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แผนการจัดการเรียนรู้ที 2 - 4
ประกอบการสอน

ชุ ดที 1
การอ่ านบทร้ อยกรองเพือ การคิดวิเคราะห์
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชุ ดที 1 การอ่ านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง
ชั( นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 32101 ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2551 เวลา 1 ชั วโมง
สอนเมือ..............................................................สอนโดย นางอาภัสสร เจริ ญศิริ ครู ชํานาญการ
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สาระที 1 : การอ่ าน
มาตรฐาน ท 1.1
ใช้กระบวนการอ่านแล้วสร้างความรู ้และความคิดไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ใน
การดําเนิ นชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน

1. สาระสํ าคัญ
บทประพันธ์ประเภทร้อยกรองนั+น นอกจากความไพเราะในเสี ยงและสัมผัสแล้ว ยังมีความงาม
ในเรื. องของความหมายอีกด้วย บทร้อยกรองที.ดีตอ้ งมีแนวความคิดที.ดี สามารถให้ขอ้ คิดและคุณค่า
ในด้านใดด้านหนึ.งต่อผูอ้ ่านและต่อสังคมด้วย นักเรี ยนจึงควรพิจารณาข้อคิดและคุณค่าของบทร้อย
กรองที.อ่านอย่างถ่องแท้ทุกครั+ง เพื.อให้ได้รับประโยชน์จากการอ่านนั+นให้มากที.สุดและสามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจําวันให้ได้มากที.สุด
2. ผลการเรียนรู้ทคี าดหวัง
2.1 จับใจความสําคัญของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
2.2 วิเคราะห์เนื+ อหาของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
2.3 บอกข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
2.4 บอกวิธีการนําข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรองที.อ่านไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่าง
มีเหตุผลและเหมาะสม
3. สาระการเรี ยนรู้
บทร้อยกรอง “อย่าเกียจคร้านการเรี ยน”
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4. กิจกรรมการเรี ยนการสอน

ใช้ วธิ ีการสอนแบบกลุ่มจัดสรรงาน (Work Provide)

ขั(นนําเข้ าสู่ บทเรียน
ให้นกั เรี ยนดูภาพของผูห้ ญิงประเภทสอง หรื อผูห้ ญิงที.มีลกั ษณะของทอมบอย หรื อกระเทย
เช่น ภาพของครู ลิลลี. นางแบบสาวอรนภา กฤษฎี นักร้อง หรื อนักแสดง 3 – 4 ภาพ จากนั+นครู
พูดบทประพันธ์ขา้ งล่างให้นกั เรี ยนฟัง แล้วให้นกั เรี ยนวิเคราะห์วจิ ารณ์ ตามหัวข้อที.กาํ หนดให้ ดังนี+
อย่าทอดทิ+งกริ ยาอัชฌาศัย
ใครเขาไม่สรรเสริ ญเมินอารมณ์
(สวัสดิรักษา สุ นทรภู่ ประพันธ์)
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เกิดเป็ นหญิงให้เห็นว่าเป็ นหญิง
เป็ นหญิงครึ. งชายครึ. งไม่พึงใจ

1. สรุ ปใจความสําคัญของบทประพันธ์น+ ี
2. จุดประสงค์ของผูแ้ ต่ง
3. นักเรี ยนเห็นว่าบทประพันธ์น+ ียงั มีความทันสมัย หรื อ เข้ากับสภาพการณ์ในสังคมยุค
ปั จจุบนั อยูห่ รื อไม่
4. ในความคิดของนักเรี ยนแล้ว ยอมรับกระเทย หรื อ ทอมบอย ได้หรื อไม่ เพราะเหตุใด
6. นักเรี ยนคิดว่า ในสังคมยุคปั จจุบนั นี+ ยอมรับคนเหล่านี+หรื อไม่ สังเกตจากอะไรซักถาม
นักเรี ยนสัก 4 – 5 คน แล้วครู พดู โยงเข้าสู่ เรื. อง
ขั(นสอน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนทราบและเข้าใจ
3. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 5 กลุ่ม ๆ ละ เท่ากัน คละความสามารถ แต่งตั+งประธานและ
เลขานุการให้เรี ยบร้อย
4. แจ้งให้นกั เรี ยนทราบว่านักเรี ยนจะได้ฝึกวิเคราะห์บทร้อยกรอง “อย่าเกียจคร้านการเรี ยน”
โดยใช้วธิ ี การเรี ยนแบบกลุ่มจัดสรรงาน (Work Provide) โดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามขั+นตอน
ดังต่อไปนี+
4.1 แล้วให้แต่ละกลุ่มแบ่งสมาชิกออกเป็ น 4 กลุ่มย่อย แบ่งหน้าที.กนั ศึกษาและวิเคราะห์
บทร้อยกรอง “อย่าเกียจคร้านการเรี ยน” ให้เวลากลุ่มละ 5 นาที ดังนี+
กลุ่มย่อยที. 1 ให้ศึกษาและจับใจความสําคัญของบทร้อยกรอง
กลุ่มย่อยที. 2 ให้วเิ คราะห์เนื+ อหาของบทร้อยกรอง
กลุ่มย่อยที. 3 ให้ศึกษาข้อคิดที.ได้จากบทร้อยกรอง
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กลุ่มย่อยที. 4 ศึกษาวิธีการนําความรู ้และข้อคิดที.ได้วา่ สามารถนําไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้อย่างไรบ้าง
4.2 ให้ทุกกลุ่มส่ งตัวแทนออกมาอภิปรายสรุ ปองค์ความรู ้ตามที.ได้รับมอบหมายแล้วเตรี ยม
ส่ งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน (ใช้เวลากลุ่มละ 3 นาที)
5. แจกแบบฝึ กที. 1 – 4 ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามคําสั.งในแบบฝึ ก ให้เวลา 30 นที จากนั+นให้
ตัวแทนของแต่ละกลุ่มรับใบเฉลยแบบฝึ กที. 1 – 4 จากครู ให้แต่ละกลุ่มผลัดเปลี.ยนกันตรวจ
นําคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมกัน จัดลําดับกลุ่มที.ได้คะแนนมากที.สุดเรี ยงตามลําดับที.
1 – 3 ให้โบนัสอีก 5 คะแนนสําหรับกลุ่มที.ได้คะแนนรวมสู งสุ ด 3 และ 2 คะแนน สําหรับกลุ่มที.
ได้คะแนนรองลงมาตามลําดับ

ขั(นสรุ ป
ครู และนักเรี ยนสรุ ปผลการวิเคราะห์ร่วมกันอีกครั+งถึงเนื+อหาของบทร้อยกรอง
“อย่าเกียจคร้านการเรี ยน” ชี+แนะแนวทางในการนําแนวคิดของบทร้อยกรอง ไปปรับใช้ในชีวติ
ประจําวันของนักเรี ยนเอง
5. สื อการเรี ยนรู้
5.3 บทร้อยกรองเรื. อง “อย่าเกียจคร้านการเรี ยน”
5.4 แบบฝึ กที. 1 – 4
5.5 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทํางานกลุ่ม
5.6 แบบประเมินผลงานของนักเรี ยน
5.7 บันทึกคะแนน

6. การวัดและประเมินผล
6.1 วัดและประเมินตามผลการเรี ยนรู ้ที.คาดหวัง ดังนี+
6.1.1 จับใจความสําคัญของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
6.1.2 วิเคราะห์เนื+ อหาของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
6.1.3 บอกข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
6.1.4 บอกวิธีการนําข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรองที.อ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม
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6.2 การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

เครืองมือในการวัดและ
ประเมินผล
แบบฝึ กที. 1 จํานวน
10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน
รวม 10 คะแนน
แบบฝึ กที. 2 จํานวน 5
ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน
รวม 10 คะแนน
แบบฝึ กที. 3 จํานวน 5
ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน
รวม 10 คะแนน

เกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผล
ตอบถูก 1 ข้อ
ได้ 1 คะแนน
ตอบถูก 1 ข้อ
ได้ 2 คะแนน
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วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1. จับใจความสําคัญบท ให้นกั เรี ยนจับใจความ
ร้อยกรองที.อ่านได้
สําคัญโดยการตอบ
ถูกต้อง
คําถาม
2. วิเคราะห์
ให้นกั เรี ยนเลือก
บทร้อยกรองที.อ่านได้ คําตอบทีถูกต้องทีสุด
อย่างมีเหตุผล
เพียงคําตอบเดียว
3. บอกข้อคิดจากบท ชีแจง ให้นกั เรี ยนใส่
ร้อยกรองที.อ่านได้
หน้าข้อความที
อย่างถูกต้อและมี
เป็ นจริ ง และใส่
เหตุผล
หน้าข้อความทีเป็ นเท็จ
4. บอกวิธีการนําข้อคิด ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่า
และคุณค่าของบทร้อย ภาพทีกาํ หนดให้น) ี
กรองที.อ่านไปปรับใช้ นําไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้
ในชีวติ
อย่างไร โดยขีดเส้น
ประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม
โยงระหว่างภาพกับ
ข้อความทีมี
ความสัมพันธ์กนั

ตอบถูก 1 ข้อ
ได้ 2 คะแนน

แบบฝึ กที. 4 จํานวน 5 ตอบถูก 1 ข้อ
ได้ 2 คะแนน
ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน
รวม 10 คะแนน
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มิติระดับคุณภาพการให้ คะแนนการตอบคําถามแบบฝึ กที 1 – 4
เรือง การอ่ านบทบทร้ อยกรองเพือ การคิดวิเคราะห์ ชั( นมัธยมศึกษาปี ที 3
ระดับคุณภาพของการให้คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ข้อเสนอแนะเพิ.มเติม
1. จับใจความสําคัญ
ตอบคําถามที.
ตอบคําถามที.
ของบทบทร้อยกรองที. กําหนดให้ได้
กําหนดให้ได้แต่
อ่านได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น
ไม่ค่อยตรงประเด็น
2. วิเคราะห์เนื+ อหาของ ตอบคําถามที.
ตอบคําถามที.
บทบทร้อยกรอง
กําหนดให้ตรงประเด็น กําหนดให้ตรงประเด็น
ที.อ่านได้ถูกต้อง
มีเหตุผลที.มีหลักการ แต่ไม่มีเหตุผล
ประกอบ
ประกอบ
3. บอกข้อคิดและ
บอกข้อคิดได้
บอกข้อคิดได้
คุณค่าของ
สอดคล้องกับเนื+ อหา สอดคล้องกับเนื+ อหา
บทร้อยกรองที.อ่านได้ เหตุผลน่าเชื.อถือ
แต่เหตุผลไม่ค่อย
ถูกต้อง
น่าเชื.อถือ
4. บอกวิธีการนําข้อคิด มีวธิ ี การนําข้อคิดและ มีวธิ ี การนําข้อคิดและ
และคุณค่าของบทบท คุณค่าของบทความที. คุณค่าของบทความที.
ร้อยกรองที.อ่านไป
อ่านไปปรับใช้ใน
อ่านไปปรับใช้ใน
ปรับใช้ในชีวติ
ชีวติ ประจําวันได้อย่าง ชีวติ ประจําวันได้อย่าง
ประจําวันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ถูกต้องและเหมาะสม
ถูกต้องและเหมาะสม สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้จริ ง
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จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

7. กิจกรรมเสนอแนะ
ให้นกั เรี ยนเลือกศึกษาบทร้อยกรองที.นกั เรี ยนสนใจคนละ 1 ผลงาน ให้ฝึกเขียนคําถาม
เชิงวิเคราะห์เกี.ยวกับบทร้อยกรองนั+น 10 คําถาม ส่ งครู เป็ นการบ้านรายบุคคล
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8. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื.อ)
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(นายมานิตย์ ธรรมสัตย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนศรี แก้วพิทยา
............/................./.............
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9. บันทึกผลหลังการสอน
9.1 ผลการสอน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
9.2 ปัญหา / อุปสรรค
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
9.3 วิธีการแก้ ปัญหา
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(ลงชื.อ)
(นางอาภัสสร เจริ ญศิริ)
ครู ชาํ นาญการ
........../.............../...............

