
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
กลุ่มสาระสังคมศกึษาฯ   ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6    รายวชิา ส 16101 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง การปฏบิตัตินตามหลักธรรม เวลา  10  ช่ัวโมง 
แผนที่ 46 เร่ือง  การปฏบิตัตินเป็นคนด ี            เวลา   1   ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นายทองไสย  หวลคดิ 
วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
สาระสาํคัญ 
 การปฏิบติัตนเป็นคนดี  ผู้ปฏิบติัจะได้รับประโยชน์ และเป็นการสร้างคณุคา่ให้แก่ตนเอง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน  ส 1.2 เข้าใจ  ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธํารงรักษา
พระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
ตวัชีว้ัดชัน้ปี 

ส 1.2  ป.6/2  มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามท่ีกําหนด 
ส 1.2  ป.6/4  แสดงตนเป็นพทุธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา 

ท่ีตนนบัถือ 
 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

1. การทําความดี 
2. การปฏิบติัตนในการทําความดี 

จุดประสงค์ 
1. บอกวิธีการปฏิบติัตนในการทําความดีได้ 
2. วิเคราะห์กรณีตวัอยา่งเก่ียวกบัการทําความดีได้ 
3. บอกประโยชน์ของการทําความดีได้ 
4. ทําความดีและบนัทกึการทําความดีของตนเองได้ 



 
 
คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1.มีวินยัในตนเอง 
2.มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
3.มุง่มัน่ในการทํางาน 

สมรรถนะสาํคัญ 
1.ความสามารถในการคิด 
2.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

 
ชิน้งานหรือภาระงาน 

- การทําแผนภาพความคิด 
- การทําใบงาน 
- การบนัทกึผลการศกึษาค้นคว้า 
- การนําเสนอผลงาน 
- กิจกรรมการฝึกปฏิบติั    
 
 

กระบวนการเรียนรู้ ขัน้นํา 
1. ครูเลา่นิทานอิสป เร่ือง เทพารักษ์กบัคนตดัไม้ ให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความ 

คิดเห็น 
2. ครูสนทนาเก่ียวกบัการทําความดี  และการทําไมดี่ของตวัละครในนิทาน  แล้ว 

ครูอธิบายวา่ การทําความดีในนิทานเป็นการทําความดีด้วยวาจา  คือ  ไมก่ลา่วคําเท็จ  และ
การทําความดีด้วยใจ คือ  มีความซื่อสตัย์ไมคิ่ดอยากได้ในสิ่งท่ีไมใ่ช่ของตน  ไมมี่ความโลภ  ซึง่
ผู้ ท่ีทําความดียอ่มได้รับผลตอบแทนท่ีดี 
 
กระบวนการเรียนรู้  ขัน้สอน 



1.  ครูอธิบายความหมายของการทําความดี คือ  การประพฤติปฏิบติัแตส่ิง่ท่ีดีทัง้ 
กาย  วาจา และใจ จากนัน้ ครูยกตวัอยา่งการปฏิบติัดีและไมดี่  ให้นกัเรียนบอกวา่ การปฏิบติั
ใดเป็นการทําความดีแล้วให้นกัเรียนยกตวัอยา่งการทําความดีของนกัเรียนท่ีเคยปฏิบติัมา และ
บรรยายความรู้สกึของนกัเรียนท่ีได้ทําความดีนัน้ 

2.  ครูเปิดวีดีโอเร่ือง  กฎแหง่กรรม  ให้นกัเรียนด ู เสร็จแล้ว 
3.  ให้นกัเรียนแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ช่วยกนัคิดวิธีการปฏิบติัตนในการทําความดี 
ดงันี ้
- กลุม่ท่ี  1  เร่ือง  การปฏิบติัตนดีในฐานะเป็นบคุคลในสงัคม 
- กลุม่ท่ี  2  เร่ือง  การปฏิบติัตนดีในฐานะเป็นนกัเรียน 
- กลุม่ท่ี  3  เร่ือง  การปฏิบติัตนดีในฐานะเป็นลกู 
4.  ให้แตล่ะกลุม่ออกมานําเสนอผลงาน และแนวการปฏิบติั  
 
กระบวนการเรียนรู้  ขัน้สรุป 
 
1.   ครู และนกัเรียนช่วยกนัสรุปความรู้เร่ือง  การปฏิบติัตนในการทําความดี 
1.1  การทําความดี คือ  การประพฤติปฏิบติัในสิง่ท่ีดี ทัง้ทางกาย วาจา และใจ 

                1.2  ผลของการทําความดี ทําให้เกิดความสขุทัง้กายและใจ ทําให้อยูร่่วมกบั 
ผู้ อ่ืนอยา่งมีความสขุทําให้สงัคมสงบสขุ  เกิดความรักความสามคัคี  และได้รับการยกยอ่งจาก
ผู้ อ่ืน 

