
ผังมโนทัศนหนวยการเรียนรูพัฒนาการอาน คิดวิเคราะห
สาระการเรียนรู ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

พัฒนาการอาน คิด วิเคราะห

เตรียมพรอมพัฒนาการคิด
วินิจสุจริตธรรม

วิเคราะหขาวสาร
วินิจการทุจริต

วิเคราะหบทความ
ตามหลักธรรมาภิบาล

5 สุจริตธรรมนําไทย
แกไขวิกฤตน้ําทวม

วิเคราะหนิทานคุณลักษณะ
5 ประการโรงเรียนสุจริต

วิเคราะหบทรอยกรอง
ทํานองเรื่องสุจริต



โครงสรางหนวยการเรียนรูตามแนว
กระบวนการเรียนรู 7 ข้ันตอน ประสานปฏิญญา 3 ขอ โรงเรียนสุจรติ

หนวยการเรียนรู อานดี ทวีปญญา
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เวลาเรียน 17 ช่ัวโมง

----------------------------------------------------------------------------------

1. สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้
1 การอ่าน

มาตรฐาน ท1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาการ
ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน

ม.4-6/1 อานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะ และเหมาะสม
กับเรื่องท่ีอาน

ม.4-6/2 ตีความ แปลความและขยายความเรื่องท่ีอาน
ม.4-6/3 วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีอานในทุกๆ ดานอยางมีเหตุผล
ม.4-6/4 คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอาน และประเมินคาเพ่ือนําความรู ความคิดไปใช

ตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
ม.4-6/5 วิเคราะห วิจารณและแสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องท่ีอานและเสนอความคิดใหม

อยางมีเหตุผล
ม.4-6/6 ตอบคําถามจากการอานประเภทตางๆ ภายในเวลาท่ีกําหนด
ม.4-6/7 อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกยอความ และรายงาน
ม.4-6/8 สังเคราะหความรูจากการอาน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูตางๆ

มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ
ม.4-6/9 มีมารยาทในการอาน

2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ เขียนยอความและเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
คนควาอยางมีประสิทธิภาพ

ม.4-6/1 เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงคโดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง
มีขอมูลและสาระสําคัญชัดเจน

ม.4-6/2 เขียนบันทึกการศึกษาคนควาเพ่ือนําไปพัฒนาตนเองไดอยางสมํ่าเสมอ
ม.4-6/8 มีมารยาทในการเขียน



3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และ

ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ม.4-6/5 พูดในโอกาสตางๆ พูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาวใจ และเสนอแนวคิดใหมดวย

ภาษาถูกตองเหมาะสม
ม.4-6/6 มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด

2. ความคิดรวบยอดหลัก (core concept)
2.1 สาระหลัก

การคิดวิเคราะห จากการอานสื่อสิ่งพิมพ ไดแก ขาว บทความ บทรอยกรอง นิทาน และเพลง
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล คิดพิจารณาขอมูลอยางละเอียดถ่ีถวนรอบดาน สามารถระบุ
สาเหตุ แนวทางในการแกไขปญหา สามารถลําดับการคิดและจัดประเภทของความรู ระบุและนําเสนอขอมูล
สิ่งตางๆ โดยใชวิถีสุจริตธรรม จนกระท่ังสามรถสรุปองคความรู ตกผลึกเปนความรูท่ีสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน ในชุมชนไดอยางเหมาะสม

2.2 ทักษะ/กระบวนการ
กระบวนการอาน คิด วิเคราะห

2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงม่ันในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ

2.4 สมรรถนะของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแกปญหา
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี



2.5 คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
1. มีทักษะกระบวนการคิด
2. มีวินัย
3. มีความซื่อสัตยสุจริต
4. มีความพอเพียง
5. มีจิตสาธารณะ

3.
1. การอานคิดวิเคราะห จากการอานสื่อสิ่งพิมพไดแก ขาว บทความ บทรอยกรอง นิทาน และ

เพลง โดยใชวิถีสุจริตธรรม
2. สามรถสรุปองคความรู ตกผลึกเปนความรูท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ใน

ชุมชนไดอยางเหมาะสม
4. กรอบการวดัและประเมินผล

เปาหมายการเรียนรู
ช้ินงาน /

ภาระงาน /
รองรอยหลักฐาน

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ

ความเขาใจท่ีคงทน
 ความรู
1.1 การอานคิดวิเคราะห จาก

การอานสื่อสิ่งพิมพไดแก
ขาว บทความ บทรอยกรอง
นิทาน และ

- แบบฝก
กิจกรรม
วิเคราะหตัวตน
คนหาสุจริต
- แบบฝกหัด
กิจกรรมกิจกรรม
จับประเด็นสุจริต
วินิจวรรณกรรม
- แบบฝกหัด
กิจกรรม
วิเคราะหสุจริต
วินิจปญหา
- แบบฝกหัด
กิจกรรมตกผลึก
ความคิด ลิขิต

- สังเกตพฤติกรรม
- สังเกตพฤติกรรม

ทํางานกลุม
- ตรวจแบบฝก

กิจกรรม

- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรมกลุม

ผานเกณฑท่ี
รอยละ 50 ข้ึน
ไป ระดับคุณภาพ
2 ผานเกณฑ



เปาหมายการเรียนรู
ช้ินงาน /

ภาระงาน /
รองรอยหลักฐาน

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ

1.2 สามรถสรุปองคความรู ตก
ผลึกเปนความรูท่ีสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวัน ในชุมชนได
อยางเหมาะสม

ทักษะ/กระบวนการ
การอาน คิดวิเคราะห

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
- รักชาติ ศาสน กษัตริย
- ซื่อสัตยสุจริต
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- อยูอยางพอเพียง
- มุงม่ันในการทํางาน
- รักความเปนไทย
- มีจิตสาธารณะ
สมรรถนะของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด

สรางสรรค
- แบบฝกหัด
กิจกรรมระดม
ปญญา สรุปเนื้อ-
หาหนาชั้นเรียน
- แบบฝกหัด
กิจกรรมทัศนา
ตัวอยาง  สราง
เจตคติท่ีดี
- แบบฝกหัด
กิจกรรม
ประยุกตใชในชีวี
สรางวิถีสุจริต
ธรรม

-ชิ้นงานแบบฝก

-ชิ้นงานแบบฝก

- ตรวจแบบฝก
กิจกรรม

- ตรวจแบบฝก

- สังเกตพฤติกรรม

- ตรวจแบบฝก
- สังเกตพฤติกรรม

- แบบฝกหัด
- แบบประเมินผล
งาน/ชิ้นงาน

- แบบฝกหัด
- แบบประเมินผล
งาน/ชิ้นงาน
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- แบบฝกหัด
- แบบประเมินผล
งาน/ชิ้นงาน
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

ผานเกณฑท่ี
รอยละ 50 ข้ึน
ไป

ผานเกณฑท่ี
รอยละ 50 ข้ึน
ไป
ผานเกณฑท่ี
รอยละ 50 ข้ึน
ไป

ผานเกณฑท่ี
รอยละ 80 ข้ึน
ไป



เปาหมายการเรียนรู
ช้ินงาน /

ภาระงาน /
รองรอยหลักฐาน

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ

- ความสามารถในการแกปญหา
- ความสามารถในการใชทักษะ

ชีวิต
- ความสามารถในการใช

เทคโนโลยี
คุณลักษณะของโรงเรียน
สุจริต
- มีทักษะกระบวนการคิด
- มีวินัย
- มีความซื่อสัตยสุจริต
- มีความพอเพียง
- มีจิตสาธารณะ

-ชิ้นงานแบบฝก - ตรวจแบบฝก
- สังเกตพฤติกรรม

- แบบฝกหัด
- แบบประเมินผล
งาน/ชิ้นงาน
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

ผานเกณฑท่ี
รอยละ 50 ข้ึน
ไป



แผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 1 แผนที่ 1 (สัปดาหที่ 1)
เตรียมพรอมพัฒนาการอาน คิด วินิจสุจริตธรรม

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท31101
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง อานดี ทวีปญญา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เวลา 2 ช่ัวโมง

ผูสอน : นายสมเกียรติ รองประโคน สอนวันท่ี 6-7 มิถุนายน 2559

1. สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหาบนพ้ืนฐานของความสุจริต เพราะเม่ือผูเรียน

มีกระบวนการคิดท่ีถูกหลอหลอมใหสุจริต การแสดงพฤติกรรมความทุจริตยอมไมเกิดข้ึน ตลอดจนกลาหยัดยืนท่ี
จะตอสูและขจัดความทุจริตในชีวิตของตนเองและสังคมโดยใชทักษะการอาน เปนทักษะตนทางในการพัฒนาไปสู
ทักษะการคิด และพัฒนาทักษะการคิดท่ีเกิดจากการเรียนรูในทักษะการอาน เรียนรูโดยใชวรรณกรรมท่ีนําเสนอ
วิถีสุจริตธรรม นําไปสูการประยุกตใชอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน
2. ตัวช้ีวัดชวงช้ัน

มาตรฐาน ท1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาการดําเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอาน

ม.4-6/3 วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีอานในทุกๆ ดานอยางมีเหตุผล
ม.4-6/4 คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอาน และประเมินคาเพ่ือนําความรู ความคิดไปใช

ตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
ม.4-6/5 วิเคราะห วิจารณและแสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องท่ีอานและเสนอความคิดใหม

อยางมีเหตุผล
ม.4-6/7 อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกยอความ และรายงาน
ม.4-6/8 สังเคราะหความรูจากการอาน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูตางๆ

มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ
ม.4-6/9 มีมารยาทในการอาน

3. จุดประสงคการเรียนรูสูตัวช้ีวัด
3.1 เขาใจสถานการณการทุจริตในประเทศ (K)
3.2 วิเคราะห วิจารณ สังเคราะหเรื่องท่ีอานไดอยางมีเหตุผล (P)
3.3 ประเมินคาเรื่องท่ีอานเพ่ือนําความรู ความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต (P)
3.4 แสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องท่ีอานและเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล (P)
3.5 เขียนแผนท่ีความคิด สรุปความรูท่ีไดอยางถูกตอง (P)
3.6 มีเจตคติท่ีดีตอการแกไขปญหาการทุจริต (A)



3. สาระการเรียนรู
3.1 สถานการณความทุจริตในประเทศไทย
3.2 ความสําคัญในการแกไขปญหาการทุจริต
3.3 กระบวนการพัฒนาการคิดเพ่ือแกไขปญหาการทุจริต

4. กิจกรรมการเรียนรู (กระบวนการเรียนรู 7 ข้ันตอน ประสานปฏิญญา 3 ขอ โรงเรียนสุจริต)
นักเรียนเขามาในหองเรียนสุจริต รวมกันประกาศปฏิญญาหองเรียนสุจริตกอนเรียน

ปฏิญญาหองเรียนสุจริต
เพ่ือประโยชนแหงการเรียนรู หลอหลอมความสุจริตใหเกิดข้ึนแกตนเอง ขาพเจาขอประกาศวา

ขอ 1 เราจะทํากิจกรรมดวยการรวมกันคิด
ขอ 2 เราจะทํากิจกรรมดวยความมีวินัย
ขอ 3 เราจะทํากิจกรรมบนพ้ืนฐานของความพอเพียง ใชวัสดุอุปกรณอยางรูคุณคา
ขอ 4 เราจะทํากิจกรรมดวยความรวมมือกัน
ขอ 5 เราจะทํากิจกรรมดวยความซื่อสัตย ยึดม่ันในกฎกติกาท่ีวางไว
เพราะเราเปนเยาวชนคนดีของแผนดิน สุจริตธรรมนําใจ ชัยโย
นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ใชเวลา 15 นาที
ข้ันนํา ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 1 ขับขานประสานรอง ทวงทํานองเพลงสุจริต โดยใหนักเรียนรอง

เพลงโรงเรียนสุจริต พรอมทําทาประกอบจังหวะ
ครูถามคําถามนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดใชความคิดวิเคราะหจากเนื้อเพลงวา “จากเพลง

โรงเรียนสุจริตท่ีรองขางตน นักเรียนคิดวาความสุจริตมีความสําคัญอยางไรตอสังคม”
แนวคําตอบของนักเรียน “เปนแนวทางในการสรางคนดีในชาต”ิ “เปนการสรางเยาวชนไทยใหเปนคนดีเพ่ือ
พัฒนาประเทศชาต”ิ

ข้ันทบทวน เม่ือนักเรียนเขาใจความสุจริตจากเนื้อเพลง ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม วิเคราะหตัวตน
คนหาความสุจริต โดยใหนักเรียนทําแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เรื่องความสุจริตในความเขาใจของฉัน

ข้ันสอน ครูใหนักเรียนนําผลงานแผนท่ีความคิด(Mind Mapping) เรื่องความสุจริตในความเขาใจ
ของฉัน ใหเพ่ือนในกลุมรวมกันประเมินผลงานท่ีมีความโดดเดนดานเนื้อหา จํานวน 3-5 ชิ้นงาน รวมกัน
วิพากษผลงาน ทํากิจกรรมปลูกฝงชีวี วิถีสุจริตชน ใหนักเรียนชมวีดิทัศนเรื่องสถานการณความทุจริตใน
ประเทศ แลวทํากิจกรรมท่ี 4 จับประเด็นสุจริต ฝกคิดเชื่อมโยง โดยใหนักเรียนสรุปความรูท่ีไดจากการศึกษา
ในวีดิทัศน นําเสนอเปนแผนผังใยแมงมุม (WEB DIAGRAM)



ข้ันฝกทักษะ เม่ือนักเรียนมีความรูเก่ียวกับสถานการณความทุจริตในประเทศแลว ครูใหนักเรียนทํา
กิจกรรมท่ี 5 จับประเด็นสุจริต วินิจวรรณกรรม โดยรวมกันวิพากษเรื่องสถานการณความทุจริตในประเทศ ใน
ประเด็นดังตอไปนี้

1. ความทุจริตคืออะไร (ความทุจริต คือ การใชอํานาจท่ีไดมาโดยหนาท่ีในการหาประโยชนสวนตัว)
2. ความทุจริต เกิดข้ึนไดอยางไร (ความทุจริตแกไขไดดวยการใชหลักธรรมาภิบาล)
3. หากไมแกไขความทุจริต จะสงผลอยางไรตอประเทศ (ประเทศชาติจะไดรับความเสียหายในทุกดาน)
ใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 6 วิเคราะหสุจริต วินิจปญหา โดยใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 7 คน แสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นการวิพากษขางตน โดยใหนักเรียนระดมความคิดกันใชเวลา 30 นาที และ
นําเสนอแนวทางการแกไขปญหาความทุจริตจากเรื่องใกลตัว จากนั้นใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 7 ตกผลึก
ความคิด ลิขิตสุจริตอยางสรางสรรค พรอมท้ังนําเสนอแนวทางอยางสรางสรรคหนาชั้นเรียน

ข้ันสรุป ใหนักเรียนนําความรูจากกิจกรรมท่ี 6 วิเคราะหสุจริต วินิจปญหา โดยทําเปนกลุม มาสรุป
และนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 3 นาที ครูและนักเรียนรวมกันวิพากษชิ้นงาน

ข้ันสรางเจตคติ ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 8 ทัศนาตัวอยาง สรางเจตคติ โดยใหนักเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาความทุจริต ประเด็นเรื่องความสําคัญในการแกไขปญหาความทุจริต

ข้ันนําไปใช ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 9 ประยุกตใชในชีวี สรางวิถีสุจริตธรรม โดยใหนกัเรียนนํา
ผลงานท่ีไดจากการทํากิจกรรมท่ี 6 วิเคราะหสุจริต วินิจปญหา นําเสนอตอสาธารณะชน

ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห จากการเรียนรูหลักสุจริต
ธรรม จํานวน 10 ขอ แลวเฉลยคําตอบ แจงผลการสอบใหนักเรียนทราบ
5. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู

5.1 ปฏิญญาหองเรียนสุจริต
5.2 เพลงโรงเรียนสุจริต
5.3 วีดิทัศนเรื่องสถานการณความทุจริตในประเทศไทย
5.4 ปากกาสี และกระดาษ

6. การวัดผลและประเมินผล
6.1 วิธีการวัด

6.1.1 การสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติงานกลุม
6.1.2 การตรวจผลงาน ไดแก แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ

6.2 เครื่องมือวัด
6.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
6.2.2 แบบตรวจผลงาน แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ



6.3 เกณฑการประเมิน
6.3.1 เกณฑท่ีใชกับเครื่องมือวัด แบบสังเกตพฤติกรรม ใชเกณฑตัดสินคุณภาพ

ระดับ 3 คะแนน 13 - 15 (ด)ี
ระดับ 2 คะแนน 10 - 12 (พอใช)
ระดับ 1 คะแนน 1 - 9 (ปรับปรุง)

6.3.2 เกณฑท่ีใชกับเครื่องมือวัด แบบตรวจผลงานของนักเรียนใชเกณฑตัดสิน
คุณภาพเปนคารอยละ  พิจารณาการผานเกณฑท่ีรอยละ 50 ข้ึนไป



บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ลงชื่อ
( นายจรรยา  บุญเลิศ )

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ลงชื่อ
(นายจักรพันธ  พิรักษา)

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/การอนุมัติสั่งการ

ลงชื่อ
(นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์)

ผูอํานวยการโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร

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

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

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