ผูส้ อน
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แบบสั งเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การทํางานกลุ่ม
ชุ ดที 1 เรือง การอ่ านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั( นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101

เ
ผ
ww ยแพ
w.k ร่บ
roo นเว
ban ็บไ
nok ซต
.co ์
m

คําชี(แจง ให้ผปู ้ ระเมินใส่ เครื. องหมาย  ลงในช่องที.เป็ นจริ ง
ชื.อกลุ่ม......................................................จํานวนสมาชิก.....................คน ดังรายชื. อ
1………………………………………2……………………………3……………………………
4………………………………………5……………………………6……………………………
ที.

1
2
3
4
5

รายการประเมิน

ความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ ของประธาน
การให้ความร่ วมมือของสมาชิกในกลุ่ม
การร่ วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
ความมีมารยาทการร่ วมงานกับกลุ่ม
ทํางานเสร็ จทันตามเวลา
รวม

ดีมาก
4

ระดับคุณภาพ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
3
2
1

ข้อเสนอแนะเพิ.มเติม...........................................................................................................................
เกณฑ์ การตัดสิ นระดับคุณภาพ
16 – 20 หมายถึง ดีมาก
11 – 15 หมายถึง ดี
(
6 – 10 หมายถึง พอใช้
1 – 5 หมายถึง ควรปรับปรุ ง

ลงชื.อ
(นางอาภัสสร เจริ ญศิริ)
ครู ชาํ นาญการ
สรุ ปผลการประเมิน

เกณฑ์ การให้ คะแนน
4 หมายถึง ปฏิบตั ิอย่างดีและมีคุณภาพ
3 หมายถึง แสดงให้เห็นความพยายามทีจะปฏิบตั ิอย่างมีคุณภาพ
2 หมายถึง ปฏิบตั ิบางครั)ง
1 หมายถึง ไม่ปฏิบตั ิ

ผ่าน

ไม่ผา่ น
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แบบบันทึกคะแนนแบบฝึ กที 1 – 4
ชุ ดที 1 เรือง การอ่ านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั( นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
คําชี(แจง บันทึกคะแนนแบบฝึ กที. 1 – 4 ลงในช่องคะแนน

ชือ - สกุล

รวม
40

เ
ผ
ww ยแพ
w.k ร่บ
roo นเว
ban ็บไ
nok ซต
.co ์
m

ที

คะแนนแบบฝึ กที
1
2
3
4
10 10 10 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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ที

คะแนนแบบฝึ กที
1
2
3
4
10 10 10 10

ชือ - สกุล
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

รวม
40

ลงชื.อ

ผูป้ ระเมิน

(นางอาภัสสร เจริ ญศิริ)
ครู ชาํ นาญการ
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อย่าเกียจคร้านการเรี ยน
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อย่าเกียจคร้านการเรี ยนเร่ งอุตส่ าห์ มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยูน่ บั แสน
จะตกถินฐานใดคงไม่แคลน
ถึงคับแค้นก็พอยังประทังตน
อันความรู ้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว แต่ให้เชียวชาญเถิดจะเกิดผล
อาจจะชักเชิดชูฟสู กนธ์
ถึงคนจนพงศ์ไพร่ คงได้ดี
เกิดเป็ นชายชาวสยามตามวิสัย หนังสื อไทยก็ไม่รู้ดูบดั สี
ต้องอับอายขายหน้าทั)งตาปี
ถึงผูด้ ีกค็ งด้อยถอยตระกูล
น้อย อาจาริ ยางกูร. อ้างถึงใน สุ ชาติ วงศ์สุวรรณ. 2550, หน้า 21

อย่าขี)เกียจเรี ยนหนังสื อนะลูก
โตขึ)นหนูจะได้เป็ นทีพ ึง
ของพ่อแม่ได้
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แบบฝึ กที 1 ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง จับใจความสําคัญของเรื องทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี)ให้ถูกต้อง
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1. บทร้อยกรองนี)มุ่งให้นกั เรี ยนเร่ งสนใจเรื องใด
...............................................................................................................................................
2. บทร้อยกรองนี)เปรี ยบเทียบว่ามีวชิ าเหมือนมีสิ งใด
...............................................................................................................................................
3. “อย่าเกียจคร้านการเรี ยนเร่ งอุตส่ าห์ มีวชิ าเหมือนมีทรัพย์อยูน่ บั แสน” หมายความว่า
อะไร
...............................................................................................................................................
4. “อันความรู ้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว แต่ให้เชียวชาญเถิดจะเกิดผล” หมายความว่าอะไร
...............................................................................................................................................
5. “ต้องอับอายขายหน้าทั)งตาปี ถึงผูด้ ีกค็ งด้อยถอยตระกูล” หมายความว่าอะไร
...............................................................................................................................................

อ้นต้องตั+งใจเรี ยนให้มากกว่านี+ อย่าทําตัว
เหลวไหล ติดเกม เข้าใจไหมคะ

ชือ….........................................................................ชั)น................เลขที...............
ตอบถูก.................ข้อ
ได้...............คะแนน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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แบบฝึ กที 2
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง วิเคราะห์บทร้อยกรองทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงคําตอบเดียว
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1. บทร้อยกรองนี)ผแู ้ ต่งต้องการสอนผูอ้ ่านเกียวกับเรื องใด
ก. เรื องการเรี ยน
ข. เรื องการประกอบอาชีพ
ค. เรื องทีนกั เรี ยนควรนําไปเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ง. ให้แนวคิดเกียวกับการนําความรู ้ไปประกอบอาชีพ
2. แนวคิดของบทร้อยกรองนี) คือข้อใด
ก. เรี ยนสิ งใดก็ขอให้ต) งั ใจเรี ยน
ข. เรี ยนสิ งใดก็ให้เรี ยนเพือไปประกอบอาชีพ
ค. เรี ยนสิ งใดก็ให้เรี ยนรู ้ให้กระจ่างในสิ งนั)น
ง. เรี ยนสิ งใดก็ให้เรี ยนให้เชียวชาญในสิ งทีเรี ยนแล้วจะเกิดผลดีตามมา
3. เหตุใดผูแ้ ต่งจึงเปรี ยบการมีวชิ าว่าเหมือนกับการมีทรัพย์
ก. เพราะกว่าจะเรี ยนจบต้องลงทุนในการศึกษาเล่าเรี ยนมาก
ข. ค่าเล่าเรี ยนทีจ่ายไปเหมือนกับการสะสมทรัพย์ไว้
ค. เพราะสามารถใช้วชิ าหารายได้เลี)ยงตัวเองได้ตลอดชีพ
ง. เพราะสามารถใช้วชิ าหารายได้ให้ตวั เองครั)งละเป็ นแสน ๆ
4. “จะตกถินฐานใดคงไม่แคลน ถึงคับแค้นก็พอยังประทังตน” ข้อความนี)หมายถึง
ข้อใด
ก. คนทีมีความรู ้ดีอยูท่ ีไหนก็ไม่ลาํ บาก
ข. คนทีมีความรู ้ดีไม่มีวนั ตกอับหรื อลําบาก
ค. คนมีความรู ้ดีแม้ชีวติ ต้องตกอับก็สามารถใช้วิชาทีมีหาลี)ยงชีพได้
ง. คนมีความรู ้ดีไม่วา่ จะอยูท่ ีไหนหรื อลําบากอย่างไรก็ใช้วชิ าทีมีหาลี)ยงชีพได้
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5. “เกิดเป็ นชายชาวสยามตามวิสัย หนังสื อไทยก็ไม่รู้ดูบดั สี ” ข้อความนี)หมายถึง
ข้อใด
ก. เกิดเป็ นผูช้ ายไทยต้องอ่านหนังสื อให้ออก
ข. เกิดเป็ นผูช้ ายไทยถ้าอ่านหนังสื อไทยไม่ออกก็น่าอาย
ค. เกิดเป็ นคนไทยถ้ายังอ่านหนังสื อไทยไม่ออกก็น่าอับอาย
ง. เกิดเป็ นคนไทยอย่างไรเสี ยก็ตอ้ งอ่านหนังสื อไทยออกอยูแ่ ล้ว

นักเรี ยนคะ.... จนป่ านนี+ แล้วยังมีใครที....
อ่านหนังสื อไม่ออกอีกไหมคะ ต้องฝึ กฝน
ตนเองให้มาก ๆ นะคะ

ชือ….........................................................................ชั)น................เลขที...............
ตอบถูก.................ข้อ
ได้...............คะแนน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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แบบฝึ กที 3
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง บอกข้อคิดจากเรื องทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนใส่
หน้าข้อความทีเป็ นจริ ง
หน้าข้อความทีเป็ นเท็จ
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๑. ..............นักเรี ยนควรขยันในการเรี ยนหนังสื อ
2. ..............เมือเรามีความรู ้กจ็ ะมีงานดี ๆ ทํามีรายได้เลี)ยงตนเองและครอบครัวได้
3. ..............เราไม่ตอ้ งเรี ยนมากก็ได้เพราะมีพ่อแม่คอยเลี)ยงดูอยูแ่ ล้ว
4. ..............คนเราถึงรู ้จริ งเพียงอย่างเดียวก็สามารถสร้างความสําเร็จให้กบั ตนเองได้
5. ..............คนมีความรู ้ไม่วา่ จะอยูท่ ีใดก็ไม่ลาํ บาก เพราะใช้ความรู ้หาเลี)ยงตนเองได้

พวกเราเป็ นเด็กดีตอ้ งขยันเรี ยนหนังสื อ
กันนะเพือน ๆ จะได้มีอนาคตทีดี

ชือ….........................................................................ชั)น................เลขที...............
ตอบถูก.................ข้อ
ได้...............คะแนน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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แบบฝึ กที 4
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
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ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง บอกวิธีการนําข้อคิดจากสิ งทีอ่านไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน
ได้ถูกต้องและเหมาะสม
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่าภาพต่อไปนี)นาํ ไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างไร
โดยขีดเส้นโยงระหว่างภาพกับข้อความทีมีความสัมพันธ์กนั

1.

2.

3.
4.

5.

ต้องตั)งใจศึกษาเล่าเรี ยนให้แตกฉาน

มีความรู ้ดีเฉพาะทางก็เลี)ยงตนเองได้
ตลอดชีวติ แล้ว

นิสัยของคนเกียจคร้านไม่ควรประพฤติ

มีความชํานาญในอาชีพ
ก็หาเลี+ยงตนเองได้ตลอดชีวติ แล้ว

สายทุกวันแสดงว่าไม่พฒั นาตนเองเลย

ชือ….........................................................................ชั)น................เลขที...............
ตอบถูก.................ข้อ
ได้...............คะแนน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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เฉลยแบบฝึ กที 1
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง จับใจความสําคัญของเรื องทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี)ให้ถูกต้อง
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1. บทร้อยกรองนี)มุ่งให้นกั เรี ยนเร่ งสนใจเรื องใด
ตอบ การเรี ยน
2. บทร้อยกรองนี)เปรี ยบเทียบว่ามีวชิ าเหมือนมีสิ งใด
ตอบ มีทรัพย์อยูน่ บั แสน
3. “อย่าเกียจคร้านการเรี ยนเร่ งอุตส่ าห์ มีวชิ าเหมือนมีทรัพย์อยูน่ บั แสน” หมายความว่า
อะไร ตอบ เราสามารถใช้วชิ าความรู ้ทีมีอยูส่ ร้างรายได้ให้กบั ตนเองได้มากมาย
4. “อันความรู ้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว แต่ให้เชียวชาญเถิดจะเกิดผล” หมายความว่าอะไร
ตอบ แม้เราจะมีความรู ้เพียงอย่างเดียว แต่ถา้ รู ้ให้จริ งและเชียวชาญ ก็จะเกิดผลดีต่อเราได้
5. ถ้าคนเราขาดสิ งใดทีจะเป็ นเหตุให้ “ถึงผูด้ ีกค็ งด้อยถอยตระกูล”
ตอบ ขาดความรู ้หรื อขาดการศึกษา

อ้นต้องตั+งใจเรี ยนให้มากกว่านี+ อย่าทําตัว
เหลวไหล ติดเกม ติดหญิงเข้าใจไหมคะอ้น

ครับ !...อ้อย

\
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เฉลยแบบฝึ กที 2
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง วิเคราะห์บทร้อยกรองทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงคําตอบเดียว
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1. บทร้อยกรองนี)ผแู ้ ต่งต้องการสอนผูอ้ ่านเกียวกับเรื องใด
ก. เรื องการเรี ยน
ข. เรื องการประกอบอาชีพ
ค. เรื องทีนกั เรี ยนควรนําไปเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ง. ให้แนวคิดเกียวกับการนําความรู ้ไปประกอบอาชีพ
2. แนวคิดของบทร้อยกรองนี) คือข้อใด
ก. เรี ยนสิ งใดก็ขอให้ต) งั ใจเรี ยน
ข. เรี ยนสิ งใดก็ให้เรี ยนรู ้ให้กระจ่างในสิ งนั)น
ค. ให้เชียวชาญในสิ งทีรู้แล้วจะเกิดผลดีตามมา
ง. เรี ยนสิ งใดก็ให้เรี ยนเพือนําไปประกอบอาชีพได้
3. เหตุใดผูแ้ ต่งจึงเปรี ยบการมีวชิ าว่าเหมือนกับการมีทรัพย์
ก. เพราะกว่าจะเรี ยนจบต้องลงทุนในการเรี ยนมาก
ข. เพราะสามารถใช้วชิ าหารายได้เลี)ยงตัวเองได้ตลอดชีพ
ค. การทีเราจ่ายค่าเล่าเรี ยนไปเหมือนกับการสะสมทรัพย์ไว้
ง. เพราะสามารถใช้วชิ าหารายได้ให้ตวั เองครั)งละเป็ นแสน ๆ
4. “จะตกถินฐานใดคงไม่แคลน ถึงคับแค้นก็พอยังประทังตน” ข้อความนี)หมายถึง
ข้อใด
ก. คนทีมีความรู ้ดีอยูท่ ีไหนก็ไม่ลาํ บาก
ข. คนทีมีความรู ้ดีไม่มีวนั ตกอับหรื อลําบาก
ค. คนมีความรู ้ดีแม้ชีวติ ต้องตกอับก็สามารถใช้วิชาทีมีหาลี)ยงชีพได้
ง. คนมีความรู ้ดีไม่วา่ จะอยูท่ ีไหนหรื อลําบากอย่างไรก็ใช้วชิ าทีมีหาลี)ยงชีพได้
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5. “เกิดเป็ นชายชาวสยามตามวิสัย หนังสื อไทยก็ไม่รู้ดูบดั สี ” ข้อความนี)หมายถึง
ข้อใด
ก. เกิดเป็ นผูช้ ายไทยต้องอ่านหนังสื อให้ออก
ข. เกิดเป็ นผูช้ ายไทยถ้าอ่านหนังสื อไทยไม่ออกก็น่าอาย
ค. เกิดเป็ นคนไทยถ้ายังอ่านหนังสื อไทยไม่ออกก็น่าอับอาย
ง. เกิดเป็ นคนไทยอย่างไรเสี ยก็ตอ้ งอ่านหนังสื อไทยออกอยูแ่ ล้ว

นักเรี ยนคะ.... จนป่ านนี+ แล้วยังมีใครที....
อ่านหนังสื อไม่ออกอีกไหมคะ ต้องฝึ กฝน
ตนเองให้มาก ๆ นะคะ

129

เฉลยแบบฝึ กที 3
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง บอกข้อคิดจากเรื องทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนใส่
หน้าข้อความทีเป็ นจริ ง
หน้าข้อความทีเป็ นเท็จ
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๒. ..............นักเรี ยนควรขยันในการเรี ยนหนังสื อ
2. ..............เมือเรามีความรู ้กจ็ ะมีงานดี ๆ ทํามีรายได้เลี)ยงตนเองและครอบครัวได้
3. ..............เราไม่ตอ้ งเรี ยนมากก็ได้เพราะมีพ่อแม่คอยเลี)ยงดูอยูแ่ ล้ว
4. ..............คนเราถึงรู ้จริ งเพียงอย่างเดียวก็สามารถสร้างความสําเร็จให้กบั ตนเองได้
5. ..............คนมีความรู ้ไม่วา่ จะอยูท่ ีใดก็ไม่ลาํ บาก เพราะใช้ความรู ้หาเลี)ยงตนเองได้

พวกเราเป็ นเด็กดีตอ้ งขยันเรี ยนหนังสื อ
กันนะเพือน ๆ จะได้มีอนาคตทีดี

จริ งด้วย...อย่ามัวแต่เล่นเกมไร้สาระอยูเ่ ลยนะ
ควรเล่นเฉพาะเวลาว่างเพือการผ่อนคลายก็พอ
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เฉลยแบบฝึ กที 4
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
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ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง บอกวิธีการนําข้อคิดจากสิ งทีอ่านไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน
ได้ถูกต้องและเหมาะสม
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่าภาพต่อไปนี)นาํ ไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างไร
โดยขีดเส้นโยงระหว่างภาพกับข้อความทีมีความสัมพันธ์กนั

1.

2.

3.
4.

5.

ต้องตั)งใจศึกษาเล่าเรี ยนให้แตกฉาน

มีความรู ้ดีเฉพาะทางก็เลี)ยงตนเองได้
ตลอดชีวติ แล้ว

นิสัยของคนเกียจคร้านไม่ควร
ประพฤติ

มีความชํานาญในอาชีพ
ก็หาเลี+ยงตนเองได้ตลอดชีวติ แล้ว

สายทุกวันแสดงว่าไม่พฒั นาตนเองเลย

131

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชุ ดที 1 การอ่ านบทร้ อยกรองเพือ การคิดวิเคราะห์
ชั( นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 32101 ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2551 เวลา 1 ชั วโมง
สอนเมือ..............................................................สอนโดย นางอาภัสสร เจริ ญศิริ ครู ชํานาญการ
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สาระที 1 : การอ่ าน
มาตรฐาน ท 1.1
ใช้กระบวนการอ่านแล้วสร้างความรู ้และความคิดไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์
ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
1. สาระสํ าคัญ
การอ่านบทร้อยกรองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอ่านนั+น ผูอ้ ่าน
จําเป็ นต้องสามารถวิเคราะห์วจิ ารณ์แนวคิดหรื อคติธรรมที.ผปู ้ ระพันธ์ตอ้ งการสื. อ หรื อต้องการให้
ผูอ้ ่านคล้อยตาม นักเรี ยนจึงควรพิจารณาแนวคิดหรื อคติธรรมของบทร้อยกรองที.อ่านให้กระจ่างทุก
ครั+ง เพื.อให้ได้รับประโยชน์จากการอ่านนั+นให้มากที.สุดและสามารถนําแนวคิดหรื อคติธรรมที.ได้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจําวันให้ได้อย่างมีเหตุผล
2. ผลการเรียนรู้ทคี าดหวัง
2.1 จับใจความสําคัญของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
2.2 วิเคราะห์เนื+ อหาของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
2.3 บอกข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
2.4 บอกวิธีการนําข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรองที.อ่านไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่าง
มีเหตุผลและเหมาะสม
3. สาระการเรี ยนรู้
บทร้อยกรอง “ชวนรักชาติ”
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4. กิจกรรมการเรี ยนการสอน

ใช้ วธิ ีการสอนแบบกลุ่มจัดสรรงาน (Work Provide)
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ขั(นนําเข้ าสู่ บทเรียน
สนทนาและซักถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองบ้างหรื อไม่ ขณะนี+คน
ไทยกําลังเกิดความแตกแยกกันทางความคิดอย่างรุ นแรง เกิดการก่อม็อบแบ่งสี เสื+ อกัน สุ่ มถาม
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล 2 – 3 คน ว่า นักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่กบั ม็อบเสื+ อสี ต่าง ๆ นักเรี ยนอยากให้
ประเทศของเราเป็ นอย่างไรในอนาคต จากนั+นแจ้งให้นกั เรี ยนทราบว่า เราจะศึกษาบทร้อยกรองอีก
บทหนึ.งซึ. งครู เห็นว่าเหมาะมากสําหรับสถานการณ์ในประเทศของเราในปั จจุบนั จากนั+นโยงเข้าสู่
บทเรี ยน
ขั(นการสอน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนทราบและเข้าใจ
3. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 5 กลุ่ม ๆ คละความสามารถ แต่งตั+งประธานและเลขานุการให้
เรี ยบร้อย ให้นกั เรี ยนเปลี.ยนกลุ่มใหม่ เพื.อฝึ กการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที.ดี
4. แจ้งให้นกั เรี ยนทราบว่านักเรี ยนจะได้ฝึกวิเคราะห์บทร้อยกรอง “ชวนรักชาติ” โดยใช้
วิธีการเรี ยนแบบกลุ่มจัดสรรงาน (Work Provide) เหมือนเดิมโดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามขั+นตอน
ดังต่อไปนี+
4.1 แล้วให้แต่ละกลุ่มแบ่งสมาชิกออกเป็ น 4 กลุ่มย่อย แบ่งหน้าที.กนั ศึกษาและวิเคราะห์
บทร้อยกรอง “ชวนรักชาติ” ให้เวลากลุ่มละ 5 นาที ดังนี+
กลุ่มย่อยที. 1 ให้ศึกษาและจับใจความสําคัญของบทร้อยกรอง
กลุ่มย่อยที. 2 ให้วเิ คราะห์เนื+ อหาของบทร้อยกรอง
กลุ่มย่อยที. 3 ให้ศึกษาข้อคิดที.ได้จากบทร้อยกรอง
กลุ่มย่อยที. 4 ศึกษาวิธีการนําความรู ้และข้อคิดที.ได้วา่ สามารถนําไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้อย่างไรบ้าง
4.2 ให้ทุกกลุ่มส่ งตัวแทนออกมาอภิปรายสรุ ปองค์ความรู ้ตามที.ได้รับมอบหมายแล้ว
เตรี ยมส่ งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน (ใช้เวลากลุ่มละ 3 นาที)
5. แจกแบบฝึ กที. 5 – 8 ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามคําสั.งในแบบฝึ ก ให้เวลา 30 นที จากนั+นให้
ตัวแทนของแต่ละกลุ่มรับใบเฉลยแบบฝึ กที. 1 – 4 จากครู ให้แต่ละกลุ่มผลัดเปลี.ยนกันตรวจ
นําคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมกัน จัดลําดับกลุ่มที.ได้คะแนนมากที.สุดเรี ยงตามลําดับที.
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1 – 3 ให้โบนัสอีก 5 คะแนนสําหรับกลุ่มที.ได้คะแนนรวมสู งสุ ด 3 และ 2 คะแนน สําหรับกลุ่มที.
ได้คะแนนรองลงมาตามลําดับ
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ขั(นสรุ ป
ครู และนักเรี ยนสรุ ปผลการวิเคราะห์ร่วมกันอีกครั+งถึงเนื+อหาของบทร้อยกรอง “ชวนรักชาติ”
ว่าของให้นกั เรี ยนยึดมัน. ในความสามัคคี และความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อพ่อหลวง ทําตนให้
เป็ นพลเมืองดีของสังคมและของชาติ ก็จะทําให้ประเทศของเราดํารงเอกราชอยูไ่ ด้อย่างสงบสุ ข
ตราบนานเท่านาน
5. สื อการเรี ยนรู้
5.3 บทร้อยกรอง “ชวนรักชาติ”
5.4 แบบฝึ กที. 5 – 8
5.5 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทํางานกลุ่ม
5.6 แบบประเมินผลงานของนักเรี ยน
5.7 บันทึกคะแนน

