
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   รายวิชาภาษาไทยเพื่อการแปลเบื้องต้น  รหัสวิชา อ  30207                           

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Reading in every Life   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   

เรื่อง Fable and Idiom       เวลา 2 ชั่วโมง   

สอนโดย  นางเอมอร  แจ่มแจ้ง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด 

ภาษาอังกฤษ 

สาระที่ 1   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง

มีเหตุผล 

 ม.4-6 (3) อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน 

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
  มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
  ม.4-6 (2) อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณี
ของเจ้าของภาษา 
 

   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
คุณลักษณะที่ 1 ทักษะกระบวนการคิด 

   1.1 มีทักษะจ าแนกเปรียบเทียบ  
   ม.4-6(3) อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ

ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับ
ประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน   

   1.3 มีทักษะกระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา 



   ม.4-6 (2) อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา 

 

สาระส าคัญ 

การเรียนรู้ส านวนและสุภาษิตภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่ส าคัญในการรับข้อมูล ความเป็นไปในสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน ถือเป็นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ และพัฒนาการคิด ดังนั้น การฝึกทักษะกระบวนการคิดที่
ส าคัญจึงจ าเป็นต้องรับสารจากการเรียนรู้ เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจ จะท าให้เราสามารถมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

        1. เข้าใจความหมายและประเภทของการทุจริต (K) 
        2. วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์เรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล (P) 
        3. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและ
สาระส าคัญชัดเจน (P) 

4. มีเจตคติท่ีดีต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต (A) 
 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายและประเภทของส านวน 

2. การวิเคราะห์ วิจารณ์ เหตุปัจจัยผลที่เกิดและกระทบต่อตนเอง สังคมประเทศชาติ ของพฤติกรรม

การทุจริต การป้องกันการทุจริต เสนอแนะแนวทางการแก้ไข 

3. การอ่านส านวน 

4. การประเมินค่าส านวนที่อ่านเพื่อน าความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย  

3. ใฝ่เรียนรู้ 

4. มุ่งม่ันในการท างาน 

5. มีจิตสาธารณะ 

 

 



คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

1. กระบวนการคิด 

2. มีวินัย 

3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

4. มีความพอเพียง 

5. มีจิตสาธารณะ 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

ชิ้นงาน / ภาระงาน (หลักฐานร่องรอยแสดงความรู้) 

1. กิจกรรมวิเคราะห์ตัวตน ค้นหาความสุจริต 

2. กิจกรรมจับประเด็นสุจริต ฝึกคิดเชื่อมโยง 

4. กิจกรรมวิเคราะห์สุจริต วินิจปัญหา 

5. กิจกรรมตกผลึกความคิด เขียนส านวนอย่างสร้างสรรค์ 

7. กิจกรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สู่ชุมชน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นน า  ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 1 ร้อง ท่วงท านองเพลงสุจริต โดยให้นักเรียนร้องเพลงสุจริตธรรม

น าใจ  

  ครูถามค าถามนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความคิดวิเคราะห์จากเนื้อเพลงว่า “จากเพลง

สุจริตธรรมน าใจที่ร้องข้างต้น นักเรียนคิดว่าคุณลักษณะใดบ้างที่บ่งบอกความสุจริต” 

แนวค าตอบของนักเรียน “การคิดดี ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความพอเพียง มีจิตสาธารณะ” 

 ขั้นทบทวน  เมื่อนักเรียนเข้าใจความสุจริตจากเนื้อเพลง ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม วิเคราะห์ตัวตน 

ค้นหาความสุจริต โดยให้นักเรียนท าแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เรื่องส านวนและค าคมที่เก่ียวกับความ

สุจริต 



 ขั้นสอน   ครแูจกใบความรู้เรื่อง ส านวนและค าคมภาษาอังกฤษให้นักเรียนท ากิจกรรม โดยให้ศึกษา

ใบความรู้ส านวนและค าคมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ด้วยตนเอง แล้วท ายกตัวอย่างส านวนและค าคม  จับ

ประเด็นสุจริต ฝึกคิดเชื่อมโยง โดยให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาในใบความรู้ น าเสนอเป็นแผนผังใย

แมงมุม (WEB DIAGRAM)  

 ขั้นฝึกทักษะ เมื่อนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของการทุจริตแล้ว ครูให้นักเรียน

ท ากิจกรรมโดยให้นักเรียน จับส านวนและค าคมเก่ียวกับความสุจริต โดยยกตัวอย่างส านวนและค าคมเก่ียวกับ

การทุจริต ให้นักเรียนอ่านส านวนที่เลือก แล้วจับใจความส าคัญ ตอบค าถามในกิจกรรม หลังจากนั้นให้นักเรียน

น าประเด็นใจความส าคัญที่ได้จากการอ่าน มา วิเคราะห์สุจริต วินิจปัญหา ถ้าน าไปปฏิบัติในชีวิตจริง จะ

เกิดผลอย่างไร และถ้าไม่ปฏิบัติจะเกิดผลอย่างไร  

 ขั้นสรุป ให้นักเรียนน าความรู้จากการ วิเคราะห์สุจริต วินิจปัญหา มาสรุปและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

กลุ่มละ 3 นาที 

 ขั้นสร้างเจตคติ ครูใหน้ักเรียนท ากิจกรรมโดยการวิเคราะห์ส านวนและค าคม  

 ขั้นน าไปใช้ ครูให้นักเรียนเลือกรูปแบบในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดยท านอกชั่วโมง

เรียน แล้วติดตามประเมินผลงานของนักเรียน 

 ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ จากการเรียนรู้
หลักสุจริตธรรม จ านวน 10 ข้อ แล้วเฉลยค าตอบ  

 

 สื่อการเรียนรู้ 

  แบบฝึกหัด เรื่อง ส านวนภาษาอังกฤษ 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 1. วิธีการวัดและประเมินผล 

- ท ากิจกรรม 

- สังเกตพฤติกรรมการท างาน     

 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

  - แบบประเมินกิจกรรมแบบฝึกทักษะ  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 3. เกณฑ์การประเมิน 

  - เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบ 



       คะแนนระหว่าง 9-10 อยู่ในเกณฑ์   ดีมาก 

        คะแนนระหว่าง 7-8   อยู่ในเกณฑ์   ดี 

       คะแนนระหว่าง 5-6   อยู่ในเกณฑ์   พอใช้ 

        คะแนนระหว่าง 3-4   อยู่ในเกณฑ์   ปรับปรุง 

  -  เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมนักเรียน ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้ 

 

 - จัดกิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการทุจริตต่างๆ  

 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

                ลงชื่อ……………………………………………………… 

             (…………………………………….) 

              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้……………………………….….. 

 

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

                ลงชื่อ……………………………………………………… 

             ( ………………………………….. ) 

                      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 



 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 อนุมัติ ใช้สอนได้ 

 ไม่อนุมัติ  ควรปรับปรุง 

              

         ลงชื่อ……………………………………………………… 

               ( ……………………………………………… ) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียน………………………… 

 

 

ข้อสังเกตจากการจัดการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ปัญหาหรืออุปสรรคการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 



 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

                                                  ลงชื่อ                                   ผู้ประเมิน 
                                               ( นางเอมอร  แจ่มแจ้ง ) 

                                               ต าแหน่ง คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


