แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง น้ําผึ้งหยดเดียว
เวลา ๖ ชั่วโมง
เรื่อง การอานในใจบทเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๔/๓ อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
สาระสําคัญ
การอานในใจ ผูอานตองใชสมาธิในการอาน และอานอยางพิจารณาจะทําใหตอบคําถาม ลําดับเหตุการณ
และสรุปเรื่องพรอมทั้งขอคิดจากเรื่องที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. อานในใจและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได
๒. ถายโอนสาระเรื่องราวที่อานไปยังผูอื่นได
๓. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. อานในใจนิทานเรื่อง “น้ําผึ้งหยดเดียว”
๒. เลาเรื่อง “น้ําผึ้งหยดเดียว”
๓. ตอบคําถามของเรื่อง “น้ําผึ้งหยดเดียว”
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นักเรียนและครูรวมกันสนทนาในหัวขอตอไปนี้
- ชื่อเรื่อง น้ําผึ้งหยดเดียว จากความคิดเห็นของนักเรียน
- นักเรียนชวยกันคิดหาคําชุดกับความหมาย เชน น้ําผึ้ง น้ําตา ฯลฯ
- นักเรียนชอบฟงนิทานหรือไม เพราะเหตุใด
- การฟงนิทานมีประโยชนอยางไร

ขั้นที่ ๒ นักเรียนแบงกลุม อานเรื่องน้ําผึ้งหยดเดียว และอธิบายเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน แลวรวมกัน
อภิปรายสรุปความรูจากเรื่องที่อาน ในหัวขอตอไปนี้
- นิทานเทียบสุภาษิต ขึ้นตนดวยโคลงสี่สุภาพ ๑ บท สรุปสาระสําคัญของเรื่อง จากนั้นจึง
แตงเปนนิทานขยายความจากโคลงโดยผูแตงจะเริ่มนิทานวา “นิทานเทียบเรื่องนี้”
- ชื่อนิทานจะตั้งชื่อเรื่องตามสุภาษิต หรือคําพังเพย
- เปนคติสอนใจ
- เหตุการณในนิทานตอเนื่องอยางมีเหตุผล
ขั้นที่ ๓ นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนเลาเรื่องโดยยอที่หนาชั้นเรียน และตั้งคําถามจากเรือ่ งใหกลุม อืน่ ตอบ
กลุมละ ๓ คําถาม
สื่อ / แหลงเรียนรู
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง น้ําผึ้งหยดเดียว
เวลา ๖ ชั่วโมง
เรื่อง การวิเคราะหและแสดงความคิดเห็น
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟง และดูอยางมีวิจ ารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน
โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระสําคัญ
การแสดงความเห็นเปนการสอดแทรกความรูสึกสวนตัวเพื่อคิดวิเคราะหสาระที่กําลังศึกษา ผูแสดงความ
คิดเห็นควรใชภาษาที่สุภาพไมก ระทบกระเทือนถึง บุคคลอื่นและแสดงความคิดเห็นในดานพยุง จรรโลงและ
สรางสรรคสังคมใหดีงาม ตองมีความรูลึกซึ้งในเรื่องคําและสํานวนภาษาเพื่อใหใชไดถูกตองตามบริบท
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๔/๓ พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกความหมายของคําและสํานวนภาษาได
๒. นักเรียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได
๓. นักเรียนนําขอคิดจากเรื่องมาใชในชีวิตประจําวันได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การวิเคราะหและแสดงความเห็นตอบทเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นัก เรียนและครูรวมกันอภิปราย จากนิท านเทียบสุภาษิต เรื่อง น้ําผึ้ ง หยดเดียวกอเหตุ ใน
กิจกรรมชวนคิด ชวนคุย จากหนังสือเรียน วรรณคดีลํานํา
ขั้นที่ ๒ จากนิทานเทียบสุภาษิตเรื่อง น้ําผึ้งหยดเดียวกอเหตุ นัก เรียนลองพิจ ารณาดูวา เหตุก ารณ
ตอนใดบางที่สามารถแกไขกอนไดกอนที่จะเปนตนเหตุใหเกิดปญหาอื่นตามมา และหากเปนนักเรียน จะแกไข
ปญหาดังกลาวไดดวยวิธีใด และอยางไร

ขั้นที่ ๓ นักเรียนสังเกตจากใชภาษาในนิทานเทียบสุภาษิตเรื่องนี้ และรวมกันแสดงความคิดเห็นวา
การใชภาษาแตกตางจากปจจุบันอยางไรบาง เชน “บุตรคนใหญของบิดา” “ฝายวาเจาอา”
ขั้นที่ ๔ นักเรียนเชื่อหรือไมวาปญหาตางๆที่เกิดขึ้น ยอมมีสาเหตุมาจากเริดขึ้น ยอมมีสาเหตุมาจาก
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเสมอลองอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขั้นที่ ๕ นักเรียนลองคิดถึงปญหาหรือขอขัดแยงบางอยางที่นักเรียนเคยประสบอาจเปนเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับ
ตนเอง เพื่อนๆ หรือผูอื่น แลวลองจัดลําดับหาสาเหตุวาตนเหตุของปญหาคืออะไร ปญหาดังกลาวสงผลใหเกิดเรื่อง
อื่นๆ ตามมาอยางไร และปญหานั้นอาจแกไขไดอยางไร
ขั้นที่ ๖ นักเรียนรวมกันสรุปขอคิด จากเรื่องน้ําผึ้งหยดเดียวกอเหตุ ดังนี้
- การคิดอยางรอบคอบและยอมรับฟงเหตุผลของผูอื่น ทําใหดํารงชีวิตอยูดวยกันอยางสงบสุข
ขั้นที่ ๗ นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ ๔ วรรณคดีลํานํา บทที่ ๒ เรื่องน้ําผึ้ง หยดเดีย วกอเหตุ หนา ๓๙
ขอ ๑–๖ เปนการบาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๒. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง น้ําผึ้งหยดเดียว
เวลา ๖ ชั่วโมง
เรื่อง กาพยยานี ๑๑
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และ
นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
สาระสําคัญ
การอานและการแตงบทรอยกรองประเภทกาพยยานี ๑๑ ถูกตองตามฉันทลักษณ ผูอานและผูแตงตองมี
ความรู ความเขาใจ และใชภาษาไดตรงตามความหมาย จะทําใหเกิดความเขาใจและทําใหมองเห็นความไพเราะ
งดงามของภาษา
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๔/๔ ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนอานทํานองเสนาะกาพยยานี ๑๑ ไดถูกตอง
๒. นักเรียนบอกรูปแบบของกาพยยานี ๑๑ ได
๓. นักเรียนแตงกาพยยานี ๑๑ ได
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
๑. การอานกาพยยานี ๑๑
๒. รูปแบบฉันทลักษณของกาพยยานี ๑๑

กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นักเรียนดูแผนผังฉันทลักษณกาพยยานี ๑๑ บนกระดานดํา แลวสนทนาสัมผัสบังคับ
แผนผังกาพยยานี ๑๑

บาทเอก
บาทโท
บาทเอก
บาทโท
ขั้นที่ ๒ นัก เรียนอานกาพยย านี ๑๑ พรอมกัน และชวยกันขีดเสน ใตคําสัม ผั ส และขีดแบง จัง หวะ
การอาน
ขั้นที่ ๓ นักเรียนฝกอานบทรอยกรอง จากหนังสือเรียน แลวอภิปรายสรุปความหมายจากบทรอยกรอง
พรอมทั้งหาคําสัมผัสจากบทรอยกรอง
ขั้นที่ ๔ นักเรียนฝกการแตงกาพยยานี ๑๑ แลวนําเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน พรอมทั้ง
ชวยกันปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
ขั้นที่ ๕ นักเรียนและครูสรุปบทเรียนการแตงคําประพันธกาพยยานี ๑๑ ดวยบทรอยกรอง ดังนี้
กาพยยานีลํานํา
สิบเอ็ดคําจําอยาคลาย
วรรคหนาหาคําหมาย
วรรคหลังหกยกแสดง
ครุลหุนั้น
ไมสําคัญอยาระแวง
สัมผัสตองจัดแจง
ใหถูกตองตามวิธี
(หลักภาษาไทย : กําชัย ทองหลอ)
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. แผนผังฉันทลักษณกาพยยานี ๑๑
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- ผลงานการแตงกาพยยานี ๑๑
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง น้ําผึ้งหยดเดียว
เวลา ๖ ชั่วโมง
เรื่อง สํานวนภาษา
เวลา ๒ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
สาระสําคัญ
การรูหลักเกณฑทางภาษาเรื่องคําและสํานวน ชวยทําใหการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ และใหอารมณ ความรูสึกเปนพื้นฐานที่สําคัญในการใชภาษาไทยทั้งในการพูดและการเขียน
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๔/๖ บอกความหมายของสํานวน
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนบอกความหมายของสํานวนภาษาได
๒. นักเรียนใชสํานวนภาษาไดถูกตองตามสถานการณ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีความรอบคอบในการทํางาน
๒. ยอมรับในขอตกลงของกลุมได
๓. มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
๔. ใชสํานวนภาษาไดถูกตองตามสถานการณ
๕. รูจักประหยัดอดออม
สาระการเรียนรู
๑. สํานวนภาษา
๒. เรื่อง “น้ําผึ้งหยดเดียว”
๓. พจนานุกรมสํานวนไทย
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นักเรียนดูภาพสํานวน “ดินพอกหางหมู” เกี่ยวกับลักษณะของหมู ดังนี้
ลักษณะนิสัยของหมู
หมูเปนสัตวขี้เกียจ วันๆ ไมยอมทําอะไรเอาแตกินกับนอน บางทีก็เอาตัวกลิ้งไปตามโคลน ดินแฉะๆ เลน
อยางสนุกสนานเปนกิจกรรมที่หมูชอบทําเปนประจําทุกวันที่หางของหมูเปนพูๆ มีขนออน ตรงนี้แหละโคลนชอบ
ติด

