
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืน ๆ                                           
เรื่อง  ชาดก 
วิชา ส 11101 ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 1                      ปีการศึกษา 2563 เวลา  ๒ ชั่วโมง 
                                   ผู้สอน นางสาวพิมปไพ จิ๋วแพ 
................................................................................................................................................................... 

1. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การศึกษาวัณณุปถชาดก และสุวรรณสามชาดกทำให้เห็นแบบอย่างการดำเนินชีวิต และได้ข้อคิดสำคัญ
ที่จะนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวช้ีวัด      

  ส ๑.๑    ป.1/2ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่อง
เล่า และศาสนิกชน    ตัวอย่างตามที่กำหนด 

 2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้  
1) บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากวัณณุปถชาดก และสุวรรณสามชาดกได้ 
2) บอกข้อคิดจากวัณณุปถชาดก และสุวรรณสามชาดกและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ชาดก 

  - วัณณุปถชาดก 
  - สุวัณณสามชาดก 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 2) ทักษะการแปลความ  
  3) ทักษะการตีความ  4) ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
 
 



5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย    
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) 
 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิก่อนเรียนทุกชั่วโมง 
 

ชั่วโมงที่ 1 

     ขั้นที่ ๑    กระตุ้นความสนใจ   

สื่อการเรียนรู้   :   เอกสารประกอบการสอน   คำถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนเคยได้ยินเรื่องเล่าจาก
นิทานชาดก หรือไม่ จงอธิบาย 
 (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน 
โดยให้อยู่ใน ดุลยพินิจของ
ครูผู้สอน) 

1.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
2.  ครูนำนิทานเรื่อง สัมโมทมานชาดกมาเล่าให้นักเรียนฟัง 

แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึง
ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ 

3.  ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า นิทานที่ครูเล่าให้
นักเรียนฟังนั้นเรียกว่า นิทานชาดก ซึ่งในนิทานเรื่อง
ดังกล่าวมีข้อคิดคือ โทษของการแตกความสามัคคี 

 

 

ขั้นที่ 2  สำรวจค้นหา   

สื่อการเรียนรู้   :    หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.1  คำถามกระตุ้นความคิด 

 ข้อคิดที่นักเรียนได้จากเรื่อง
ชาดกคืออะไร 
 (พิจารณาตามคำตอบของ
นักเรียน โดยให้อยู่ใน ดุลยพินิจ
ของครูผู้สอน) 

1.  ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
1) จับคู่กันเป็น  2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้ 
เรื่อง ชาดก จากหนังสือเรียน      ตามประเด็นที่
กำหนด ดังนี้ 
- คู่ท่ี 1 ศึกษาความรู้เรื่อง วัณณุปถชาดก (ความ

เพียรกลางทะเลทราย) 
- คู่ท่ี 2 ศึกษาความรู้เรื่อง สุวรรณสามชาดก 

(สุวรรณสามยอดกตัญญู) 
2.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้ 
สื่อการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 2.1  คำถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนสามารถนำคติธรรมใน1.  สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอธิบายประเด็นสำคัญ
และข้อคิดที่ได้  จากการศึกษา แล้วผลัดกันซักถาม

 



จนมีความเข้าใจตรงกัน 
2.  สมาชิกแต่ละกลุ่มนำความรู้ที่ได้มาทำใบงานที่ 2.1 

เรื่อง ข้อคิดและแบบอย่างท่ีดี เสร็จแล้วตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

3.  ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ออกมานำเสนอ
คำตอบในใบงานที่ 2.1  
ที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 

4.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

เรื่องวัณณุปถชาดก ในด้านใด
ไปเป็นแบบอย่าง 
 (ความเพียรพยายาม จะทำให้
ประสบ ความสำเร็จ) 

 
 

ชั่วโมงที่ 2 

ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ   

สื่อการเรียนรู้   :    ใบงานที่ 2.2  คำถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนสามารถนำข้อคิดที่ได้จาก
การ                  ศึกษาชาดกใน
เรื่องใดไปปฏิบัติได้บ้าง  
(พิจารณาตามคำตอบของ
นักเรียน โดยให้อยู่ใน ดุลยพินิจ
ของครูผู้สอน) 

1.  นักเรียนนำข้อมูลความรู้ที่ได้มาเป็นพื้นฐานในการ
ทำใบงานที่ 2.2 เรื่อง นิทานชาดก  

2.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

 

 

ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   — 

 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอผลงานจากใบงานที่ 
2.2 ที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
 

  

 
7. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 2.1  ใบงานที่ 2.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 2.2 ใบงานที่ 2.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 



สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการทำงาน  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 
  2) เอกสารประกอบการสอน 
  3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ข้อคิดและแบบอย่างท่ีดี 
  4) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง นิทานชาดก  
 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
   

เอกสารประกอบการสอน 
  

 
สัมโมทมานชาดก 

  ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดนิโคธาราม เมืองกบิลพัสดุ์ ทรงปรารภการทะเลาะกันของ
พระประยูรญาติได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า... 

     กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีฝูงนกกระจาบหลายพันตัวอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งมีนายพรานคนหนึ่งมี
อาชีพ  
จับนกกระจาบขายอยู่เป็นประจำ วันหนึ่งนกกระจาบจ่าฝูงได้แนะนำนกกระจาบทุกตัวว่า  
   “ท่านทั้งหลาย เมื่อถูกตาข่ายนายพรานครอบแล้ว ให้ท่านทุกตัวสอดหัวเข้าในตาข่ายตาหนึ่งๆ 
แล้วพากันบิน 

 ไปท่ีต้นไม้มีหนาม ทิ้งตาข่ายไว้แล้วบินหนีไปนะ” หมู่นกกระจาบพากันรับคำ ต่อมาอีกสองวัน ฝูงนก
กระจาบถูกตาข่ายนายพรานเข้าก็พากันทำเช่นนั้น นกทุกตัวสามารถหนีรอดไปได้ กว่านายพรานจะปลด
ตาข่ายออกจากหนามก็ค่ำมืดพอดี 

     อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่หากินอาหาร มีนกกระจาบตัวหนึ่ง บินลงพื้นที่หากินเหยียบถูกหัวนกกระจาบ
อีกตัวหนึ่งเข้า  
ตัวถูกเหยียบหัวโกรธจึงเป็นเหตุให้ทะเลาะกันลามไปทั้งฝูงว่า  
    “เห็นจะมีแต่ท่านเท่านั้นกระมัง ที่ยกตาข่ายข้ึนได้ ตัวอ่ืนไม่มีกำลังหรอกนะ” 

    ฝ่ายนกกระจาบจ่าฝูง เห็นพวกนกมัวแต่ทะเลาะกัน ก็คิดว่า  
    “ขึ้นชื่อว่า การทะเลาะกัน ย่อมไม่มีความปลอดภัย ความพินาศจะเกิดขึ้น”    



   จึงได้พาบริวารส่วนหนึ่งบินหนีไปอยู่ท่ีอ่ืน ฝ่ายนายพราน พอผ่านไปสองสามวัน ก็มาดัก
ตาข่ายอีก  

 พอฝูงนกกระจาบติดตาข่ายนายพรานในครั้งนี้อีก ต่างทะเลาะกันเกี่ยงกันบินขึ้น จึงถูกนายพรานรวบไป
เป็นอาหารและ 
ขายท้ังหมด นายพรานจึงกล่าวเป็นคาถาว่า  
      “นกกระจาบทั้งหลาย ร่าเริง บันเทิงใจ พาเอาตาข่ายไปได้ เม่ือใดพวกมันทะเลาะกัน เมื่อนั้น พวก
มันจักตกอยู่ใน   เงื้อมมือของเรา”  

 
     ที่มา :http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt112.php สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 

2555 

ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ข้อคิดและแบบอย่างท่ีดี 
 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง วัณณุปถชาดก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง สุวรรณสามชาดก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. นักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเรื่อง ชาดก มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...   

http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt112.php%20สืบค้นเมื่อวันที่%209%20ก.พ


 
 
 
 
 
 
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ข้อคิดและแบบอย่างท่ีดี 

 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
 

1. ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง วัณณุปถชาดก 

 การเป็นคนช่างสังเกต รู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆ รอบตัวตามความเป็นจริง จะทำให้ชีวิตประสบ
ความสำเร็จ   
 

2. ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง สุวรรณสามชาดก 
บุคคลจะประสบความสำเร็จและรอดพ้นจากทุกข์ภัยพิบัติต่างๆ ได้ ก็เพราะความเพียรพยายาม
  

 
3. นักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเรื่อง ชาดก มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร 

     (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิ 
 
 

 
 ข้อคิดจากเรื่องนี้มีอะไรบ้าง และข้อคิดที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน
อย่างไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
                                                   
 
    
 



ใบงานที่ 2.2  เรื่อง นิทานชาดก 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านนิทานชาดก แล้วตอบคำถามที่กำหนดให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 ข้อคิดจากเรื่องนี้มีอะไรบ้าง และข้อคิดที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน
อย่างไร 

  

                                     (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ครูผู้สอน 

               
 
 

กสุนาฬิชาดก 
   กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้ พระโพธสิตัวเ์กดิเป็นเทวดาอยู่ทีก่อหญา้คาในพระราชอุทยาน เป็นมติรกบัเทวราช   
ผูศ้กัดิ ์ใหญ่ตนหน่ึง ผูอ้าศยัทีต่น้ไมม้งคลของพระราชาอยู่ในพระราชอุทยานนัน้ดว้ย ครัง้นัน้ พระราชาประทบัอยู่
ในปราสาทเสาเดยีว เสาของปราสาทนัน้สัน่ไหวขึน้ พระองคจ์งึรบัสัง่ใหพ้วกช่างไม้หาไมแ้ก่นมาเปลีย่นเสา
ปราสาทใหม่ พวกช่างไมเ้สาะแสวงหาไมแ้ก่นในพระราชอุทยาน ตกลงกนัจะเอาตน้ไมม้งคลนัน้ท าเป็นเสา
ปราสาท จงึกราบทลูพระราชา พระองคจ์งึอนุญาตใหต้ดัได ้วนันัน้พวกนายช่างไดไ้ปท าพลกีรรมตน้ไมม้งคล   
และก าหนดตดัในวนัพรุ่งนี้ 
   ฝ่ายเทวราช พอทราบว่าตน้ไมท้ีอ่ยู่อาศยัจะถูกตดั ไม่เหน็ทีจ่ะไป จงึกอดคอลูกน้อยรอ้งไหอ้ยู่ หมู่รุกขเทวดา
ทราบเรื่องแลว้ กไ็ม่มใีครจะช่วยแกปั้ญหาได ้เทวดาพระโพธสิตัวท์ราบเรื่อง จงึพดูปลอบเทวราชผูส้หายนัน้ว่า  
“พรุ่งนี้เราจะไม่ใหต้ดัตน้ไมน้ัน้ พวกท่านคอยดเูราเถดิ” 
   ครัน้รุ่งขึน้ พอพวกช่างไมม้าถงึ ท่านกแ็ปลงตวัเป็นกิง้ก่าวิง่น าหน้าพวกช่างไมไ้ป มุดเขา้ทีโ่คนต้นไมม้งคลไป
โผล่ออกทางยอดไมน้อนผงกหวัอยู่ ท าประหนึ่งว่าตน้ไมน้ัน้เป็นโพรง 
   นายช่างไมเ้หน็เช่นนัน้แลว้ กเ็อามอืตบตน้ไมน้ัน้แลว้ต าหนิว่า “ตน้ไมน้ี้ มโีพรง ไรแ้ก่น เมื่อวานไม่ทนัไดต้รวจดู
ถว้นถี ่หลงท าพลกีรรมกนัเสยีแลว้” กพ็ากนัหนีกลบัไป 
   เทวราชพอเหน็วมิานของตนไม่ถูกท าลาย กย็กย่องพระโพธสิตัวท์่ามกลางหมู่รุกขเทวดา ดว้ยคาถาว่า 
   “บุคคลผูเ้สมอกนั ประเสรฐิกว่ากนัหรอืเลวกว่ากนั กค็วรคบกนัไว้ เพราะมติรเหล่านัน้ เมื่อความเสือ่มเกดิขึน้   
กพ็งึท าประโยชน์อนัอุดมใหไ้ด ้เหมอืนเราผูเ้ป็นเทวดาสถติอยู่ทีต่น้รุจากบัเทวดาผูส้ถติทีก่อหญา้คาคบกนั” 
 

ท่ีมา : http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt149.php สบืคน้เมื่อวนัที ่9 ก.พ. 2555 

http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt149.php%20สืบค้นเมื่อวันที่%209%20ก.พ


แบบประเมิน     การนำเสนอผลงาน 
 
คำชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลง

ในช่องท่ีตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการนำเสนอ    
5 วิธีการนำเสนอผลงาน    

                                                                                 
รวม 

 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                   ............../.................../................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให ้ 1 คะแนน 

 
 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ดี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง  

 
  
 



แบบสังเกตพฤติกรรม     การทำงานรายบุคคล 
ชื่อ                                                                                    ชั้น        
 
คำชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลง

ในช่องท่ีตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน    
3 การทำงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย    
4 ความมีน้ำใจ    
5 การตรงต่อเวลา    

                                                                                 
รวม 

 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                   ............../.................../................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ดี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 

                                  



แบบสังเกตพฤติกรรม   การทำงานกลุ่ม 
 
ชื่อกลุ่ม                      ชั้น     
 
คำชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลง

ในช่องท่ีตรงกับ ระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม    
2 ความร่วมมือกันทำงาน    
3 การแสดงความคิดเห็น    
4 การรับฟังความคิดเห็น    
5 ความมีน้ำใจช่วยเหลือกัน    

                                                                                 
รวม 

 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                   ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ดี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง  

                  
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

คำชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลง
ในช่องท่ีตรงกับ ระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1  ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้    

1.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม
หลักศาสนา 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น 

   

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกต้อง     

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว  
 มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติได้    
4.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม    
4.3 เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง    
4.4 ตั้งใจเรียน    

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ทำงาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

   

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งาน
สำเร็จ 

   

7. รักความเป็น
ไทย 

7.1  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

   

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย    
8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน    



8.2 รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียน 

   

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                                                     
............../.................../............... 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        บันทึกหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
สิ่งท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
แนวทางแก้ไข 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
                                                                      ลงช่ือ...................................................ผูส้อน 
                     (นางสาวพิมปไพ จิ๋วแพ) 
 
 