2.  ครูให้นกัเรียนทําบนัทกึ เก่ียวกบัการทําความดีของตนเองลงในใบงานท่ี  1   
เร่ือง  ความดีของฉนั   
 
ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบงานท่ี  1 
2. วีดีโอ 
3. หนงัสือเรียน / หนงัสีอประกอบ 
4. เคร่ืองเสียง / รูปภาพการทําความดี 

 



การวัดผลประเมินผล 
-  การสงัเกตการณ์ทํากิจกรรม 
- การตรวจใบงาน 
- การสงัเกตจากการฟังวีดีโอ 

 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

ประเดน็ 
การประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดเียี่ยม (4) ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.มีความสนใจใน 
เร่ืองท่ีเรียน 
 

1.ตัง้ใจเรียน มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 
2.สนใจซกัถามปัญหา
ข้อสงสยั 

1.ตัง้ใจเรียน มีความ
กระตือรือร้นใน 
การเรียน 
2.ไมส่นใจซกัถาม 
ปัญหาข้อสงสยั 

1.ตัง้ใจเรียน มีความ
กระตือรือร้นบ้าง 
2.ไมส่นใจซกัถาม 
ปัญหาข้อสงสยั 

1.ไมต่ัง้ใจเรียนและขาด
ความกระตือรือร้น 
2.ไมส่นใจซกัถาม 
ปัญหาข้อสงสยั 

2.มีความรับผิดชอบ  รับผิดชอบในงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายเป็น
อยา่งดีและปฏิบติัเองจน
เป็นนิสยั เป็นระบบแก่
ผู้ อ่ืนและแนะนําชกัชวน
ให้ผู้ อ่ืนปฏิบติั 

รับผิดชอบในงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายเป็น
อยา่งดีและปฏิบติัเอง
จนเป็นนิสยั 

รับผิดชอบในงานตาม 
ท่ีได้รับมอบหมายบ้าง 
สว่นใหญ่ในการ
ปฏิบติังานจะต้อง
อาศยัการชีแ้นะแนะนํา 
ตกัเตือนหรือให้
กําลงัใจ 

ไมค่อ่ยรับผิดชอบ 
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
และในการปฏิบติังาน
จะต้องให้คําชีแ้จง
แนะนําและตกัเตือน 
อยูเ่สมอ 

3. ผลงานมีความ
ถกูต้องสมบรูณ์ 

เนือ้หาสาระของผลงาน
ถกูต้องครบถ้วน 

เนือ้หาสาระของ
ผลงานถกูต้องเป็น
สว่นใหญ่ 

เนือ้หาสาระของ
ผลงานถกูต้องเป็นบาง
ประเดน็ 

เนือ้หาสาระของผลงาน
ไมถ่กูต้องเป็นสว่นใหญ่ 

4. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออกถงึ
ความประณีต 

ผลงานสว่นใหญ่มี
ความเป็นระเบียบแต่
ยงัมีข้อบกพร่อง
เลก็น้อย 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแตมี่
ข้อบกพร่องบางสว่น 

ผลงานสว่นใหญ่ไมเ่ป็น
ระเบียบและมี
ข้อบกพร่อง 

5. ผลงานเสร็จ 
ตามเวลาท่ีกําหนด 

สง่ผลงานตามเวลา 
ท่ีกําหนด 

สง่ผลงานช้ากว่าเวลา
ท่ีกําหนด 1-2 วนั 

สง่ผลงานช้ากว่าเวลา
ท่ีกําหนด 3-5 วนั 

สง่ผลงานช้ากว่าเวลาท่ี
กําหนดเกิน 5 วนัขึน้ไป 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

17 – 20   คะแนน  หมายถึง ดีเย่ียม 



13 – 1  คะแนน  หมายถึง ดี 
9 – 12  คะแนน  หมายถึง พอใช้ 
5 – 8     คะแนน  หมายถึง ปรับปรุง 

 
 
ความคดิเหน็ผู้บริหาร 
 

 

 
     ลงช่ือ……………………………………….. 
                    ( นายวิทยา  นนท์นภา.) 
             ผู้บริหารสถานศกึษา 
บนัทกึผลหลังการสอน 
 

 

 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 

 
 
แนวทางแก้ไข 
 

 

 

 
ลงช่ือ……………………………………….. 

