
๒๙ 

หน่วยท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การท าความดีและการสะสมความดี           เวลา : บูรณาการในกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีในการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
-   เพื่อให้นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
-   เพือ่ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อน ครู และบุคคลทั่วไป 

สาระส าคัญ        
                  การท าความดี เป็นการส่งเสริมให้คนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนมีความซื่อสัตย์ ละอายต่อการท าความชั่ว ขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนซึ่งสามารถให้ประโยชน์ที่จะเป็นแนวคิดต่อตนเองและเป็นหลักการหรือแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงาม และเพื่อปลูกฝังสร้างจิตส านึกที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา  และเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตที่ดีงามให้กับเยาวชนมากขึ้น ช่วยลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่สังคม  ก่อให้เกิดการพัฒนาแก่ประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต ย่อมจะน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้า และ
ความสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสืบไป  
 

สาระการเตรียมความพร้อม      
 

- การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- การบันทึกความดีและการสะสมความดี 

 

กิจกรรม  
- สนทนาสภาพปัญหาโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของคนในสังคม  และผลกระทบของปัญหาที่มี 

ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนา พฤติกรรมต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของการกระท าที่ดี และ 

พฤติกรรมที่ไม่ควรกระท า โดยการใช้สื่อที่หลากลาย เช่น วีดีทัศน์ / รูปภาพ / การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ 
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย และสรุป จ าแนกเหตุการณ์ต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของการ 

กระท าที่ดี และพฤติกรรมที่ไม่ควรกระท า สรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด (Mind   Map ) 
- ศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ ข้อมูลกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดี 

รู้จักการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ มีจิตสาธารณะต่อสังคม  
 



๓๐ 

- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาการปฏิบัติตนในการกระท าความดีต่อตนเองและผู้อื่น สนับสนุนให้ 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม /โครงการ  เพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา  และ
เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม หรือ
สอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  กิจกรรมคนดีของ
สังคม  กิจกรรมใจอาสา กิจกรรมวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมการออมทรัพย์  กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
กิจกรรมคุณธรรมส านึกดี ฯลฯ 

- ร่วมอภิปราย น าเสนอข้อมูล และสรุปผล น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อยึด 
เป็นหลักแนวทางการด าเนินชีวิตในการปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
ให้การสนับสนุน ให้แรงเสริมทางบวกกับผู้เรียนในการปฏิบัติตนเองได้ถูกต้อง และเหมาะสม จากการสังเกต 
และมีการประเมินเป็นระยะๆ  

- ให้นักเรียนบันทึกความดีที่ตนเองปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
- ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป และประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียนการด าเนินชีวิต ในการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของผู้เรียน และผลการด าเนินงานการบันทึกความดี มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ทั้งที่บ้านและโรงเรียน ชุมชน สังคมในท้องถิ่น โดยการสรุปผลการประเมินเป็นรายภาค / รายปี 

- ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
- แบบบันทึกความดี 
- รูปภาพพฤติกรรมต่างๆ (การกระท าความดี และสิ่งที่ไม่ควรกระท า) 
- วีดีทัศน์ 

 การวัดและประเมินผล 
      การวัดและประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                       - การอภิปรายเกี่ยวกับการท าความดีในชีวิตประจ าวัน 
                       - สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อครอบครัว และสังคม 
                       -  ตรวจการบันทึกข้อมูลความดี ในสมุดบันทึกความดีของนักเรียนเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน 
       การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                       -   สรุปผลการประเมินพฤติกรรมการบันทึกความดีเป็นรายภาค / รายปี 
  
 
 
 
 



๓๑ 

เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินการบันทึกความดี ในสมุดบันทึกของนักเรียน ในการปฏิบัติตนมีพฤติกรรมที่ดีตามคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ท้ังท่ีบ้าน โรงเรียน ชุมชน และสังคมในท้องถิ่น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน  

๔ ๓ ๒ ๑  
๑ มุ่งมั่นในการ
ท างาน เพียรพยายาม
หมั่นสร้างความดี 

ตั้งใจท างานด้วย
ความเพียรพยายาม 
ขยันอดทน งาน
ส าเร็จตามเป้หมาย
และเป็นแบบอย่าง
ได้ 
 

ตั้งใจรับผิดชอบในการ
ท างานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

รับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

ท างานตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

๒. มีวินัย 
 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน  
และรับผิดชอบใน
การท างานด้วย
ตนเอง 
 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจ าวัน  
แต่ต้องมีการเตือนเป็น
บางคร้ัง 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน  
แต่ต้องมีการเตือน
เป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติตนตาม

ข้อตกลง ตรงต่อ

เวลาในการปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆ 

๓.เน้ือหาสาระการ
บันทึก 

เขียนบันทึกเป็น

ขั้นตอน ละเอียด

ชัดเจน ถูกต้อง

ประณีตสวยงาม

เหมาะสม 

เขียนบันทึกเป็น

ขั้นตอน  ถูกต้อง

ประณีตสวยงาม

เหมาะสม 

 