วันนี้ไมไดอาบน้ํา พรุงนี้ก็ไมไดอาบอีก แถมยังเลนโคลนอยูทกุ วัน ดินก็แหงติดหางพอกขึ้นทุกวันๆ ทีละนิด
เพราะความขี้เกียจไมยอมอาบน้ํานานวันก็แคะไมออก เดินไปไหนมาไหนก็ไมสะดวกเพราะหางของมันหนักทําให
รําคาญ แตไมรูจะทําอยางไรดี
จึงนํามาเปรียบเทียบกับคนที่ขี้เกียจ มีงานที่เล็กนอยไมทํา ไมยอมสะสาง นานวันก็ทับมากขึ้นเรื่อยๆ กวา
จะรูสึกตัวก็เกือบจะสาย
ขั้นที่ ๒ นักเรียนชวยกันติดแถบสํานวนที่เปนสุภาษิตและคําพังเพย บนกระดานดํา จํานวน ๖ แถบแลว
อานออกเสียงพรอมกันแลวบอกดวยวา แถบใดเปนสํานวนสุภาษิต หรือคําพังเพย
ขั้นที่ ๓ นักเรียนแบงกลุม ออกเปน ๖ กลุม แลวแจกแถบสํานวนที่เปนสุภาษิตและคําพังเพย จากขั้น
สอนขอ ๑ กลุมละ ๑ แถบ เพื่อใหแตละกลุมบอกความหมาย โอกาสที่ใช และแตงประโยคตัวอยางจากแถบ
ประโยคที่ไดรับ ดังนี้
กลุมที่ ๑ เกลือเปนหนอน
กลุมที่ ๒ เสนหปลายจวัก
กลุมที่ ๓ เวลา วารี ไมเคยจะคอยใคร
กลุมที่ ๔ รําไมดี โทษปโทษกลอง
กลุมที่ ๕ รูไวใชวา ใสบาแบกหาม
กลุมที่ ๖ กลุมที่ ๖ ตีหนาตาย
ขั้นที่ ๔ นักเรียนอานบท อานเสริม เพิ่มความรู จากหนังสือเรียน และอภิปรายสรุปความรูที่ไดรับจาก
การอาน
ขั้นที่ ๕ นักเรียนชวยกันสรุปความรูดานสํานวนที่เปนสุภาษิตและคําพังเพย แลวสรุปดังนี้
สุภาษิต เปนสํานวนที่ใชเปรียบเทียบเพื่อสอนใหทําหรือเวนไมใหทํา
คําพังเพย เปนสํานวนที่ใชเปรียบเทียบเพื่อใหเขาใจเรื่องที่พูด แฝงดวยขอคิด
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. ภาพสํานวน “ดินพอกหางหมู”
๒. แถบสํานวนที่เปนสุภาษิตและคําพังเพย
๓. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง น้ําผึ้งหยดเดียว
เวลา ๖ ชั่วโมง
เรื่อง วิเคราะหขาว
เวลา ๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศน
ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระสําคัญ
การอานขาว และเหตุการณสําคัญ ผูอานสามารถอธิบ ายความคิดจากเรื่องที่อาน สามารถนําความรู
ความคิดที่ไดตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวติ
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๔/ ๖ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ท ๓.๑ ป.๔/ ๕ รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง การดู และการสนทนา
ท ๓.๑ ป.๔/ ๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
จุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันได
๒. นักเรียนรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง การดู และการสนทนา และมีมารยาท
ในการฟง การดู และการพูด
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- การวิเคราะหขาว
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ นักเรียนดูภาพขาวที่ครูแจกใหรวมกันวิเคราะหขาว ตามคําบรรยายใตภาพ (ครูเตรียมภาพขาว
สถานการณที่เปนปจจุบัน)
- นักเรียนอานขาวจากภาพที่กําหนดใหสรุปความหมายของขาว
- สถานการณในภาพขาวคลายกับนิทาน เรื่อง น้ําผึ้งหยดเดียวกอเหตุอยางไรบาง
- ถานักเรียนพบเหตุการณแบบนี้ นักเรียนจะใชวิธีใดแกปญหา

ขั้นที่ ๒ นักเรียนแบงกลุมออกเปน ๔ – ๕ กลุม แลวปฏิบัติกิจกรรรม ดังนี้
- นักเรียนแตละกลุมคัดเลือกอานขาวหรือสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม เลือกเหตุการณที่มี
ตนเหตุของปญ หาคลายกับ เหตุก ารณในเรื่อง น้ําผึ้ง หยดเดียวกอเหตุ แลวเรียงลําดับ
เหตุการณสําคัญวาเหตุการณใดเกี่ยวของกับเหตุการณใด และทําไมจึงเปนเชนนั้น
- นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานของตนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
ขั้นที่ ๓ นักเรียนทําใบกิจกรรมที่ ๑ (ภาคผนวก) และนําเสนอผลงานเพื่อแลกเปลีย่ น เรียนรูซ งึ่ กันและกัน
ขั้นที่ ๔ นักเรียนรวมอภิปรายสรุปการอานขาวมีประโยชนตอการใชในชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. ภาพขาว
๒. ใบกิจกรรมที่ ๑
๓. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงาน
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- ผลงาน ใบกิจกรรมที่ ๑
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําผลงาน รอยละ ๗๕ – ๘๐

ภาคผนวก
ใบกิจกรรมที่ ๑
คําชี้แจง นักเรียนหาภาพขาวจากหนังสือพิมพโดยตัดขาวที่นักเรียนสนใจมาติดลงในชองวาง แลววิเคราะหขาว
ตามหัวขอที่กําหนดให

ชื่อขาว
...........................................................................................................................................................................
เนื้อหาโดยตรง (ประเด็นขาว)
............................................................................................................................................................................
สถานที่
...........................................................................................................................................................................
ผูเกี่ยวของ
...........................................................................................................................................................................
ขอคิดจากขาว
............................................................................................................................................................................
ชื่อ.......................................................................................................ชั้น..................................เลขที.่ ......................

