หนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน โรงเรียนสุราษฎรธานี
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
รายวิชา
ภาษาไทย รหัสวิชา ท ๓๒๑๐๑
ครูผูสอน นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์
โรงเรียนสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี สพม. ๑๑
๑. ชื่อหนวยการเรียนรู โคลนติดลอ

จํานวน ๖ ชัว่ โมง คะแนน ๑๐ คะแนน

๒. สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหวิจารณเรื่องที่อานตองอาศัยขอมูลที่เปนฐานการตัดสินใจพรอมเสนอแนวคิดใหม
ลําดับความคิดในการเขียนโดยใชภาษาทีก่ ระชับครอบคลุมใจความสําคัญ
๓. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชีว้ ัด
ท ๑.๑ ม.๕/๔คาดคะเนจากเรื่องที่อานเพื่อนําความรูความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาในการ
ดําเนินชีวิต
ท ๑.๑ ม.๕/๕ การอานจับใจความ จากเรือ่ งตางๆ และ บทความเรื่อง โคลนติดลอ
ท ๑.๑ ม.๕/๖ ตอบคําถามจากการอานงานเขียนประเภทตาง ๆ ภายในเวลาที่กําหนด
ท ๑.๑ ม.๕/๙มารยาทในการอาน
ท ๒.๑ ม.๕/๒ เขียนเรียงความ
๔. หลักฐาน/รองรอย/ภาระงานประจําหนวย
๔.๑ การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
๔.๒ การจับใจความสําคัญในรูปแบบแผนภาพความคิด
๔.๓ การมีสวนรวมในการเสนอปญหา
๔.๔ การวางแผนการเขียนบทความ
๔.๕ บทความและการเผยแพรผลงานผานอินเตอรเน็ต
๕. สมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๔ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๕.๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

๖. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนํา
๖.๑ ครูสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักเรียนถึงการอานในชีวิตประจําวันของนักเรียนวานักเรียน
โดยครูเลาถึงการอานในประจําวันของครูวา อานหนังสือประเภทใดบาง เนื้อหาเปนลักษณะใด มีวิธีการ
นําเสนออยางไร ไดอะไรจากสิ่งที่ครูอาน หลังจากนัน้ สุมนักเรียนเลาเรื่องการอานของตนเองจํานวน ๓๕ คน
๖.๒ ครูเขียนรายการหนังสือที่นักเรียนเลามาบนกระดานแลว แลวใหนักเรียนชวยกันบอกวา
รายการใดบางที่จัดวาเปนงานเขียนประเภทบทความ นักเรียนรูไดอยางไร
๖.๓ ครูสะทอนความรูขอสังเกตงานเขียนที่บงบอกวาเปนบทความใหนักเรียนไดรับทราบอีกครั้ง
ขั้นตัง้ คําถาม
๖.๔ ครูเขียน ชื่อเรื่อง โคลนติดลอบนกระดาน แลวเขียนบทความตอนตาง ๆ ทั้ง ๑๒ ตอนของ
โคลนติดลอ ในรูปแบบของแผนภาพความคิด สังเกตชือ่ บทความตอนตาง ๆที่ลอมรอบเรื่อง “โคลนติด
ลอ”
ตอนที่ ๑ การเอาอยางโดยไมไตรตรอง
ตอนที่๒ การทําตนใหตา่ํ ตอย
ตอนที่ ๓ การบูชาหนังสือจนเกินเหตุ
ตอนที่ ๔ ความนิยมเปนเสมียน
ตอนที่ ๕ ความเห็นผิด
ตอนที่ ๖ ถือเกียรติยศไมมีมูล
ตอนที่ ๗ ความจนไมจริง
ตอนที่ ๘ แตงงานชั่วคราว
ตอนที่ ๙ ความไมรับผิดชอบของบิดามารดา
ตอนที่ ๑๐ การคาหญิงสาว
ตอนที่ ๑๑ ความหยุมหยิม
ตอนที่ ๑๒ หลักฐานไมมั่นคง
นักเรียนทุกคนยืนขึ้น ชวยกันตั้งคําถามจากสิ่งที่เห็น ครูเขียนทุกคําถามที่นักเรียนบอกบน
กระดาน และพยายามใหนักเรียนตั้งคําถามไปใหถึงเปาหมาย คือ “โคลนติดลอ” หมายความวาอยางไร
๖.๕ เมื่อไดคําถามที่ใกลเคียงประเด็นเปาหมาย ครูพยายามดึงคําถามนั้นใหเขาใกล “โคลนติด
ลอ” หมายความวาอยางไร ครูเขียนคําถามบนกระดาน นักเรียนทุกคนนั่งลง ใหนกั เรียนบอกความหมาย
ของ “โคลนติดลอ” ครูเขียนคําตอบของนักเรียนทุกคําตอบบนกระดาน แลวใหนกั เรียนชวยกันพิจารณา
วา คําตอบของใครนาจะถูกตองที่สุด
๖.๖ ครูประเมินความสามารถทางการคิดของนักเรียนเพือ่ สรางบรรยากาศสนุกสนาน

๖.๗ ครูอธิบายความหมายของโคลนติดลอและที่มาของบทความใหนกั เรียนฟง
ขั้นเตรียมคนหาคําตอบ
๖.๘ เมื่อนักเรียนเขาใจความหมายของโคลนติดลอแลว ใหนักเรียนมองตนเองวา นักเรียนเปน
โคลนที่ติดลอหรือไม ถาลอในบทความคือการพัฒนาประเทศ ลอของนักเรียนคืออะไร คือตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน หรือสังคม
ขั้นดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ
๖.๙ นักเรียนตรวจสอบพฤติกรรมตนเอง แลวเขียนบันทึกลงสมุด
ชั่วโมงที่ ๒-๓
ขั้นสรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ
๖.๑๐ นักเรียนนําผลการตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองมาพูดหนาชัน้
๖.๑๑ เมื่อนักเรียนพูดครบทุกคน ใหนกั เรียนชวยกันวิเคราะหปญหาของเพื่อน วา ปญหาของใคร
รุนแรงมีผลกระทบกับคนรอบขาง สุมตัวแทนมาพูด ๕-๑๐ คน
ขั้นตัง้ คําถาม
๖.๑๒ ใหนกั เรียนชวยกันตั้งคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปนปญหาของเพื่อนหรือของตนเอง ที่ได
เลามา โดยเขียนคําถามนั้นบนกระดาน
ขั้นเตรียมคนหาคําตอบ
๖.๑๓ นักเรียนจับคูคัดกรองคําถาม ๑-๒ คําถาม แลวนําคําถามนั้นมาเขียน บทความขนาดสั้น ๑
-๒ ยอหนา โดยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
๑) พฤติกรรมของ.....
๒) คําถามที่ตงั้ ขึ้นจากพฤติกรรมที่เปนปญหา(โคลน)
๓) ปญหานั้นสงผลกระทบตอใคร(เปนโคลนติดลอ)
๔) มีแนวทางแกไขไดหรือไม จะแกอยางไร
๕) ตั้งชื่อเรื่องใหสอดคลอง กับปญหานั้น
ขั้นดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ
๖.๑๔ นักเรียนรวมกันเขียนบทความครอบคลุมประเด็นที่กําหนด
ขั้นสรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ
๖.๑๕ นักเรียนสงผลงาน ครูสุมเจาของผลงานออกมาอานใหเพื่อนฟง ๒-๕ ผลงาน แลวให
นักเรียนรวมกันวิเคราะหวา
๑) ผลงานนั้นครอบคลุมประเด็นที่ตั้งไวหรือไม
๒) ชื่อเรื่องสอดคลองกับเรื่องหรือไม
๓) แนวทางแกไขเปนไปไดหรือไม

ชั่วโมงที่ ๔
ขั้นนํา
๖.๑๖ ครูเชื่อมโยงกิจกรรมจากชั่วโมงที่ผา นมาสูเนื้อหาเรื่องโคลนติดลอ โดยแจงใหนักเรียน
ทราบวาคาบนีน้ ักเรียนจะตองทํากิจกรรมอะไรได
ขั้นตัง้ คําถาม
๖.๑๗ นักเรียนอานเรื่องโคลนติดลอยอหนาที่ ๑ เมื่อนักเรียนอานจบ ใหนักเรียนบอกใจความ
สําคัญของยอหนานี้ โดยใหตัวแทนนักเรียนในแตละแถวบอกใจความสําคัญนั้น
๖.๑๘ เมื่อตัวแทนทุกคนบอกครบ ครูใหผลยอนกลับวา คําตอบของใครถูกตองที่สุด และ ชี้ให
นักเรียนสังเกตใจความสําคัญ
๖.๑๙ ใหนักเรียนอานยอหนาตอไปแลวหาใจความสําคัญ ทีละยอหนา โดยนักเรียนที่นงั่ ดวยกัน
สามารถชวยเหลือปรึกษาหารือแนะนํากันได และใหนกั เรียนทุกคนนําเสนอในรูปแบบแผนภาพความคิด
โดยเขียนลงสมุด (เก็บคะแนน ๒ คะแนน)
ขั้นเตรียมคนหาคําตอบ
๖.๒๐ ครูเขียนตัวอยางการนําเสนอใจความสําคัญแตละยอหนา ในรูปแบบแผนภาพความคิดบน
กระดาน แตนกั เรียนสามารถออกแบบเองไดอยางอิสระ
ขั้นดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ
๖.๒๑ นักเรียน อานเรื่องโคลนติดลอ จับใจความสําคัญ และทําแผนภาพความคิด
ขั้นสรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ
๖.๒๒ นักเรียนสงสมุด
๖.๒๓ ครูใหผลปอนกลับหลังจากตรวจสมุด และอธิบายเพิ่มเติมในสาระสําคัญของแตละยอหนา
อีกครั้ง โดยครูทําแผนภาพความคิดบนกระดาน
ชั่วโมงที่ ๕
ขั้นนํา
๖.๑๙ ครูเชื่อมโยงความรูของนักเรียนจากที่นักเรียนไดอา นไดสรุปใจความสําคัญ สูการเขียน
บทความ โดยใชวิธีการ “แกะรอยโคลน”
๖.๒๐ ครูแนะนําใหนักเรียนสังเกตวิธีการเขียนบทความ โคลนติดลอ ตอนความนิยมเปน
เสมียน เริ่มจากขอ ๑ และใชคําถามนําใหนักเรียนพบขอคนพบคําตอบใน ขอ ๒ ,๓, ๔, จนกระทัง่ ถึงยอ
หนาสุดทาย

๑) การเกริ่นถึงปญหา ซึ่งผูเขียนกลาวถึงการใหการศึกษา การตั้งโรงเรียนเปนปญหา
๒) ผูเขียนขยายในยอหนาตอมาวา ปญหาดังกลาวเกิดจาก คนที่ไดรับการศึกษามีคานิยม
เปนเสมียนแทนการกลับไปพัฒนาบานเกิดตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งประเทศตองการ
ใหคนที่มกี ารศึกษามาพัฒนาในหลายๆดาน โดยเฉพาะการเกษตร
๓) ยอหนาตอมาผูเขียนก็เลาถึงเหตุผลของเหลาบรรดาเสมียนที่ไมกลับไปพัฒนาบานเกิด
๔) ยอหนาตอมาเลาพฤติกรรมของเสมียนวาทําไมจึงเปนปญหาในการพัฒนาประเทศ
๕) ยอหนาตอมาเขียนถึงสิ่งที่ควรจะเปนตามความคิดของผูเขียน เชิญชวนใหทุกคนเห็น
ความสําคัญของทุกๆอาชีพ
๖) ยอหนาสุดทาย ยืนยันความคิดของผูเขียนในเรื่องของอาชีพ วาทุกอาชีพมี
ความสําคัญเทากัน โดยเฉพาะอาชีพดานการเกษตรมีความสําคัญเทากับอาชีพอื่น ๆ
ขั้นตัง้ คําถาม
๖.๒๑ ใหนกั เรียนตั้งขอสังเกตวา
๑)ทําไมผูเขียนจึงนําเสนอเรื่องนี้
๒) สิ่งใดคือสิ่งสรางแรงบันดาลใจใหเขียน
๓) ครูอธิบายความหมายของ “แรงบันดาลใจ”
๖.๒๒ ครูแนะนําใหนักเรียนสังเกตวิธีการคัดเลือกเนื้อหาในการเขียนบทความ จากเรื่องโคลนติด
ลอ ปญหาคือคานิยมในการประกอบอาชีพ ผูเขียนตองการสะทอนปญหาและโนมนาวใจใหเห็น
ความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรม ใหผูที่ไดรับการศึกษากลับไปยังทองถิ่นของตนเอง ผูเขียนจึงไดเขียน
ออกมา
๖.๒๓ นักเรียนรวมกันสํารวจวาขณะนี้อะไรคือปญหาสําคัญของสังคม ของชุมชน หรือของ
ประเทศ
ขั้นเตรียมคนหาคําตอบ
๖.๒๔ นักเรียนนําประเด็นปญหาเขียนบนกระดาน
๖.๒๕ นักเรียนเลือกประเด็นปญหาที่ตนเองสนใจ เพื่อจะนําไปเขียนบทความ
๖.๒๖ ครูใหกรอบในขั้นตอนการวางแผนเขียนบทความ เก็บคะแนน ๒ คะแนน
๑) ประเด็นทีเ่ ลือกเขียน
๒) เหตุผลที่เลือกเขียนบทความประเด็นนี้
๓) ตองการจะบอก/นําเสนออะไรใหผูอานรับทราบ
๔) ผูเขียนมีความคิด ความเชือ่ ในประเด็นทีเ่ ขียนอยางไร
๕) ชื่อเรื่อง
๖) นามปากกา

ชั่วโมงที่ ๖
ขั้นดําเนินการคนหาและตรวจสอบคําตอบ
๖.๒๗ นักเรียนเขียนบทความโดยลอบทความ โคลนติดลอ จากประเด็นในขอ ๖.๒๐
ขั้นสรุปและนําเสนอผลการคนหาคําตอบ
๖.๒๘ นักเรียนสงบทความที่สําเร็จพรอม ขั้นตอนการวางแผนใน ๖.๒๔ เก็บคะแนน ๔ คะแนน
๖.๒๙ ครูตรวจผลงานนักเรียนใหคะแนน และเปดบันทึกใหนักเรียนแตละหองสงงานผาน
อินเตอรเน็ตโดยใชพื้นที่ของ
http://learners.in.th/blog/bhatip-m5/toc
เลียน ลอ บนรอยโคลน จากโคลนติดลอ สูผลงานนักเรียน หอง ม. ๕/๑๐

http://learners.in.th/blog/bhatip-m5/369282
เลียน ลอ บนรอยโคลน จากโคลนติดลอ สูผลงานนักเรียน หอง ม. ๕/๗

http://learners.in.th/blog/bhatip-m5/369281
เลียน ลอ บนรอยโคลน จากโคลนติดลอ สูผลงานนักเรียน หอง ม. ๕/๔
http://learners.in.th/blog/bhatip-m5/369280

เลียน ลอ บนรอยโคลน จากโคลนติดลอ สูผลงานนักเรียน หอง ม. ๕/๑

http://learners.in.th/blog/bhatip-m5/369279
๖.๓๐ ครูตรวจการนําเสนองานผานเว็บไซต แลวใหคะแนน เตือน / แจง นักเรียนทีส่ งงานชา
๖.๓๑ ครูบันทึกขอคนพบจากการเรียนการสอนเผยแพรสสู าธารณะ โดยใช บล็อกจาก
http://gotoknow.org/blog/bhatips2/365376
๗. การวัดและประเมินผล
วิธีการ
๗.๑ สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
๑) ในการคิดวิเคราะหตีความหมายของชือ่ เรื่อง
๒) ตอบคําถาม การคนหาคําตอบ
๓) การพูดนําเสนอโคลนของนักเรียน
๔) การเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย
๕) การคัดเลือกปญหาของนักเรียน
๗.๒ ตรวจแผนภาพความคิดการจับใจความสําคัญ
๗.๓ ตรวจชิ้นงานการวางแผนเขียนบทความ
๗.๔ ตรวจบทความ
๗.๕ ตรวจติดตามการเผยแพรผลงานผานเว็บไซต

เครื่องมือ
๗.๖ แบบสังเกตพฤติกรรมและการมีสวนรวมในชัน้ เรียน ในขอ ๗.๑
๗.๗ เกณฑ การประเมินผลงาน
๑) การประเมินแผนภาพความคิดการจับใจความสําคัญ
๒)การวางแผนการเขียนบทความ
๓) บทความ
๔) การนําเสนอผลงานบนเว็บไซต

๘. แหลงเรียนรู
๘.๑ แหลงนําเสนอผลงานของนักเรียน
http://learners.in.th/blog/bhatip-m5/toc
บทความโคลนติดลอ http://learners.in.th/blog/bhatip-m5/379968
ม.๕/๑ http://learners.in.th/blog/bhatip-m5/369279
ม.๕/๔ http://learners.in.th/blog/bhatip-m5/369280
ม.๕/๗ http://learners.in.th/blog/bhatip-m5/369281
ม.๕/๑๐ http://learners.in.th/blog/bhatip-m5/369282
๘.๒ แหลงนําเสนอผลการจัดการเรียนรูและขอคนพบในการสอนของครู
ภาทิพ – ภาษาไทย
http://gotoknow.org/blog/bhatips2/toc
เลียน ลอ บนรอยโคลนกับโคลนติดลอ
http://gotoknow.org/blog/bhatips2/365376

แบบสังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม หอง ม.๕/........
หนวยการเรียนรู โคลนติดลอ
คําชี้แจง ใหครูบันทึกพฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํากิจกรมของนักเรียน
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...............................................ครูผูประเมิน

การคัดเลือกปญหา

การเอาใจใสตองาน

การพูดนําเสนอโคลนของนักเรียน

ตอบคําถาม การคนหาคําตอบ

คิดวิเคราะหตีความ

เลขที่

การคัดเลือกปญหา

การเอาใจใสตองาน

การพูดนําเสนอโคลนของนักเรียน

ตอบคําถาม การคนหาคําตอบ

คิดวิเคราะหตีความ

เลขที่

การคัดเลือกปญหา

การเอาใจใสตองาน

การพูดนําเสนอโคลนของนักเรียน

คิดวิเคราะหตีความ
ตอบคําถาม การคนหาคําตอบ

เลขที่

๓ หมายถึง ใหความรวมมือดีมาก ๒ ใหความรวมมือดวยดี ๑ ตองคอยเตือนบางเวลา
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๓๘
๓๙
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๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
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...............................................ครูผูประเมิน
สรุป (๑๐)

การนําเสนอผลงาน(๒)

บทความ (๔)

การวางแผนการเขียน (๒)

แผนภาพการจับใจความ (๒)

เลขที่

สรุป (๑๐)

การนําเสนอ

บทความ(๔)

การวางแผนเขียน (๒)

แผนภาพการจับใจความ (๒)

เลขที่

สรุป (๑๐)

การนําเสนอผลงานบน(๒)เว็บไซต (๒)

บทความ (๔)

การวางแผนการเขียนบทความ (๒)

แผนภาพการจับใจความ (๒)

เลขที่

แบบบันทึกคะแนนการตรวจผลงาน
หนวยการเรียนรู โคลนติดลอ

รายการ
ดีมาก(๕)

เกณฑการตรวจผลงาน ของนักเรียน
หนวยการเรียนรู โคลนติดลอ
ระดับคุณภาพ
ดี(๔)
พอใช(๓)

ควรปรับปรุง(๒)

ตองทําใหม(๑)

๑ . แผนภาพการ ๑จับใจความสําคัญตรงประเด็น ๑จับใจความสําคัญผิดพลาด ๑ ๑จับใจความสําคัญ ผิดพลาด ๑จับใจความสําคัญผิดพลาด มีขอผิดพลาดมากกวา ๔
๒-๓ ยอหนา
๒ยอหนา
รายการ
ยอหนา
จับใจความสําคัญ ทุกยอหนา

๒.การวาง
แผนการเขียน
บทความ

๒ขาดความมุงมั่นในการ
ทํางาน
๓ แผนภาพชัดเจน
๔ลายมืออานงาย

๒มุงมั่นทําในเวลาที่กําหนด
๓ แผนภาพสวยงาม
๔ลายมืออานงาย

๒มุงมั่นทําในเวลาที่กําหนด
๓ แผนภาพสวยงาม
๔ลายมืออานงาย

๑ระบุ เหตุผลประเด็นที่เลือก
ไดเหมาะสม
๒ระบุสิ่งที่ตองการจะบอก/
นําเสนออะไรใหผูอาน
รับทราบได
๓ระบุความเชื่อในประเด็นที่
เขียนได
๔ ชื่อเรื่องสอดคลองและ
นาสนใจ
๕มี นามปากกา
๖สงงานทันตามกําหนดเวลา

๑มีขอบกพรองในประเด็น ๑มีขอบกพรอง ๒
ประเด็น
ใดประเด็นหนึง่
๒มี นามปากกา
๓สงงานทันตามกําหนดเวลา

น้ําหนัก
คะแนน
๒

๒ขาดความมุงมั่นในการ
ทํางาน
๓สงงานไมทันกําหนด
๔แผนภาพถูกตอง
๕ลายมืออานงาย

๑มีขอบกพรอง ๓
ประเด็น

๒มี นามปากกา
๒มี นามปากกา
๓สงงานไมทันตาม
๓สงงานทันตามกําหนดเวลา กําหนดเวลา

มีขอบกพรอง ๔ ประเด็น

๒

รายการ
๓. บทความ

ดีมาก(๕)
๑. มีความมุงมัน่ ในการ
ทํางาน
๒.สงงานทันตาม
กําหนดเวลา
๓. เนื้อหาเปนไปตามที่ได
วางแผนไว
๔. ใชภาษาถูกตอง ชวน
อาน
๕. มีลําดับขั้นในการเรียบ
เรียงความคิด
๖. มีชื่อเรื่อง นามปากกา
ชื่อจริงและเลขที่

เกณฑการตรวจผลงาน ของนักเรียน
หนวยการเรียนรู โคลนติดลอ
ระดับคุณภาพ
ดี(๔)
พอใช(๓)
๑. มีความมุงมัน่ ในการ
๑. ขาดความมุง มั่นใน
ทํางาน
การทํางาน
๒.สงงานทันตาม
๒.สงงานไมทนั ตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเวลา
๓. เนื้อหาเปนไปตามที่ได ๓. เนื้อหาเปนไปตามที่
วางแผนไว
ไดวางแผนไว
๔. บกพรองในเรื่องการใช ๔. บกพรองในเรื่องการ
ภาษา หรือการลําดับขั้นใน ใชภาษา หรือการลําดับ
การเรียบเรียงความคิด
ขั้นในการเรียบเรียงความ
๕. มีชื่อเรื่อง นามปากกา คิด
ชื่อจริงและเลขที่
๕. มีชื่อเรื่อง นามปากกา
ชื่อจริงและเลขที่

ควรปรับปรุง(๒)
๑. ขาดความมุง มั่นใน
การทํางาน
๒.สงงานไมทนั ตาม
กําหนดเวลา
๓. เนื้อหาเปนไปตามที่
ไดวางแผนไว
๔. บกพรองในเรื่องการ
ใชภาษา หรือการลําดับ
ขั้นในการเรียบเรียงความ
คิด
๕. บกพรองไมมีชื่อเรื่อง
หรือนามปากกา หรือชื่อ
จริงและเลขที่

ตองทําใหม(๑)
๑. ขาดความมุง มั่นใน
การทํางาน
๒.สงงานไมทนั ตาม
กําหนดเวลา
๓. เนื้อหาไมเปนไป
ตามที่ไดวางแผนไว
๔. บกพรองในเรื่องการ
ใชภาษา หรือการลําดับ
ขั้นในการเรียบเรียงความ
คิด
๕. บกพรองไมมีชื่อเรื่อง
หรือนามปากกา หรือชื่อ
จริงและเลขที่

น้ําหนัก
คะแนน
๔

รายการ
๔. การนําเสนอ
ผลงานผาน
เว็บไซต

ดีมาก(๕)
๑.สงงานทันกําหนดเวลา
๒ภาพประกอบสอดคลอง
กับชื่อเรื่อง
๓มีชื่อเรื่อง
๔พิมพสะกดถูกตอง
๕มีนามปากกา
๖มีชื่อเลขที่ระบุเจาของ
ผลงานชัดเจน

เกณฑการตรวจผลงาน ของนักเรียน
หนวยการเรียนรู โคลนติดลอ
ระดับคุณภาพ
ดี(๔)
พอใช(๓)
๑.สงงานทันกําหนดเวลา ๑.สงงานไมทนั
บกพรองในขอ ๒หรือ๓
กําหนดเวลา
หรือ ๔
๒บกพรองในขอ ๒หรือ
๒มีนามปากกา
๓ หรือ ๔
๓มีนามปากกา
๓มีชื่อเลขที่ระบุเจาของ
๔มีชื่อเลขที่ระบุเจาของ
ผลงานชัดเจน
ผลงานชัดเจน

ควรปรับปรุง(๒)
ตองทําใหม(๑)
๑.สงงานไมทนั
บกพรอง ทั้ง๔-๖
กําหนดเวลา
ประเด็น
๒บกพรองในขอ ๒หรือ
๓ หรือ ๔
๓ไมมีนามปากกา
หรือไมมี ชื่อเลขที่ระบุ
เจาของผลงานชัดเจน

น้ําหนัก
คะแนน
๒

เลียน ลอ บนรอยโคลน จากโคลนติดลอ ภาษาไทย ม.๕
ภาทิพ ศรีสุทธิ์
เปดภาคเรียนใหมกับวิชาภาษาไทยชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๕ ซึ่งครูภาทิพรับผิดชอบสอน หอง
ม.๕/๑ /๔ /๗ /๑๐ จากนักเรียนทั้งหมด ๑๒ หอง เริ่มดวยเรื่องโคลนติดลอ ซึ่งเปนบทความทางการเมือง
ของอัศวพาหุ ครูภาทิพทิ้งการสอน ม.๕ มาหลายสิบปแลว ก็เริ่มตั้งหลักดวยการคุยกับพี่ๆ ที่เขาเคยสอน
เรื่องนี้มากอน ซึ่งจะเนนใหเด็กทําใบงาน สรุปใจความ และทําคําศัพท ดานการเขียนก็ใหเด็กเขียน
เรียงความ ใจก็คานทันที เด็กอานบทความก็ตองเขียนบทความสิ แตเมื่อยอนไปดูปญ
 หา
ระดับประเทศ ผลสัมฤทธิ์ของเด็กดานการเขียนต่ํา มันจะไหวรึ? ถาจะใหเด็กเขียนบทความ
ดวยนิสัยที่ชอบลอง และชอบออกแบบการสอน ก็ทดลองตามวิธีการของครูภาทิพ เริ่มตั้งแต
อานมาถึงขั้นการเขียน ใชเวลาทั้งสิ้น ๕ คาบ นักเรียนก็ทําไดในระดับดีถึงดีมาก สวนความรับผิดชอบ ครู
ภาทิพใหคะแนนระดับดีมากทุกคน ผลของการสอนที่เกิดขึ้น เกิดจากการดําเนินการดังนี้

คาบที่ ๑ - ๒ อาน คิดวิเคราะหตค
ี วาม จากชื่อเรือ
่ ง สูเรื่องใกลตัว
- ความหมายของโคลนติดลอ ตัวแทนนักเรียนแตละแถว อธิบายความหมายของ
โคลนติดลอตามความเขาใจ ครูเขียนขอความที่นักเรียนบอกบนกระดาน ซึ่งจะมีทั้งคําตอบ
กวน ๆ และคําตอบที่ตรงประเด็น

ครูบอกขีดความสามารถในการคิดวิเคราะหของเจาของคําตอบวา คําตอบที่ใหมานั้น
เทียบไดกับความรูของนักเรียนระดับใด ซึ่งก็สรางบรรยากาศสนุกสนานในการเรียนได
พอสมควร

ครูอธิบายความหมายของโคลนติดลอใหนักเรียนฟง จากนั้นใหนักเรียนมอง
ตนเอง วานักเรียนเปนโคลนหรือไม ถาเปน เปนโคลนของอะไร โคลนของตนเอง โคลน
ของครอบครัว โคลนของสังคม โคลนของประเทศชาติ

-

เมื่อนักเรียนสํารวจตนเองแลวใหเขียนลงในสมุด และเขียนบนกระดานจนครบทุกคน

จากทั้ง ๔ หองมีนักเรียนเพียงคนเดียวที่บอกวา “ ผมไมเปนโคลน หากแตมีโคลนมาติด
ผม โคลนนั้นคือกิเลส” คําตอบที่มีคอนมากและคลายๆกันคือ เปนโคลนของตนเอง คือ ขี้
เกียจ ไมขยัน หนีเรียน
กลุมที่นาสนใจ คือกลุมที่ตอบวาตนเองเปนโคลนของ
ครอบครัว ทําใหครอบครัวไมสมหวัง ไมเปนไปตามที่คาดหวังของพอแม
ซึ่งมีอยูทุกหอง

- ครูใหนักเรียนกลุมที่เขียนวาตนเองเปนโคลนของครอบครัว ทําใหครอบครัว
ผิดหวัง ออกมาอธิบายถึงสิ่งที่ตนเองเขียน ทั้งครูและนักเรียนตางไดเห็นความกดดันจาก
ครอบครัวที่เพื่อนของเขาไดรับ บางคนพูดไปน้ําตาซึมไป ปญหาตางๆที่เขาไดรับการ
กดดัน เชน การสอบเขาโรงเรียนนายรอย การไมยอมรับเรื่องการเบี่ยงเบนทางเพศ พอแม
ตองการใหลูกเรียนแพทยขณะที่ลูกไมไดชอบแพทย ลูกอยากเรียนสายศิลปแตพอแมใหเรียน
สายวิทย บางคนถูกบุพการีทวงบุญคุณ “ที่ยืนอยูตรงนี้ไดเพราะใคร...”

- นักเรียนอานโคลงติดลอยอหนาที่ ๑-๒ ใหนักเรียนสังเกต วิธีการนําเสนอ การ
เกริ่นนํา ใหเหตุผลของการเขียนบทความ แลวขยายความรอยเรียงตอกันอยางนาสนใจ

- นักเรียนอานยอหนาที่ ๓ แลวเขียนแสดงความคิดเห็นดวยกับคําพูดของบุคคลพวก
หนุมๆ ที่ทํางานเสมียนหรือเลขานุการหรือไม ที่ตอบอัศวพาหุ ถึงสาเหตุที่พวกเขาไมกลับไป
ชวยบิดามารดาทําการเพาะปลูก วา “ ไดรับการศึกษาแลวไมควรจะเสียเวลาไปทํางานชนิดซึ่ง
คนที่ไมรูจักหนังสือก็ทําได” พรอมอธิบายเหตุผลที่ตอบเชนนั้น

คาบที่ ๓ นักเรียนอานบทความทุกยอหนาแลวจับใจความสําคัญทําในรูปแผนผัง
ความคิดลงสมุด ๒ คะแนน

คาบที่ ๔ แกะรอยโคลน
๑.
ครูแนะนําใหนักเรียนสังเกตวิธีการเขียนบทความ โคลนติดลอ ตอนความนิยมเปน
เสมียน เริ่มจาก

-

การเกริ่นถึงปญหา ซึ่งผูเขียนกลาวถึงการใหการศึกษา การตั้งโรงเรียนเปนปญหา

ผูเขียนขยายในยอหนาตอมาวา ปญหาดังกลาวเกิดจาก คนที่ไดรับการศึกษามีคานิยม
เปนเสมียนแทนการกลับไปพัฒนาบานเกิดตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งประเทศ
ตองการใหคนที่มีการศึกษามาพัฒนาในหลายๆดาน โดยเฉพาะการเกษตร
-

ยอหนาตอผูเขียนก็เลาถึงเหตุผลของเหลาบรรดาเสมียนที่ไมกลับไปพัฒนาบานเกิด

-

ยอหนาตอมาเลาพฤติกรรมของเสมียนวาทําไมจึงเปนปญหาในการพัฒนาประเทศ

ยอหนาตอมาเขียนถึงสิ่งที่ควรจะเปนตามความคิดของผูเขียน เชิญชวนใหทุกคนเห็น
ความสําคัญของทุกๆอาชีพ
ยอหนาสุดทาย ยืนยันความคิดของผูเขียนในเรื่องของอาชีพ วาทุกอาชีพมี
ความสําคัญเทากัน โดยเฉพาะอาชีพดานการเกษตรมีความสําคัญเทากับอาชีพอื่น ๆ
๒. นักเรียนรวมกับครูเสนอปญหาที่กําลังเปนที่นิยม/ความสนใจของนักเรียน ซึ่งได
ปญหาตางๆดังนี้
- การเมือง
- การเรียน โรงเรียน
- วัยรุน ความรัก
- ครอบครัว
- กีฬา เกม

๓. นักเรียนเลือกประเด็นที่ตนเองสนใจ ๑ ประเด็น พรอมทั้งวางแผนการเขียน (เก็บ
คะแนน ๒ คะแนน) นักเรียนสงเมื่อหมดคาบเรียน

การวางแผนเขียนบทความ
-

ประเด็นที่เลือกเขียน

-

เหตุผลที่เลือกเขียนบทความประเด็นนี้

-

ตองการจะบอก/นําเสนออะไรใหผูอานรับทราบ

-

ผูเขียนมีความคิด ความเชื่อในประเด็นที่เขียนอยางไร

-

ชื่อเรื่อง

-

นามปากกา

คาบที่ ๕ เลียน ลอ บน รอยโคลน
๑.

ครูนําชิ้นงานการวางแผนการเขียนบทความที่ผานการตรวจคืนนักเรียน

๒.

นักเรียนเขียนบทความตามที่ไดวางแผนไว (๔ คะแนน)

๓.

นักเรียนสงผลงานทันทีที่หมดเวลา

๔.

ครูนําผลงานไปตรวจ แลวสงคืนนักเรียนเพื่อนํามาเผยแพรผานเว็บไซต (คะแนนการ
เผยแพร ๒ คะแนน)

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรือ
่ งนี้
๑.

นักเรียนสงผลงานครบ ๑๐๐ %

๒.

มีผลงานนักเรียนบางชิ้นมีลักษณะคลายกับผลงานที่ ดัดแปลงจากการอานผลงานของ
ผูอื่นซึ่งผูสอนไดตั้งขอสังเกตไวกับงานชิ้นนั้น ๆ

บทพระราชนิพนธ เรื่อง โคลนติดลอ ของรัชกาลที่ 6
บท 4 ความนิยมเปนเสมียน
--------------------

ผลแหงการบูชาหนังสือจนเกินเหตุ ตามที่ขาพเจาไดกลาวมาแลวนัน้ มีอยูอีกอยางหนึ่งซึ่งขาพเจา
จะขอเรียกวา ความนิยมเปนเสมียน เพราะจะหาคําใหสั้นกวานีไ้ มได
การตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วทั้งพระราชอาณาจักร ใหโอกาสแกบรรดาชายหญิงทุก ๆ ขั้นไดศึกษาใหรู
อานรูเขียนหนังสือนั้น กลับใหผลที่ทําใหเปนที่รําคาญ และอาจจะทําใหรําคาญยิ่งกวาที่เปนอยูเดีย๋ วนี้ก็
เปนได โดยไมกลาวถึงความเสียหายอยางอืน่ ซึ่งจะพึงมีมาในไมชาวัน
เด็กทุก ๆ คนซึง่ เลาเรียนสําเร็จออกมาจากโรงเรียน ลวนแตมีความหวังฝงอยูวาจะไดมาเปนเสมียน
หรือเปนเลขานุการ และจะไดเลื่อนยศเลื่อนตําแหนงขึ้นเร็ว ๆ เปนลําดับไป เด็กที่ออกมาจากโรงเรียน
เหลานี้ยอมเห็นวากิจการอยางอื่นไมสมเกียรติยศนอกจากการเปนเสมียน ขาพเจาเองไดเคยพบเห็นพวก
หนุม ๆ ชนิดนีห้ ลายคนเปนคนฉลาดและวองไว และถาหากเขาทั้งหลายนั้น ไมมีความกระหายจะทํางาน
อยางที่พวกเขาเรียกกันวา "งานออฟฟศ" มากีดขวางอยูแลว เขาก็อาจจะทําประโยชนไดมาก การที่จะบอก
ใหเขาเหลานี้กระทําตัวของเขาใหเปนประโยชน โดยกลับไปบานและชวยบิดามารดาเขาทําการเพาะปลูก
นั้นเปนการปวยกลาวเสียเวลา เขาตอบวาเขาเปนผูที่ไดรับความศึกษามาจากโรงเรียนแลว ไมควรจะ
เสียเวลาไปทํางานชนิดซึ่งคนที่ไมรูหนังสือก็ทําได และเพราะเขาไมอยากจะลืมวิชาที่เขาไดเรียนรูมาจาก
โรงเรียนนั้นดวย เพราะเหตุนี้เขาสูสมัคร อดอยากอยูในกรุงเทพฯ ไดเงินเดือนเพียงเดือนละ 15 บาทหรือ
20 บาท ยิ่งกวาที่จะกลับไปประกอบการเพื่อเพิ่มพูนความสมบูรณแหงประเทศในภูมิลําเนาเดิมของเขา
นึกไปก็นา ประหลาดที่สุด ที่คนจําพวกนี้สอู ดทนตอความลําบาก เพื่อแสวงหาและรักษาตําแหนง
เสมียนของเขา ในเงินเดือน 15 บาทนี้ พอเสมียนยังอุตสาหจําหนายจายทรัพยไดตาง ๆ เชนนุงผามวงสี ใส
เสื้อขาว สวมหมวกสักหลาด และในเวลาที่กลับจากออฟฟศแลวก็ตองสวมกางเกงแพรจีนดวย และจะตอง
ไปดูหนังอีกอาทิตยละ 2 ครั้งเปนอยางนอย ตองไปกินขาวตามกุก ชอป แลวยังมิหนําซ้ําจะตองเสียคาเชา
หองอีกดวย (หรือบางทีเขาจะไมเสียก็ไมทราบ) ครั้นเมือ่ เงินเดือนขึน้ เปนเดือนละ 20 บาท เขาก็คิดอาน
แตงงานทีเดียว (ขาพเจาตองขออธิบายคําวาแตงงานไวในวงเล็บในที่นวี้ า ที่ขาพเจาเรียกวาแตงงานนั้น
ขาพเจาพูดอยางละมอม เพราะวาการแตงงานชนิดนี้มกั เปนการชั่วคราวโดยมาก ซึ่งขาพเจาจะไดกลาว
ตอไปในบทหนา เพราะวาเปนโคลนกอนหนึ่งซึ่งจะไดยกขึ้นใหทานพิจารณาตอไป)
ขาพเจายอมเขาใจอยูวา ชายหนุมซึ่งไดฝกตัวใหคุนแกความสนุกสนานในเมือง ยอมจะรูสุกเบื่อ
หนายถิ่นฐานบานเดิมของเขาตามบานนอก และที่จะกลาววาถาเขาอยูใ นเมือง เขาอาจจะทําประโยชน
ใหแกบานเกิดเมืองนอนของเขาดีกวาอยูบานนอกนัน้ เปนความเหลวไหลโดยแท ทานผูมีความคิดคงจะ

เขาใจไดดีวา อันประเทศอยางเมืองไทยของเรานี้ ชาวนา ชาวสวน อาจจะทําประโยชนใหแกบานเมืองได
มากกวาเสมียน ซึ่งเปนแตเครื่องมือเทากับปากกาและพิมพดีด ซึ่งเขาใช(หรือใชผิด) ถาจะเปรียบพืชที่เขา
ไดทําใหงอกตองนับวานอยกวาผลที่เขาไดกินเขาไป แตถึงกระนั้นเขาก็ยังนึกวาตัวเขาดีกวาชาวนา และขอ
ที่รายนั้น พวกเราทั้งหลายก็พลอยยอมใหเขาคิดเห็นเชนนั้นเสียดวย
เมื่อไรหนอ พวกหนุม ๆ ของเราจึงจะเขาใจไดบางวา การเปนชาวนา ชาวสวน หรือคนทํางานการ
อื่น ๆ นั้น ก็มีเกียรติยศเทากับที่จะเปนผูทํางานดวยปากกาเหมือนกัน? เมื่อไรจึงจะบังเกิดความรูสึก
เกียรติยศแหงการงานอื่น ๆ นอกจากงานทีท่ ําดวยปากกาแลพิมพดีด?
คําตอบแหงปญหาขอนี้ ก็เปนดังที่กลาวมาแลวนั้นเอง กลาวคือเปนความผิดของเราทั้งหลาย
ดวยกัน มิใชความผิดของพวกหนุม ๆ โดยเฉพาะเทานัน้ หามิได ถาเรายังคงแสดงความเห็นโดยประการตาง
ๆ วาเสมียนเปนบุคคลชั้นที่สูงกวาชาวนา ชาวสวน หรือพอคาอยูตราบใด พวกหนุม ๆ ของเราก็คงจะ
ทะเยอทะยานฝกใฝในทางเปนเสมียนอยูต ราบนั้น ใชแตเทานั้น ยังมีคนอยูเปนอันมากที่ชวยเปดทางหาการ
งานใหแกผูทอี่ ยากจะเปนเสมียน สวนผูที่ปรารถนาจะชวยใหคนไดต้งั ตัวเปนชาวนา ชาวสวน หรือ
คนทํางานอื่น ๆ ที่เปนประโยชนเหมือนกันนั้นมีนอยนัก ขอที่วาบรรดากระทรวงทบวงการมีเสมียน
มากกวาความจําเปนนัน้ ถึงแมผูที่ดูแตเผิน ๆ ก็เห็นไดวาเปนความจริง เพราะฉะนัน้ สถานที่เหลานั้นจึ่งตอง
จัดการถายเทพวกที่เกินตองการออกเสียเปนครั้งคราว เพือ่ ไดรับคนใหม ๆ ตอไป
สวนพวกที่ถูกคัดออกนั้นเลาเปนอยางไรบาง? ขอนี้แหละเปนที่นาสังเวชยิ่งนัก คนเราทีป่ ลอยให
ชีวิตลวงไปโดยทําการเปนเสมียนเสียนานแลว จะไปทํางานการอะไรอื่นก็ไมสามารถจะทําได ถาเขาเปน
คนที่ทําประโยชนไดอยู เขาก็คงจะไดเลื่อนขึ้นไปในตําแหนงอืน่ ไมตอ งถูกคัดออก ก็เชนนัน้ เขาจะไปทํา
อะไรเลา? เขาจะไปเปนชาวนาไมได ดวยเหตุผลหลายประการ ประการ 1 ก็เพราะความหยิ่งอันหามูลมิได
ของเขานั้นเอง เขาเห็นวาไมสมเกียรติยศทีจ่ ะไปหาการงานทํากับชาวนา ซึ่งเขาเห็นวาเปนคนชั้นต่ําและ
สามัญ ครั้นเขาจะเปนเจาของเองก็ไมได ดวยเหตุวาเปนการเหลือวิสัยที่เขาจะเก็บหอมรอมริบไวไดจาก
เงินเดือนอันนอย ซึ่งเขาตองจับจายซื้อสิ่งของซึ่งเขาถือวาเปนของจําเปนในระหวางทีเ่ ขาทําการเปนเสมียน
อยู แตเหตุสําคัญที่เขาจะเปนชาวนาไมไดนั้นก็คือ เขาตกลงใจไมไดทจี่ ะทิ้งเมืองไปอยูตามบานนอกขอกนา
เพราะฉะนั้น พวกเสมียนที่เกินอัตราเหลานี้จึงคงอยูในเมือง เที่ยวพยายามแสวงหาตําแหนงเสมียนตอไป
และถาโชคดีกค็ งจะเขาไดชั่วคราว แตไมชาก็ตองเปดออกไปอีก ในระหวางนี้อายุของเขาก็ลวงเขาไปทุก
วัน และผูที่เปนนายหรือก็ชอบใชแตเสมียนที่หนุม เพราะฉะนัน้ โอกาสที่จะหางานทําก็มีนอยเขาทุกวันจน
เปนที่นาอัศจรรยวาเขาหาเลี้ยงชีพอยูไดอยางไร ถาเขาเปนผูที่มีนิสัยสุจริตเขาก็เลี่ยงไปตายอยูใ นที่ลบั ๆ
แหง 1 ไมมีใครเห็น ไมมีใครรูจัก ไมมีใครรัก ไมมีใครอาลัย เปนการลงเอยอยางมืดแหงชีวิตที่มดื ไมมี
สาระ! แตถาความยากจนขนแคนของเขานําเขาไปสูทางทุจริต เขาอาจจะไดความสนุกสนานอยูพ ัก 1 แลว
เขาก็คงจะตองยาตราเขาสูศาลพระราชอาญา และไมชาก็คงจะไดเขาไปอยูในคุก แลวตอไปก็เทากับ
อันตรธาน ตกลงเปนลงเอยอยางนาสังเวชทัง้ 2 สถาน

ดังนี้ จะไมเปนการสมควรแลหรือ ที่เราจะสอนใหพวกหนุม ๆ ของเราปรารถนาหาการงานอื่น ๆ
อันพึงหวังประโยชนไดดกี วาการเปนเสมียน ถาเราจะสอนเขาทั้งหลาย ใหรูสึกเกียรติยศแหงการที่จะเปนผู
เพาะความสมบูรณใหแกประเทศ เชน ชาวนา ชาวสวน พอคาและชางตาง ๆ จะไมดกี วาหรือ? ทานเชื่อหรือ
วาพวกหนุม ๆ ของเราจะทําประโยชนใหแกบานเมืองโดยทางการเปนเสมียนมากกวาทางอื่น ๆ? เราจะมี
ขาวของเครื่องใชอื่น ๆ ไดอยางไร ถาเราไมอุดหนุนคนจําพวกทีจ่ ะเพาะสิ่งของนั้น ๆ ขึ้น?
ทานทั้งหลายจะชวยไดเปนอันมากดวยความเห็นของทาน เพราะวาถึงแมพวกหนุม ๆ นั้นจะมี
ความคิดเห็นวาตัวสําคัญปานใด ก็คงจะตองฟงความเห็นของผูอื่น ถาความเห็นของสาธารณชนเห็นวา
ชาวนา ชาวสวน พอคาและชางตางๆ มีเกียรติยศเสมอเสมียนและไมยกเสมียนขึ้นลอยไวในที่อันสูงเกิน
กวาควร ก็จะเปนประโยชนชวยเหลือไดมาก
เพราะฉะนั้นทานจะไมชวยกันในทางนี้บางหรือ?
ที่มา

http://www.geocities.com/Tokyo/Shrine/6611/a008_04.htm

พระราชนิพนธ รัชกาลที่ 6
•

@ โคลนติดลอ
o -คํานํา
o -บท 1 การเอาอยางโดยไมไตรตรอง
o -บท 2 การทําตนใหต่ําตอย
o -บท 3 การบูชาหนังสือจนเกินเหตุ
o -บท 4 ความนิยมเปนเสมียน
o -บท 5 ความเห็นผิด
o -บท 6 ถือเกียรติยศไมมม
ี ูล
o -บท 7 ความจนไมจริง
o -บท 8 แตงงานชั่วคราว
o -บท 9 ความไมรับผิดชอบของบิดามารดา
o -บท 10 การคาหญิงสาว
o -บท 11 ความหยุมหยิม
o -บท 12 หลักฐานไมมั่นคง

ที่มา : http://www.thaigaming.com/general-discussion/63653.htm

