการทำหนังสือสามมิติหรือปÖอบอัพบุäค

วัสดุ/อุปกรณ์ และวิธีการทำ 

กระดาษหนังไก, สติ๊กเกอร, รูปภาพตาง ๆ, กาว, กาวเยื่อไม,  

กรรไกร, มีดคัตเตอร, สีน้ำ, สีไม, สีเทียน 

เตรียมกระดาษหนังไก กวาง ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

พับกระดาษแบงครึ่ง 

  

 ตัดกระดาษออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 จะไดกระดาษออกเปนสองชิ้น 

 แลวนำกระดาษที่ตัดเรียบรอยแลวนำมาพับครึ่ง 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ตัดออกมาเปนสองชิ้นเทา ๆ กัน 

 

จะไดกระดาษดังรูป 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 นำมาพับครึ่ง 

จะไดกระดาษในรูปแบบนี้ คือ กวาง ๑๙ x ๒๘ เซนติเมตร 

  

 นำกระดาษที่พับไวมาวัดจากขอบกระดาษเขาไป  

 และลงไปอีก ๒ นิ้วทั้งสองดาน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 แลวใชกรรไกรตัดเขาไปดานในตามที่วัดไว 

คือเขาไป ๒ นิ้วทั้งสองดาน 

แลวคลี่กระดาษออกมาพับใหเปนขั้นบันไดสำหรับทำฐาน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้นพับกระดาษที่ขีดไวเขาไปดานใน 

แลวขีดเขาไปดานในอีก ๑ นิ้ว ลงไปอีก ๑ นิ้วทั้งสองดาน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัดลงไป ๑ นิ้ว ตามที่ขีดไวทั้งสองดานใหเทากัน 

  

 เมื่อตัดทั้งสองดานเสร็จเรียบรอยแลวก็ใหพับเขาตามรอยที่ตัดไวทั้งสองดาน 

เปนขั้นบันไดเล็กอีกชั้นหนึ่งทั้งสองดานเพื่อใชเปนฐาน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อทำขั้นบันไดเสร็จเรียบรอยแลวก็ใหพับเขาไปดานในดังรูป 

นี่คือรูปแบบที่เสร็จเรียบรอยแลว 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 นี่คือขั้นตอนของการวาดรูปตามเนื้อหาที่เราคิดไว 

เมื่อวาดรูปเสร็จแลวก็จะออกมาดังภาพนี ้
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

ขั้นตอนของการลงสี 

  

เมื่อลงสีเสร็จเรียบรอยแลวก็จะออกมาดังภาพนี้ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

แลวนำสติ๊กเกอรมาติดลงบนภาพโดยใชความระมัดระวังในการทำ 

  

ขั้นตอนการตัดรูปเพื่อนำมาติดลงบนนิทานสามมิติ 

แลวนำไปติดลงบนกระดาษหนังไก 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

แลวนำสติ๊กเกอรมาติดลงบนรูปที่ตัดไว 

  

 

แลวตัดตามรอยรูป 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

ขั้นตอนการทำหน้าปก 

  

หนาตาของหนาปกที่ติดสติ๊กเกอรเรียบรอยแลว 

 

เมื่อทำหนาปกเสร็จแลวใหติดสติ๊กเกอรลงบนหนาปกใหสวยงาม 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

ขั้นตอนนี้คือการติดกาวเยื่อไมที่ดานหลังของหนังสือสามมิติ 

เพื่อทำปกหนาและปกหลัง 

 ติดหนาปกลงไปและตกแตงปกหลังใหสวยงาม 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

นำรูปผลไมที่เตรียมไวมาติดลงบนขั้นบันไดแตละขั้น 

 เมื่อเสร็จแลวจะออกมาดังภาพนี ้
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  ปลุกใจให้รักชาต ิ

๒. เวลาที่ใช้   ๘ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อฝกทักษะการฟังและสรุปสาระสำคัญจากการฟัง 

 ๓.๒ เพื่อฝกทักษะการคิดและกล้าแสดงออก 

 ๓.๓ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในประเทศไทย 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ชั่วโมงที่ ๑-๖  

  ๑) นักเรียนอ่านเนื้อเพลงปลุกใจจากแผนภูมิ (ชั่วโมงละ ๑ เพลง) 

  ๒) ครูเปดเพลงปลุกใจให้นักเรียนฟังและฝกร้องตามจนร้องได้ 

  ๓) นักเรียนฝกร้องเพลงเองโดยไม่เปดเพลงประกอบ  

  ๔) เมื่อนักเรียนร้องเพลงได้แล้ว ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหมาย 

   ของเนื้อเพลง ครูสรุปให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น 

 ๔.๒ ชั่วโมงที่ ๗ 

  ๑) ครูชี้แจงกิจกรรมประกวดร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบ 

   ให้นักเรียนฟัง 

  ๒) นักเรียนแบ่งกลุ่ม เลือกเพลงปลุกใจที่ชอบ แล้วฝกร้องเพลงกลุ่มละ  

   ๑ เพลง พร้อมแสดงท่าทางประกอบ 

หมวดที่Ûสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

กลุ่มกิจกรรมที่๑๒ปลกูΩíงความรกัความภาคภมูใิจในความเปìนไทยและหวงแหนสมบตัขิองชาติ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔.๓ ชั่วโมงที่ ๘ 

  ๑) ประกวดร้องเพลงปลุกใจพร้อมแสดงท่าทางประกอบ  

  ๒) ตัดสินผลการประกวดพร้อมสรุปกิจกรรมนี้ 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ แผนภูมิเนื้อเพลง 

 ๕.๒ คอมพิวเตอร์พกพา/เครื่องเล่นซีดี 

 ๕.๓ แผ่นเพลง 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ สังเกตความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม 

 ๖.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 

 ๖.๓ สังเกตการร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบ 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมการฝกทักษะการฟัง จับใจความสำคัญจากการฟัง  

แล้วเรียบเรียงเนื้อหาเพิ่มเติมทักษะการคิด สร้างเสริมสมรรถนะให้มีความมุ่งมั่น 

ในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาคºนวก

 
เพลงรักเมืองไทย

คำร้อง - ทำนอง : พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 

 

 (สร้อย) รักเมืองไทย ชูชาติไทย 

ทำนุบำรุงให้รุ่งเรือง สมเป็นเมืองของไทย (ซ้ำ) 

เราชาวไทยเกิด เป็นไทยตายเพื่อไทย (ซ้ำ) 

ไม่เคยอ่อนน้อม เราไม่ยอมแพ้ใคร (ซ้ำ) 

ศัตรูใจกล้า มาแต่ทิศใด 

ถ้าข่มเหงไทย คงจะได้เห็นดี (สร้อย) 

เราชาวไทย เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย (ซ้ำ) 

เรารักเพื่อนบ้าน เราไม่รานรุกใคร (ซ้ำ) 

แต่รักษาสิทธิ์ อิสระของไทย 

ใครทำช้ำใจ ไทยจะไม่ถอยเลย (สร้อย) 

เราชาวไทยเกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย (ซ้ำ) 

ถ้าถูกข่มเหง แล้วไม่เกรงผู้ใด (ซ้ำ) 

ดั่งงูตัวนิด มีพิษเหลือใจ 

เรารักเมืองไทย ยิ่งชีพเราเอย 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 
เพลงไทยรวมกำลัง

คำร้อง : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน 

 

(พร้อม) ไทยรวมกำลังตั้งมั่น 

จะสามารถปองกันขันแข็ง 

ถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรง 

มายุทธ์แย้งก็จะปลาตไป 

(หญิง) ขอแต่เพียงไทยเราอย่าผลาญญาติ 

ร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่ 

(ชาย) ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทย 

(พร้อม) จงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมือง 

(หญิง) ให้นานาภาษาเขานิยม 

ชมเกียรติยศฟูเฟอง 

(ชาย) ช่วยกันบำรุงความรุ่งเรือง 

(พร้อม) ให้ชื่อไทยกระเดื่องทั่วโลกา 

ช่วยกันเต็มใจใฝ่ผดุง บำรุงทั้งชาติศาสนา 

ให้อยู่จนสิ้นดินฟาวัฒนาเถิดไทย ไชโย 
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หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 
เพลงสยามานุสสติ

