ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑.

คุณธรรม
๑. ความ
รอบคอบ

๑.

๒.

๓.

๔.
๕.

พฤติกรรมครู
การแตงกาย สะอาด
สุภาพ เรียบรอยเปน
แบบอยางที่ดใี หแก
ผูเรียน
ตรวจรางกาย –
อุปกรณ การเรียนทั้งมา
และกลับจากโรงเรียน
จัดหองเรียนใหสะอาด
ปลอดภัย เอื้อตอการ
เรียนรูของผูเรียน
มีขอตกลงรวมกันใน
การปฏิบัติกิจกรรม
มีการติดตอสื่อสารกับ
ผูปกครองสม่ําเสมอ

คุณธรรมพืน้ ฐานของมนุษย
๑.
๒.

๓.

๔.

๕.

พฤติกรรมผูเรียน
ผูเรียนแตงกายถูกตอง
สะอาด เรียบรอย
ผูเรียนมีสุขภาพและ
สุขนิสัยที่ดี มีความ
รับผิดชอบในการ
จัดเตรียมอุปกรณการ
เรียนของตนเองครบ
ตามกําหนด
ผูเรียนดูแลหองเรียน
และสถานที่ตา งๆ
ในโรงเรียน
ผูเรียนปฏิบัติตาม
กติกาและขอตกลงใน
การปฏิบัติกิจกรรม
ผูเรียนสามารถนํา
ขอมูลไปสื่อสารกับ
ผูปกครองไดถูกตอง

โครงการ/งาน/กิจกรรม
- แฟมพัฒนาตนเอง
- แฟมผลงานนักเรียน
- กิจกรรมประจําวัน
- ขอตกลงรวมกันใน
หองเรียน
- บันทึกการเลนตามมุม
- บันทึกการแตงกายที่
ถูกระเบียบ
- บันทึกการเลาขาวและ
เหตุการณ
- แผนการจัด
ประสบการณการ
เรียนรู
- สมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน
- สานสัมพันธบานโรงเรียน
- สารสัมพันธรายเดือน
- จดหมาย
ประชาสัมพันธ
- โครงการรักษวินัย
- โครงการคิดดี ทําดี
- โครงการอนุบาลนาอยู
- โครงการหนูนอ ยมารี
รวมใจรักษสุขภาพ

คุณธรรม
๒. ความ
มัธยัสถ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

พฤติกรรมครู
ครูปฏิบัติตนตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย โดย
มุงมั่น ยึดความดีและ
ความถูกตอง
ครูประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดแี ละ
เหมาะสมกับบทบาท
และหนาที่ของตนเอง
ครูดูแลเอาใจใสผูเรียน
ดวยความรักอยาง
ใกลชิด
ครูเปนผูสุภาพออน
นอมถอมตน นอบนอม
เชื่อฟงตอ
ผูบังคับบัญชา
ครูเปนผูคิดดี พูดดี และ
ทําดีเสมอ

พฤติกรรมผูเรียน
๑. ผูเรียนมีความ
รับผิดชอบและสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายดวยความ
มุงมั่นจนสําเร็จ
๒. ผูเรียนมีวินยั ในตนเอง
ปฏิบัติตามขอตกลงของ
หองเรียนและโรงเรียน
๓. ผูเรียนมีความไววางใจ
และมีความเชือ่ มั่นตอครู
๔. ผูเรียนเปนผูสุภาพ
เรียบรอย ออนนอมถอม
ตน เชื่อฟงคุณครูดวย
ความเคารพ
๕. ผูเรียนมีมารยาทดี
พูดจาสุภาพออนนอม มี
สัมมาคารวะ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
- แฟมพัฒนาตนเอง
- แฟมผลงานนักเรียน
- กิจกรรมประจําวัน
- ขอตกลงรวมกันใน
หองเรียน
- บัญชีรายนามการ
ปฏิบัติงานของครู
- บันทึกการเลนตามมุม
- บันทึกหองศูนยการ
เรียน
- แผนการจัด
ประสบการณการ
เรียนรู
- Project Approach
- สานสัมพันธบานโรงเรียน
- สมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน

คุณธรรม
๓. ความ
กลาหาญ

พฤติกรรมครู
๑. ครูมีความยึดมัน
่ ใน
สิ่งที่ถูกตอง
๒. ครูมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่และดูแล
ผูเรียนอยางสุด
ความสามารถ
๓. ครูสื่อสารสัมพันธ
กับผูปกครองอยาง
ตอเนื่องเพื่อพัฒนา
ผูเรียน
๔. ครูมีการพัฒนา
ตนเองโดยการศึกษา
ดูงานและเขารับการ
อบรมอยางตอเนื่อง
๕. ครูพรอมที่จะ
ชวยเหลือผูอื่นและมี
ความเมตตากรุณาตอ
ทุกคนโดยไมหวัง
ผลตอบแทน

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

พฤติกรรมผูเรียน
ผูเรียนสามารถปฏิบัติ
ตนตามขอตกลง
ในหองเรียนและ
กฎระเบียบของ
โรงเรียนไดเปนอยาง
ดี
ผูเรียนมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง
สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมและทํางาน
ตามที่ไดรับ
มอบหมายได
ผูเรียนสามารถนํา
ขอมูลไปสื่อสารกับ
ผูปกครองไดถูกตอง
ผูเรียนมีความสนใจ
และกระตือรือรนใน
การปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ
ผูเรียนมีน้ําใจ รูจัก
การชวยเหลือผูอื่น

โครงการ/งาน/กิจกรรม
- แฟมพัฒนาตนเอง
- แฟมผลงานนักเรียน
- คูมือนักเรียน
- กิจกรรมประจําวัน
- ขอตกลงรวมกันใน
หองเรียน
- บันทึกการเลนตามมุม
- บันทึกการแตงกายที่
ถูกระเบียบ
- แบบบันทึกความดี
- สมุดบันทึกเวรทําความ
สะอาด
- แผนการจัด
ประสบการณการ
เรียนรู
- Project Approach
- สานสัมพันธบานโรงเรียน
- สารสัมพันธรายเดือน
- กิจกรรม Walk Rally
- โครงการรักษวินัย
- โครงการ
ประชาสัมพันธ
- โครงการหนูนอ ยมารี
รวมพลังรักษโลก

คุณธรรม
๔. ความ
ยุติธรรม

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

พฤติกรรมครู
ครูปฏิบัติหนาที่ตรง
เวลาและตามระเบียบ
ของโรงเรียน
ครูดูแลเอาใจใสและ
พัฒนาผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ
ครูมีความรูและใช
เทคนิคที่หลากหลาย
ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนใหมี
พัฒนาการทั้ง ๔ดาน
เหมาะสมตามวัย
ครูจัดทําแผนการจัด
ประสบการณและจัด
กิจกรรมตามแผนการ
จัดประสบการณอยาง
ครบถวน
ครูไดรับการนิเทศการ
สอนอยางนอยภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง

พฤติกรรมผูเรียน
๑. ผูเรียนมาโรงเรียน
อยางสม่ําเสมอและตรง
เวลา
๒. ผูเรียนเชื่อฟงและ
ปฏิบัติตามคําสั่งสอน
ของครูดวยความเคารพ
๓. ผูเรียนมีพัฒนาการ
ครบทั้ง ๔ ดานเหมาะสม
ตามวัย
๔. ผูเรียนมีความสนใจ
และกระตือรือรนในการ
เขารวมกิจกรรมตางๆ
๕. ผูเรียนใหความ
รวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมทุกกิจกรรม

โครงการ/งาน/กิจกรรม
- แฟมพัฒนาตนเอง
- แฟมผลงานนักเรียน
- กิจกรรมประจําวัน
- ขอตกลงรวมกันใน
หองเรียน
- บัญชีรายนามการ
ปฏิบัติงานของครู
- สมุดบันทึกเวร
วันหยุดราชการ
- แฟมคําสั่งของโรงเรียน
- แผนการจัด
ประสบการณการ
เรียนรู
- บัญชีเรียกชื่อ
- สมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน
- โครงการพัฒนา
บุคลากร
- โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูระดับ
ปฐมวัย

๒. คุณธรรมทางศาสนา
คุณธรรม
๑. ภาวนา

๑.
๒.

๓.

๔.

๕.

๒. การ
ปฏิบตั ิ
ตาม
หลักธรรม
ของ
ศาสนา

พฤติกรรมครู
ครูภาวนาขอพรแมพระ
เพื่อผูเรียนของตนทุกวัน
ครูภาวนาขอพรแมพระ
เพื่อกิจกรรมทุกกิจกรรม
ที่จะกระทํา
ครูสอนและภาวนาพรอม
กับผูเรียนกอน
รับประทานอาหารและ
กอนนอนกลางวันทุกวัน
ครูปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่ตน นับถือและ
เปนศาสนิกชนที่ดี
ครูและผูปกครองรวมมือ
ใหผูเรียนสวดภาวนา
กอนนอนทุกคืน

๑. ครูรวมพิธีบูชามิสซาใน

วันเปด ภาคเรียนและทุก
วันศุกร
๒. ครูนําผูเรียนเขารวมพิธี
ทางศาสนาตามศาสนาที่
ตนนับถือ
๓. ครูจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา
๔. ครูปฏิบัติตนตาม

พฤติกรรมผูเรียน
๑. ผูเรียนภาวนาขอพร
แมพระพรอมกับครู
กอนรวมกิจกรรม
ทุกวัน
๒. ผูเรียนขอพรแมพระ
พรอมกับครูกอน
รวมกิจกรรมทุกวัน
๓. ผูเรียนรวมภาวนา
พรอมครูทุกครั้ง
๔. ผูเรียนปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาทีต่ นนับ
ถือไดเหมาะสมตาม
วัย
๕. ผูเรียนสวดมนต
ไหวพระกอนนอน
ทุกคืน
๑. ผูเรียนเขารวมพิธี
บูชามิสซาในวันเปด
ภาคเรียนและทุกวัน
ศุกร
๒. ผูเรียนเขารวม
กิจกรรมทางศาสนา
ตามศาสนาที่ตนนับ
ถือ
๓. ผูเรียนเขารวม
กิจกรรมวันสําคัญ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
- แฟมพัฒนาตนเอง
- แฟมผลงานนักเรียน
- กิจกรรมประจําวัน
- กิจกรรมหนาเสาธง
- แผนการจัดประสบการณการ
เรียนรู
- สานสัมพันธบาน-โรงเรียน
- กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- โครงการสรางจิตสํานึกดาน
คุณธรรม

- แฟมพัฒนาตนเอง
- แฟมผลงานนักเรียน
- กิจกรรมประจําวัน
- แผนการจัดประสบการณการ
เรียนรู
- กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- โครงการสรางจิตสํานึกดาน
คุณธรรม

คุณธรรม
๒. การ
ปฏิบตั ิ
ตาม
หลักธรรม
ของ
ศาสนา

๕.

๖.

๗.
๘.

๙.

๓. อุทิศตน
พลีกรรม

พฤติกรรมครู
ครูรวมพิธีบูชามิสซาใน
วันเปด ภาคเรียนและทุก
วันศุกร
ครูนําผูเรียนเขารวมพิธี
ทางศาสนาตามศาสนาที่
ตนนับถือ
ครูจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา
ครูปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคําสั่งสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ครูจัดกิจกรรมการรับ
บริจาคปจจัยตางๆ เนื่อง
ในวันเขาพรรษาและ
เทศกาลมหาพรต

๑. ครูดูแล เอาใจใสผูเรียนที่

มีพัฒนาการต่าํ กวาเกณฑ
๒. ครูเขารับการอบรม
สัมมนา ศึกษา ดูงาน
ตามที่โรงเรียนกําหนด
๓. ครูมาปฏิบัติหนาที่เวร
วันหยุดตาม ทีไ่ ดรับ
มอบหมายอยาง
สม่ําเสมอ

พฤติกรรมผูเรียน
๔. ผูเรียนเขารวมพิธี
บูชามิสซาในวันเปด
ภาคเรียนและทุกวัน
ศุกร
๕. ผูเรียนเขารวม
กิจกรรมทางศาสนา
ตามศาสนาที่ตนนับ
ถือ
๖. ผูเรียนเขารวม
กิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา
๗. ผูเรียนปฏิบัติตนตาม
ศาสนาที่ตนนับถือ
ไดเหมาะสมตามวัย
๘. ผูเรียนใหความ
รวมมือในการ
บริจาคปจจัยตางๆ
เนื่องในวันเขา
พรรษาและเทศกาล
มหาพรต
๑. ผูเรียนไดรับการ
สงเสริมพัฒนาการ
ทุกดานเหมาะสมกับ
วัย
๒. ผูเรียนมีความสนใจ
ใฝรูและมุง มั่นที่จะ
เรียนรูเหมาะสมตาม
วัย

โครงการ/งาน/กิจกรรม
- แฟมพัฒนาตนเอง
- แฟมผลงานนักเรียน
- กิจกรรมประจําวัน
- แผนการจัด
ประสบการณการ
เรียนรู
- กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
- โครงการสราง
จิตสํานึกดานคุณธรรม

- แฟมพัฒนาตนเอง
- แฟมผลงานนักเรียน
- กิจกรรมประจําวัน
- แผนการจัด
ประสบการณการ
เรียนรู
- สมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน
- สมุดบันทึกเวรวันหยุด

คุณธรรม

พฤติกรรมครู
๔. ครูมีจิตอาสาในการ
ชวยเหลือและแบงปน
๕. ครูจัดกิจกรรมการรับ
บริจาคปจจัยเพื่อชวยเหลือ
เพื่อนครูและผูเรียน เนือ่ ง
ในโอกาสตางๆ

๔.
พิธีกรรม

๑. ครูจัดกิจกรรมมิสซาวัน
๒.
๓.
๔.
๕.

เปดภาคเรียน
ครูจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา
ครูรวมพิธีกรรมทาง
ศาสนาดวยความศรัทธา
ครูรวมกิจกรรมจิตตารม
มหาพรต
ครูจัดกิจกรรมธารน้ําใจ
ตอผูดอยโอกาส

พฤติกรรมผูเรียน
๓. ผูเรียนปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรบั
มอบหมาย
๔. ผูเรียนรูจกั การชวย
เหลือและแบงปน
ผูอื่น
๕. ผูเรียนรวมบริจาค
ปจจัย เพื่อชวยเหลือ
เพื่อนครู และผูเรียน
เนื่องในโอกาสตางๆ
๑. ผูเรียนรวมกิจกรรม
มิสซาวันเปดภาค
เรียน
๒. ผูเรียนรวมกิจกรรม
วันสําคัญทาง
ศาสนา
๓. ผูเรียนรวมพิธกี รรม
ทางศาสนาดวย
ความศรัทธา
๔. ผูเรียนรวมกิจกรรม
จิตตารมมหาพรต
๕. ผูเรียนรวมกิจกรรม
ธารน้ําใจตอ
ผูดอยโอกาส

โครงการ งาน กิจกรรม
- โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูระดับ
ปฐมวัย
- โครงการพัฒนา
บุคลากร

- แฟมพัฒนาตนเอง
- แฟมผลงานนักเรียน
- กิจกรรมประจําวัน
- แผนการจัด
ประสบการณการ
เรียนรู
- กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
- โครงการสราง
จิตสํานึกดานคุณธรรม

ขอ ๓ การประเมินผลและนําผลไปพัฒนา
๓.๑ เครื่องมือในการประเมินคือ
๑) เอกสาร
๒) สังเกต
๓) สัมภาษณ

๓.๒ ระดับคุณภาพ
๑) ดีมาก

หมายถึง ผูเรียน ครู บุคลากรและผูบริหารมีพฤติกรรมครบ ๕ ขอ
ตามขอ ๑และ ๒
๒) ดี
หมายถึง ผูเรียน ครู บุคลากรและผูบริหารมีพฤติกรรมครบ ๔ ขอ
ตามขอ ๑และ ๒
๓) พอใช
หมายถึง ผูเรียน ครู บุคลากรและผูบริหารมีพฤติกรรมครบ ๓ ขอ
ตามขอ ๑และ ๒
๔) ควรปรับปรุง หมายถึง ผูเรียน ครู บุคลากรและผูบริหารมีพฤติกรรมครบ ๒ ขอ
ตามขอ ๑และ ๒
๕) ตองปรับปรุง หมายถึง ผูเรียน ครู บุคลากรและผูบริหารมีพฤติกรรมครบ ๑ ขอ
ตามขอ ๑ และ ๒

