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เวลา  2  ช่ัวโมง 
1. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 นักเรียนควรมีสวนรวมในการดูแลชุมชน เพ่ือสงผลใหเกิดความรักและความรูสึกเปนเจาของชุมชนรวมกัน  ดังนั้นเราจึง
ควรศึกษาแหลงขอมูลของชุมชน เพ่ือจะไดเลือกใชขอมูลไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  
 

2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงคการเรียนรู 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ง 3.1  ป.3/1  คนหาขอมูลอยางมีข้ันตอน และนําเสนอขอมูลในลกัษณะตางๆ   

2.2 จุดประสงคการเรียนรู 

1) จําแนกประเภทของขอมูลไดถูกตอง  
2) จําแนกแหลงขอมูลไดถูกตอง 
3) อธิบายลักษณะของแหลงขอมูลแตละประเภทได  

 

3. สาระการเรียนรู 
3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 - ข้ันตอนการคนหาขอมูลแหลงเรียนรูชุมชน ประกอบดวย การกําหนดหัวขอท่ีตองการคนหา การเลือก
แหลงขอมูล การเตรียมอุปกรณ การคนหาและรวบรวมขอมูล การพิจารณา การสรุปผล 

 3.2 สาระการเรียนรูทองถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษาและบูรณาการกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง) 
     

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการสํารวจคนหา   
  2) ทักษะการจําแนกประเภท   
 4.2 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
          ๑) ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

  ๒) ทักษะการอยูรวมกันในสังคม 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๕.1  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 
 ๕.๒  ซ่ือสัตยสุจริต    

๕.๓  มีวินัย   
๕.๔  ใฝเรียนรู   
๕.๕  อยูอยางพอเพียง   
๕.๖  มุงม่ันในการทํางาน  
๕.๗  รักความเปนไทย 
๕.๘  มีจิตสาธารณะ 
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6. กิจกรรมการเรียนรู 
 

 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรูแนววิถีพุทธบูรณาการรวมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข้ันท่ี 1  ข้ันสรางศรัทธา   

สื่อการเรียนรู   :   สถานท่ีจริงของแหลงเรียนรูชุมชน 

    1. ครู รวมกับ พระสงฆ ใหนักเรียนฝกสมาธิ (กอนเรียน)  
 2. ถามใหนักเรียนเกิดความตระหนักและศรัทธาตอการเรียนรูเรื่องราว
เก่ียวกับแหลงเรียนรูชุมชน  

 คําถามกระตุนความคิด 

๑. นักเรียนทราบหรือไมวา   สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบรรพชา
เปนสามเณรและทรงอุปสมบทเปน
พระภิกษุ ท่ีวัดเทวสังฆารามฯ 

   

ข้ันท่ี ๒  ข้ันสังเกต   

ส่ือการเรียนรู   :   สถานท่ีจริงของแหลงเรียนรูชุมชน 

1 ใหนักเรียนคิดทบทวน ถึงชื่อของ “โรงเรียน” และชื่อของ “วัด” ซ่ึงมี
คําวา วัดเทวสังฆาราม เหมือนกัน (คําถามขอ ๑. และ ขอ ๓.) 

2. ครูตั้งคําถามใหนักเรียนคิดเชื่อมโยงระหวางวัดเทวสังฆารามฯ กับ    
หอพระประวัติฯ และหอเทียนฐานฯ  (คําถามขอ ๒.) 

 คําถามกระตุนความคิด 

1. นักเรียนทราบหรือไมวา  ทําไมชื่อ
ของโรงเรียนและชื่อของวัด จึงมีคําวา
วัดเทวสังฆาราม เหมือนกัน 

2.  วัดเทวสังฆารามฯ กับ หอพระ
ประวัติฯและหอเทียนฐานฯ มี
ความสัมพันธกันอยางไร 

3. นักเรียนคิดวา แหลงขอมูลใด มี
ความนาเชื่อถือมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

ข้ันท่ี ๓  ข้ันสัมผัส   

ส่ือการเรียนรู   :   สถานท่ีจริงของแหลงเรียนรูชุมชน 

1. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5-6 คน รวมกันบําเพ็ญประโยชนดวย
การเปนหนูนอยจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมบริเวณแหลงเรียนรูชุมชน เพ่ือ
พัฒนาไปสูการมองแหลงเรียนรูชุมชนแบบองครวม  

๒. ครูตั้งคําถามเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีจิตอาสาและรูสึกมีสวนรวมใน
การเปนเจาของสถานท่ีสําคัญตางๆ และปลูกฝงคุณธรรมในตัวนักเรียน    
(คําถามขอ ๑. และ ขอ ๒.) 