คำร้อง : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

 ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย 

ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น 

เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละ สิ้นแล 

เสียชีพไป่เสียสิ้น           ชื่อก้องเกียรติงาม 

 หากสยามยังอยู่ยั้ง  ยืนยง 

เราก็เหมือนอยู่คง             ชีพด้วย 

หากสยามพินาศลง ไทยอยู่ ได้ฤๅ 

เราก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทย 

 
เพลงเราสู้

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

คำร้อง : นายสมภพ จันทร์ประภา 

 

 บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ  ปกบ้านปองเมืองคุ้มเหย้า 

เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา         หน้าที่เรารักษาสืบไป 

ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า   จะได้มีพสุธาอาศัย 

อนาคตจะต้องมีประเทศไทย  มิยอมให้ผู้ใดมาทำลาย 

 ถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่น  จะสู้กันไม่หลบหนีหาย 

สู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตาย  ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู 

บ้านเมืองเราเราต้องรักษา  อยากทำลายเชิญมาเราสู้ 

เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชู  เราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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เพลงตื่นเถิดชาวไทย

คำร้อง : พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 

 

ตื่นเถิดชาวไทย อย่ามัวหลับใหลลุ่มหลง 

ชาติจะเรืองดำรง                        ก็เพราะเราทั้งหลาย 

ถ้ามัวหลับมัวหลง  เราก็คงละลาย 

เราต้องเร่งขวนขวาย                     ตื่นเถิดชาวไทย 

บ้านเมือง ยามเฟองฟุงรุ่งเรือง ก็อย่าลืมขวนขวาย 

เผลอตัวศึกมา เราจะพากันตาย 

จำไว้เถอะสหาย ตื่นเถิดชาวไทย 

ชาติไทย เราไม่น้อมยอมใคร จะสู้จนชีพสลาย 

หวังผดุงแหลมทอง เราพี่น้องหญิงชาย 

อย่าให้ชาติสูญหาย ตื่นเถิดชาวไทย 
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เพลงรักกันไว้เถิด

 

 รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน 

เชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้น เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 

 ท้องถิ่นแหลมทอง เหมือนท้องของแม่ เกดิถิน่เดยีวกนัแทเ้หมอืนแมเ่ดยีวกนัใชไ่หม 

ยามฉันมองตาคุณอบอุ่นดวงใจ เหน็สายเลอืดไทยในสายตาบอกสายสมัพนัธ ์

 รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน 

เชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้น เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 

 ทะเลแสนงาม ในน้ำมีปลา พืชพันธุ์เกลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสว 

สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่นบรรพชนให้ไว้ เราลูกหลานไทยจงร่วมใจรักษาให้มั่น 

 รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย         จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน 

เชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้น เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 

 รักกันไว้เถิด รักกันไว้เถิด รักกันไว้เถิด แหลมทองโสภาด้วยบารมี 

ปกเกล้าเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององค์ไธ้ 

 เราพรอ้มพลใีจปองหมูไ่ทยและองคร์าชนัย ์ รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย 

จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน เชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้น 

 เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน 

เชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้น เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 
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หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  ละครไทยสร้างสรรค์ 

๒. เวลาที่ใช้  ๕ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์  

  ๓.๑ เพื่อฝกทักษะการฟัง การดู การสรุปความ จับใจความ และแปลความ 

  ๓.๒ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

  ๓.๓ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงสาระและคุณค่าความดีต่าง ๆ เข้ากับวิถีชีวิต 

โดยผ่านการเรียนรู้และกิจกรรม 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๔.๑ นักเรียนดูเกี่ยวกับละครคุณธรรมสั้น ๆ 

 ๔.๒ ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการแสดงบทบาทของตัวละคร  

สถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ 

 ๔.๓ แบ่งกลุ่มนักเรียนวางแผนการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอน  

การผจญภัยของสุดสาคร 

   - กำหนดตัวละคร 

   - ฉาก 

   - อุปกรณ์ 

  ๔.๔ นักเรียนแต่ละกลุ่มฝกซ้อมการแสดง 

  ๔.๕ นกัเรยีนแตล่ะกลุม่แสดงละคร และสมาชกิในกลุม่อืน่แสดงความคดิเหน็ 

หมวดที่Ûสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

กลุ่มกิจกรรมที่๑๒ปลกูΩíงความรกัความภาคภมูใิจในความเปìนไทยและหวงแหนสมบตัขิองชาติ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

  ๔.๖ นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการแสดงละคร และนำความรู้ไปใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

  ๕.๑ วีดิทัศน์ละครคุณธรรม 

  ๕.๒ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงละคร 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม  

 ๖.๒ สังเกตผลงานความสำเร็จของกิจกรรม  

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ จากการดูและการฟัง  

ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สร้างเสริมสมรรถนะให้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสุข

ในการเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  มัคคุเทศก์น้อยในท้องถิ่น 

๒. เวลาที่ใช้  ๕ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์  

  ๓.๑ เพื่อฝกทักษะการเขียนและการคิดสร้างสรรค์ 

  ๓.๒ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

  ๓.๓ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงสาระและคุณค่าความดีต่าง ๆ เข้ากับวิถีชีวิต 

โดยผ่านการเรียนรู้และกิจกรรม 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๔.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นในประเด็น 

   - สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของนักเรียนมีอะไรบ้าง 

  - ควรจะเตรียมตัวอย่างไรจึงจะคุ้มค่าที่สุด 

  - บอกมารยาทและข้อปฏิบัติที่ดีในการท่องเที่ยว 

 ๔.๒ ครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

 ๔.๓ นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕-๖ คน อภิปรายวางแผนเพื่อแนะนำ 

สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น ที่ตั้ง อาณาเขต การเดินทาง แผนที่ ประเพณี ฯลฯ 

 ๔.๔ นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว  

 ๔.๕ นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแผ่นพับเข้าร่วมกิจกรรม ประกวด 

ยอดมัคคุเทศก์น้อยในท้องถิ่น เป็นรายบุคคล 

 ๔.๖ นักเรียนนำแผ่นพับจัดปายนิเทศ 

หมวดที่Ûสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม
กลุ่มกิจกรรมที่๑๒ปลกูΩíงความรกัความภาคภมูใิจในความเปìนไทยและหวงแหนสมบตัขิองชาติ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

  ๕.๒ กระดาษ เอ ๔  

  ๕.๓ สีไม้/ปากกา/ไม้บรรทัด/ดินสอ 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 

 ๖.๒ ตรวจสอบผลงานนักเรียน 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมการฝกทักษะการเขียน สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

อยา่งสรา้งสรรค ์สรา้งเสรมิสมรรถนะใหม้คีวามมุง่มัน่ในการทำงาน และมคีวามสขุในการเรยีน 



สร้างเสริมทักษะการทำงาน
การดำรงชีวิตและทักษะชีวิต



๔
สร้างเสริมทักษะการทำงาน
การดำรงชีวิตและทักษะชีวิต

หมวดที่
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  นิทาน ๔ ช่อง 

๒. เวลาที่ใช้   ๒ ชั่วโมง  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้นักเรียนสามารถลำดับเหตุการณ์ และเขียนเรื่องจากภาพได้ 

 ๓.๒ เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัวางแผนและออกแบบกจิกรรมการประกวดหนงัสอืได ้

 ๓.๓ เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๔.๑ กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym) 

 ๔.๒ ครูนำภาพมาให้นักเรียนดู ๔ ภาพ นักเรียนช่วยกันเรียงภาพลำดับ 

เหตุการณ์ 

 ๔.๓ นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๔ คน ครูแจกอุปกรณ์ (กระดาษขนาด  