6. การวัดและประเมินผล
6.1 วัดและประเมินตามผลการเรี ยนรู ้ที.คาดหวัง ดังนี+
6.1.1 จับใจความสําคัญของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
6.1.2 วิเคราะห์เนื+ อหาของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
6.1.3 บอกข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
6.1.4 บอกวิธีการนําข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรองที.อ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม
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6.2 การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

เครืองมือในการวัดและ
เกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
ตอบถูก 1 ข้อ
แบบฝึ กที. 1 จํานวน
10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ได้ 1 คะแนน
รวม 10 คะแนน
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วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1. จับใจความสําคัญบท ให้นกั เรี ยนเลือก
ร้อยกรองที.อ่านได้
หมายเลขหน้าข้อทีเป็ น
ถูกต้อง
ใจความสําคัญของบท
ร้อยกรองทีได้อ่านเติม
ลงในกรอบสี เหลียมที
กําหนดให้ให้ถูกต้อง
2. วิเคราะห์
ให้นกั เรี ยนตอบคําถาม
บทร้อยกรองที.อ่านได้ ทีกาํ หนดให้ให้ถูกต้อง
อย่างมีเหตุผล
3. บอกข้อคิดจาก
เลือกนําหมายเลขข้อที
บทร้อยกรองที.อ่านได้ เป็ นข้อคิดของเรื องเติม
อย่างถูกต้อและมี
ลงในแผนภูมิที
เหตุผล
กําหนดให้ให้ถูกต้อง

แบบฝึ กที. 2 จํานวน 5
ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน
รวม 10 คะแนน
แบบฝึ กที. 3 จํานวน 8
ข้อ แต่มีขอ้ ที.ถูกต้อง
เพียง 5 ข้อ ๆ ละ
2 คะแนน
รวม 10 คะแนน
4. บอกวิธีการนําข้อคิด ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่า แบบฝึ กที. 4 จํานวน 5
และคุณค่าของบทร้อย ภาพทีกาํ หนดให้นาํ ไป ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน
กรองที.อ่านไปปรับใช้ ปรับใช้ใน
รวม 10 คะแนน
ในชีวติ
ชีวติ ประจําวันได้
ประจําวันได้อย่างมี
อย่างไร โดยขีดเส้น
เหมาะสม
โยงระหว่างภาพกับ
ข้อความทีมี
ความสัมพันธ์กนั

ตอบถูก 1 ข้อ
ได้ 2 คะแนน
ตอบถูก 1 ข้อ
ได้ 2 คะแนน

ตอบถูก 1 ข้อ
ได้ 2 คะแนน
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มิติระดับคุณภาพการให้ คะแนนการตอบคําถามแบบฝึ กที 1 – 4
ชุ ดที 1 เรือง การอ่ านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั( นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 32101
ระดับคุณภาพของการให้คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ข้อเสนอแนะเพิ.มเติม
1. จับใจความสําคัญ
ตอบคําถามที.
ตอบคําถามที.
ของบทบทร้อยกรอง กําหนดให้ได้
กําหนดให้ได้แต่
ที.อ่านได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น
ไม่ค่อยตรงประเด็น
2. วิเคราะห์เนื+ อหาของ ตอบคําถามที.
ตอบคําถามที.
บทบทร้อยกรอง
กําหนดให้ตรงประเด็น กําหนดให้ตรงประเด็น
ที.อ่านได้ถูกต้อง
มีเหตุผลที.มีหลักการ แต่ไม่มีเหตุผล
ประกอบ
ประกอบ
3. บอกข้อคิดและ
บอกข้อคิดได้
บอกข้อคิดได้
คุณค่าของ
สอดคล้องกับเนื+ อหา สอดคล้องกับเนื+ อหา
บทร้อยกรองที.อ่านได้ เหตุผลน่าเชื.อถือ
แต่เหตุผลไม่ค่อย
ถูกต้อง
น่าเชื.อถือ
4. บอกวิธีการนําข้อคิด มีวธิ ี การนําข้อคิดและ มีวธิ ี การนําข้อคิดและ
และคุณค่าของบทร้อย คุณค่าของบทความที. คุณค่าของบทความที.
กรองที.อ่านไปปรับใช้ อ่านไปปรับใช้ใน
อ่านไปปรับใช้ใน
ในชีวติ
ชีวติ ประจําวันได้อย่าง ชีวติ ประจําวันได้อย่าง
ประจําวันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ถูกต้องและเหมาะสม
ถูกต้องและเหมาะสม สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้จริ ง
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จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

7. กิจกรรมเสนอแนะ
เลือกนําผลงานบทร้อยกรองที.น่าสนใจที.ได้มอบหมายให้นกั เรี ยนไปศึกษามาคนละ 1 ผลงาน
จากชัว. โมงที.แล้วมาอ่านให้เพื.อน ๆ ในห้องฟัง แล้วให้เพื.อน ๆ ช่วยกันแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์
วิจารณ์ถึงแนวคิด คุณค่าและการนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของบทร้อยกรองนั+น
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8. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื.อ)
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(นายมานิตย์ ธรรมสัตย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนศรี แก้วพิทยา
............/................./.............
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9. บันทึกผลหลังการสอน
9.1 ผลการสอน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
9.2 ปัญหา / อุปสรรค
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
9.3 วิธีการแก้ ปัญหา
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(ลงชื.อ)
(นางอาภัสสร เจริ ญศิริ)
ครู ชาํ นาญการ
........../.............../...............

ผูส้ อน
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แบบสั งเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การทํางานกลุ่ม
ชุ ดที 1 เรือง การอ่ านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั( นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
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คําชี(แจง ให้ผปู ้ ระเมินใส่ เครื. องหมาย  ลงในช่องที.เป็ นจริ ง
ชื.อกลุ่ม......................................................จํานวนสมาชิก.....................คน ดังรายชื. อ
1………………………………………2……………………………3……………………………
4………………………………………5……………………………6……………………………
ระดับคุณภาพ
ที.
รายการประเมิน
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
1 ความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ ของประธาน
4
3
2
1
2 การให้ความร่ วมมือของสมาชิกในกลุ่ม
3 การร่ วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
4 ความมีมารยาทการร่ วมงานกับกลุ่ม
5 ทํางานเสร็ จทันตามเวลา
รวม
ข้อเสนอแนะเพิ.มเติม...........................................................................................................................
เกณฑ์ การตัดสิ นระดับคุณภาพ
16 – 20 หมายถึง ดีมาก
11 – 15 หมายถึง ดี
6 – 10 หมายถึง พอใช้
1 – 5 หมายถึง ควรปรับปรุ ง

ลงชื.อ

ผูป้ ระเมิน

(นางอาภัสสร เจริ ญศิริ)
ครู ชาํ นาญการ

สรุ ปผลการประเมิน

เกณฑ์ การให้ คะแนน
4 หมายถึง ปฏิบตั ิอย่างดีและมีคุณภาพ
3 หมายถึง แสดงให้เห็นความพยายามทีจะปฏิบตั ิอย่างมีคุณภาพ
2 หมายถึง ปฏิบตั ิบางครั)ง
1 หมายถึง ไม่ปฏิบตั ิ

ผ่าน

ไม่ผา่ น
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แบบบันทึกคะแนนแบบฝึ กที 5 – 8
ชุ ดที 1 เรือง การอ่ านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั( นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
คําชี(แจง บันทึกคะแนนแบบฝึ กที. 1 – 4 ลงในช่องคะแนน

ชือ - สกุล

รวม
40
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ที

คะแนนแบบฝึ กที
1
2
3
4
10 10 10 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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ที

ชือ - สกุล

คะแนนแบบฝึ กที
1
2
3
4
10 10 10 10
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

รวม
40

ลงชื.อ…………………..……..ผูป้ ระเมิน
(นางอาภัสสร เจริ ญศิริ)
ครู ชาํ นาญการ
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ควรคํานึงถึงชาติศาสนา
ในหมู่ประชาชาวไทย
จะมัวนอนนิงอยูไ่ ฉน
เพือให้พรังพร้อมทัว ตน
จะทําการสิ งใดก็ไร้ผล
บุคคลจะสุ ขอยูอ่ ย่างไร
คงจะต้องบังคับขับไส
ตามวิสัยเชิงเช่นผูเ้ ป็ นนาย
จะนับถือพงศ์พนั ธุ์น) นั อย่าหมาย
ไหนจะอายทัว ทั)งโลกา
จงรักร่ วมชาติศาสนา
เพือรักษาอิสระคณะไทย
จะสู ้ศึกศัตรู ท) งั หลายได้
เป็ นไทยจนสิ) นดินฟ้ า

เ
ผ
ww ยแพ
w.k ร่บ
roo นเว
ban ็บไ
nok ซต
.co ์
m

เรานี)เกิดมาแล้วชาติหนึง
ไม่ควรให้เสี ยทีทีเกิดมา
แม้ใครตั)งจิตคิดรักตัว
ควรจะร้อนอกร้อนใจ
ชาติใดไร้รักสมัครสมาน
แม้ชาติยอ่ ยยับอับจน
ใครมาเป็ นเจ้าเข้าครอง
เคียวเข็นเย็นคํากรําไป
เขาจะเห็นแก่หน้าค่าชือ
ไหนจะต้องเหนือยยากลําบากกาย
เพราะฉะนั)นชวนกันสวามิภกั ดิM
ยอมตายไม่เสี ยดายชีวา
สมานสามัคคีให้ดีอยู่
ควรคิดจํานงจงใจ

พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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แบบฝึ กที 5
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง จับใจความสําคัญของเรื องทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนเลือกหมายเลขหน้าข้อทีเป็ นใจความสําคัญของบทร้อยกรองทีได้อ่าน
เติมลงในกรอบสี เหลียมทีกาํ หนดให้ต่อไปนี)ให้ถูกต้อง
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1. ..............เราเกิดมาต้องรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
2...............แม้ประเทศจะอยูอ่ ย่างไม่สงบสุ ขแต่ขอให้คนอยูอ่ ย่างสงบสุ ขก็พอแล้ว
3...............หากชาติไทยต้องล่มสลายไปเราก็ไปอยูป่ ระเทศอืนอย่างมีความสุ ขได้
4...............หากคนอืนเข้าปกครองประเทศของเราเขาก็จะบังคับให้เราทําตามทีเขาต้องการ
5...............คนทีมาเป็ นนายเราก็จะต้องบังคับเคียวเข็ญเราตลอดเวลา
6...............คนทีเป็ นนายเขาก็ตอ้ งมีคุณธรรมไม่บงั คับขู่เข็ญใครง่าย ๆ หรอก
7...............เพราะฉะนั)นคนไทยจึงควรรักและสามัคคีกนั
8...............เราจะสามารถสู ้กบั ทุกสิ งได้ดว้ ยความรู ้รักสามัคคี

ชือ….........................................................................ชั)น................เลขที...............
ตอบถูก.................ข้อ
ได้...............คะแนน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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แบบฝึ กที 6
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง วิเคราะห์บทร้อยกรองทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี)
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1. วัตถุประสงค์ของบทพระราชนิพนธ์น) ีคืออะไร
............................................................................................................................................
2. การขาดความสามัคคีของคนในชาติมีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง
............................................................................................................................................
3. ใครคือผูท้ ีจะทําให้ประเทศชาติอยูอ่ ย่างสงบสุ ขได้ เพราะเหตุใด
............................................................................................................................................
4. ถ้าคนไทยเราขาดความสามัคคี จะเกิดอะไรขึ)นกับประเทศไทยในอนาคต
............................................................................................................................................
5. เราจะมีวธิ ีการแก้ปัญหาการขาดความสามัคคีของคนในชาติได้อย่างไรบ้าง
บอกมา 3 ข้อ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

เพือน ๆ อย่าเอาเป็ นแบบอย่างนะครับ
ต้องรักและสามัคคีกนั นะครับ ประเทศ
ของเราไม่ตอ้ งการแบบนี)นะครับ

ชือ….........................................................................ชั)น................เลขที...............
ตอบถูก.................ข้อ
ได้...............คะแนน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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แบบฝึ กที 7
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง บอกข้อคิดจากเรื องทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง เลือกนําหมายเลขข้อทีเป็ นข้อคิดของเรื องเติมลงในแผนภูมิต่อไปนี)ให้ถูกต้อง
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1. เราควรรู ้รักสามัคคีกนั เพือความเจริ ญของประเทศ
2. การป้ องกันประเทศเป็ นหน้าทีของผูบ้ ริ หารประเทศ
3. หากเราไม่ตอ้ งการตกเป็ นทาสของใครเราต้องพร้อมใจกันต่อสู ้
4. เพราะเรารักชาติเราจึงต้องออกมาเรี ยกร้องให้คนในชาติรักชาติดว้ ยเช่นกัน
5. การทีเราอยูอ่ ย่างสงบไม่แตกแยกกันก็ถือว่ารักชาติแล้ว
6. ถ้าเราคิดว่าความคิดของเราถูกต้อง เราต้องร่ วมกันต่อต้านคนทีมีความคิดต่างจากเรา
7. สมานฉันท์เท่านั)นทีจะทําให้ประเทศอยูร่ อดและสงบสุ ข
8. คนไทยต้องรักชาติมากกว่ารักผลประโยชน์ของตนเอง

ข้อคิดจาก
บทร้อยกรอง

ชือ….........................................................................ชั)น................เลขที...............
ตอบถูก.................ข้อ
ได้...............คะแนน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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แบบฝึ กที 8
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
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ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง บอกวิธีการนําข้อคิดจากสิ งทีอ่านไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน
ได้ถูกต้องและเหมาะสม
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่าภาพต่อไปนี)นาํ ไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างไร
โดยขีดเส้นโยงระหว่างภาพกับข้อความทีมีความสัมพันธ์กนั
1. ในขณะที.บา้ นเมืองกําลังมีความแตกแยกทางความคิดนี+ เราควรวางตัวอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม
...............................................................................................................................................
2. อ่านบทร้อยกรองแล้ว นักเรี ยนอยากให้ประเทศไทยของเราเป็ นอย่างไร
...............................................................................................................................................
3. นักเรี ยนจะมีวธิ ีการช่วยให้ประเทศอยูใ่ นความสงบได้อย่างไรบ้าง
...............................................................................................................................................
4. นักเรี ยนอยากมีผนู ้ าํ ประเทศที.มีลกั ษณะอย่างไร
...............................................................................................................................................
5. ถ้าขอพรได้ นักเรี ยนอยากขอพรใดบ้างให้กบั ประเทศไทยของเรา
...............................................................................................................................................
นี.คือภาพที.อยากให้เกิดขึ+นในประเทศ
ไทยมากที.สุดและเร็ วที.สุดในขณะนี+

ชือ….........................................................................ชั)น................เลขที...............
ตอบถูก.................ข้อ
ได้...............คะแนน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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เฉลยแบบฝึ กที 5
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง จับใจความสําคัญของเรื องทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนเลือกหมายเลขหน้าข้อทีเป็ นใจความสําคัญของบทร้อยกรองทีได้อ่าน
เติมลงในกรอบสี เหลียมทีกาํ หนดให้ต่อไปนี)ให้ถูกต้อง
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1. ..............เราเกิดมาต้องรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
2...............แม้ประเทศจะอยูอ่ ย่างไม่สงบสุ ขแต่ขอให้คนอยูอ่ ย่างสงบสุ ขก็พอแล้ว
3...............หากชาติไทยต้องล่มสลายไปเราก็ไปอยูป่ ระเทศอืนอย่างมีความสุ ขได้
4...............หากคนอืนเข้าปกครองประเทศของเราเขาก็จะบังคับให้เราทําตามทีเขาต้องการ
5...............คนทีมาเป็ นนายเราก็จะต้องบังคับเคียวเข็ญเราตลอดเวลา
6...............คนทีเป็ นนายเขาก็ตอ้ งมีคุณธรรมไม่บงั คับขู่เข็ญใครง่าย ๆ หรอก
7...............เพราะฉะนั)นคนไทยจึงควรรักและสามัคคีกนั
8...............เราจะสามารถสู ้กบั ทุกสิ งได้ดว้ ยความรู ้รักสามัคคี

1

4

5

7

8
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เฉลยแบบฝึ กที 6
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง วิเคราะห์บทร้อยกรองทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี)
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1. วัตถุประสงค์ของบทพระราชนิพนธ์น) ีคืออะไร
ตอบ ต้องการให้คนไทยเกิดความรู ้รักสามัคคีกนั
2. การขาดความสามัคคีของคนในชาติมีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง
ตอบ ทําให้ประเทศพัฒนาไปได้อย่างล่าช้า และอาจถูกแทรกแซงได้ง่าย
3. ใครคือผูท้ ีจะทําให้ประเทศชาติอยูอ่ ย่างสงบสุ ขได้ เพราะเหตุใด
ตอบ ประชาชนทุกคนในประเทศ เพราะถ้าหากประชาชนทุกคนรู ้รักสามัคคีกนั
ประเทศก็เข้มแข็ง ยากทีจะมีใครมาแทรกแซงได้
4. ถ้าคนไทยเราขาดความสามัคคี จะเกิดอะไรขึ)นกับประเทศไทยในอนาคต
ตอบ คนในประเทศจะแก่งแย่งชิงดีกนั ไม่สนใจกันต่างคนต่างอยู่ ประเทศก็ถึงคราว
ต้องล่มสลายไป หรื อตกเป็ นประเทศราชของประเทศอืน
5. เราจะมีวธิ ีการแก้ปัญหาการขาดความสามัคคีของคนในชาติได้อย่างไรบ้าง
บอกมา 3 ข้อ
ตอบ 1. ให้ยดึ ทียดึ เหนียวทางจิตใจทีเดียวกันคือ ในหลวง พ่อแห่งแผ่นดิน
2. ลดความเห็นแก่ได้และเห็นแก่ตวั ลง
3. มีอะไรทีไม่เข้าใจกันก็หนั หน้าเข้ามาคุยกัน ปรับความเข้าใจกันและให้อภัยกัน
เพือน ๆ อย่าเอาเป็ นแบบอย่างนะครับ
ต้องรักและสามัคคีกนั นะครับ ประเทศ
ของเราไม่ตอ้ งการแบบนี)นะครับ
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เฉลยแบบฝึ กที 7
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง บอกข้อคิดจากเรื องทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง เลือกนําหมายเลขข้อทีเป็ นข้อคิดของเรื องเติมลงในแผนภูมิต่อไปนี)ให้ถูกต้อง
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1. เราควรรู ้รักสามัคคีกนั เพือความเจริ ญของประเทศ
2. การป้ องกันประเทศเป็ นหน้าทีของผูบ้ ริ หารประเทศ
3. หากเราไม่ตอ้ งการตกเป็ นทาสของใครเราต้องพร้อมใจกันต่อสู ้
4. เพราะเรารักชาติเราจึงต้องออกมาเรี ยกร้องให้คนในชาติรักชาติดว้ ยเช่นกัน
5. การทีเราอยูอ่ ย่างสงบไม่แตกแยกกันก็ถือว่ารักชาติแล้ว
6. ถ้าเราคิดว่าความคิดของเราถูกต้อง เราต้องร่ วมกันต่อต้านคนทีมีความคิดต่างจากเรา
7. สมานฉันท์เท่านั)นทีจะทําให้ประเทศอยูร่ อดและสงบสุ ข
8. คนไทยต้องรักชาติมากกว่ารักผลประโยชน์ของตนเอง