 คําถามกระตุนความคิด 

๑. ในระหวางรวมกิจกรรมศึกษา
แหลงเรียนรูชุมชน  หากพบ เศษขยะ  
นักเรียนคิดวาควรทําอยางไร 

๒. หากพบกระเปาสตางคหรือของมี
คา ควรทําอยางไร 
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ข้ันท่ี ๔  ข้ันสํารวจ   
สื่อการเรียนรู   :   สถานท่ีจริงของแหลงเรียนรูชุมชน 
1 นักเรียนแตละกลุมรวมกันสํารวจขอมูลสถานท่ีสําคัญภายในแหลงเรียนรู
ชุมชน พรอมจดบันทึกชื่อสถานท่ีสําคัญตางๆ ท่ีพบเห็นอยางนอย 5 แหง 
( ใบงานท่ี ๕.๑ ) 

 คําถามกระตุนความคิด 

๑. ถานักเรียนไมทราบชื่อของสถานท่ี
สําคัญตางๆ ท่ีพบ  นักเรียนจะทํา
อยางไรเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและ
นาเชื่อถือ 

 
ข้ันท่ี ๕  ข้ันสืบคน 

  

สื่อการเรียนรู   :   ภายในหอพระประวัติฯ, เจาอาวาส ,พระ ,คนในชุมชน  
1 นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลท่ีไดสํารวจ  มาสืบคนขอมูลวาสถานท่ีสําคัญท่ี
บันทึกไวมีความสําคัญอยางไรหรือใชประโยชนในการทํากิจกรรมอะไร 
พรอมจดบันทึก ( ใบงานท่ี ๕.๒ ) 

 คําถามกระตุนความคิด 

๑. นักเรียนทราบถึงขอมูลเก่ียวกับ
สถานท่ีสําคัญท่ีบันทึกไวหรือไมวา    
มีความสําคัญอยางไรหรือใชประโยชน
ในการทํากิจกรรมอะไร 

 

 
ข้ันท่ี ๖  ข้ันส่ังสมปญญาและลงขอสรุป 

  

สื่อการเรียนรู   :   กระดาษชารท, สีไม และดินสอ  
1. ครูตั้งคําถามพรอมชี้แจงขอกําหนดใหนักเรียนฟง 
๒. นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจและสืบคนมาวาดเปน
แผนผังหรือแผนท่ีความคิด (Mind Map) “เสนทางคุณธรรม” เพ่ือสรุป   
องคความรูเก่ียวกับขอมูลและสถานท่ีสําคัญตางๆ ภายในแหลงเรียรูชุมชน    

 คําถามกระตุนความคิด/ขอกําหนด 

๑. นักเรียนสามารถวาด Mind Map 
ไดหรือไม  

๒. ถาไมไดก็ใหวาดเปนแผนท่ีการ
เดินทาง  โดยตองเปนเสนทางท่ีสรุป
เปนข้ันตอนการเดินทาง 

 
 
ข้ันท่ี ๗  ข้ันประเมินผลและประยุกตใช 

  

สื่อการเรียนรู   :   - 
1. ครใูหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอขอมูลแผนผังหรือแผนท่ีความคิด(Mind 
Map)   “เสนทางคุณธรรม” โดยครู นักเรียน และผูมีสวนรวม (บวร) ท่ีรับฟง
เปนผูรวมประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
๒. ครูถามนักเรียน  เพ่ือใหนักเรียนแสดงถึงแนวคิดการนําความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันได  (คําถามในขอ ๑.) 

