
แผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 วิเคราะหบทความ ตามหลักธรรมาภิบาล

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย        รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท31101
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง อานดี ทวีปญญา     ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เวลา 3 ช่ัวโมง

ผูสอน : นายสมเกียรติ รองประโคน

1. สาระสําคัญ
การอานบทความ ทําใหไดรับขาวสาร ความรู ขอเท็จจริง ท่ีเกิดจากการวิเคราะห ศึกษา การวิพากษ

วิจารณ ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็น ซึ่งเปนประโยชนตอการรับความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง ในการนํามาเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต

2. ตัวช้ีวัดชวงช้ัน
สาระท่ี 1 การอาน
มาตรฐาน ท1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาการดําเนิน

ชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
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

สาระท่ี 2 การเขียน
ม.4-6/1 เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงคโดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มีขอมูล

และสาระสําคัญชัดเจน
ม.4-6/8 มีมารยาทในการเขียน



สาระท่ี 3 การฟง 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

3. จุดประสงคการเรียนรูสูตัวช้ีวัด
3.1 เขาใจความหมายของหลักธรรมาภิบาล (K)
3.2 วิเคราะห วิจารณ สังเคราะหเรื่องท่ีอานไดอยางมีเหตุผล (P)
3.3 ประเมินคาเรื่องท่ีอานสามารถนําหลักธรรมาภิบาลไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต (P)
3.4 พูดแสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องท่ีอานและเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล (P)
3.5 เขียนแผนผังใยแมงมุม สรุปความรูท่ีไดอยางถูกตอง (P)
3.6 มีเจตคติท่ีดีตอการแกไขปญหาการทุจริต (A)

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

เพลงรวมกันทําดี พรอมทําทาประกอบจังหวะ
ครูถามคําถามนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดใชความคิดวิเคราะหจากเนื้อเพลงวา “จากเพลง

รวมกันทําดีท่ีรองขางตน นักเรียนคิดวาการทําความดีสงผลอยางไรตอสังคม”



แนวคําตอบของนักเรียน “ทําใหสามารถแกไขปญหาความทุจริตได, สามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม
ได, ทําใหประเทศชาติมีความม่ันคง”

ข้ันทบทวน เม่ือนักเรียนเขาใจความสุจริตจากเนื้อเพลง ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม ปริศนาอักษรไขว
ไขปญหาการทุจริต เพ่ือทบทวนความรูเดิมจากการเรียนรูในแบบฝกทักษะชุดท่ี 1 วิเคราะหขาวสาร วินิจการ
ทุจริต ใหนักเรียนไดทบทวนความรูเรื่องความหมายและประเภทของความทุจริต

ข้ันสอน ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมปลูกฝงชีวี วิถีสุจริตชน โดยแจกใบความรูเรื่อง ตนกลาความดี
เรียนรูวิถีสุจริต ตอนท่ี 2 ปฏิญญาและหลักธรรมาภิบาล ใหนักเรียนศึกษาใบความรูดวยตนเอง แลวทํา
กิจกรรมท่ี 4 จับประเด็นสุจริต ฝกคิดเชื่อมโยง โดยใหนักเรียนสรุปความรูท่ีไดจากการศึกษาในใบความรู
นําเสนอเปนแผนผังใยแมงมุม (WEB DIAGRAM)

ข้ันฝกทักษะ เม่ือนักเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 5 จับ
ประเด็นสุจริต วินิจวรรณกรรม โดยยกบทความเรื่อง บัณฑิตโกง ใหนักเรียนอานขาว 10 นาที แลวจับใจความ
สําคัญ ตอบคําถามในกิจกรรม หลังจากนั้นใหนักเรียนนําประเด็นใจความสําคัญท่ีไดจากการอานบทความ มา
ทํากิจกรรมท่ี 6 วิเคราะหสุจริต วินิจปญหา โดยใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
บทความขางตน วาเปนปญหาการทุจริตท่ีมีสาเหตุ จากอะไร ผลท่ีเกิดข้ึนคืออะไร และใชหลักธรรมาภิบาลใน
การแกไขปญหาดังกลาวอยางไร ถานําไปปฏิบัติในชีวิตจริง จะเกิดผลอยางไร และถาไมปฏิบัติจะเกิดผล
อยางไร ระดมความคิดกันใชเวลา 15 นาที จากนั้นใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 7 ตกผลึกความคิด ลิขิตสุจริต
อยางสรางสรรค เปนการทดสอบความเขาใจวานักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดจากการเรียนรูเรื่องหลักธรร
มาภิบาลกับสํานวนไทยท่ีกําหนดให

ข้ันสรุป ใหนักเรียนนําความรูจากกิจกรรมท่ี 6 วิเคราะหสุจริต วินิจปญหา โดยทําเปนกลุม มาสรุป
และนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 3 นาที

ข้ันสรางเจตคติ ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 9 ทัศนาตัวอยาง สรางเจตคติ โดยวิเคราะหสถานการณ
การลอกขอสอบของนักเรียนจากภาพท่ีกําหนดให

ข้ันนําไปใช ครูแบงกลุมเปน 7 กลุม โดยใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 9 ประยุกตใชในชีวี สรางวิถีสุจริต
ธรรมสูชุมชน โดยใหนักเรียนใหนักเรียนอธิบายความรูเรื่องหลักธรรมาภิบาลใหผูปกครองฟง แลวใหผูปกครอง
บันทึกการนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชในชีวิตตนและงานไดอยางไร พรอมลงลายมือชื่อกํากับ

ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห จากการเรียนรูหลักสุจริต
ธรรม จํานวน 10 ขอ แลวเฉลยคําตอบ แจงผลการสอบใหนักเรียนทราบ



5. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู
5.1 ปฏิญญาหองเรียนสุจริต
5.2 เพลงสุจริตธรรมนําใจ
5.3 ชุดแบบฝกพัฒนาการอานคิด วินิจสุจริตธรรม เลมท่ี 2 วิเคราะหบทความ ตามหลักธรรมาภิบาล

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 )

หวัหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

แผนจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีองคประกอบครบถวนสมบูรณถูกตองเหมาะสม

ลงชื่อ
(นายจักรพันธ  พิรักษา)

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/การอนุมัติสั่งการ

ลงชื่อ
(นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์)

ผูอํานวยการโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร

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

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

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