1

3

5

7

ข้อคิดจาก
บทร้อยกรอง

8
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เฉลยแบบฝึ กที 8
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
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ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง บอกวิธีการนําข้อคิดจากสิ งทีอ่านไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน
ได้ถูกต้องและเหมาะสม
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่าภาพต่อไปนี)นาํ ไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างไร
โดยขีดเส้นโยงระหว่างภาพกับข้อความทีมีความสัมพันธ์กนั
1. ในขณะที.บา้ นเมืองกําลังมีความแตกแยกทางความคิดนี+ เราควรวางตัวอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม
ตอบ ควรอยูใ่ นที.ของตนเอง ไม่ควรออกมาชุมนุมก่อกวนให้บา้ นเมืองวุน่ วาย
2. อ่านบทร้อยกรองแล้ว นักเรี ยนอยากให้ประเทศไทยของเราเป็ นอย่างไร
ตอบ อยากให้ประเทศไทยอยูอ่ ย่างสงบ ประชาชนรู ้รักสามัคคี และพัฒนาไปอย่างไม่
หยุดยั+ง มีผนู ้ าํ ประเทศที.ซื.อสัตย์สุจริ ต มีวสิ ัยทัศน์ เก่ง
3. นักเรี ยนจะมีวธิ ีการช่วยให้ประเทศอยูใ่ นความสงบได้อย่างไรบ้าง
ตอบ ไม่ก่อความวุน่ วายในประเทศ ทําหน้าที.ของตนเองให้ดีที.สุด
4. นักเรี ยนอยากมีผนู ้ าํ ประเทศที.มีลกั ษณะอย่างไร
ตอบ เก่ง มีคุณธรรม ซื.อสัตย์สุจริ ต มีวสิ ัยทัศน์ รอบรู ้ในเรื. องเศรษฐกิจ ทันโลก
ทันสมัย ทันเหตุการณ์
5. ถ้าขอพรได้ นักเรี ยนอยากขอพรใดบ้างให้กบั ประเทศไทยของเรา
ตอบ ขอให้ในหลวงหายประชวรโดยเร็ว ขอให้ประเทศไทยอยูใ่ นความสงบ ขอให้
ประเทศไทยเจริ ญก้าวหน้าไปเทียบเท่าอารยประเทศ ขอให้ภาคใต้สงบร่ มเย็น

นี.คือภาพที.อยากให้เกิดขึ+นในประเทศ
ไทยมากที.สุดและเร็ วที.สุดในขณะนี+
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชุ ดที 1 การอ่ านบทร้ อยกรองเพือ การคิดวิเคราะห์
ชั( นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 32101 ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2551 เวลา 1 ชั วโมง
สอนเมือ..............................................................สอนโดย นางอาภัสสร เจริ ญศิริ ครู ชํานาญการ
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สาระที 1 : การอ่ าน
มาตรฐาน ท 1.1
ใช้กระบวนการอ่านแล้วสร้างความรู ้และความคิดไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์
ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
1. สาระสํ าคัญ
นอกจากบทร้อยกรองจะมีความไพเราะแล้ว บทร้อยกรองที.ดี ต้องมีขอ้ คิดมีคติเตือนใจคน
ให้ทาํ ในสิ. งที.ดีและถูกต้อง ภายใต้การใช้ภาษาที.สละสลวย สุ ภาพ อ่อนโยน เพื.อให้เกิดการซึ มซึ บ
เข้าไปในจิตสํานึกของผูอ้ ่าน นักเรี ยนจึงควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อคิดและคติเตือนใจของ
บทร้อยกรองที.อ่านทุกครั+ง เพื.อให้ได้รับประโยชน์จากการอ่านบทร้อยกรองนั+น ๆ และสามารถนํา
ข้อคิดและคติเตือนใจที.ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจําวันให้ได้อย่างมีเหตุผล
2. ผลการเรียนรู้ทคี าดหวัง
2.1 จับใจความสําคัญของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
2.2 วิเคราะห์เนื+ อหาของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
2.3 บอกข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
2.4 บอกวิธีการนําข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรองที.อ่านไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่าง
มีเหตุผลและเหมาะสม
3. สาระการเรี ยนรู้
บทร้อยกรอง “มืองานบนลานขยะ”
4. กิจกรรมการเรี ยนการสอน

ใช้ วธิ ีการสอนแบบกลุ่มจัดสรรงาน (Work Provide)
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ขั(นนําเข้ าสู่ บทเรียน
ให้นกั เรี ยนดูภาพคนที.ประกอบอาชีพที.แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการ นักธุ รกิจ แม่คา้
กรรมกร และคนกวาดถนน สุ่ มถามนักเรี ยน 2 – 3 คน ว่า ผูป้ กครองของนักเรี ยนประกอบอาชีพ
อะไร นักเรี ยนรู ้สึกอย่างไรกับอาชีพของผูป้ กครอง เช่น ภูมิใจ รู ้สึกว่าเป็ นอาชีพที.มีเกียรติ จากนั+น
แจ้งให้นกั เรี ยนทราบว่า เราจะศึกษาบทร้อยกรองอีกบทหนึ.งซึ. งกล่าวถึงอาชีพอีกอาชีพหนึ.งที.สร้าง
คุณประโยชน์และสร้างความน่าอยูใ่ ห้กบั จังหวัดของเราและประเทศของเราเป็ นอย่างยิง. และนอกจาก
เราไม่ควรที.จะมองข้ามความสําคัญของอาชีพนี+ไป เราควรให้ความร่ วมมือกับผูป้ ระกอบอาชีพนี+
อย่างดีอีกด้วย จากนั+นโยงเข้าสู่ บทเรี ยน
ขั(นการสอน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนทราบและเข้าใจ
3. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 5 กลุ่ม ๆ คละความสามารถ แต่งตั+งประธานและเลขานุการให้
เรี ยบร้อย ให้นกั เรี ยนเปลี.ยนกลุ่มใหม่ เพื.อฝึ กการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที.ดี หรื ออาจใช้กลุ่มเดิม
4. แจ้งให้นกั เรี ยนทราบว่านักเรี ยนจะได้ฝึกวิเคราะห์บทร้อยกรอง “มืองานบนลานขยะ” โดย
ใช้วธิ ี การเรี ยนแบบกลุ่มจัดสรรงาน (Work Provide) เหมือนเดิมโดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามขั+นตอน
ดังต่อไปนี+
4.1 แล้วให้แต่ละกลุ่มแบ่งสมาชิกออกเป็ น 4 กลุ่มย่อย แบ่งหน้าที.กนั ศึกษาและวิเคราะห์
บทร้อยกรอง “มืองานบนลานขยะ” ให้เวลากลุ่มละ 5 นาที ดังนี+
กลุ่มย่อยที. 1 ให้ศึกษาและจับใจความสําคัญของบทร้อยกรอง
กลุ่มย่อยที. 2 ให้วเิ คราะห์เนื+ อหาของบทร้อยกรอง
กลุ่มย่อยที. 3 ให้ศึกษาข้อคิดที.ได้จากบทร้อยกรอง
กลุ่มย่อยที. 4 ศึกษาวิธีการนําความรู ้และข้อคิดที.ได้วา่ สามารถนําไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้อย่างไรบ้าง
4.2 ให้ทุกกลุ่มส่ งตัวแทนออกมาอภิปรายสรุ ปองค์ความรู ้ตามที.ได้รับมอบหมายแล้ว
เตรี ยมส่ งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน (ใช้เวลากลุ่มละ 3 นาที)
5. แจกแบบฝึ กที. 9 – 12 ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามคําสั.งในแบบฝึ ก ให้เวลา 30 นที จากนั+นให้
ตัวแทนของแต่ละกลุ่มรับใบเฉลยแบบฝึ กที. 1 – 4 จากครู ให้แต่ละกลุ่มผลัดเปลี.ยนกันตรวจ
นําคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมกัน จัดลําดับกลุ่มที.ได้คะแนนมากที.สุดเรี ยงตามลําดับที.
1 – 3 ให้โบนัสอีก 5 คะแนนสําหรับกลุ่มที.ได้คะแนนรวมสู งสุ ด 3 และ 2 คะแนน สําหรับกลุ่มที.
ได้คะแนนรองลงมาตามลําดับ
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ขั(นสรุ ป
ครู และนักเรี ยนสรุ ปผลการวิเคราะห์ร่วมกันอีกครั+งถึงเนื+อหาของบทร้อยกรอง “มืองานบน
ลานขยะ” ว่าขอให้นกั เรี ยนเปิ ดใจให้กว้าง และเห็นความสําคัญของคนที.ทาํ งานเพื.อความสะอาดของ
บ้านเมือง ทําให้บา้ นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ดูถูกคนอื.น รู ้จกั เห็นใจและให้เกียรติ
คนอื.นตามสมควร ไม่วา่ เขาจะประกอบอาชีพอะไร แต่ถา้ เป็ นอาชีพที.สุจริ ตก็เป็ นอาชี พที.มีเกียรติ
เช่นกัน หรื ออาจจะมีมากคนที.มีการศึกษาแต่ทุจริ ตด้วยซํ+าไป นักเรี ยนควรตั+งใจเรี ยนหนังสื อให้เก่ง ๆ
หรื อเรี ยนให้สูง ๆ เพื.อให้ตนเองได้มีอาชีพดี ๆ มีรายได้ดี ๆ เลี+ยงตนเอง
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5. สื อการเรี ยนรู้
5.3 บทร้อยกรอง “มืองานบนลานขยะ”
5.4 แบบฝึ กที. 9 – 12
5.5 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทํางานกลุ่ม
5.6 แบบประเมินผลงานของนักเรี ยน
5.7 บันทึกคะแนน

6. การวัดและประเมินผล
6.1 วัดและประเมินตามผลการเรี ยนรู ้ที.คาดหวัง ดังนี+
6.1.1 จับใจความสําคัญของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
6.1.2 วิเคราะห์เนื+ อหาของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
6.1.3 บอกข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรองที.อ่านได้ถูกต้อง
6.1.4 บอกวิธีการนําข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรองที.อ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม
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6.2 การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

เกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผล
ตอบถูก 6 ข้อ
ได้ 5 คะแนน
ตอบถูก 5 ข้อ
ได้ 4 คะแนน
ตอบถูก 4 ข้อ
ได้ 3 คะแนน
ตอบถูก 3 ข้อ
ได้ 2 คะแนน
ตอบถูก 1 - 2 ข้อ
ได้ 1 คะแนน
ตอบถูก 1 ข้อ
ได้ 2 คะแนน
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วิธีการวัดและ
เครืองมือในการวัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
1. จับใจความสําคัญบท ให้นกั เรี ยนพิจารณา
แบบฝึ กที. 9 มี 6 ข้อ
ร้อยกรองที.อ่านได้
เรี ยงข้อความที
5 คะแนน
ถูกต้อง
กําหนดให้ตามลําดับ
ก่อนหลังทีกล่าวไว้ใน
บทร้อยกรอง โดยการ
นําหมายเลขหน้าข้อมา
เรี ยงลําดับตามแผนภูมิ
ทีกาํ หนดให้ให้ถูกต้อง

2. วิเคราะห์
บทร้อยกรองที.อ่านได้
อย่างมีเหตุผล
3. บอกข้อคิดจาก
บทร้อยกรองที.อ่านได้
อย่างถูกต้อและมี
เหตุผล

ให้นกั เรี ยนตอบ
คําถามทีกาํ หนดให้

4. บอกวิธีการนําข้อคิด
และคุณค่าของบทร้อย
กรองที.อ่านไปปรับใช้
ในชีวติ
ประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม

ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่า
ภาพต่อไปนี)นาํ ไปปรับ
ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
อย่างไร โดยขีดเส้น
โยงระหว่างภาพกับ
ข้อความทีมี
ความสัมพันธ์กนั

ให้นกั เรี ยนเลือก
กากบาทหน้าข้อทีตอบ
ถูกต้องทีสุดเพียงข้อ
เดียว

แบบฝึ กที. 10 จํานวน
5 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน
รวม 10 คะแนน
แบบฝึ กที. 11 จํานวน
8 ข้อ แต่มีขอ้ ที.ถูกต้อง
เพียง 5 ข้อ ๆ ละ
2 คะแนน
รวม 10 คะแนน
แบบฝึ กที. 12 จํานวน
5 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน
รวม 10 คะแนน

ตอบถูก 1 ข้อ
ได้ 2 คะแนน

ตอบถูก 1 ข้อ
ได้ 2 คะแนน

154

มิติระดับคุณภาพการให้ คะแนนการตอบคําถามแบบฝึ กที 1 – 4
เรือง การอ่ านบทร้ อยกรองเพือ การคิดวิเคราะห์ ชั( นมัธยมศึกษาปี ที 3
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
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1. จับใจความสําคัญ
ของบทความที.อ่านได้
ถูกต้อง
2. วิเคราะห์เนื+ อหาของ
บทความที.อ่านได้
ถูกต้อง

ระดับคุณภาพของการให้คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ข้อเสนอแนะเพิ.มเติม
ตอบคําถามที.
ตอบคําถามที.
กําหนดให้ได้
กําหนดให้ได้แต่
ตรงประเด็น
ไม่ค่อยตรงประเด็น
ตอบคําถามที.
ตอบคําถามที.
กําหนดให้ตรงประเด็น กําหนดให้ตรงประเด็น
มีเหตุผลที.มีหลักการ แต่ไม่มีเหตุผล
ประกอบ
ประกอบ
บอกข้อคิดได้
บอกข้อคิดได้
สอดคล้องกับเนื+ อหา สอดคล้องกับเนื+ อหา
เหตุผลน่าเชื.อถือ
แต่เหตุผลไม่ค่อย
น่าเชื.อถือ
มีวธิ ี การนําข้อคิดและ มีวธิ ี การนําข้อคิดและ
คุณค่าของบทความที. คุณค่าของบทความที.
อ่านไปปรับใช้ใน
อ่านไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้อย่าง ชีวติ ประจําวันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ถูกต้องและเหมาะสม
สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้จริ ง

3. บอกข้อคิดและ
คุณค่าของบทความที.
อ่านได้ถูกต้อง

4. บอกวิธีการนําข้อคิด
และคุณค่าของ
บทความที.อ่านไปปรับ
ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
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7. กิจกรรมเสนอแนะ
เลือกนําผลงานบทร้อยกรองที.น่าสนใจที.ได้มอบหมายให้นกั เรี ยนไปศึกษามาคนละ 1 ผลงาน
จากชัว. โมงที.แล้วมาอ่านให้เพื.อน ๆ ในห้องฟังอีก 1 – 2 บท แล้วให้เพื.อน ๆ ช่วยกันแสดงความ
คิดเห็นวิเคราะห์วจิ ารณ์ถึงแนวคิด คุณค่าและการนําไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันของบทร้อยกรองนั+น
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8. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื.อ) .........................................
(นายมานิตย์ ธรรมสัตย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนศรี แก้วพิทยา
............/................./.............
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9. บันทึกผลหลังการสอน
9.1 ผลการสอน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
9.2 ปัญหา / อุปสรรค
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
9.3 วิธีการแก้ ปัญหา
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(ลงชื.อ) ......................................ผูส้ อน
(นางอาภัสสร เจริ ญศิริ)
ครู ชาํ นาญการ
........../.............../...............
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แบบสั งเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การทํางานกลุ่ม
ชุ ดที 1 เรือง การอ่ านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั( นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 32101
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คําชี(แจง ให้ผปู ้ ระเมินใส่ เครื. องหมาย  ลงในช่องที.เป็ นจริ ง
ชื.อกลุ่ม......................................................จํานวนสมาชิก.....................คน ดังรายชื. อ
1………………………………………2……………………………3……………………………
4………………………………………5……………………………6……………………………
ระดับคุณภาพ
ที.
รายการประเมิน
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
1 ความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ ของประธาน
4
3
2
1
2 การให้ความร่ วมมือของสมาชิกในกลุ่ม
3 การร่ วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
4 ความมีมารยาทการร่ วมงานกับกลุ่ม
5 ทํางานเสร็ จทันตามเวลา
รวม
ข้อเสนอแนะเพิ.มเติม...........................................................................................................................
เกณฑ์ การตัดสิ นระดับคุณภาพ
16 – 20 หมายถึง ดีมาก
11 – 15 หมายถึง ดี
6 – 10 หมายถึง พอใช้
1 – 5 หมายถึง ควรปรับปรุ ง

ลงชื.อ………………………….ผูป้ ระเมิน
(นางอาภัสสร เจริ ญศิริ)
ครู ชาํ นาญการ
สรุ ปผลการประเมิน

เกณฑ์ การให้ คะแนน
4 หมายถึง ปฏิบตั ิอย่างดีและมีคุณภาพ
3 หมายถึง แสดงให้เห็นความพยายามทีจะปฏิบตั ิอย่างมีคุณภาพ
2 หมายถึง ปฏิบตั ิบางครั)ง
1 หมายถึง ไม่ปฏิบตั ิ

ผ่าน

ไม่ผา่ น
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แบบบันทึกคะแนนแบบฝึ กที 9 – 12
ชุ ดที 1 เรือง การอ่ านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั( นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 32101
คําชี(แจง บันทึกคะแนนแบบฝึ กที. 1 – 4 ลงในช่องคะแนน

ชือ - สกุล

รวม
40
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ที

คะแนนแบบฝึ กที
1
2
3
4
10 10 10 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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ที

ชือ - สกุล

คะแนนแบบฝึ กที
1
2
3
4
10 10 10 10
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

รวม
40

ลงชื.อ…………………..……..ผูป้ ระเมิน
(นางอาภัสสร เจริ ญศิริ)
ครู ชาํ นาญการ
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มืองานบนลานขยะ
ไม้กวาดเก่ามือกร้านกรํางานกวาด
หยุดยืนปาดเหงือบ้างกลางถนน
ทําหน้าทีทีทาํ อย่างจําทน
เพราะความจนต้อยตํากรรมกร
ก้มหน้างุดขุดเงินจากงานง่าย
เก็บความกระดากอายเอาไว้ก่อน
ภาระมากปากท้องต้องอาทร
ไม่อาจเสี ยงเกียงงอนเลือกงานงาม
ตาหลบตาหลายคู่ความรู ้สึก
เกรงเขานึกรังเกียจมองเหยียดยาม
แม้เขาถ่มทิ)งต่อหน้าก็ตาม
มิอาจห้ามนํ)าใจเขาได้เลย
คนทิ)งทิ)งตามใจได้เกลือนกลาด
คนเก็บตามกวาดก็กวาดเฉย
ระเบียบบทกฎหมายไม่คุน้ เคย
หากใครเคร่ งเขาว่าเชยจนหน้าชา
(ศิวกานต์ ปทุมสู ติ )
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เ
ผ
ww ยแพ
w.k ร่บ
roo นเว
ban ็บไ
nok ซต
.co ์
m

ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง จับใจความสําคัญของเรื องทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนพิจารณาเรี ยงข้อความต่อไปนี)ตามลําดับก่อนหลังทีกล่าวไว้ในบท
ร้อยกรอง โดยการนําหมายเลขหน้าข้อมาเรี ยงลําดับตามแผนภูมิทีกาํ หนดให้ให้ถูกต้อง
๑. แม้วา่ ผูค้ นจะถ่มทิ)งสิ งทีน่ารังเกียจ ก็ไม่อาจห้ามเขาได้นอกจากตามเก็บกวาด
๒. คนทิ)งขยะไม่เป็ นทีเพราะไม่เคารพกฎหมายและกลัวถูกหาว่าเชย
๓. กล่าวถึงกรรมกรกวาดถนนคนหนึงกําลังยืนปาดเหงือด้วยความเหน็ดเหนือย
๔. คนทีชอบทิ)งขยะตามใจตนเองมีมาก คนเก็บขยะก็ตอ้ งคอยตามเก็บทุกที
๕. เขาต้องทนอับอายก้มหน้ากวาดขยะ ด้วยมีภาระทีตอ้ งรับผิดชอบและเรื องปากท้อง
๖. เวลากวาดถนนเขาต้องหลบสายตาใคร ๆ เพราะกลัวเขานึกรังเกียจและเหยียดหยาม

มืองานบนลานขยะ

ชือ….........................................................................ชั)น................เลขที...............
ตอบถูก.................ข้อ
ได้...............คะแนน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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แบบฝึ กที 10
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง วิเคราะห์บทร้อยกรองทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี)

เ
ผ
ww ยแพ
w.k ร่บ
roo นเว
ban ็บไ
nok ซต
.co ์
m

1. วัตถุประสงค์ของบทร้อยกรองนี)คืออะไร
............................................................................................................................................
2. คนทีประกอบอาชีพกรรมกร มักมีปัญหาพื)นฐานชีวติ ในเรื องใด
............................................................................................................................................
3. คนทีมกั ทิ)งขยะไม่เป็ นที เป็ นคนทีมีลกั ษณะนิสัยอย่างไร
............................................................................................................................................
4. ระหว่างคนทีทิ)งขยะไม่เป็ นทีกบั คนกวาดขยะ ใครน่ารังเกียจกว่ากัน เพราะเหตุใด
............................................................................................................................................
5. คนทีทาํ ตามกฎหมายกับคนทีไม่ทาํ ตามกฎหมาย ใครเชยกว่ากัน เพราะเหตุใด
............................................................................................................................................

คนทิ)งทิ)งตามใจได้เกลือนกลาด

คนเก็บตามกวาดก็กวาดเฉย

ชือ….........................................................................ชั)น................เลขที...............
ตอบถูก.................ข้อ
ได้...............คะแนน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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แบบฝึ กที 11
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง บอกข้อคิดจากเรื องทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนเลือกกากบาทหน้าข้อทีตอบถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว
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1. หากนักเรี ยนไม่ตอ้ งการทํางานทีตาํ ต้อย นักเรี ยนควรทําอย่างไร
ก. ตั)งใจเรี ยนหนังสื อ
ข. หางานดี ๆ ทําแทน
ค. ขยัน อดทน
ง. ตั)งใจเรี ยนหนังสื อให้สูง ๆ เพือให้มีงานดี ๆ ทํา
2. คนกวาดขยะถือว่าเป็ นอาชีพทีมีเกียรติได้ ด้วยเหตุผลข้อใด
ก. เป็ นอาชีพทีสุจริ ต
ข. เป็ นอาชีพทีไม่เอารัดเอาเปรี ยบใคร
ค. เป็ นอาชีพทีช่วยทําให้บา้ นเมืองสะอาด
ง. ทุกข้อรวมกัน
3. แม้จะเป็ นเพียงอาชีพคนกวาดขยะ แต่กม็ ีความสําคัญต่อสังคมในข้อใด
ก. เป็ นอาชีพทีสุจริ ต
ข. เป็ นอาชีพทีไม่เอารัดเอาเปรี ยบใคร
ค. เป็ นอาชีพทีช่วยทําให้บา้ นเมืองสะอาดน่าอยู่
ง. เป็ นอาชีพทีทาํ ได้ง่าย ไม่ตอ้ งมีการศึกษามากก็ทาํ ได้แล้ว
4. “แม้เขาถ่มทิ)งต่อหน้าก็ตาม มิอาจห้ามนํ)าใจเขาได้เลย” ข้อความนี+ให้ขอ้ คิดใดที.
เด่นชัดที.สุด
ก. เราควรถ่มทิ+งในที.ที.ควรทิ+งเท่านั+น
ข. เราไม่ควรมีนิสัยปัดสวะให้พน้ ตัว
ค. เราควรเห็นใจคนที.มีหน้าที.กวาดขยะด้วย
ง. ทุกข้อที.กล่าวมา
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5. “ตาหลบตาหลายคู่ความรู ้สึก เกรงเขานึกรังเกียจมองเหยียดยาม”
คํากล่าวนี)ให้ขอ้ คิดใดที.เด่นชัดที.สุด
ก. ถ้าเราไม่เลือกงานเราก็ไม่มีวนั อดตาย
ข. หากอายก็ควรหลบสายตาคนอื.นเวลาทํางาน
ค. เรี ยนให้เก่ง หางานดี ๆ ทําจะได้มีรายได้มาก ๆ
ง. อย่ารังเกียจคนที.มีอาชีพที.ต.าํ ต้อยกว่าเราเพราะเราเลือกเกิดเองไม่ได้

ขยะทิ+งลงถังขยะนะครับ
บ้านเมืองจะได้สะอาดน่าอยู่

กําจัดขยะโดยการเผาก็ได้นะครับ
บ้านเมืองสะอาด ประชาชนก็
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับ

ชือ….........................................................................ชั)น................เลขที...............
ตอบถูก.................ข้อ
ได้...............คะแนน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง บอกวิธีการนําข้อคิดจากสิ งทีอ่านไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน
ได้ถูกต้องและเหมาะสม
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่าภาพต่อไปนี)นาํ ไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างไร
โดยขีดเส้นโยงระหว่างภาพกับข้อความทีมีความสัมพันธ์กนั
1. นักเรี ยนจะช่วยแก้ปัญหาขยะ ได้อย่างไรบ้าง
............................................................................................................................................
2. หากนักเรี ยนอยากมีงานดี ๆ ทําและมีรายได้ทีเลี)ยงตัวเองได้ดี ควรปฏิบตั ิอย่างไรบ้าง
............................................................................................................................................
3. ระหว่างคนกวาดขยะกับคนทุจริ ตโกงกิน นักเรี ยนจะเลือกใครเป็ นเพือน เพราะเหตุใด
............................................................................................................................................
4. คนทีเคารพกฎหมายน่ายกย่อง เพราะเหตุใด
............................................................................................................................................
5. เราต้องให้เกียรติคนอืนเสมอ เพราะเหตุใด
............................................................................................................................................
ทิ+งขยะในถังขยะนะครับ เห็นใจ
คนกวาดถนนด้วยนะครับ

ชือ….........................................................................ชั)น................เลขที...............
ตอบถูก.................ข้อ
ได้...............คะแนน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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เฉลยแบบฝึ กที 9
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง จับใจความสําคัญของเรื องทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนพิจารณาเรี ยงข้อความต่อไปนี)ตามลําดับก่อนหลังทีกล่าวไว้ในบท
ร้อยกรอง โดยการนําหมายเลขหน้าข้อมาเรี ยงลําดับตามแผนภูมิทีกาํ หนดให้ให้ถูกต้อง
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1. แม้วา่ ผูค้ นจะถ่มทิ)งสิ งทีน่ารังเกียจ ก็ไม่อาจห้ามเขาได้นอกจากตามเก็บกวาด
2. คนทิ)งขยะไม่เป็ นทีเพราะไม่เคารพกฎหมายและกลัวถูกหาว่าเชย
3. กล่าวถึงกรรมกรกวาดถนนคนหนึงกําลังยืนปาดเหงือด้วยความเหน็ดเหนือย
4. คนทีชอบทิ)งขยะตามใจตนเองมีมาก คนเก็บขยะก็ตอ้ งคอยตามเก็บทุกที
๕. เขาต้องทนอับอายก้มหน้ากวาดขยะ ด้วยมีภาระทีตอ้ งรับผิดชอบและเรื องปากท้อง
๖. เวลากวาดถนนเขาต้องหลบสายตาใคร ๆ เพราะกลัวเขานึกรังเกียจและเหยียดหยาม

3

5

6

1

มืองานบนลานขยะ

4

2
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เฉลยแบบฝึ กที 10
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง วิเคราะห์บทร้อยกรองทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี)
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1. วัตถุประสงค์ของบทร้อยกรองนี)คืออะไร
ตอบ ให้เห็นใจคนทีมีอาชีพตําต้องกว่าตนเอง
2. คนทีประกอบอาชีพกรรมกร มักมีปัญหาพื)นฐานชีวติ ในเรื องใด
ตอบ เรื องความยากจน ความด้อยการศึกษาและความขาดโอกาสในชีวติ
3. คนทีมกั ทิ)งขยะไม่เป็ นที เป็ นคนทีมีลกั ษณะนิสัยอย่างไร
ตอบ มีนิสัยมักง่าย ขาดวินยั ในตนเอง เห็นแก่ตวั
4. ระหว่างคนทีทิ)งขยะไม่เป็ นทีกบั คนกวาดขยะ ใครน่ารังเกียจกว่ากัน เพราะเหตุใด
ตอบ คนทีทิ)งขยะไม่เป็ นที เพราะเป็ นคนทีมกั ง่าย ขาดวินยั ในตนเอง เห็นแก่ตวั ไม่ดูแล
สังคมและสิ งแวดล้อม
5. คนทีทาํ ตามกฎหมายกับคนทีไม่ทาํ ตามกฎหมาย ใครเชยกว่ากัน เพราะเหตุใด
ตอบ คนทีไม่ทาํ ตามกฎหมาย เชยเพราะเป็ นคนทีไม่ทนั โลกไม่ทนั เหตุการณ์ ไม่รู้วา่
บ้านเมืองเจริ ญก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว ขาดการติดตามความรู ้ในเรื องกฎหมายใหม่ ๆ ที
ออกมาให้บงั คับใช้จึงปฏิบตั ิตามไม่ถูกต้อง

คนทิ)งทิ)งตามใจได้เกลือนกลาด

คนเก็บตามกวาดก็กวาดเฉย
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เฉลยแบบฝึ กที 11
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง บอกข้อคิดจากเรื องทีอ่านได้ถูกต้อง
คําชีแจง เลือกนําหมายเลขข้อทีเป็ นข้อคิดของเรื องเติมลงในแผนภูมิต่อไปนี)ให้ถูกต้อง
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1. หากนักเรี ยนไม่ตอ้ งการทํางานทีตาํ ต้อย นักเรี ยนควรทําอย่างไร
ก. ตั)งใจเรี ยนหนังสื อ
ข. หางานดี ๆ ทําแทน
ค. ขยัน อดทน
ง. ตั)งใจเรี ยนหนังสื อให้สูง ๆ เพือให้มีงานดี ๆ ทํา
2. คนกวาดขยะถือว่าเป็ นอาชีพทีมีเกียรติได้ ด้วยเหตุผลข้อใด
ก. เป็ นอาชีพทีสุจริ ต
ข. เป็ นอาชีพทีไม่เอารัดเอาเปรี ยบใคร
ค. เป็ นอาชีพทีช่วยทําให้บา้ นเมืองสะอาด
ง. ทุกข้อรวมกัน
3. แม้จะเป็ นเพียงอาชีพคนกวาดขยะ แต่กม็ ีความสําคัญต่อสังคมในข้อใด
ก. เป็ นอาชีพทีสุจริ ต
ข. เป็ นอาชีพทีไม่เอารัดเอาเปรี ยบใคร
ค. เป็ นอาชีพทีช่วยทําให้บา้ นเมืองสะอาดน่าอยู่
ง. เป็ นอาชีพทีทาํ ได้ง่าย ไม่ตอ้ งมีการศึกษามากก็ทาํ ได้แล้ว
4. “แม้เขาถ่มทิ)งต่อหน้าก็ตาม มิอาจห้ามนํ)าใจเขาได้เลย” ข้อความนี+ให้ขอ้ คิดใดที.
เด่นชัดที.สุด
ก. เราควรถ่มทิ+งในที.ที.ควรถ่มทิ+งเท่านั+น
ข. เราไม่ควรมีนิสัยปัดสวะให้พน้ ตัว
ค. เราควรเห็นใจคนที.มีหน้าที.กวาดขยะด้วย
ง. ทุกข้อที.กล่าวมา
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5. “ตาหลบตาหลายคู่ความรู ้สึก เกรงเขานึกรังเกียจมองเหยียดยาม”
คํากล่าวนี)ให้ขอ้ คิดใดที.เด่นชัดที.สุด
ก. ถ้าเราไม่เลือกงานเราก็ไม่มีวนั อดตาย
ข. หากอายก็ควรหลบสายตาคนอื.นเวลาทํางาน
ค. เรี ยนให้เก่ง หางานดี ๆ ทํา จะได้มีรายได้มาก ๆ
ง. อย่ารังเกียจคนที.มีอาชีพที.ต.าํ ต้อยกว่าเราเพราะเราเลือกเกิดเองไม่ได้

ขยะทิ+งลงถังขยะนะครับ
บ้านเมืองจะได้สะอาดน่าอยู่

กําจัดขยะโดยการเผาก็ได้นะครับ
บ้านเมืองสะอาด ประชาชนก็
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับ
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เฉลยแบบฝึ กที 12
ชุดที 1 เรือง การอ่านวิเคราะห์ บทร้ อยกรอง ชั(นมัธยมศึกษาปี ที 3 ท 33101
ผลการเรียนรู้ ทคี าดหวัง บอกวิธีการนําข้อคิดจากสิ งทีอ่านไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน
ได้ถูกต้องและเหมาะสม
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามทีกาํ หนดให้
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1. นักเรี ยนจะช่วยแก้ปัญหาขยะ ได้อย่างไรบ้าง
ตอบ ทิ)งขยะลงในถังขยะเท่านั)น ไม่ทิ)งขยะตามใจตนเอง
2. หากนักเรี ยนอยากมีงานดี ๆ ทําและมีรายได้ทีเลี)ยงตัวเองได้ดี ควรปฏิบตั ิอย่างไรบ้าง
ตอบ เรี ยนหนังสื อให้สูง ๆ จะได้มีงานดี ๆ ทํา แต่ทีสาํ คัญคือต้องขยัน ไม่เลือกงาน
3. ระหว่างคนกวาดขยะกับคนทุจริ ตโกงกิน นักเรี ยนจะเลือกใครเป็ นเพือน เพราะเหตุใด
ตอบ เลือกคบทั)ง 2 คน คบคนกวาดถนนเพราะเขาเป็ นคนดี คบคนโกงกินเพราะเมือมี
โอกาสทีเหมาะสมจะได้อาศัยความเป็ นเพือนคอยเตือนสติเขาให้คิดได้
4. คนทีเคารพกฎหมายน่ายกย่อง เพราะเหตุใด
ตอบ เพราะเขาจะเป็ นคนทีมีระเบียบวินยั ในตนเอง เป็ นคนทีพฒั นาง่ายและเร็ว
5. เราต้องให้เกียรติคนอืนเสมอ เพราะเหตุใด
ตอบ เพราะเมือเรารู ้จกั การให้เกียรติคนอืน คนอืนก็ยอ่ มให้เกียรติเราเช่นกัน

ทิ+งขยะในถังขยะนะครับ เห็นใจ
คนกวาดถนนด้วยนะครับ

