แผนการจัดการเรียนรูห นวยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 วิเคราะหนิทาน คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง อานดี ทวีปญญา

รหัสวิชา ท31101

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เวลา 3 ชั่วโมง

ผูสอน : นายสมเกียรติ รองประโคน
1. สาระสําคัญ
นิทานเปนสื่อทางภาษาที่ถายทอดเรื่องราวตามจินตนาการของผูเขียน ผานภาษาและตัวหนังสือที่
เรียบเรียงอยางงดงาม สื่อถึงจุดประสงคที่ชัดเจน ชวยสอนและฝกฝนใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข ใน
นิทานมีการเชื่อมโยงเรื่องราวกับสัญลักษณกอใหเกิดความเขาใจ ชวยฝกทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห
ตามสัญลักษณและเนื้อหา อันนําไปสูการพัฒนากระบวนการคิดอยางมีขั้นตอน สรางเสริมจินตนาการ เมื่ออาน
เรื่องราวเกี่ยวกับนิทานทีส่ ื่อถึงคุณลักษณะ 5 ประการที่ตองการใหเกิดแกผูอาน ก็จะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี
สามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตได
2. ตัวชี้วัดชวงชั้น
สาระที่ 1 การอาน
มาตรฐาน ท1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาการดําเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
ม.4-6/1 อานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะ และเหมาะสม
กับเรื่องที่อาน
ม.4-6/2 ตีความ แปลความและขยายความเรื่องที่อาน
ม.4-6/3 วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อานในทุกๆ ดานอยางมีเหตุผล
ม.4-6/4 คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน และประเมินคาเพื่อนําความรู ความคิดไปใช
ตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
ม.4-6/5 วิเคราะห วิจารณและแสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องที่อานและเสนอความคิดใหม
อยางมีเหตุผล
ม.4-6/6 ตอบคําถามจากการอานประเภทตางๆ ภายในเวลาที่กําหนด
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

สาระที่ 2 การเขียน
ม.4-6/1 เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงคโดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มีขอมูล
และสาระสําคัญชัดเจน
ม.4-6/8 มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ 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. จุดประสงคการเรียนรูสูตัวชี้วัด
3.1 เขาใจความหมายของคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต (K)
3.2 วิเคราะห วิจารณ สังเคราะหเรื่องที่อานไดอยางมีเหตุผล (P)
3.3 ประเมินคาเรื่องที่อานสามารถนําคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ไปใชตัดสินใจแกปญหา
ในการดําเนินชีวิต (P)
3.4 พูดแสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องที่อานและเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล (P)
3.5 เขียนแผนที่ความคิด สรุปความรูที่ไดอยางถูกตอง (P)
3.6 มีเจตคติที่ดีตอการแกไขปญหาการทุจริต (A)
4. กิจกรรมการเรียนรู (กระบวนการเรียนรู 7 ขั้นตอน ประสานปฏิญญา 3 ขอ โรงเรียนสุจริต)
นักเรียนเขามาในหองเรียนสุจริต รวมกันประกาศปฏิญญาหองเรียนสุจริตกอนเรียน
ปฏิญญาหองเรียนสุจริต
เพื่อประโยชนแหงการเรียนรู หลอหลอมความสุจริตใหเกิดขึ้นแกตนเอง ขาพเจาขอประกาศวา
ขอ 1 เราจะทํากิจกรรมดวยการรวมกันคิด
ขอ 2 เราจะทํากิจกรรมดวยความมีวินัย
ขอ 3 เราจะทํากิจกรรมบนพื้นฐานของความพอเพียง ใชวัสดุอุปกรณอยางรูคุณคา
ขอ 4 เราจะทํากิจกรรมดวยความรวมมือกัน
ขอ 5 เราจะทํากิจกรรมดวยความซื่อสัตย ยึดมั่นในกฎกติกาที่วางไว
เพราะเราเปนเยาวชนคนดีของแผนดิน สุจริตธรรมนําใจ ชัยโย
นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ใชเวลา 15 นาที

ขั้นนํา ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมที่ 1 ขับขานประสานรอง ทวงทํานองเพลงสุจริต โดยใหนักเรียนรอง
เพลงโรงเรียนสุจริต
ครูถามคําถามนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดใชความคิดวิเคราะหจากเนื้อเพลงวา “จากเพลง
โรงเรียนสุจริตที่รองขางตน นักเรียนคิดวาโรงเรียนสุจริตมีลักษณะอยางไร”
แนวคําตอบของนักเรียน “เปนโรงเรียนที่สอนใหนักเรียนเปนคนดี เพราะนักเรียนคือเยาวชน เปนความหวัง
ของประเทศชาติในการพัฒนาประเทศตอไป”
ขั้นทบทวน เมื่อนักเรียนเขาใจความสุจริตจากเนื้อเพลง ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม เกมบันไดงู มุงสู
ความสุจริต เพื่อทบทวนความรูเดิมจากการเรียนรูในแบบฝกทักษะชุดที่ 2 วิเคราะหบทความ ตามหลักธรร
มาภิบาล ใหนักเรียนไดทบทวนความรูเรื่องหลักธรรมาภิบาล
ขั้นสอน ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมปลูกฝงชีวี วิถีสุจริตชน โดยแจกใบความรูเรื่อง ตนกลาความดี
เรียนรูวิถีสุจริต ตอนที่ 3 คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ใหนักเรียนศึกษาใบความรูดวยตนเอง แลว
ทํากิจกรรมที่ 5 จับประเด็นสุจริต ฝกคิดเชื่อมโยง โดยใหนักเรียนสรุปความรูที่ไดจากการศึกษาในใบความรู
นําเสนอเปนแผนผังใยแมงมุม (WEB DIAGRAM)
ขั้นฝกทักษะ เมื่อนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตแลว ครูให
นักเรียนทํากิจกรรมที่ 5 จับประเด็นสุจริต วินิจวรรณกรรม โดยยกนิทาน เรื่องหนูปลาผูซื่อสัตย ใหนักเรียน
อานนิทาน 5 นาที แลวจับใจความสําคัญ ตอบคําถามในกิจกรรม หลังจากนั้นใหนักเรียนนําประเด็นใจความ
สําคัญที่ไดจากการอานนิทาน มาทํากิจกรรมที่ 6 วิเคราะหสุจริต วินิจปญหา โดยใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ
5 คน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานขางตน วาสาเหตุของความซื่อสัตยสุจริตคืออะไร พฤติกรรมใดคือความ
ซื่อสัตยตอตนเอง ตอครอบครัวและตอสังคม ใหนักเรียนวิเคราะหพฤติกรรมของตัวละครในนิทานโดยใช
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ถานําไปปฏิบัติในชีวิตจริง จะเกิดผลอยางไร และถาไมปฏิบัติจะ
เกิดผลอยางไร ระดมความคิดกันใชเวลา 15 นาที จากนั้นใหนักเรียนทํากิจกรรมที่ 7 ตกผลึกความคิด ลิขิต
สุจริตอยางสรางสรรค เปนการทดสอบความเขาใจวานักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดจากการเรียนรูเรื่อง
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตกับสํานวนไทย
ขั้นสรุป ใหนักเรียนนําความรูจากกิจกรรมที่ 6 วิเคราะหสุจริต วินิจปญหา โดยทําเปนกลุม มาสรุป
และนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 3 นาที
ขั้นสรางเจตคติ ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมที่ 9 ทัศนาตัวอยาง สรางเจตคติ โดยวิเคราะหนิทาน เรื่อง
ร่ํารวยคือความพอเพียง

ขั้นนําไปใช ครูแบงกลุมเปน 7 กลุม โดยใหนักเรียนทํากิจกรรมที่ 9 ประยุกตใชในชีวี สรางวิถีสุจริต
ธรรมสูชุมชน โดยใหนักเรียนใหนักเรียนพิจารณาคัดเลือกบุคคลในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู ซึ่งมีคุณลักษณะ 5
ประการของโรงเรียนสุจริต เปนคนตนแบบความสุจริต ที่สามารถเปนตัวอยางแกคนในชุมชนได
ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห จากการเรียนรูหลักสุจริต
ธรรม จํานวน 10 ขอ แลวเฉลยคําตอบ แจงผลการสอบใหนักเรียนทราบ
5. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู
5.1 ปฏิญญาหองเรียนสุจริต
5.2 เพลงสุจริตธรรมนําใจ
5.3 ชุดแบบฝกพัฒนาการอานคิด วินิจสุจริตธรรม เลมที่ 3 วิเคราะหนิทาน คุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต
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 เกณฑที่ใชกับเครื่องมือวัด แบบสังเกตพฤติกรรม ใชเกณฑตัดสินคุณภาพ
ระดับ 3 คะแนน 13 - 15 (ดี)
ระดับ 2 คะแนน 10 - 12 (พอใช)
ระดับ 1 คะแนน 1 - 9 (ปรับปรุง)
6.3.2 เกณฑที่ใชกับเครื่องมือวัด แบบตรวจผลงานของนักเรียนใชเกณฑตัดสิน
คุณภาพเปนคารอยละ พิจารณาการผานเกณฑที่รอยละ 50 ขึ้นไป

บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ
(นายจรรยา บุญเลิศ)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ
(นายจักรพันธ พิรักษา)
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/การอนุมัติสั่งการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ
(นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร

