หน่วยที่ ๓

STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นโดยใช้
หลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ
๒.๑ สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นโดยใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ได้
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) STRONG MODEL: จิตพอเพียงต้านทุจริต
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๑.๑ อ่าน ฟัง พูด เขียน
๒) ความสามารถในการคิด
๑.๑ วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม
๑) อยู่อย่างพอเพียง
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑) ให้นักเรียนศึกษา STRONG MODEL: จิตพอเพียงต้านทุจริต ครูอธิบายเพิ่มเติม
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๒) ให้นักเรียนชม วีดิทัศน์ เรื่อง “พอเท่ากับดี” “ความเสียสละ” “เลือก” จาก ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากนัน้ ให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ ตามความเหมาะสม
แล้วช่วยกันอภิปราย ว่าการสร้างภาพยนตร์สั้นนี้ใช้หลัก STRONG MODEL: จิตพอเพียงต้านทุจริต
อย่างไรในการสร้าง ให้นักเรียนถอดบทจากภาพยนตร์ตัวอย่าง
๓) ครูอธิบายให้ข้อเสนอแนะ
		 ชั่วโมงที่ ๒
๑) ให้นักเรียนน�ำเสนอบทถอดภาพยนตร์สั้นที่ศึกษาว่าตรงกับหลัก STRONG MODEL:
จิตพอเพียงต้านทุจริต อย่างไร เพื่อท�ำความเข้าใจในการเขียนบทของตนเองต่อไป
๒) ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จากการถอดบทภาพยนตร์สั้นที่น�ำเสนอ
๓) ครูมอบหมายให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ ไปเขียนบทและสร้างสรรค์ภาพยนตร์สนั้ โดยใช้หลัก
STRONG MODEL: จิตพอเพียงต้านทุจริต ทัง้ เนือ้ หาสาระและกระบวนการผลิต ความยาวไม่เกิน ๓ นาที
ชั่วโมงที่ ๓-๔
๑) ให้แต่ละกลุ่มน�ำเสนอบทภาพยนตร์สั้นโดยใช้หลัก STRONG MODEL: จิตพอเพียง
ต้านทุจริต
๒) ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายปรับปรุงแก้ไขบทและกระบวนการผลิตภาพยนตร์สนั้
โดยใช้หลัก STRONG MODEL: จิตพอเพียงต้านทุจริต กลุ่มใดที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้วให้น�ำไป
สร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นโดยใช้หลัก STRONG MODEL: จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อน�ำมาเสนอให้
เพื่อนๆและครูชมในชั่วโมงต่อไป
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) วีดิทัศน์ จากแหล่งสื่อ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
๒) ใบความรู้เรื่อง STRONG MODEL: จิตพอเพียงต้านทุจริต
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) ตรวจใบกิจกรรมกลุ่ม
๒) ตรวจบทภาพยนตร์ (ตามดุลพินิจของครูผู้สอน)
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบสังเกต
๒) แบบประเมินภาพยนตร์สั้น (ตามดุลพินิจของครูผู้สอน)
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
๑) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(...............................................)
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๗. ภาคผนวก

ใบความรู้
เรื่อง STRONG MODEL: จิตพอเพียงต้านทุจริต

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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แบบประเมินการให้คะแนน
ใบกิจกรรมกลุ่ม
ค�ำชี้แจง ให้ครูผู้สอนท�ำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มที่

สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบ ตรงประเด็น

การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ความสัมพันธ์

มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียน

๔

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

รวม

๑

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน
(………………………….………………)
............../................./.................

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
๑. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบตรงประเด็น

ค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

สามารถสรุปความรู้ได้
สามารถสรุปความรู้ได้
สรุปความรู้ไม่ครบ
ครบและตรงประเด็นและ ครบ ตรงประเด็นและมี ทุกประเด็น
ถูกต้องทุกหัวข้อ
ความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

สรุปความรู้ไม่ถูกต้อง

๒. การเชื่อมโยงความรู้ได้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้
ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ได้ถูกต้องตามล�ำดับความ ได้ และล�ำดับความ
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์ได้ค่อนข้างครบ

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล�ำดับความสัมพันธ์
ได้บ้าง

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ แต่ไม่เป็นไปตามล�ำดับ
ความสัมพันธ์

๓. มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียนผังความคิด

สามารถเขียนได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็นบางส่วน

สามารถเขียนได้ แต่ขาด
รูปแบบและความสวยงาม

สามารถเขียนได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้องและ
สวยงาม

สามารถเขียนได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
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คะแนน

คุณภาพ

๑๐ - ๑๒
๗-๙
๔-๖
๑-๓

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง)
ค�ำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ลงในช่อง ที่ตรงกับระดับคะแนน
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วางแผนการเรียน การท�ำงาน
และการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
บนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท�ำให้ผู้อื่น
เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระท�ำผิดพลาด

ปฏิบัติตนและตัดสินใจ
ด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล

ชื่อ - สกุล

ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี

ที่

ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ
เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุ้มค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลา
อย่างเหมาะสม

รายการประเมิน

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๔  คะแนน    =  ดีมาก
๓  คะแนน    =  ดี
๒  คะแนน    =  ปานกลาง
๑  คะแนน    =  ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๕ - ๒๔ คะแนน  เท่ากับ  ดีมาก
๑๓ - ๑๔ คะแนน  เท่ากับ  ดี
๗ - ๑๒ คะแนน  เท่ากับ  พอใช้
๑ - ๖ คะแนน  เท่ากับ  ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(...........................................)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง วิเคราะห์ภาพยนตร์สั้นโดยใช้
หลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ
๒.๑ วิเคราะห์ภาพยนตร์สั้นโดยใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ได้
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) STRONG MODEL: จิตพอเพียงต้านทุจริต
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
- อ่าน ฟัง พูด เขียน
๒) ความสามารถในการคิด
- วิเคราะห์ สรุป
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
- ซื่อสัตย์ สุจริต
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑) จากการทีน่ กั เรียนสามารถวิเคราะห์ภาพยนตร์สนั้ จากสือ่ ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ในการสร้าง
ภาพยนตร์สนั้ ได้อย่างไรนัน้ ต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ภาพยนตร์สนั้ ทีน่ กั เรียนแต่ละกลุม่ เป็นผูส้ ร้างสรรค์
ผลงานของนักเรียนโดยใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ในการผลิต ทั้งบทและกระบวนการ
ในการผลิต
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๒) ครูอธิบายขั้นตอนในการน�ำเสนอ
๓) นักเรียนกลุ่มใดที่มีความพร้อมออกมาน�ำเสนอได้ตามล�ำดับ โดยส่งบทที่ครูก่อนน�ำเสนอ
เพื่อใช้ประกอบการชมภาพยนตร์
ชั่วโมงที่ ๓-๔
๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอภาพยนตร์สั้นโดยใช้หลัก หลัก STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ในการผลิต
๒) ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปร่วมกัน ให้ค�ำติ ชม
๓) น�ำผลงานนักเรียนที่ดีเด่นส่งประกวดในระดับต่อๆ ไป
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) STRONG MODEL: จิตพอเพียงต้านทุจริต
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) ตรวจภาพยนตร์
๒) สังเกตพฤติกรรม
๔.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบประเมิน
๒) แบบสังเกต
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
๑) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป
๖. บันทึกหลังสอน
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(...............................................)
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๗. ภาคผนวก

แบบประเมินการให้คะแนน

ใบกิจกรรมกลุ่ม(ตามดุลพินิจของครูผู้สอน)
ค�ำชี้แจง ให้ครูผู้สอนท�ำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มที่

สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบ ตรงประเด็น

การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ความสัมพันธ์

มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียน

๔

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

รวม

๑

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน
(………………………….………………)
............../................./.................

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
๑. สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบตรงประเด็น

ค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

สามารถสรุปความรู้ได้
สามารถสรุปความรู้ได้
สรุปความรู้ไม่ครบ
ครบและตรงประเด็นและ ครบ ตรงประเด็นและมี ทุกประเด็น
ถูกต้องทุกหัวข้อ
ความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

สรุปความรู้ไม่ถูกต้อง

๒. การเชื่อมโยงความรู้ได้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้
ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ได้ถูกต้องตามล�ำดับความ ได้ และล�ำดับความ
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์ได้ค่อนข้างครบ

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และล�ำดับความสัมพันธ์
ได้บ้าง

สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ แต่ไม่เป็นไปตามล�ำดับ
ความสัมพันธ์

๓. มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียนผังความคิด

สามารถเขียนได้ และมี
ข้อบกพร่องเป็นบางส่วน

สามารถเขียนได้ แต่ขาด
รูปแบบและความสวยงาม

สามารถเขียนได้ใน
รูปแบบที่ถูกต้องและ
สวยงาม

สามารถเขียนได้ถูกต้อง
และมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
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คะแนน

คุณภาพ

๑๐ - ๑๒
๗-๙
๔-๖
๑-๓

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ความซื่อสัตย์)
ค�ำชี้แจง :

ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

ที่

ชื่อ - สกุล

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง

๔

เกณฑ์การให้คะแนน
๔  คะแนน    =  ดีมาก
๓  คะแนน    =  ดี
๒  คะแนน    =  ปานกลาง
๑  คะแนน    =  ปรับปรุง

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
ละอาย และเกรงกลัว
ที่จะท�ำความผิด ท�ำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
และครู

๓

๒

๑

๔

๓

๒

๑

ปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง

๔

๓

๒

๑

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๐ - ๑๒ คะแนน  เท่ากับ  ดีมาก
๗ - ๙ คะแนน  เท่ากับ  ดี
๔ - ๖ คะแนน  เท่ากับ  พอใช้
๑ - ๓ คะแนน  เท่ากับ  ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(...........................................)
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