 คําถามกระตุนความคิด 

๑. นักเรียนมาทําบุญท่ีวัดกับ
ผูปกครอง  แลวมีคนถามนักเรียนวา 
“หอพระประวัติฯ”และ “หอเทียน
ฐาน” ไปทางไหน นักเรียนจะบอก
หรืออธิบายวาอยางไร 
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7. การวัดและประเมินผล 
 

วิถีพุทธ + เศรษฐกจิพอเพียง เครื่องมือ เกณฑ 
ดานศีล (ความประพฤติ) แบบสังเกตพฤติกรรม 

- นักเรียนชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก
ชวงกิจกรรม หนูนอยจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดลอม (1 คะแนน) 
- นักเรียนใชอุปกรณอยางประหยดัและคุมคา เชน
การใชสีไมเปน ตน (1 คะแนน) 
- นักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืน ดวยความสามัคค ี 
(1 คะแนน) 
- นักเรียนมีความรับผดิชอบตอหนาท่ี (1 คะแนน) 
-นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลา         
ท่ีกําหนด (1 คะแนน) 
- นักเรียนไหวผูอ่ืน ท่ีพบเห็น  ดวยความออนนอม 
(๒ คะแนน) 

รอยละ ๗0 ผานเกณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานสมาธิ (จิตใจ) 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
- นักเรียนมีนํ้าใจ  แบงปนสิ่งของซึ่งกันและกัน   
(1 คะแนน) 
- นักเรียนมุงมัน  ตั้งใจทํางาน ไมเหมอลอย      
(1 คะแนน) 
- นักเรียนราเริง ยิ้มแยมแจมใส   (๒ คะแนน) 
- นักเรียนใหความเช่ือเหลือเพ่ือนรวมงานและผูอ่ืน
อยูเสมอ (1 คะแนน) 
- นักเรียนใชวาจาสุภาพในการติดตอสื่อสาร        
(1 คะแนน) 

ดานปญญา (ความรู  ความคดิ  การปฏิบัติ) แบบสังเกตพฤติกรรม 
- นักเรียนสามารถสํารวจขอมลู สบืคนขอมูล 
วิเคราะหขอมูล  อธิบายถึงขอมูลท่ีคนหามาได   
(๓ คะแนน) 
-  นักเรียนสามารถสรุปขอมูลออกเปนแผนผัง
ความคิดได (๓ คะแนน) 
- นักเรียนเห็นความสําคญัของแหลงเรียนรูชุมชน 
(1 คะแนน) 

8. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
 8.1 ส่ือการเรียนรู 
  1) ใบงาน ท่ี ๕.๑ เรื่อง หนูนอยหัวใจพุทธศาสนา (ชื่อสถานท่ีสําคัญในวัดฯ) 
  2) ใบงาน ท่ี ๕.๒ เรื่อง หนูนอยหัวใจพุทธศาสนา (ความสําคัญของสถานท่ีสําคัญในวัดฯ) 
  3) กระดาษชารท 
  4) ดินสอ และ สี (นักเรียน)  
 8.2 แหลงการเรียนรู 
  - แหลงเรียนรูชุมชน วัดเทวสังฆารามฯ,  หอพระประวัติฯ, หอเทียนฐาน 

พอประมาณ 

 
 

มีเหตุผล 

 
 

มีภูมิคุมกัน 

เง่ือนไขคุณธรรม 

เง่ือนไขความรู 
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 ใบงานท่ี ๕.1 เรื่อง หนูนอยหัวใจพุทธศาสนา  
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันรวบรวมขอมูลของชื่อสถานที่สําคัญในวัดฯ       
(จํานวน ๕ ชื่อ) พรอมทั้งระบุแหลงขอมูลและประเภทขอมูล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ช่ือกลุม............................................ 
สมาชิกในกลุม 

1. ช่ือ                                                                                                                                                                          
2. ชื่อ                                                                                                                                                                       
3. ชื่อ                                                                                                                                                                          
4. ชื่อ                                                                                                                                                                          
5. ชื่อ                                                         
6. ชื่อ                                                                                                                                                                          