เขียนบันทึกเป็น
ขั้นตอน  ถูกต้อง
เหมาะสม 

เขียนบันทึกไม่

ชัดเจน เน้ือหา 

ไม่ครบถ้วน 

 
 



๓๒ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน  

๔ ๓ ๒ ๑  
๔.ท างานเป็น
ระบบ 

มีการวิเคราะห์งาน 

วางแผนในการ

ท างาน ปฏิบัติตาม

แผนที่วางไว้ มีการ

ประเมินผลในการ

ท างาน และน าผล

จากการประเมิน 

ไปแก้ไข ปรับปรุง

พัฒนาให้สมบูรณ์ 

มีการวิเคราะห์งาน 

วางแผนในการท างาน 

ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

มีการประเมินผลในการ

ท างาน 

 

มีการวิเคราะห์งาน 

วางแผนในการ

ท างาน ปฏิบัติตาม

แผนที่วางไว้  

มีการวิเคราะห์

งาน วางแผนใน

การท างาน แต่ไม่

ปฏิบัติตามแผนที่

วางไว้  

 
 

๕.มารยาทในการ
ท างาน 

ให้ความร่วมมือใน
การท างาน 
ช่วยเหลือเอ้ืออาทร  
รับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลา รับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและ
กัน และภูมิใจใน
ผลงาน 

ให้ความร่วมมือในการ
ท างาน ช่วยเหลือเอ้ือ
อาทร  รับผิดชอบ ตรง
ต่อเวลา รับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ให้ความร่วมมือใน

การท างาน 

ช่วยเหลือเอ้ืออาทร  

รับผิดชอบ ตรงต่อ

เวลา  

ให้ความร่วมมือ

ในการท างาน  

แต่ขาดความ

รับผิดชอบ 

 

 

  เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ 

    เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 

          ๑๖  - ๒๐     คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

          ๑๔  - ๑๕     คะแนน    หมายถึง      ดี    

          ๑๒  - ๑๓     คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 

             ๐  - ๑๑      คะแนน     หมายถึง     ปรับปรุง 
                  เกณฑ์การผ่าน  ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป 
 



๓๓ 

แบบสรุปผลประเมินพฤติกรรมการบันทึกความดี 

โรงเรียน.............................................................. ชั้น ..................... ปีการศึกษา ......................... 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
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๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑          
๒          
๓          
๔          
๕          
๖          
๗          
๘          
๙          
๑๐          
๑๑          
๑๒          
๑๓          
๑๔          
๑๕          

 รวม       
 เฉลี่ย       
 

สรุป    

นักเรียนได้คะแนนระดับ  ๔  อยู่ในเกณฑ์      ดีมาก            จ านวน         คน    คิดเป็นร้อยละ......... 

นักเรียนได้คะแนนระดับ  ๓  อยู่ในเกณฑ์      ดี                   จ านวน         คน    คิดเป็นร้อยละ........ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ  ๒  อยู่ในเกณฑ์     พอใช้            จ านวน          คน    คิดเป็นร้อยละ......... 

   นักเรียนได้คะแนนระดับ   ๑  อยู่ในเกณฑ์     ปรับปรุง        จ านวน          คน    คิดเป็นร้อยละ.........                     



๓๔ 

บันทึกความดีเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

“ วันนีท้ าความดีแล้วหรือยัง ” 

ชั้น.....................................  ปีการศึกษา ........................ 

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่ 
ผลที่เกิดกับผู้ปฏิบัติ/

สังคม/สาธารณประโยชน์ 
ผู้รับรอง 

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                     

                                                             ลงชือ่.......................................................... ผู้บันทึก 

 



๓๕ 

แบบการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมเสริมสร้างความดีของนักเรียน  
โรงเรียน ........................................  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม         � ครู       � นักเรียน      � ผู้ปกครอง   � อ่ืนๆโปรดระบุ.......................... 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑ เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการท าความดี      

๒ มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง ในการร่วม
กระท าความดีเพื่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาต ิ 

     

๓ รู้จักการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

มีจิตสาธารณะความเสียสละต่อสังคม  
     

๔ มีความมุ่งเน้นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ  

เพียรพยายามในการท าความดี 
     

๕ มีส่วนร่วมในการปลูกฝังสร้างจิตส านึกที่ดีให้ผู้อ่ืนได้
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดแทรก
ในกิจวัตรประจ าวัน 

     

๖ เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริม พัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

     

๗ นักเรียนเกิดความชื่นชม และความภาคภูมิใจในตนเอง      

๘ นักเรียนรับผลประโยชน์จากการร่วมด าเนินกิจกรรม  
และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

๙ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเมินผลงาน และ
ความสามารถของผู้เรียน 

     

๑๐ ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมพัฒนา 

นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเน่ืองทุกๆ

ปีการศึกษา 

     

 

                                                                         ลงชื่อ ..........................................................  ฝ่ายประเมินผล 

                                                                                              (                                                ) 


