กิจกรรมเสริมหลักสูตร
นิยามศัพทหรือใหคําจํากัดความ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูใหแกเด็ก
ปฐมวัยโดยไมถือวาเปนสวนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตรเพื่อปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตานทุจริต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไดแก WE ARE STRONG (โฮมรูม)

คํานํา
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ไดกำหนดยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตอันมีกลยุทธวาดวยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุก
ชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม สงเสริมใหมีระบบ
และกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ
ตานทุจริต เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึ ง ได มี ค ำสั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรูและสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต ขึ้น
เพื่อศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูล กำหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทำหลักสูตร ยกรางและจัดทำ
เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรูและสื่อประกอบการเรียนรูพิจารณาใหความเห็นเพิ่มเติมกำหนดแผนหรื อ
แนวทางการนำหลั ก สู ต รไปใช ใ นหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งและดำเนิ น การอื่ น ๆตามที่ ค ณะกรรมการป.ป.ช.
มอบหมาย คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรูและสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการ
ทุจริตไดรวมกันสรางหลักสูตรตานทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบดวย ๕ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การปองกันการทุจริ ต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส
ใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุมทหารและตำรวจ
๔. หลักสูตรสรางวิทยากรผูนำการเปลี่ยนแปลงสูสังคมที่ไมทนตอการทุจริตและ ๕. หลักสูตรโคชเพื่อการรูคิด
ตานทุจริต หลักสูตรดังกลาวไดผานกระบวนการนำไปทดลองใช เพื่อปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ สำหรับการใช
ในกลุมเปาหมายตอไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรูและสื่อประกอบการ
เรียนรู ดานการปองกันการทุจริตยังไดคัดเลือกสื่อการเรียนรู จากแหลงตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อประกอบการเรียนการสอนตอไป สำนักงาน ป.ป.ช. หวังเปนอยางยิ่งวาหลักสูตรตานทุจริตศึกษา : AntiCorruptionEducationจะสรางความรูความเขาใจและทักษะใหแกผูเรียนหรือผูผานการอบรมในเรื่องการคิดแ
ยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมความอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG
: จิตพอเพียง ตานทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อรวมกันปองกันหรือตอตานการทุจริต
มิใหมีการทุจริต เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมสรางสังคมไทยที่ไมทนตอการทุจริตตอไป

สารบัญ
หนา
โครงสรางรายวิชา
หนวยที่ 1 การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสว นตนและผลประโยชนสวนรวม
หนวยที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
หนวยที่ 3 STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต
หนวยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม

หลักการและเหตุผล
ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เรื่องโรงเรียนสุจริตตามโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”(โรงเรียนสุจริต) สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 20 เมษายน 2561 ไดประกาศ
ให โ รงเรี ย นในสั ง กั ด เป น โรงเรี ย นที่ เ ข า ร ว มโครงการเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลใน
สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต)โดยดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดว ยการ
ปองกันปราบปรามการทุจริต โดยดําเนินการตามแนวทางปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ดาน คือการปองกัน
ดานการปลูกฝง และดานการสรางเครือขายโรงเรียน ...............ไดจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ ดานสังคมและสติปญญาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพนอกจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามหลั กสู ตรแล วจํ าเปน ต องมีกิจ กรรมเสริมหลักสูตรในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาเด็ กปฐมวั ย ให มี
คุณธรรม จริยธรรม ดวยความสําคัญดังกลาวโรงเรียนจึงตองมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเด็กปฐมวัยใหมี
ความพรอม
สภาพการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทย
ปจจุบัน ปญหาคอรรัปชั่นถือไดวาเปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกรวมทัง่ ประเทศไทย
ซึ่งเปนที่ทราบกันทั่วไปวาสปญหาการทุจริตเปนปญหาสําคัญลําดับตนๆที่สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ
เปนอยางมากกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไปแลว
จุดมุงหมายของการบูรณาการ
1. เพื่ อให เ ด็ กปฐมวั ย มี ความรู ความเขาใจเกี่ย วกับ การแยกแยะระหวางผลประโยชนสว นตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม
2. เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต
3. เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG /จิตพอเพียงตอตานการทุจริต
4. เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม
5. เพื่อใหเด็กปฐมวัยสามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได
6. เพื่อใหเด็กปฐมวัยปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ
7. เพื่อใหเด็กปฐมวัยปฏิบัติตนเปนที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต
8. เพื่อใหเด็กปฐมวัยปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม
9. เพื่อใหเด็กปฐมวัยตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและปองกันการทุจริต

กิจกรรมการเรียนรู
โครงสรางรายวิชา ระดับปฐมวัย
ลําดับที่
หนวยการเรียนรู
1.
การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม

เรื่อง
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ของเลน
- การรับประทานอาหาร
- การเขาแถว
- การเก็บของใชสวนตัว
- ทำงานที่ไดรับมอบหมาย
- การแบงปน
- การแตงกาย
- การทำกิจวัตรประจำวัน (การใชน
ไฟฟา กระดาษ การทิ้งขยะ)
2.
ความละอายและความไมทนตอการ ทุจริต
- ของเลน
- การรับประทานอาหาร
- การเขาแถว
- การเก็บของใชสวนตัว
- ทำงานที่ไดรับมอบหมาย
- การแบงปน
- การแตงกาย
- การทำกิจวัตรประจำวัน
3.
STRONG / จิตพอเพียงตอตานการ ทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปรงใส
- ความตื่นรู / ความรู
- ตานทุจริต
- มุงไปขางหนา
- ความเอื้ออาทร
- การรับประทานอาหาร
- การชวยเหลือเพื่อน
- การใชกระดาษ
4.
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
- ความรับผิดชอบตอตนเอง
- ความรับผิดชอบตอผูอื่น
- การตรงตอเวลา
- การทำความสะอาดหองเรียน
- การชวยเหลือตนเอง
รวม
* หมายเหตุ การจัดประสบการณแตละกิจกรรมจะใชเวลาประมาณ 20 นาที

รวมชั่วโมง
14

12

9

5

40

หนวยที่ 1
การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวม
แผนการจัดประสบการณ
หนวยที่ 1 ชื่อหนวย การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
ชัน้ ปฐมวัย แผนการจัดประสบการณที่ 1 เรื่อง การคิดแยกแยะ (1)
เวลา 1 ชั่วโมง
๑. ผลการเรียนรู
๑.๑ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได
๒. จุดประสงคการเรียนรู
๒.๑ เด็กสามารถบอกความหมายของ ของใชสวนตนและของใชสวนรวมได
๒.๒ เด็กสามารถคิดแยกแยะระหวางของใชสวนตนและของใชสวนรวมได
๓. สาระการเรียนรู
3.1 ความรู
ของใชสวนตัว คือ ของใชที่มีเจาของเฉพาะ แตสวนของใชสวนรวม ไดแก ของใชที่ทุกคนเปน
เจาของรวมกัน ทุกคนมีสิทธิ์ใช ทุกคนตองชวยกันรักษา
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
1) ความสามารถในการสื่อสาร (สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ)
๒)ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลโดยอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ
หรือ การกระทำดวยตนเอง
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค / คานิยม
๑) การปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
๒) การมีวินัยในตนเอง
4. การจัดประสบการณ
4.1 ขั้นตอนการจัดประสบการณ
๑) เด็กและครูรวมกันรองเพลง “ของใช” และสนทนารวมกันเกี่ยวกับของใชสวนตัวและสวนรวม
๒) ใหเด็กสำรวจสิ่งของเครื่องใชที่เปนของใชสวนตัวและของใชสวนรวม ภายในและภายนอก
หองเรียน
๓) ใหเด็กวาดภาพจากการสำรวจ จำนวน 2 ภาพ ไดแก ภาพของใชสวนตัวและภาพของใช
สวนรวม
๔) ขออาสาสมัครเด็กออกมานำเสนอภาพวาดจากการสำรวจ โดยใหเด็กบอกวา สิ่งที่วาด อะไรคือ
ของใชสวนตัวและอะไรคือของใชสวนรวม
๕) เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของของใชสวนตัว กับของใชสวนรวม โดยครูใช
คำถาม
๕.1 เด็กคิดวา ของใชสวนตัวกับของใชสวนรวม มันเหมือนกันหรือไม อยางไร (ของสวนตัว
คือ ของที่มีเจาของเฉพาะ แตสวนของที่เปนสวนรวม ไดแก ของที่ทุกคนเปนเจาของรวมกัน ทุกคนมีสิทธิ์ใช
ทุกคนตองชวยกันรักษา)