๒ x ๓ นิ้ว สีเมจิก กระดาษชาร์ต ภาพเหตุการณ์) ให้กับสมาชิกของแต่ละกลุ่ม 

 ๔.๔ ครูติดคำชี้แจง  

หมวดที่๔สร้างเสริมทักษะการทำงานการดำรงชีพและทักษะชีวิต
กลุ่มกิจกรรมที่๑Ûตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความต้องการของºู้เรียนตาม

   ความแตกต่างระหว่างบุคคล

คำชี้แจง   	

 ๑. นักเรียนช่วยกันคิดและเขียนเรื่องจากภาพ ต้นเรื่อง กลางเรื่อง ท้ายเรื่อง  

 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานนิทาน ๔ ช่อง หน้าชั้นเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔.๕ ครเูดนิดกูารทำงานของนกัเรยีน โดยไมแ่ทรกแซงแนวคดิ แตค่อยกระตุน้ 

ให้นักเรียนคิดและเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

 ๔.๖ นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ เพื่อน ๆ ตั้งใจฟัง  

 ๔.๗ เมื่อนำเสนอเสร็จแล้ว แต่ละกลุ่มติดผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๔.๘ ครแูจกสติก๊เกอรด์าวใหก้บันกัเรยีนคนละ ๑ แผน่ เพือ่ประเมนิผลงาน 

แต่ละกลุ่ม ตามเกณฑ์ประเมิน เช่น จำนวนคำ  

 ๔.๙ เพื่อนแต่ละกลุ่มช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน โดยนำดาวไปติด 

ที่ผลงานกลุ่มที่ประทับใจและนำเสนอได้ดีที่สุด 

 ๔.๑๐ ครูแจกสถานการณ์ให้กับนักเรียน 

สถานการณ	์

ห้องสมุดขาดแคลนการ์ตูน/นิทานสั้น นักเรียนช่วยคิดวิธีที่จะช่วย

ให้ห้องสมุดมีหนังสือนิทาน/การ์ตูนสั้น ๆ ให้เพียงพอกับนักอ่าน 

ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 

 ๔.๑๑ นักเรียนช่วยกันวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่จะช่วยให้ห้องสมุด  

มีหนังสือนิทาน หนังสือการ์ตูน ๔ ช่อง ให้ได้มากที่สุด เช่น  

   - จัดประกวด หนังสือการ์ตูน ๔ ช่อง  

   - นกัเรยีนสรา้งนทิาน ๔ ชอ่ง สำหรบันอ้ง ๆ ในแตล่ะชว่งวยั (ป.๑-๖) 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ บัตรภาพนิทาน เท่ากับจำนวนกลุ่ม 

 ๕.๒ กระดาษเทา-ขาว ขนาด ๓ x ๕ นิ้ว เท่ากับจำนวนนักเรียน 

 ๕.๓ กระดาษชาร์ท 

 ๕.๔ สีเมจิก 

 ๕.๕ สติ๊กเกอร์ดาว  
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ ตรวจผลงาน 

 ๖.๒ สังเกต 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้คำให้ถูกต้อง สามารถคิดวิเคราะห์ และใช้

ภาษาเขยีนเพือ่การสือ่สาร สรา้งเสรมิสมรรถนะใหม้คีวามมุง่มัน่ในการทำงาน และมคีวามสขุ

ในการเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่างกิจกรรม

 

จุดประสงค์  นักเรียนเขียนเรียงลำดับเหตุการณ์และเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนดให้ได้ 

 

ชื่อเรื่อง............................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................... 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อเรื่อง............................................... 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ชื่อกิจกรรม  ตลาดนัดพอเพียง 

๒. เวลาที่ใช้  ๓ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์  

 ๓.๑ เพื่อฝกทักษะการพูดสื่อสาร และการคิดสร้างสรรค์ 

 ๓.๒ เพื่อปลูกฝังค่านิยมการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ชั่วโมงที่ ๑-๒ 

  ๑) ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับตลาดและการจำหน่ายสินค้า  

   ผู้ซื้อ ผู้ขาย 

  ๒) ครสูนทนากบันกัเรยีนเกีย่วกบัการนำสนิคา้มาจำหนา่ย เชน่ ผกัสวนครวั  

   ขนม อาหาร ผลไม้ และของมือสอง 

  ๓) ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 

   และนัดหมายการนำสินค้ามาจำหน่าย  

  ๔) ครูแนะนำการจัดทำโปสเตอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและ 

   การพูดประชาสัมพันธ์ 

หมวดที่๔สร้างเสริมทักษะการทำงานการดำรงชีพและทักษะชีวิต

กลุ่มกิจกรรมที่๑๔Ωñกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพยåสินทางปíญญา อยู่อย่างพอเพียง

   และมีวินัยทางการเงิน
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 ๔.๒ ชั่วโมงที่ ๓-๔ 

  ๑) ครูและนักเรียนช่วยกันจัดสถานที่ 

   ๒) นักเรียนนำสินค้ามาวางจำหน่ายตามที่วางแผนไว้ 

  ๓) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 ๕.๑ ภาพตัวอย่างตลาด 

 ๕.๒ ตัวอย่างปายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

 ๕.๓ สินค้าต่าง ๆ 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของนักเรียน  

 ๖.๒ สังเกตการพูดโฆษณาประชาสัมพันธ์ตรวจผลงานปายโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ 

 ๖.๓ ตรวจผลงานปายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

อยา่งสรา้งสรรค ์สรา้งเสรมิสมรรถนะใหม้คีวามมุง่มัน่ในการทำงาน และมคีวามสขุในการเรยีน 
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๑. ชื่อกิจกรรม  ไวรัส วายร้าย 

๒. เวลาที่ใช้   ๒ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อฝกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 

 ๓.๒ เพื่อฝกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym) 

 ๔.๒ นักเรียนดูวีดิทัศน์ คลิปเกี่ยวกับโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสต่าง ๆ เช่น  

ไข้เลือดออก ไข้หวัด 

 ๔.๓ ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ดู เช่น สาเหตุ อาการ วิธีรักษา และ 

วิธีปฏิบัติตน 

 ๔.๔ ครูนำแผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อที่เกิดจาก 

เชื้อไวรัสต่าง ๆ มาให้นักเรียนเลือก 

 ๔.๕ นักเรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มละ ๓-๕ คน ส่งตัวแทนกลุ่มรับบัตรคำชี้แจง  

และอุปกรณ์  

หมวดที่๔สร้างเสริมทักษะการทำงานการดำรงชีพและทักษะชีวิต
กลุ่มกิจกรรมที่๑๕พั≤นาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต

คำชี้แจง	

๑. นกัเรยีนรบัอปุกรณ ์กรรไกร กระดาษ แผน่พบั กาว ฟวเจอรบ์อรด์ 

๒. นักเรียนออกแบบการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส 

๓. นำเสนอผลงาน 
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 ๔.๖ นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผน/ออกแบบการจัดนิทรรศการ  

 ๔.๗ นักเรียนลงมือทำงานตามแผนที่วางไว้ เสร็จแล้วนำผลงานมาจัด 

นิทรรศการ  

 ๔.๘ นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดผลงานการจัดนิทรรศการ 

ของแตล่ะกลุม่ โดยนำดาวไปตดิกลุม่ทีจ่ดันทิรรศการไดส้วยงาม ครอบคลมุ ตามความคดิเหน็

ของนักเรียน 

 ๔.๙ มอบรางวัลให้กับกลุ่มที่ชนะการประกวดการจัดนิทรรศการ 

๕. สื่อการเรียนรู้ 

 วีดิทัศน์ แผ่นพับ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ สังเกตการณ์ทำงานกลุ่ม 

 ๖.๒ ประเมินผลงานการจัดนิทรรศการ 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมการฝกทักษะการย่อความ สรุปความจากการอ่าน การฟัง 