 
ชื่อสถานท่ีสําคัญในวัดเทวสังฆาราม 

๑. ชื่อสถานท่ี                                                                                                                                                                         
     แหลงขอมูล                                                                             
     ประเภทของแหลงขอมูล                                                                                
๒. ชื่อสถานท่ี                                                                                                                                                                         
    แหลงขอมูล                                                                    
    ประเภทของแหลงขอมูล                                                                     
๓. ชื่อสถานท่ี                                                                                                                                                                         
    แหลงขอมูล                                                                    
    ประเภทของแหลงขอมูล                                                                     
๔. ชื่อสถานท่ี                                                                                                                                                                         
    แหลงขอมูล                                                                    
    ประเภทของแหลงขอมูล                                                                     
๕. ชื่อสถานท่ี                                                                                                                                                                         
    แหลงขอมูล                                                                    
    ประเภทของแหลงขอมูล                                                                     
 
 



 

189  โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ :  เทคโนโลยีฯ ป.3 

 หนวยการเรียนรูที่  5  แหลงเรียนรูในชุมชน 

เรื่องที่ 1  หนูนอยหัวใจพุทธศาสนา 

ใบงานท่ี ๕.๒ เรื่อง หนูนอยหัวใจพุทธศาสนา 
 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนชวยกันรวบรวมขอมลูสถานที่สําคญัในวัดฯ ตามใบงานที่ ๕.๑                
วามีความสําคัญหรือมีประโยชนใชทําอะไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)  
 
 
 
 
 

 

ช่ือกลุม...........................................   
                                                                                                              

ชื่อสถานท่ีสําคัญในวัดเทวสังฆาราม 
 

๑. ช่ือสถานที ่                                                                                                                                                                         
    ความสําคัญหรอืประโยชน                                                          
                                                                            
                                                                           

     ๒. ช่ือสถานที ่                                                                                                                                                                         
    ความสําคัญหรอืประโยชน                                                          
                                                                           
                                                                           

     ๓. ช่ือสถานที ่                                                                                                                                                                         
    ความสําคัญหรอืประโยชน                                                          
                                                                           
                                                                           

   ๔. ช่ือสถานที ่                                                                                                                                                                         
    ความสําคัญหรอืประโยชน                                                          
                                                                           
                                                                           

     ๕. ช่ือสถานที ่                                                                                                                                                                         
    ความสําคัญหรอืประโยชน                                                          
                                                                           
                                                                           

                        



 

190  โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ :  เทคโนโลยีฯ ป.3 

 หนวยการเรียนรูที่  5  แหลงเรียนรูในชุมชน 

เรื่องที่ 1  หนูนอยหัวใจพุทธศาสนา 

แบบประเมิน หนูนอยหัวใจพุทธศาสนา 
 

 

คําช้ีแจง :   ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางรวมกิจกรรม แลวขีด  ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับ
คะแนน 
 

ลําดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 - นักเรียนใชอุปกรณอยางประหยดัและคุมคา เชนการใชสไีมเปน ตน     
2 - นักเรียนมีความรับผดิชอบตอหนาท่ี     
3 - นักเรียนไหวผูอ่ืน ท่ีพบเห็น  ดวยความออนนอม     
4 - นักเรียนมีนํ้าใจ  แบงปนสิ่งของซึ่งกันและกัน     
5 - นักเรียนมุงมัน  ตั้งใจทํางาน ไมเหมอลอย     
 - นักเรียนราเริง ยิ้มแยมแจมใส       
 - นักเรียนใหความเช่ือเหลือเพ่ือนรวมงานและผูอ่ืนอยูเสมอ     
 - นักเรียนใชวาจาสุภาพในการติดตอสื่อสาร     
 - นักเรียนเห็นความสําคญัของแหลงเรียนรูชุมชน     

                                                                                 รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
                                                                                   ............../.................../................ 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ให 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให   1    คะแนน 
 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 

 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช  
 ต่ํากวา 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 



 

191  โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ :  เทคโนโลยีฯ ป.3 

 หนวยการเรียนรูที่  5  แหลงเรียนรูในชุมชน 

เรื่องที่ 1  หนูนอยหัวใจพุทธศาสนา 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม   การทํางานกลุม 
 

คําช้ีแจง : ใหสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางรวมกิจกรรมกลุม แลวขีด  ลงในชองวาง ท่ีตรงกับระดับ
คะแนน 

 

ลําดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของผูรบัการ 
ประเมนิ 

รวมกนัพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 

รวมกนัทํางาน
ดวยความ
สามัคคี 

รวมกนัทํางาน
เสร็จทันเวลา 

ความสมบูรณ
ถูกตองครบถวน
ใบงานที่ ๕.๑

และ ๕.๒ 

ความสมบูรณ
ถูกตอง

ครบถวนของ
แผนผัง
ความคิด 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน  ให 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ  ให 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน            ให 1 คะแนน 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 

 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช  
 ต่ํากวา 8 ปรับปรุง  

 
 
 



 

192  โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ :  เทคโนโลยีฯ ป.3 

 หนวยการเรียนรูที่  5  แหลงเรียนรูในชุมชน 

เรื่องที่ 1  หนูนอยหัวใจพุทธศาสนา 

                                                                                                  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  
  

คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางรวมกิจกรรม แลวขีด  ลงในชองวาง ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงคดาน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน 

 กษัตริย 

1.1  ยืนตรงเม่ือไดยินเพลงชาติ รองเพลงชาติได     

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิหนาท่ี    

1.3 เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอพุทธศาสนาและชุมชน  พรอม
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีในการสรางความสามัคคี ปรองดองในหมู
เพ่ือน 

   

1.4 ไหวพระ และผูท่ีพบเห็น ดวยความออนนอมและยิ้มแยมแจมใส    

1.5 เขารวมกิจกรรมและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับศาสนา 
ตามท่ีโรงเรียนรวมกับวัดและชุมชนจัดข้ึน 

   

2. ซ่ือสัตย สุจริต 2.1 ใหขอมูลท่ีถูกตอง และเปนจริง    

2.2 ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง ละอาย และเกรงกลัวท่ีจะทําความผิด ทํา
ตาม สัญญาท่ีตนใหไวกับพอแมหรือผูปกครอง และครู 

   

2.3 ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยความซ่ือตรง    

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว
และ 
 โรงเรียน มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 

   

4. ใฝเรียนรู 4.1 รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนําไปปฏิบัติได    

4.2 จัดสรรเวลาใหเหมาะสม    

4.3 เชื่อฟงคําสั่งสอนของครู ชุมชนและพระ     

4.4 ตั้งใจเรียน    

4.5 ปรับปรุงตนเองในขอผิดพลาด    

4.6 มัธยัสถ และเก็บออม    

4.7 อดทน กลาแสดงสิ่งท่ีถูกตอง รักษากฎ ระเบียบ ขอบังคับของ
ชุมชน 

   

 



 

193  โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ :  เทคโนโลยีฯ ป.3 

 หนวยการเรียนรูที่  5  แหลงเรียนรูในชุมชน 

เรื่องที่ 1  หนูนอยหัวใจพุทธศาสนา 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค (ตอ) 
 

คําช้ีแจง :   ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  ลงในชองวาง           
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงคดาน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

5. อยูอยางพอเพียง 5.1 ใชทรัพยสินและสิ่งของท่ีเตรียมมาอยางประหยัด    

5.2 ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา    

5.3 ใชเหตุผลในการคิดเลือกวิธีดําเนินการและวัสดุอุปกรณใน        
การทํางาน 

   

6. มุงม่ันในการ 

 ทํางาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย    

6.2 มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จ    

7. รักความเปนไทย 7.1  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน    

7.2 เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจักชวยเหลือเพ่ือน และผูอ่ืน    

8.2 อาสาทํางาน และแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืน    

8.3 ดูแล รักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของแหลงเรียนรูในชุมชน    

 
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 

                                                                                                    ............../.................../................ 
 
 
เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ ให   3   คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให   2   คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง ให   1   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

194  โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ :  เทคโนโลยีฯ ป.3 

 หนวยการเรียนรูที่  5  แหลงเรียนรูในชุมชน 

เรื่องที่ 1  หนูนอยหัวใจพุทธศาสนา 

บันทึกหลังแผนการสอน 

 
  ดานความรู 
        
        
  ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
        
        
  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  
        
        
  ดานอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเดน หรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของนักเรียนเปนรายบุคคล (ถามี))  
        
        
 
  
 
 
  ปญหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแกไข 
        
        
 

 

ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 ขอเสนอแนะ      
         
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ตําแหนง      
 
 
 