             ( นายทองไสย  หวลคิด ) 



ใบงานที่  1 
เร่ือง  ความดขีองฉัน 

 
ช่ือ………………………………………………เลขท่ี………………………………….. 
ชัน้……………………………………..วนัท่ี……………………………………………. 
คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนบนัทกึการทําความดีของตนเองลงในใบแบบบนัทกึ 

 
วัน  เดอืน  ปี การกระทาํ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
สาระสาํคัญ 
    การปฏิบติัตนเป็นคนดี  ผู้ปฏิบติัจะ
ได้รับประโยชน์ และเป็นการสร้างคณุคา่
ให้แก่ตนเอง 

สาระการเรียนรู้ 
1. การทําความดี 
2. การปฏิบติัตนในการทําความดี 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจการทําความดี การปฏิบติัตนในการทําความดี 
2. บอกผลท่ีได้รับจากการทําความดีได้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
เร่ือง  การปฏบิตัตินเป็นคนดี 

 
การทาํความด ี
 การทาํความด ี คือ  การประพฤติปฏิบติัในสิ่งท่ีดี ซึง่จะต้องเกิดจากเจตนาท่ีดีการทํา
ความดี  สามารถปฏิบติัได้ทัง้ทางกาย  วาจา  และใจ  ดงันี ้
 

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ 
-  ตัง้ใจเรียน 
-  ไมล่กัขโมยของผู้ อ่ืน 
-  ปฏิบติัตามคําสัง่สอน
ของพอ่แม ่ ครูอาจารย์ 
-  เมตตากรุณาตอ่คนและ
สตัว์ 
-  ทําประโยชน์ตอ่ชมุชน
และประเทศชาติ 
 

-  พดูจาไพเราะออ่นหวาน 
-  พดูความจริง 
-พดูในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ 
-พดูในสิ่งท่ีถกูต้อง 
-พดูให้เกิดความสามคัคี 

-ไมคิ่ดร้ายตอ่ผู้ อ่ืน 
-มีความคิดเห็นท่ีถกูต้อง 
-คิดให้อภยัผู้ ท่ีทําผิดพลาด 
-พยายามขม่ใจไมใ่ห้โกรธ
เม่ือมีคนทําไมดี่กบัเรา 

 
ผลของการทาํความด ี เช่น 

- ผู้ ทําเกิดความสขุกาย  สขุใจ เพราะได้ทําในสิ่งท่ีถกูต้อง 
- ผู้ ทําและผู้ รับอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสขุ 
- สงัคมสงบสขุ 
- เกิดความรักความสามคัคี 
- ได้รับการยกยอ่งจากผู้ อ่ืน 

 
 
 
 

เม่ือได้ทําความดีแล้ว  เราจะ
ได้รับผลของการทําความดี 



 
การปฏบิตัตินในการทาํความดี 
การปฏบิตัตินดใีนฐานะเป็นบุตร 

1. เคารพและเช่ือฟังคําสัง่สอนของบิดามารดา 
2. ช่วยทํางานบ้านด้วยความเตม็ใจ 
3. ประหยดัอดออม 
4. รักใคร่มีความสามคัคีกนั 
5. เม่ือเติบโตต้องเลีย้งดบูิดามารดา 
6. เม่ือบิดามารดาลว่งลบัไปแล้ว  ต้องทําบญุให้ทา่น 
 

การปฏบิตัตินดใีนฐานะเป็นลูกศิษย์ 
1. ช่ือฟังคําสัง่สอนของครูอาจารย์ 
2. ตัง้ใจศกึษาเลา่เรียน 
3. แสดงความเคารพด้วยความนอบน้อม 
4. พดูจาสภุาพออ่นหวาน 
5. ปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความ

ตัง้ใจ 
6. ระลกึถงึและตอบแทนบญุคณุของครู 
 

การปฏบิตัตินดใีนฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน 
1. ยดึมัน่ในหลกัคําสอนของศาสนาของตน 
2. ช่วยเหลือผู้ ท่ีตกทกุข์ได้ยาก 
3. ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน 
4. ไมเ่บียดเลียนผู้ อ่ืน 
5. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการเรียน 
คาํชีแ้จง  ให้ทําเคร่ืองหมาย / ลงในช่องรายการสงัเกตพฤติกรรมท่ีกําหนด 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี…………โรงเรียน…………………………………ภาคเรียนท่ี………………. 
หนว่ยท่ี……………แผนการเรียนรู้ท่ี………………………เร่ือง………………………………….. 
 
 

เลข
ที่ 
 

 
 

ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน  
 
หมาย
เหตุ 

ความสนใจใน
เร่ืองท่ีเรียน 

ความ
รับผิดชอบ 

ความถกูต้อง
สมบรูณ์ของ
ผลงาน 

ผลงาน 
มีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ท่ีกําหนด 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
เกณฑ์การให้คะแนน  

4  =  ยอดเย่ียม  3 = ดี,   2 = พอใช้,  1 = ต้องปรับปรุง 
(ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ประเมิน 

วนัท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ……………… 



แบบบันทกึคะแนน 
 
 
ที่ 

 
 

ช่ือ - สกุล ใบ
งา
น 

แบ
บฝึ

กห
ั

 รว
ม 

ค่า
เฉ
ลี่ย

  
สรุป 

ผลการประเมิน 
    ผ่าน ไม่ผ่าน 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

เกณฑ์การประเมินคะแนนรวม ร้อยละ 60 ขึน้ไป ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 

(ลงช่ือ)--------------------------------------ผู้ประเมิน 
                                                                                                                    (  นายทองไสย  หวลคดิ ) 
 
 