แล้วเรียบเรียงเนื้อหา เพิ่มเติมทักษะการคิด สร้างเสริมสมรรถนะให้มีความมุ่งมั่น 

ในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 
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 ‚รคตาแดง

 

 โรคตาแดง ที่มักระบาดในฤดูฝน ว่าแต่โรคตาแดงเกิดจากอะไร อาการ 

โรคตาแดง วิธีปองกันโรคตาแดง วิธีการรักษาโรคตาแดง หน้าฝนมาเยือนทีไร ก็มักจะ

นำหลาย ๆ โรคมาสู่คนเรา และหนึ่งในโรคสำคัญที่มักระบาดในฤดูฝน หรือในช่วง 

ที่มีน้ำท่วมก็คือ โรคตาแดง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา  

และติดต่อแพร่ระบาดผ่านกันได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ๆ ที่มีนิสัย 

ชอบเล่นน้ำ อาจจะลงไปเล่นน้ำที่ท่วมขัง ซึ่งทุกปีกระทรวงสาธารณสุขจะออกมา

ประกาศเตือนให้เด็ก ๆ ระวัง โรคตาแดง  

 โรคตาแดงเกิดจากอะไร 

 โรคตาแดง (Conjunctivitis) เปน็โรคทางตาทีพ่บไดบ้อ่ยทีส่ดุ ซึง่เกดิไดจ้าก หลาย

สาเหตุ เช่น 

  โรคตาแดงจากเชื้อไวรัส (Viral Conjunctivitis) 

  เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตาจากการติดเชื้อไวรัส เป็นกลุ่มอาดิโนไวรัส 

(Adenovirus) ที่แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้มากกว่า ๕๐ กลุ่ม และประมาณ ๑ ใน ๓ 

สามารถทำให้เกิดโรคตาแดงได้ เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด มักพบในช่วงฤดูฝน หรือ

น้ำท่วม และมักเกิดกับเด็กเล็ก ๆ ทั้งนี้ การติดเชื้อไวรัสตาแดง มีทั้งหมด ๓ ชนิด คือ  

  ๑. ชนิดคออักเสบร่วมด้วย 

  ๒. ชนิดตาอักเสบไม่มาก 

  ๓. ชนิดตาอักเสบรุนแรง ซึ่งชนิดสุดท้ายเป็นชนิดที่มีความรุนแรงมากกว่า 

ทกุชนดิ โรคตาแดงจากเชือ้แบคทเีรยี เปน็การอกัเสบของเยือ่บตุาทีเ่กดิจากการตดิเชือ้ 

S.epidermidis, S.aureus ซึง่ทำใหเ้กดิการอกัเสบของเยือ่บตุาเชน่เดยีวกบัเชือ้ไวรสั  
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  โรคตาแดงจากภมูิแพ้ (Allergic Conjunctivitis) 

 เป็นการอักเสบของเยื่อบุตาที่เกิดจากการแพ้ เช่น แพ้เกสรดอกไม้ ฝุ่น ยา  

ควันบุหรี่ เป็นต้น มักจะเป็น ๆ หาย ๆ และเป็นร่วมกับโรคภูมิแพ้ของอวัยวะอื่น เช่น 

น้ำมูกไหล หืด หรือผื่นแพ้ที่ผิวหนัง เมื่อเป็นติดต่อกันนาน ๆ จะทำให้เป็นต้อลม 

และต้อเนื้อได้ อาการสำคัญคือ จะรู้สึกคันหัวตามาก ๆ มักมีตาแดงเรื่อ ๆ ทั้งสองข้าง 

รู้สึกระคายเคืองตา ตาบวม ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้แพ้  

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคตาแดง	

 โรคตาแดง สามารถพบไดใ้นทกุเพศ ทกุวยั ตัง้แตเ่ดก็เลก็ วยัเรยีน วยัรุน่ วยัทำงาน 

ผูใ้หญ ่ตลอดจนผูส้งูอาย ุ และมกัเกดิในโรงเรยีน โรงพยาบาล ทีท่ำงาน สถานเลีย้งเดก็ 

ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก และโรคตาแดง มักจะระบาดในช่วง

ฤดฝูน และระยะเวลาของโรคจะเปน็ประมาณ ๕-๑๔ วนั ถา้ไมม่โีรคแทรกซอ้นอยา่งอืน่ 

โรคตาแดงติดต่อกันทางไหน 	

  โรคตาแดง สามารถติดต่อได้ง่าย ๆ โดย 

  ๑. การคลุกคลีใกล้ชิด หรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคตาแดง ซึ่งเป็นสาเหตุ 

ส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดการติดต่อโรคตาแดง จากการสัมผัสน้ำตาของผู้ป่วยที่ติดมากับ

นิ้วมือ และแพร่จากนิ้วมือมาติดที่ตาโดยตรง 

  ๒. ใช้เสื้อผ้า หรือสิ่งของร่วมกับผู้ป่วย 

  ๓. ฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรก 

  ๔. แมงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา 

  ๕. ไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะมือและใบหน้า 
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   ทั้งนี้ โรคตาแดง จะไม่ติดต่อทางการสบสายตา ทางอากาศ หรือ 

รบัประทานอาหารรว่มกนั อาการตา่ง ๆ จะเกดิไดภ้ายใน ๑-๒ วนั และระยะการตดิตอ่

ไปยังผู้อื่นประมาณ ๑๔ วัน 

อาการของโรคตาแดง	

 ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัส จะมีอาการตาแดง เคืองตา ตาขาวจะมีสีแดงเรื่อ ๆ เพราะมี

เลือดออกที่เยื่อบุตาขาว น้ำตาไหล เจ็บตา มักจะมีขี้ตามากร่วมด้วย โดยอาจเป็น

เมือกใสหรือสีเหลืองอ่อน จากการติดเชื้อแบคทีเรียมาพร้อมกัน ต่อมน้ำเหลืองหลังหู

มักเจ็บและบวม มักเป็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งก่อน แล้วจะติดต่อมายังตาอีกข้างได้

ภายใน ๑-๒ วัน ถ้าระมัดระวังไม่ให้น้ำตาข้างที่ติดเชื้อไวรัสมาถูกตาข้างที่ดีก็จะไม่เป็น

ตาแดง แต่ส่วนใหญ่มักเป็นอีกข้างอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บางรายอาจมีตาดำอักเสบ 

ทำให้เคืองตามาก และมีแผลที่ตาดำชั่วคราวได้  

 ส่วนผู้ที่มีอาการตาแดงจากเชื้อแบคทีเรีย จะมีอาการตาแดง เคืองตา  

เจ็บตา มีขี้ตามาก ลักษณะข้น ๆ แบบหนอง เวลาตื่นนอนตอนเช้ามักมีขี้ตามากจน

ทำให้เปลือกตาติดกัน แต่อาการจะไม่เฉียบพลันและรวดเร็วเท่าโรคตาแดง 

จากเชื้อไวรัส 

 โรคแทรกซ้อนโรคตาแดง	

 บางคนเมื่อเป็นตาแดงแล้วจะมีอาการเคืองตามาก ลืมตาไม่ค่อยได้ มักมีอาการ

กระจกตาอกัเสบแทรกซอ้น ซึง่จะดขีึน้ไดป้ระมาณ ๓ สปัดาห ์หรอืบางรายเปน็ ๑-๒ เดอืน 

ทำให้ตามัวพร่าอยู่เป็นเวลานาน นอกจากนี้ในบางคนอาจเป็นตาดำอักเสบ จะมี 

อาการตามัวลงทั้ง ๆ ที่อาการตาแดงดีขึ้นมากแล้ว หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

อาจเป็นอยู่นานหลายเดือน 



112

ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม
การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ของกระทรวงศึกษาธิการ

 
วิธีรักษาโรคตาแดง	

 วิธีรักษาโรคตาแดงจะใช้การรักษาตามลักษณะอาการของโรค เนื่องจาก 

เป็นเชื้อไวรัสยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสนี้โดยตรง ถ้ามีขี้ตามากก็หยอดยาปฏิชีวนะ มีไข้ 

เจ็บคอ ก็ใช้ยาแก้อักเสบร่วมด้วยกับยาลดไข้ ยาลดปวด  

 ผู้ป่วยโรคตาแดงต้องพยายามรักษาสุขภาพพักผ่อนมาก ๆ โดยเฉพาะ 

ในช่วงที่มีอาการตาแดงอย่างรุนแรง ไม่ควรทำงานดึกควรนอนให้เพียงพอ ไม่จำเป็น

ต้องปดตาไว้ตลอด ยกเว้นมีกระจกตาอักเสบ เคืองตามาก จึงปดตาเป็นครั้งคราว และ

ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อปองกันแสง  

 ควรงดการใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกัน ทุกครั้งที่จับตาควรล้างมือให้สะอาด  

ผู้ป่วยไม่ควรลงเล่นน้ำในสระ จะแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปในน้ำได้ 

 หากรักษาด้วยยาปายตา หรือยาหยอดตานานเกิน ๗ วัน แล้วอาการ 

ยังไม่ทุเลา หรือมีอาการอื่นร่วม เช่น ปวดตามาก ตามัว ขี้ตาเป็นหนอง ลืมตาไม่ขึ้น  

มีไข้สูง ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เพราะหากทิ้งไว้นานถึงขั้นตาบอดได้  

วิธีใช้ยาหยอดตา	

  ในการหยอดตาที่ถูกต้องนั้น สิ่งที่ผู้ป่วยต้องทำก็คือ 

  ๑. ล้างมือก่อนหยอดตาทุกครั้ง  

  ๒. ดึงหนังตาล่างลง  

  ๓. ตาเหลือกมองเพดาน  

  ๔. หยอดตาตรงกลางเปลือกตาล่าง 

 ๕. ปดตาและกรอกตาไปมา เพื่อให้ยากระจาย การหยอดครีมให้หยอด 

จากหัวตาบีบไปปลายตา ปดตาและกรอกตาไปมา  
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  ๖. เช็ดยาที่ล้นออกมา  

  ๗. ล้างมือหลังหยอดยาเสร็จ 

  ทั้งนี้ สิ่งที่ควรระวังก็คือ ยาหยอดตาบางชนิดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง 

ทีร่นุแรงทัง้ตอ่ดวงตาหรอืตอ่ระบบตา่ง ๆ ในรา่งกาย ดงันัน้ควรใชต้อ่เมือ่จกัษแุพทยส์ัง่ 

และต้องอ่านฉลากกำกับยาให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยหรือพบความผิดปรกติใด ๆ 

ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน 

วิธีปองกันโรคตาแดง	

  ๑. หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ 

  ๒. ไม่คลุกคลีใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย 

  ๓. ถ้ามีฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรกเข้าตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที 

  ๔. อย่าปล่อยให้แมลงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา 

  ๕. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น 

เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ให้สะอาดอยู่เสมอ 

  ๖. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ปลอกหมอน เพื่อปองกันการ

กระจายของโรค  

  ๗. หลีกเลี่ยงการใช้มือแคะ แกะ เกาหน้าตา 
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ข้อแนะนำสำหรับผู้ปวยโรคตาแดง 

  ๑. หากเปน็โรคตาแดงแลว้สิง่สำคญัทีส่ดุ คอื ผูป้ว่ยควรหยดุเรยีนหรอืหยดุงาน 

รักษาตัวอยู่ที่บ้านอย่างน้อย ๓ วัน เพื่อปองกันไม่ให้โรคตาแดงลุกลาม หรือติดต่อสู่

คนอื่น  

  ๒. หากใช้กระดาษ หรือสำลีเช็ดขี้ตา เช็ดหน้าแล้ว ควรทิ้งในถังขยะที่มิดชิด 

  ๓. ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดขี้ตา เพราะผ้าเช็ดหน้าจะเก็บสะสมเชื้อไว้ 

และติดต่อไปยังผู้อื่นได้ 

  ๔. ควรใส่แว่นกันแดดเพื่อลดการระคายเคืองแสง  

  ๕. ไม่ควรใช้ผ้าปดตา เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้น 

  ๖. งดใส่คอนแทคเลนส์จนกว่าตาจะหายอักเสบ 

  ๗. ควรพักผ่อนให้เต็มที่ และพักการใช้สายตา 

  ๘. หมั่นรักษาความสะอาดและต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งที่จับบริเวณ

ใบหน้าและตา เนื่องจากโรคตาแดงจะติดต่อโดยการสัมผัสมากที่สุด การล้างมือ 

จะช่วยตัดการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างดี 

 

ขอขอบคุณขอมูลจาก 

- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

- โรงพยาบาลเสริมงาม  

- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑. ชื่อกิจกรรม  คุณค่าการละเล่นไทย 

๒. เวลาที่ใช้   ๒ ชั่วโมง 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ ฝกทักษะการคิด 

 ๓.๒ นักเรียนมีความรักความสามัคคี มีน้ำใจ และมีความสุขสนุกสนาน 

 ในการละเล่นของเด็กไทย 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัการละเลน่ของเดก็ไทยจากรปูภาพ 

 ๔.๒ นกัเรยีนแบง่กลุม่ แตล่ะกลุม่เลอืกการละเลน่ทีส่นใจ และศกึษาวธิกีารเลน่ 

 ๔.๓ ครูจัดฐานการละเล่นของเด็กไทย ให้นักเรียนเข้าเล่นตามความสนใจ 

 ของแต่ละกลุ่ม ฐานละ ๑๐ นาที 

 ๔.๔ นักเรียนเปลี่ยนฐานตามความสนใจจนครบทุกฐาน 

 ๔.๕ นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการละเล่นต่าง ๆ เช่น  

  - ความสนุกสนาน 

  - ความน่าสนใจ 

  - ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่น 

  - บอกวิธีการอนุรักษ์การละเล่นว่าควรทำอย่างไร 

 ๔.๖ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ วิธีอนุรักษ์ การละเล่นแบบไทย 

หมวดที่๔สร้างเสริมทักษะการทำงานการดำรงชีวิตและทักษะชีวิต
กลุ่มกิจกรรมที่๑ˆ สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย
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๕. สื่อการเรียนรู้ 

 เนื้อหา/อุปกรณ์การละเล่นเด็กไทย 

๖. การวัดและประเมินผล 

 ๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการเข้าปฏิบัติกิจกรรม 

 ๖.๒ สังเกตการแสดงความคิดเห็น 

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต  

 กิจกรรมนี้ ส่งเสริมการฝกทักษะการคิด การพูดเพื่อการสื่อสาร สร้างเสริม

สมรรถนะให้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสุขในการเรียน 
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เล่น´่อนหาหรือ‚ปÑงแปะ

 

 เล่นซ่อนหาหรือโปงแปะเป็นหนึ่งในการละเล่นพื้นบ้านที่มีมาช้านาน และ 

ยงัไดร้บัความนยิมอยูท่กุยคุทกุสมยั เพราะกตกิางา่ย แถมสนกุ และตอ้งมกีารกำหนด

อาณาเขต เพื่อไม่ให้กว้างจนเกินไป จนถึงวันนี้ก็ยังมีเด็ก ๆ จับกลุ่มกันเล่นซ่อนหา 

ให้เห็นกันอยู่  

 กติกาก็คือ คนที่เป็นผู้หาต้องปดตา และให้เพื่อน ๆ ไปหลบหาที่ซ่อน  

โดยอาจจะนบัเลขกไ็ด ้  สว่นผูซ้อ่น ในสมยักอ่นจะตอ้งรอ้งวา่ “ปดตาไมม่ดิ สาระพษิ	

เข้าตา พ่อแม่ทำนาได้ข้าวเม็ดเดียว” แล้วแยกย้ายกันไปซ่อน เมื่อผู้หา คาดคะเนว่า

ทุกคนซ่อนตัวหมดแล้ว จะร้องถามว่า “เอาหรือยัง” ซึ่งเมื่อ “ผู้ซ่อน” ตอบว่า  

“เอาล่ะ” “ผู้หา” ก็จะเปดตาและหาเพื่อน ๆ ตามจุดต่าง ๆ เมื่อหาพบจะพูดว่า 

“โปง.. (ตามด้วยชื่อผู้ที่พบ)” ซึ่งสามารถ “โปง” คนที่เห็นในระยะไกลได้ จากนั้น  

“ผู้หา” จะหาไปเรื่อย ๆ จนครบ ผู้ที่ถูกหาพบคนแรกจะต้องมาเปลี่ยนมาเป็น  

“ผูห้า” แทน แตห่ากใครซอ่นเกง่ผูห้าจะหาอยา่งไรกไ็มเ่จอสกัท ี  ผูซ้อ่นคนทีย่งัไมถ่กูพบ 