๖) เด็กและครูรวมกันอภิปรายสรุป ถึงความแตกตางระหวางของใชสวนตัวกับของใชสวนรวม
4.2 สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
๑) เพลง “ของใช”
๒) ของใชสวนตัวและของใชสวนรวม
๓) กระดาษ / ดินสอ / สี
๕. การประเมินผลการเรียนรู
5.1 วิธีการประเมิน
- สังเกตการตอบคำถามของเด็d
๕.๒ เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบสังเกตการตอบคำถามของเด็ก
5.3 เกณฑการประเมิน
- เด็กผานการประเมิน ระดับ 2 ขึ้นไปถือวาผาน
๖. บันทึกหลังการจัดประสบการณ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................
(.................................................)
ครูผูสอน
7. ภาคผนวก

เพลงของใช

(ฐะปะนีย นาครทรรพ)

ฉันมีชามขาวใบใหญ
ชอนซอมใหมใหม ถวยแกวก็มี
ตั้งไวบนโตะตัวนี้ แลวนั่งเกาอี้
กินขาวไดเลย
-----------------------------------------------------------------

แบบสังเกตการตอบคำถามของเด็ก
หนวยที่ 1 ชือ่ หนวย การคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
แผนการจัดประสบการณที่ 1 เรื่อง การคิดแยกแยะ (๑)
วันที.่ ............เดือน...........................................พ.ศ. ...........................
คำชี้แจง : ใหผูประเมินทำเครื่องหมาย  ในชองระดับคุณภาพของเด็กในแตละประเด็นที่ประเมิน

ที่

ชื่อ-สกุล

บอกความหมายของ ของใช คิดแยกแยะระหวางของใช
สวนตนและของใชสวนรวม สวนตนและของใชสวนรวม
ได
ได
3
2
1
3
2
1

รวม
เฉลี่ย
ลงชื่อ......................................................
(......................................................)
ผูประเมิน

บอกความหมายของ ของใชสวนตนและของใชสวนรวมได
ระดับ 3 : บอกความหมายของ ของใชสวนตนและของใชสวนรวมไดดวยตนเอง
ระดับ 2 : บอกความหมายของ ของใชสวนตนและของใชสวนรวมไดเมื่อมีผูชี้แนะ
ระดับ 1 : ไมสามารถบอกความหมายของ ของใชสวนตนและของใชสวนรวมได
คิดแยกแยะระหวางของใชสวนตนและของใชสวนรวมได
ระดับ 3 : สามารถคิดแยกแยะระหวางของใชสวนตนและของใชสวนรวมไดดวยตนเอง
ระดับ 2 : สามารถคิดแยกแยะระหวางของใชสวนตนและของใชสวนรวมไดเมื่อมีผูชี้แนะ
ระดับ 1 : ไมสามารถคิดแยกแยะระหวางของใชสวนตนและของใชสวนรวมได

หนวยที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
แผนการจัดประสบการณ
หนวยที่ 2 ชื่อหนวย ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
แผนการจัดประสบการณที่ 1 เรื่อง ของเลน
เวลา 1 ชั่วโมง

ชัน้ ปฐมวัย

๑. ผลการเรียนรู
1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต
1.2 ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ
๒. จุดประสงคการเรียนรู เด็กสามารถ
2.1 บอกความหมายของความละอายและความไมทนตอการทุจริตได
2.2 บอกวิธีการปฏิบัติตนในการเลนของเลนได
๓. สาระการเรียนรู
3.1 ความรู ความละอายเปนความรูสึก เกรงกลัวตอสิ่งที่ไมดี ไมถูกตอง ไมเหมาะสม เพราะเห็น
ถึงโทษหรือ ผลกระทบที่จะไดรับจากการกระทำนั้น จึงไมกลาที่จะกระทำ ทำใหตนเองไมหลงทำในสิ่งที่ผิด
ไมทน หมายถึง ไมอดกลั้น ไมอดทน ไมยอม
ของเลน คือ สิ่งของใด ๆ ที่สามารถนํามาใชเลนได ของเลนทำจากวัสดุชนิดที่แตกตางกัน เพื่อให
เหมาะ กับอายุของผูเลน
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑. ความสามารถในการสื่อสาร (สนทนาโตตอบและบอกความหมายใหผูอื่นฟงได)
๒. ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลโดยอธิบายสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณหรือการก
ระทำดวยตนเอง
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค / คานิยม
- เด็กหยิบ เก็บของเลน ของใชอยางเปนระเบียบเรียบรอย มีวินัยในตนเอง
4. การจัดประสบการณ
9.1 ขั้นตอนการจัดประสบการณ
1. ครูใหเด็กดูภาพของเลน และรวมสนทนากับเด็กโดยใชคำถาม
• ภาพที่ครูนำมาใหเด็กดูเปนภาพอะไร (ของเลน)
๒. ครูใหเด็กดูภาพเด็กแยงของเลนกัน และรวมสนทนากับเด็กโดยใชคำถาม
• ภาพที่ครูนำมาใหเด็กดูเปนภาพอะไร (ภาพเด็กแยงของเลนกัน)
• ถาเด็กพบเห็นนองที่กำลังแยงของเลนเพื่อน เด็กจะทำอยางไร (จะเขาไปตักเตือนนอง
วาการแยงของ ของผูอื่นนั้นมันเปนพฤติกรรมที่ไมถูกตอง)
• ถาในหองเด็กมีของเลนเพียงชิ้นเดียว เพื่อนๆ กำลังเลนอยูแตเด็กก็อยากเลน
ของเลนนั้นดวย เด็กจะ ทำอยางไร เพราะเหตุใดจึงทำเชนนั้น(จะรอใหเพื่อน
เลนใหเสร็จกอนแลวคอยเลน เพราะการไปแยงของของ ผูอื่นนั้นเปนสิ่งที่ไมถูกตอง)
๓. เด็กและครูรวมกันสนทนาถึงเรื่องความละอายและความไมทนตอการแยงของเลนผูอื่น
๔. เด็กและครูรวมกันสรุป เกี่ยวกับการเลนของเลน

9.2 สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
- ภาพของเลน
- ภาพเด็กแยงของเลนกัน
10. การประเมินผลการเรียนรู
10.1
วิธีการประเมิน
- สังเกตการรวมกิจกรรม สนทนา ตอบคำถาม
10.2
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบสังเกตการตอบคำถามการเก็บของเลนของใช
5.3 เกณฑการตัดสิน
- เด็กผานการประเมิน ระดับ 2 ขึ้นไปถือวาผาน
6. บันทึกหลังการจัดประสบการณ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................
(.................................................)
ครูผูสอน

7. ภาคผนวก
ภาพของเลน

ภาพของเลน

แบบสังเกตการตอบคําถาม
หนวยที่ 2 ชื่อหนวย ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
แผนการจัดประสบการณที่ 1 เรื่อง ของเลน (๑) วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ................
คำชีแ้ จง : ใหผูประเมินทำเครื่องหมาย  ในชองระดับคุณภาพของ ในแตละประเด็นที่ประเมิน

ชื่อ-สกุล

ที่

บอกความหมายของความละอายและความ
ไมทนตอ การทุจริตได
3

เกณฑการประเมิน

2

1

ลงชื่อ.....................................................
(..................................................)
ผูประเมิน

3 = บอกความหมายของความละอายและความไมทนตอการทุจริตไดดวยตนเอง
2 = บอกความหมายของความละอายและความไมทนตอการทุจริตไดโดยมีผูชี้แนะ
1 = ไมสามารถบอกความหมายของความละอายและความไมทนตอการทุจริตได

หนวยที่ 3 STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต
แผนการจัดประสบการณ
หนวยที่ 3 ชื่อหนวย STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต
แผนการจัดประสบการณที่ 1
เรื่อง ความพอเพียง

ชั้นปฐมวัย
เวลา 1 ชั่วโมง

1. ผลการเรียนรู
ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต
2. จุดประสงคการเรียนรู เด็กสามารถ
บอกความหมายของการพอเพียงได
3. สาระการเรียนรู
3.1 ความรู ความพอเพียง คือ ความพอประมาณและความมีเหตุผลและภูมิคุมกัน ไดรูถึงคุณลักษณะ
ที่สำคัญของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 3 หวง 2 เงื่อนไข ๔ มิติ
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑. ความสามารถในการสื่อสาร (สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ)
๒. ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลโดยอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณหรือการ
กระทำดวยตนเอง
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค / คานิยม
1. ใชสิ่งของอยางประหยัดและพอเพียงดวยตนเอง
4. การจัดประสบการณ
4.1 ขั้นตอนการจัดประสบการณ
๑. เด็กและครูรวมกันรองเพลง “พอเพียง”
๒. เด็กเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลง “พอเพียง” อยางอิสระ
๓. ครูและเด็กเลาประสบการณที่เคยไดยิน เรื่องการใชชีวิตพอเพียง
๔. เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมาย และแนวปฏิบัติอยางพอเพียง เชน การเก็บออม
การดื่มนมใหหมด การใชขออยางประหยัด
๕. เด็กและครูรวมกันสรุป ความหมายของการพอเพียง หมายถึงการรูจักประมาณ การทำ
อะไรไมมาก เกินไป ไมนอย เกินไป อยู บนทางสายกลาง
4.2 สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
๑) เพลง “พอเพียง”
๒) สิ่งของตาง ๆ ในหองเรียนทีใ่ ชสวนรวม เชน ดินสอสี กรรไกร เปนตน
5. การประเมินผลการเรียนรู
5.1 วิธีการประเมิน
สังเกตการตอบค าถามของเด็ก
5.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
แบบสังเกตการตอบคำถามของเด็ก
5.3 เกณฑการประเมิน
- เด็กผานการประเมินระดับ 2 ขึ้นไป ถือวาผาน

6. บันทึกหลังการจัดประสบการณ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................
(.................................................)
ครูผูสอน
7. ภาคผนวก
เพลงพอเพียง
พออยู พอกิน พอใช พอใจ เด็กๆไทย จงจำใหมั่น
อดทน อดออม อดกลั่น (ซ) เธอและฉัน มีความพอเพียง

แบบสังเกตการตอบคำถามของเด็ก
หนวยที่ 3 ชื่อหนวย STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต
แผนการจัดประสบการณที่ 1 เรื่อง ความพอเพียง
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ............................
คำชี้แจง: ใหผูประเมินทำเครื่องหมาย  ในชองระดับคุณภาพของเด็กในแตละประเด็นที่ประเมิน

ที่

ชื่อ-สกุล

บอกถึงความพอเพียง
3

2

1

ลงชื่อ.....................................................
(..................................................)
ผูประเมิน
เกณฑการประเมิน ความพอเพียง
ระดับ 3 : บอกถึงพอเพียงไดดวยตนเอง
ระดับ 2 : บอกถึงพอเพียงไดเมื่อมีผูชี้แนะ
ระดับ 1 : ไมสามารถบอกถึง ความพอเพียง

หนวยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
แผนการจัดประสบการณ
หนวยที่ ๔ ชื่อหนวย พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม ชั้นปฐมวัย แผนการจัดประสบการณที่ 1
เรื่อง ความรับผิดชอบตอตนเอง เวลา ๑ ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู
๑. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม
๒. ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม
2. จุดประสงคการเรียนรู
๑. เด็กสามารถบอกพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอตนเอง
๒. เด็กประพฤติและปฏิบัติตนเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเอง
3. สาระการเรียนรู
3.1 ความรู ความรับผิดชอบตอตนเอง คือ การรับรูฐานะและบทบาทของตนที่เปนสวนหนึ่งของ
สังคม จะตอง ดำรงตนใหอยูในฐานะที่ชวยเหลือตัวเองได รูวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ยอมรับผลการกระทำของ
ตนเองที่เปนผลดี และไมดีโดยไมทำใหผูอื่นเดือดรอน
3.2 ทักษะ / กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
1. เด็กปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
2. เด็กสามารถชวยเหลือตัวเองไดไมทำใหสรางความเดือดรอนใหคนอื่น
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค / คานิยม
๑. เด็กปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมไมทำใหผูอื่นเดือดรอน
๒. เด็กรูหนาที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง
4. กิจกรรมการเรียนรู / การจัดประสบการณ
4.1 ขั้นตอนการเรียนรู / ขั้นตอนการจัดประสบการณ
1. ครูใหเด็กทองค าคลองจองพรอมกับทำทาทาง “เจาโตงตื่นเชา”
2. คุณสนทนาซักถามเด็กวารูจัก ไกโตง หรือไม - เจาโตงทำหนาที่อะไร (ขัน) เวลาไหน
(ทุกเชา) การที่เจาโตงขันตรงเวลาทุกๆเชา แสดงวาเจาโตงมีพฤติกรรมอยางไร
(มีความรับผิดชอบ รูจักหนาที่)
3. ใหเด็กลองทำเสียงไกขันพรอมแสดงทาทาง
4. ครูแจกกระดาษใหเด็กวาดรูปเจาโตงและระบายสีโดยใชอุปกรณของสวนรวม
๕. ครูสังเกตเด็กขณะทำงานและเมื่อหมดเวลา/ทำเสร็จ (ครูสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ)
๖. เด็กชวยกันเก็บอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ เขาที่ (ครูสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ)
๗. เด็กและครูรวมกันสรุป ถึงหนาที่ ความรับผิดชอบตอตนเอง
4.2 สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู
1. คำคลองจอง “เจาโตงตื่นเชา
2. สิ่งของตาง ๆ ในหองเรียนที่ใชสวนรวม เชน ดินสอ สี กระดาษ เปนตน
๕. การประเมินผลการเรียนรู
5.1 วิธีการประเมิน
๑) สังเกตการตอบคำถามของเด็ก

๒) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบตอตนเองของเด็ก
5.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
๑) แบบสังเกตการตอบคำถามของเด็ก
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบตอตนเองของเด็ก
5.2 เกณฑการประเมิน เด็กผานการประเมินระดับ 2 ขึ้นไปถือวาผาน
6. บันทึกหลังการจัดประสบการณ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................
(.................................................)
ครูผูสอน
7. ภาคผนวก
คำคลองจอง “เจาโตงตื่นเชา”
ไกเอยไกโตง โกงคอขันคู
ตื่นแตเชาตรู รูหนาที่ตน
ตะวันตื่นเชา เจาโตงฝกฝน
รูอดรูทน
โกงคอขันเตือน
บอกเชาวันใหม ไมโกหกเพื่อน
ไมเคยแชเชือน เตือนตะวันมา
เอกอีเอกเอก เมฆลอยเต็มฟา
แสงแดดฉายจา หยุดขันเถิดเอย
(*ซอี กรอบ)

แบบสังเกตการตอบคําถามของเด็ก
หนวยที่ ๔ ชื่อหนวย พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
แผนการจัดประสบการณที่ 1 เรื่อง ความรับผิดชอบตอตนเอง
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ............................
คำชี้แจง: ใหผูประเมินทำเครื่องหมาย  ในชองระดับคุณภาพของเด็กในแตละประเด็นที่ประเมิน

ที่

ชื่อ-สกุล

เด็กสามารถบอกพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบตอตนเอง
3
2
1

ลงชื่อ.....................................................
(..................................................)
ผูประเมิน
เกณฑการประเมิน
ระดับ 3: เด็กสามารถบอกพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอตนเองไดดวยตนเอง
ระดับ 2 : เด็กสามารถบอกพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอตนเองไดโดยมีผูชี้แนะ
ระดับ 1 : ไมสามารถบอกพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอตนเอง

