
แผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 วิเคราะหบทรอยกรอง ทํานองเรื่องสุจริต

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

ผูสอน : นายสมเกียรติ รองประโคน

1. สาระสําคัญ
การอานบทรอยกรอง เปนการแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนคนรอบรู ทันตอเหตุการณและ

สามารถอานสารตางๆ ไดอยางแตกฉาน ถูกตองตามอักขรวิธี เกิดความซาบซึ้งใจในเนื้อหา เขาใจวัตถุประสงค
ของผูประพันธ ทําใหเกิดความเขาใจ การอานบทรอยกรองท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับความสุจริต จะชวยใหผูอานไดรับ
ความรูไปพรอมๆ กับความเพลิดเพลินใจ ซึ่งสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม

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 เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (K)
3.2 วิเคราะห วิจารณ สังเคราะหเรื่องท่ีอานไดอยางมีเหตุผล (P)
3.3 ประเมินคาเรื่องท่ีอานสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชตัดสินใจแกปญหาในการ

ดําเนินชวีิต (P)
3.4 พูดแสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องท่ีอานและเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล (P)
3.5 เขียนแผนท่ีความคิด 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

เพลงชีวิตท่ีพอเพียง พรอมทําทาประกอบจังหวะ



ครูถามคําถามนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดใชความคิดวิเคราะหจากเนื้อเพลงวา “จากเพลง
ชีวิตท่ีพอเพียงท่ีรองขางตน นักเรียนคิดวาความพอเพียงมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตอยางไร”
แนวคําตอบของนักเรียน “ทําใหชีวิตไมลําบากในภายหนา และทําใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา”

ข้ันทบทวน เม่ือนักเรียนเขาความพอเพียงจากเนื้อเพลง ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม แยกกลุมสํานวน
ไทย เพ่ือทบทวนความรูเดิมจากการเรียนรูในแบบฝกทักษะชุดท่ี 3 วิเคราะหนิทาน คุณลักษณะ 5 ประการ
โรงเรียนสุจริต ใหนักเรียนไดทบทวนความรูเรื่องคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต

ข้ันสอน ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมปลูกฝงชีวี วิถีสุจริตชน โดยแจกใบความรูเรื่อง ตนกลาความดี
เรียนรูวิถีสุจริต ตอนท่ี 4 ตามรอยพอ รูพอเพียง ใหนักเรียนศึกษาใบความรูดวยตนเอง แลวทํากิจกรรมท่ี 4 จับ
ประเด็นสุจริต ฝกคิดเชื่อมโยง โดยใหนักเรียนสรุปความรูท่ีไดจากการศึกษาในใบความรู นําเสนอเปนแผนผังใย
แมงมุม (WEB DIAGRAM)

ข้ันฝกทักษะ เม่ือนักเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว ครูใหนักเรียนทํา
กิจกรรมท่ี 5 จับประเด็นสุจริต วินิจวรรณกรรม โดยยกบทรอยกรอง เรื่องเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส เม่ือชาติ
ขาดพลังงาน ใหนักเรียนอานบทรอยกรอง 3 นาที แลวจับใจความสําคัญ ตอบคําถามในกิจกรรม หลังจากนั้น
ใหนักเรียนนําประเด็นใจความสําคัญท่ีไดจากการอานบทรอยกรอง มาทํากิจกรรมท่ี 6 วิเคราะหสุจริต วินิจ
ปญหา โดยใหนักเรยีนแบงกลุม กลุมละ 5 คน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทรอยกรองขางตน วาเปนปญหาท่ี
มีสาเหตุจากอะไร ผลท่ีเกิดข้ึนคืออะไร และมีแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวโดยใชหลัก 3 หวง 2 เงื่อนไข
อยางไร ถานําไปปฏิบัติในชีวิตจริง จะเกิดผลอยางไร และถาไมปฏิบัติจะเกิดผลอยางไร ระดมความคิดกันใช
เวลา 15 นาที จากนั้นใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 7 ตกผลึกความคิด ลิขิตสุจริตอยางสรางสรรค เปนการทดสอบ
ความเขาใจวานักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดจากการเรียนรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสํานวน
ไทย

ข้ันสรุป ใหนักเรียนนําความรูจากกิจกรรมท่ี 6 วิเคราะหสุจริต วินิจปญหา โดยทําเปนกลุม มาสรุป
และนําเสนอหนาชั้นเรียน กลุมละ 3 นาที

ข้ันสรางเจตคติ ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 9 ทัศนาตัวอยาง สรางเจตคติ โดยวิเคราะหขาว แนวโนม
เด็กไทย ริเปนมาเฟย รีดไถ เสพ-คายา

ข้ันนําไปใช ครูแบงกลุมเปน 7 กลุม โดยใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 9 ประยุกตใชในชีวี สรางวิถีสุจริต
ธรรมสูชุมชน โดยใหนักเรียนศึกษาอาชีพสุจริตในชุมชนดานหัตถกรรมแลวนําเสนอกระบวนการผลิต โดยใช
แผนท่ีความคิด (mind mapping)

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 4 วิเคราะหบทรอยกรอง ทํานองเรื่องสุจริต

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 )

หวัหนากลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ลงชื่อ
(นายจักรพันธ พิรักษา)

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/การอนุมัติสั่งการ

ลงชื่อ
(นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์)

ผูอํานวยการโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร

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

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

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