สามารถเข้ามาแตะตัวผู้หาพร้อมกับร้องว่า “แปะ” เพื่อให้ผู้หาเป็นต่ออีกรอบหนึ่งได้ 

 ประโยชน์จากการเล่นซ่อนหาก็คือ ฝกให้เปนคนช่างสังเกต สามารถ 

จับทิศทางของเสียงได้ รวมทั้งรู้จักประเมินสถานที่ซ่อนตัว จึงฝกความรอบคอบ

ได้อีกทาง นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เล่นสนุกสนาน อารมณ์แจ่มใสเบิกบานไปด้วย	
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หมากเกÁบ

 

 หมากเกบ็เปน็การละเลน่ยอดฮติสำหรบัเดก็ผูห้ญงินัน่เอง ปรกตจิะใชผู้เ้ลน่ ๒-๔ คน 

และใช้ก้อนกรวดกลม ๆ ๕ ก้อน เป็นอุปกรณ์ กติกาก็คือ ต้องมีการเสี่ยงทายว่า 

ใครจะได้เล่นก่อน โดยใช้วิธี “ขึ้นร้าน” คือ แบมือถือหมากทั้ง ๕ เม็ดไว้ แล้วโยน

หมาก ก่อนจะหงายมือรับ แล้วพลิกมือกลับรับหมากอีกที ใครมีหมากอยู่บนมือ 

มากที่สุด คนนั้นจะได้เป็นผู้เล่นก่อน 

 จากนั้นจะแบ่งการเล่นเป็น ๕ หมาก โดยหมากที่ ๑ ทอดหมากให้อยู่ 

หา่ง ๆ กนั แลว้เลอืกลกูนำไว ้๑ เมด็ กอ่นจะไลเ่กบ็หมากทีเ่หลอื โดยการโยนเมด็นำขึน้ 

พร้อมเก็บหมากครั้งละเม็ด และต้องรับลูกที่โยนขึ้นให้ได้ ถ้ารับไม่ได้ถือว่า “ตาย” 

หรือถ้ามือไปถูกเม็ดอื่นก็ถือว่า “ตาย” เช่นกัน 

 ในหมากที่ ๒ ก็ใช้วิธีการเดียวกัน แต่เก็บทีละ ๒ เม็ด เช่นเดียวกับ 

หมากที่ ๓ ใช้เก็บทีละ ๓ เม็ด ส่วนหมากที่ ๔ จะไม่ทอดหมาก แต่จะใช้ “โปะ” คือ

ถือหมากทั้งหมดไว้ในมือ โยนลูกนำขึ้นแล้วโปะเม็ดที่เหลือลงพื้น แล้วรวมทั้งหมด 

ที่ถือไว้ “ขึ้นร้าน” ได้กี่เม็ดถือเป็นแต้มของผู้เล่นคนนั้น ถ้าไม่ได้ถือว่า “ตาย” แล้วให้

คนอื่นเล่นต่อไป โดย “ตาย” หมากไหนก็เริ่มที่หมากนั้น ปรกติการเล่นหมากเก็บ 

จะกำหนดไว้ที่ ๕๐-๑๐๐ แต้ม ดังนั้นเมื่อแต้มใกล้ครบ เวลาขึ้นร้านต้องระวังไม่ให้

แต้มเกิน ถ้าเกินต้องเริ่มต้นใหม่ 

 อย่างไรก็ตาม ปรกติแล้ว “หมากเก็บ” มีวิธีเล่นหลายอย่าง แต่ละอย่าง 

ก็จะมีชื่อเรียกต่างกันไป เช่น หมากพวง หมากจุบ อีกาเข้ารัง 
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รีรีข้าวสาร

 

 เชื่อเลยว่า ชีวิตในวัยเด็กของคนส่วนใหญ่ผ่านการละเล่น “รีรีข้าวสาร”  

มาแล้ว และยังร้องบทร้องคุ้นหูที่ว่า “รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก เด็กน้อย

ตาเหลือก เลือกท้องใบลาน คดข้าวใส่จาน คอยพานคนข้างหลังไว้” ได้ด้วย 

 กติการีรีข้าวสารก็คือ ต้องมีผู้เล่น ๒ คน หันหน้าเข้าหากัน และเอามือ

ประสานกันไว้เป็นรูปซุ้ม ส่วนผู้เล่นคนอื่น ๆ จะกี่คนก็ได้จะยืนเกาะเอวกันไว้ 

ตามลำดับ หัวแถวจะพาขบวนลอดซุ้มพร้อมร้องเพลง “รีรีข้าวสาร” จนเมื่อถึง

ประโยคที่ว่า “คอยพานคนข้างหลังไว้” ผู้ที่ประสานมือเป็นซุ้มจะลดมือลงกันไม่ให้

คนสุดท้ายผ่านเข้าไป เรียกว่า “คัดคน” และเล่นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนคนหมด 

 ประโยชน์ของการเล่นรีรีข้าวสารก็คือ ช่วยให้จิตใจร่าเริงแจ่มใส  

รู้จักมีไหวพริบ ใช้กลยุทธ์ให้ตัวเองเอาตัวรอดจากการถูกคล้องไว้ได้ รวมทั้งฝกให้

เด็กทำงานเปนกลุ่มได้ด้วย	
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มอญ´่อนº้า

 

 การละเล่นแสนสนุกที่ทำให้ผู้เล่นได้ลุ้นไปด้วย โดยใช้อุปกรณ์เพียงแค่ 

ผ้าผืนเดียวเท่านั้น แล้วให้ผู้เล่นเสี่ยงทาย ใครแพ้คนนั้นต้องเป็น “มอญ” ส่วน 

คนอื่น ๆ มานั่งล้อมวง คนที่เป็น “มอญ” จะต้องถือผ้าไว้ในมือแล้วเดินวนอยู่นอกวง 

จากนั้นคนนั่งในวงจะร้องเพลงว่า “มอญซ่อนผ้า ตุกตาอยู่ข้างหลัง ไว้โน่นไว้นี่  

ฉันจะตีก้นเธอ” 	

           ระหว่างเพลงร้องอยู่ คนที่เป็น “มอญ” จะแอบทิ้งผ้าไว้ข้างหลังผู้เล่นคนใด

คนหนึ่ง แต่เมื่อทิ้งผ้าแล้ว จะแกล้งทำเป็นยังไม่ทิ้ง โดยเดินวนไปอีก ๑ รอบ หากผู้ที่

ถูกทิ้งผ้าไม่รู้ตัว “มอญ” จะหยิบผ้ามาตีหลังผู้เล่นคนนั้น แล้วต้องกลายเป็น “มอญ” 

แทน แต่หากผู้เล่นรู้ตัวว่ามีผ้าอยู่ข้างหลัง ก็จะหยิบผ้ามาวิ่งไล่ตี “มอญ” รอบวง 

“มอญ” ตอ้งรบีกลบัมานัง่แทนทีผู่เ้ลน่คนนัน้ แลว้ผูท้ีว่ิง่ไลต่อ้งเปลีย่นเปน็ “มอญ” แทน 
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เดินกะลา

 

 เดนิกะลาดจูะเปน็การละเลน่พืน้บา้นทีห่าดไูดไ้มบ่อ่ยนกั แตห่ากเปน็สมยักอ่น 

จะเห็นเด็ก ๆ เดินกะลากันทั่วไป โดยผู้ เล่นจะต้องนำกะลามะพร้าว ๒ อัน 

มาทำความสะอาดแล้วเจาะรูตรงกลาง ร้อยเชือกให้แน่น เพื่อปองกันไม่ให้เชือกหลุด

เวลาเดิน เวลาเดินให้ใช้นิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้คีบเชือกเอาไว้แล้วเดิน หากมี 

เด็ก ๆ หลายคน อาจจัดแข่งเดินกะลาได้ด้วยการกำหนดเส้นชัยไว้ ใครเดินถึงก่อน 

ก็เป็นผู้ชนะไป  

 ประโยชน์ของการเดินกะลาก็คือ ช่วยฝกการทรงตัว ความสมดุล 

ของร่างกาย เพราะต้องระวังไม่ให้ตกกะลา ช่วงแรก ๆ อาจจะรู้สึกเจ็บเท้า แต่ถ้า

ฝกบอ่ย ๆ จะชนิและหายเจบ็ไปเอง แถมยงัทำใหร้า่งกายแขง็แรง เพลดิเพลนิอกีดว้ย	
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กาøíกไข่

 

 กาฟักไข่เป็นอีกหนึ่งการละเล่นที่เคยได้ยินชื่อ แต่หลายคนไม่ทราบกติกา  

โดยวิธีการเล่นคือ ใช้อะไรก็ได้ลักษณะกลม ๆ เท่าจำนวนคนเล่น ยกเว้นผู้ที่เป็นกา ๑ 

คน มาสมมติว่าเป็น “ไข่” แล้วเขียนวงกลมลงบนพื้น ๒ วง วงแรก 

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔ ฟุต และอีกวงหนึ่งอยู่ข้างในวงแรก ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง ๑ ฟุต วาง “ไข่” ทั้งหมดไว้ในวงกลมเล็ก ให้คนใดคนหนึ่งเป็นกา  

ยืนในวงกลมวงใหญ่ หรือนั่งคร่อมวงกลมเล็ก นอกนั้นทุกคนยืนรอบนอกวงกลม 

วงใหญ่ คอยแย่งไข่ คนเป็นกามีหน้าที่ปองกันไข่ไม่ให้ถูกแย่งไป 

 กติกาของกาฟักไข่ก็คือ คนข้างนอกต้องแย่งไข่มาให้ได้ โดยใช้แขน 

หรือมือเอื้อมเข้าไป แต่ห้ามนำตัวเข้าไปในวงกลม และต้องระวังไม่ให้อีกาถูกมือ 

หรือแขนได้ด้วย หากแย่งไข่ออกมาได้หมดแล้ว ให้ปดตากา แล้วนำไข่ทั้งหมดไปซ่อน 

เพือ่ใหก้าตามหาไข ่หากพบไขท่ีผู่เ้ลน่คนใดนำไปซอ่น ผูน้ัน้จะตอ้งเปลีย่นมาเปน็กาแทน 
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งูกินหาง

 

 “แม่งูเอยกินน้ำบ่อไหน...” ประโยคคุ้น ๆ ให้การเล่น งูกินหาง ที่ยัง 

ติดตรึงในความทรงจำของใครหลาย ๆ คน และเป็นที่นิยมของเด็กในทุกเทศกาล  

ทุกโอกาสอีกด้วย 

 วิธีการเล่นงูกินหาง เริ่มจากเสี่ยงทาย ใครแพ้ต้องไปเป็น “พ่องู” ส่วน 

ผู้ชนะที่มีร่างกายแข็งแรง ตัวใหญ่จะเป็น “แม่งู” ไว้คอยปกปองเพื่อน ๆ คนอื่น 

ที่เป็น “ลูกงู” จากนั้น “ลูกงู” จะเกาะเอวแม่งูและต่อแถวกันไว้ ยืนเผชิญหน้ากับ 

“พ่องู” จากนั้นจะเข้าสู่บทร้อง โดยพ่องูจะถามว่า 

 พ่องู : “แม่งูเอยกินน้ำบ่อไหน” 

  แม่งู : “กนินำ้บอ่โสกโยกไปโยกมา” (พรอ้มแสดงอาการสา่ยตวัไปมา)	

  พ่องู : “แม่งูเอยกินน้ำบ่อไหน” 

  แม่งู : “กินน้ำบ่อหินบินไปบินมา” (พร้อมแสดงอาการบินไปบินมา) 

  พ่องู : “แม่งูเอยกินน้ำบ่อไหน” 

		 แมง่ ู : “กนินำ้บอ่ทรายยา้ยไปยา้ยมา” (พรอ้มแสดงอาการสา่ยตวัไปมา)	

 จากนั้นพ่องูจะพูดว่า “กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว” แล้ววิ่งไล่จับลูกงูที่

กอดเอวอยู่  ส่วนแม่งูก็ต้องปองกันไม่ให้พ่องูจับลูกงูไปได้ เมื่อลูกงูคนไหนถูกจับ  

จะออกจากแถวมายืนอยู่ด้านนอก เพื่อรอเล่นรอบต่อไป หากพ่องูแย่งลูกได้หมด  

จะถือว่าจบเกมแล้วเริ่มเล่นใหม่ โดยพ่องูจะกลับไปเป็นแม่งูต่อในรอบต่อไป 
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 ประโยชน์ของการเล่นงูกินหางก็คือ ทำให้ผู้ เล่นเกิดความสามัคคี  

ทำงานเปนกลุม่ รูจ้กัชว่ยเหลอืกนั และรูจ้กัการตอ่สูเ้พือ่เอาตวัรอดเมือ่ภยัมาถงึตวั	

นอกจากนี้ยังฝกร่างกายให้แข็งแรง และจิตใจเบิกบานสนุกสนานไปด้วย 
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ม้าก้านกล้วย

 

 ม้าก้านกล้วยเป็นอีกหนึ่งการละเล่นที่แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทย เพราะ 

ในสมัยก่อนแทบทุกบ้านจะปลูกต้นกล้วย ดังนั้นต้นกล้วยจึงนำมาประยุกต์ 

เป็นของเล่นให้เด็ก ๆ ได้อย่างดี โดยเฉพาะม้าก้านกล้วย ดูเหมือนจะถูกอกถูกใจ 

เดก็ชายวยัซนมากทีส่ดุ เพราะเดก็ ๆ จะนำกา้นกลว้ยมาขีเ่ปน็มา้ เพือ่แขง่ขนักนั หรือ

ทำเป็นดาบรบกันก็ได้ 

 วิธีทำม้าก้านกล้วย ก็ไม่ยาก เลือกตัดใบกล้วย แล้วเอามีดเลาะใบกล้วยออก 

แต่เหลือไว้ที่ปลายเล็กน้อยให้เป็นหางม้า เอามีดฝานแฉลบด้านข้างก้านกล้วย 

ตรงโคนบาง ๆ เพื่อทำเป็นหูม้า แล้วหักก้านกล้วยตรงโคนหูม้าออก จากนั้นก็นำ 

แขนงไมไ้ผม่าเสีย้มปลายใหแ้หลม ความยาวประมาณคบืกวา่ ๆ เสยีบหวัมา้ที่พับเอาไว้

จนทะลุไปถึงก้าน เพื่อให้เป็นสายบังเหียนผูกปากกับคอม้านั่นเอง เสร็จแล้วก็นำ 

เชือกกล้วยมาผูกด้านหัวม้าและหางม้า ทำเป็นสายสะพายบ่า แค่นี้ก็ได้ม้าก้านกล้วย

ไปสนุกกับเพื่อน ๆ แล้ว 
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ทอยเส้น

 

 หากย้อนไปสักปี พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๓๐ ทอยเส้นจะเป็นที่นิยมกับเด็ก ๆ 

อย่างมาก โดยอุปกรณ์การเล่นจะใช้ตัวตุกตุ่นพลาสติกหรือยาง ขนาดความสูง  

๔-๕ เซนติเมตร (ที่แถมมากับขนมอบกรอบซึ่งฮิตมากในยุคนั้น) มาใช้ทอย และต้องมี

พื้นถนนที่มีเส้นรอยต่อระหว่างบล็อก ระยะห่างประมาณ ๓-๕ เมตร หรือใช้การ 

ขีดลากเส้น ๒ เส้น แทนก็ได้ 

 วิธีการเล่นทอยเส้น คือ ต้องเสี่ยงหาคนทอยก่อน โดยใช้วิธีเป่ายิงฉุบหรือ  

โอน้อยออก ฯลฯ แล้วแต่จะเลือก หรือจะทอยเปล่า เพื่อดูว่าใครใกล้-ไกลเส้น 

มากกวา่ คนทีไ่กลเสน้ทีส่ดุจะตอ้งเริม่ทอยกอ่น เพราะจะเสยีเปรยีบทีส่ดุ สว่นคนทีท่อย

ทีหลังจะได้เปรียบ เพราะเลือกหาทางหนีทีไล่ได้ดีกว่า 

 เมื่อกำหนดลำดับผู้เล่นแล้ว ให้ผู้เล่นยืนจรดเท้าอยู่เส้นแรก ห้ามล้ำเส้น 

ออกไป แลว้ใชแ้ขนเหวีย่งตวัตุกตุน่ในมอืออกไปใหต้กหรอืทบัเสน้ทีส่อง เมือ่ทอยครบทกุคน 

ใหเ้ปรยีบเทยีบตวัตุกตุน่ของใครใกลเ้สน้ทีส่ดุเปน็ผูช้นะ จากนัน้ผูช้นะจะยนืทีต่ำแหนง่

ตวัตุกตุน่ของตวัเอง แลว้ใชต้วัตุกตุน่ของตวัเองเอือ้ม หรอืปาไปใหโ้ดนตวัอืน่ทีอ่ยูห่า่งเสน้

ในลำดับถัดไป เพื่อจะได้กิน (ครอบครอง) ตุกตุ่นตัวนั้นไว้ หากกินได้ ผู้เล่นคนอื่นจะ

ถูกลงโทษตามตกลง เช่น ดีดมะกอก ฯลฯ เมื่อจบรอบแรก ก็หันหลังกลับ ยืนจรด 

เส้นที่สอง แล้วทอยกลับไปให้ใกล้เส้นแรกมากที่สุด ด้วยกติกาเช่นเดิม โดยดูแล้วมี

ลักษณะคล้ายการเล่นทอยเหรียญ หรือ Pitch and Toss ของต่างประเทศ 

 อย่างไรก็ตาม การเล่นทอยเส้น ไม่ค่อยได้รับความนิยมในช่วงหลัง ๆ 

เพราะเมือ่เดก็เตบิโตขึน้กเ็ปลีย่นการใชตุ้กตุน่ไปเปนเงนิ จนดคูลา้ยเปนการพนนัไป	
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ว่าวไทย

 

 เชือ่วา่หลายคน เคยมปีระสบการณก์ารเลน่วา่วในชว่งปดเทอมทีท่อ้งสนามหลวง 

มาแลว้ แมว้า่ตอนนีภ้าพนัน้จะคอ่ย ๆ จางหายไปแลว้กต็าม โดย “การเลน่วา่วไทย” นัน้ 

เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเรื่อยมา ตามที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ 

ถอืเปน็สิง่ทีบ่ง่บอกถงึภมูปิญัญาพืน้บา้นและวฒันธรรมของไทยไดอ้ยา่งด ี เพราะแตล่ะทอ้งถิน่

จะคดิประดษิฐว์า่วแตกตา่งกนัไป “วา่วไทย” จงึกลายเปน็มรดกตกทอดของแตล่ะชมุชน

และมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น 

 โดย “ว่าว” มีหลายประเภท เช่น “ว่าวจุฬา” มีลักษณะเป็น ๕ แฉก นิยม

เลน่ในภาคกลาง “วา่ววงเดอืน” หรอื “วา่วบหุลนั” มกัตกแตง่เปน็ลวดลายเรอืกอและ 

นิยมเล่นในภาคใต้ตอนล่าง นอกจากนี้ยังมี “ว่าวปกเปา” “ว่าวงู” ฯลฯ  

 การเล่นว่าวนั้น เล่นได้ทั้งหน้าหนาวและหน้าร้อน โดยอาศัยกระแสลม 

เป็นตัวฉุดให้ว่าวลอยขึ้น โดยหากเป็นลมหน้าหนาว จะเป็นลมที่พัดจากผืนแผ่นดิน 

ลงสู่ทะเล ทำให้คนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมเล่นว่าวกันในช่วงนี้ 

ส่วนหน้าร้อน มีลมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลพัดสู่ผืนแผ่นดินใหญ่ เรียกว่า “ลมตะเภา” 

ทำให้ชาวภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ นิยมเล่นว่าวในฤดูนี้ 

 วธิกีารเลน่วา่วนัน้ สว่นใหญจ่ะชกัวา่วใหล้อยสงูตดิลมบน เพือ่ดคูวามสวยงาม

ของว่าวรูปต่าง ๆ หรือฟงเสียงของว่าว นอกจากนี้ยังสามารถชักว่าวต่อสู้กัน 

บนอากาศก็ได	้

  ยังมีอีกหลายการละเล่นที่เด็กไทยสมัยก่อนนิยมนำมาเล่นกัน เช่น ขี่ม้าส่งเมือง 

ตีจ่บั โมราเรยีกชือ่ ลงิชงิหลกั ตัง้เต โพงพาง ชกัเยอ่ กระตา่ยขาเดยีว กระโดดยาง ฯลฯ  

ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นภูมิปัญญาของคนไทย ที่สร้างสรรค์มรดกตกทอดทางวัฒนธรรม 

ให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ได้อย่างดีทีเดียว 
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เรื่องอนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา

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

 

 ดว้ยสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดจ้ดัทำหนงัสอืคูม่อืจดักจิกรรม 

การใช้หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

จึงอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาได้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คณะºู้จัดทำ
 

ที่ปรึกษา

นายการุณ สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร  ผูช้ว่ยเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

นางสุกัญญา งามบรรจง  ทีป่รกึษาดา้นพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ 

 

คณะกรรมการจัดทำต้น©บับ

นางสาวจันจิรา ขาวสอาด  ครูโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

นางนิรมล ตุงเครือคำ  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  เชียงราย เขต ๓  

นางประพิมพันธ์ พรหมสุวรรณ ครูโรงเรียนประชาเอื้ออารี 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  ชุมพร เขต ๒  

นางธนัชา ไกรอนุพงษ์  ครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  ขอนแก่น เขต ๕  

นางปวริศา พีรยศพัฒน์  ครูโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  ยโสธร เขต ๑  
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นางสาวจินตนา บุญเสริม  ครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม  

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  ระยอง เขต ๒  

นางจันทรา ช่างปรีชา  ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  กาญจนบุรี เขต ๔               

    

คณะบรรณาธิการ

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์  สถาบันภาษาไทย 

นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง  สถาบันภาษาไทย 

นางธนาภรณ์  กอวัฒนา  สถาบันภาษาไทย 

นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ  สถาบันภาษาไทย 

นายศราวุธ  นิรุตตินานนท์  สถาบันภาษาไทย 

นางสาวสุดารัตน์ ชุ่มสูงเนิน  สถาบันภาษาไทย 

นางสาววิภารัตน์ อัศวินพันเลิศ  สถาบันภาษาไทย  

นางสาวอรอุมา เหล่าโสด  สถาบันภาษาไทย 

นางสาวจันทร์จิรา ขัตติยะ  สถาบันภาษาไทย 

นางสาววรนุช ศรีอรัญ   สถาบันภาษาไทย 
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สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ




