ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖

๑. คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย
คุณธรรม พฤติกรรมของผูบริหาร ครู
และบุคลากร
๑.๑ ความ ๑. สํารวจ ติดตาม การมา
รอบคอบ เรียนของนักเรียน
๒. ตรวจเครื่องแบบของ
นักเรียน
๓. สํารวจกระเปานักเรียน
๔. สํารวจการทําการบาน
ของนักเรียน
๕. ตรวจความสะอาดของ
รางกายนักเรียน

พฤติกรรมของผูเรียน

บรรยากาศ โครงการ
งานและกิจกรรม
๑. นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา ๑. งานบันทึกสถิติ
๒. นักเรียนแตงกายถูกตอง
ประจําวัน
ตามระเบียบของโรงเรียน
๒. งานประเมินการ
๓. นักเรียนไมนําสิ่งที่ไม
แตงกายนักเรียน
เหมาะสมมาโรงเรียน
รายบุคคล
๔. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ๓. งานคัดกรอง
นักเรียน (SDQ)
และสงงานตรงตามเวลาที่
๔. งานบันทึกการสง
กําหนด
๕. นักเรียนมีความพรอมใน งานของนักเรียน
การตรวจความสะอาด เล็บ ผม ๕. งานบันทึก
สุขภาพ
๑.โครงการสงเสริม
๑.๒ ความ ๑. ครูจัดทําแผนการจัดการ ๑. นักเรียนสงชิ้นงาน ภาระ
และพัฒนาการจัด
มัธยัสถ เรียนรู และสงตามเวลา
งานตรงตามที่ครูกําหนด
๒. นักเรียนแตงกายถูก
คุณภาพการจัดการ
กําหนด
เรียนรู
๒. ครูแตงกายถูกตองตาม ระเบียบของโรงเรียน
๒.งานประเมินการ
ระเบียบที่โรงเรียนกําหนด ๓. นักเรียนมาโรงเรียน
แตงกายนักเรียน
๓. ครูมาปฏิบัติหนาที่ตรง ทันเวลา
๔. นักเรียนพูดจาสุภาพ
รายบุคคล
ตอเวลา
๔. ครูนํานักเรียนใหพูดจา เรียบรอยตามวัฒนธรรมไทย ๓.โครงการกายออน
๕. นักเรียนมีมารยาทในการ นอม วาจา
สุภาพ เรียบรอย ตาม
ไหวอยางถูกตองตาม
ออนหวาน จิตใจ
วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
ออนโยน
๕. ครูนํานักเรียนใหมี
๔. กิจกรรมประกวด
มารยาทในการไหว ที่
มารยาท
ถูกตองตามวัฒนธรรมไทย

คุณธรรม พฤติกรรมของผูบริหาร ครู
และบุคลากร
๑.๓ ความ ๑. ครูดูแลเอาใจใสให
กลาหาญ นักเรียนไดรับความ
ปลอดภัยเมื่ออยูในโรงเรียน
๒. ครูวากลาวตักเตือน
นักเรียนเมื่อประพฤติผิด
๓. ครูกลาวคําชมเชย เมื่อ
นักเรียนประพฤติชอบ
๔. ครูเยี่ยมบานนักเรียนทุก
คน
๕. ครูนํานักเรียนใหรูจัก
การเสียสละเพือ่ สวนรวม
๑.๔ ความ ๑.ครูปฏิบัติหนาที่ตรงตอ

พฤติกรรมของผูเรียน

บรรยากาศ โครงการ
งานและกิจกรรม
๑.แบบบันทึก
๑. นักเรียนไดรับความ
S.D.Q.
ปลอดภัยเมื่ออยูในโรงเรียน
๒. นักเรียนประพฤติตนเปน ๒. แบบบันทึกความ
คนดี
ดี
๓. นักเรียนเกิดความภาคภูมใิ จ ๓.โครงการจิตอาสา
และประพฤติตนเปนนักเรียน
ที่ดี
๔. นักเรียน และผูปกครองมี
ความใกลชิด
๕. นักเรียนชวยเหลือเพื่อน
และครูอยาเต็มใจ
๑. ขอตกลงใน
๑. ผูเรียนปฏิบตั ิตามคําสั่ง

ยุติธรรม

เวลาปฏิบัติตามระเบียบ

อยางเครงครัด

หองเรียน

คําสั่งของโรงเรียน

๒. ผูเรียนมีการพัฒนาการ

๒. แผนการจัด

๒. ครูใชเทคนิคและความรู ทางการเรียนดีขึ้น
ที่อบรมมาพัฒนาผูเรียน

๓. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมใน

๓. ครูรับการนิเทศการสอน ชั้นเรียนทุกกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู
๓. งานนิเทศการ
สอน

อยางนอยภาคเรียนละ ๑

๔. ผูเรียนเอาใสตอการเรียน

ครั้ง

๕. ผูเรียนกลาแสดงออก ในสิ่ง ประชาธิปไตยใน

๔. ครูยึดในหลัก

ที่ดี

ประชาธิปไตยในการ
ปกครองนักเรียน
๕. ครูเปดโอกาสใหผูเรียน
แสดงความคิดเห็น

๔. โครงการ
โรงเรียน

ขอ ๒ คุณธรรมทางศาสนา
คุณธรรม พฤติกรรมของผูบริหาร ครู
พฤติกรรมของผูเรียน
และบุคลากร
๑.อานบทพระวรสาร และ ๑.ภาวนาขอพรพระพรอมกับ
๒.๑
ภาวนา

บรรยากาศ โครงการ
งานและกิจกรรม
๑. สมาธิประจําวัน

ขอพรแมพระเพื่อศิษยของ

ผูเรียนกอนเรียนทุกวัน

ตนทุกวัน

๒.ภาวนาขอพรพระดวยความ สาร

๒.ภาวนาขอพรแมพระเพื่อ ตั้งใจทุกวัน

๒.บทอานพระวร
๓.โครงการคุณธรรม

กิจกรรมทุกกิจกรรมที่จะ

๓.ผูเรียนทําสมาธิดวยความ

จริยธรรม

กระทําในแตละวัน

ตั้งใจ

๔.งานสื่อสารกับ

๓. สอนและภาวนาพรอม

๔. อธิฐานภาวนาสําหรับ พอ

ผูปกครอง

กับผูเรียนกอนเรียน กอน

แม ครู และผูม ีพระคุณ

รับประทานอาหาร หลัง

๕.สวดมนตไหวพระกอน

รับประทานอาหาร และ

นอน

กอนนอน
๔.สอนใหผูเรียนรูจักการ
ภาวนาแบบอธิษฐาน
๕.รวมมือกับผูปกครองให
นักเรียนสวดภาวนากอน
นอน
๒.๒ การ
อุทิศตน

๑. ครูจัดกิจกรรมวันฉลอง
แมพระ
๒. ครูจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา
๓. ครูรวมกิจกรรมจิตอาสา
๔. ครูรวมกิจกรรมจิตตา
รมณ มหาพรต

๑. ผูเรียนเขารวมกิจ กรรมวัน
ฉลองแมพระ
๒. ผูเรียนเขารวมกิจ กรรมทาง
ศาสนา
๓. ผูเรียนรวมกิจกรรมจิต
อาสา

๑. ทําสมาธิ
๒. กิจกรรมวันเกิด
แมพระ
๓. กิจกรรมวันพอลัม
แบรต
๔. กิจกรรมธารน้ําใจ

คุณธรรม พฤติกรรมของผูบริหาร ครู
พฤติกรรมของผูเรียน
และบุคลากร
๕.ครูจัดกิจกรรมธารน้ําใจ ๔. ผูเรียนรวมกิจกรรมจิตตา
จากพี่สูนอง
รมณมหาพรต
๕.ผูเรียนรูจักแบงปนกับ
ผูเรียน

๒.๓
ปฏิบตั ิตน
ตาม
หลักธรรม
ของ
ศาสนา

ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม

บรรยากาศ โครงการ
งานและกิจกรรม
๕. กิจกรรมทาง
ศาสนาทุก วันศุกร
๖. กิจกรรมจิตตา
รมณมหาพรต
๗.กิจกรรมแหเทียน
จํานําพรรษา
๑. สนใจศึกษาหลักธรรม
๑. กิจกรรม
ประจําวัน
พื้นฐานทางศาสนาของตน
๒. สนใจศึกษาเกี่ยวกับพระแม ๒. ขอตกลงใน
หองเรียน
มารีองคอุปถัมภของโรงเรียน
๓. งานประเมิน
๓. แสดงความเคารพศรัทธา
พัฒนาการผูเรียน
ตอพระรูปพระแมมารี
๔. งานสื่อสารกับ
๔. รวมปฏิบัตธิ รรมในวัน
ผูปกครอง
สําคัญทางศาสนากับ ครู พอ ๕. งานศาสน
สัมพันธ
แม และผูปกครอง

ไทย

๕. ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่

๔. ครู ผูปกครองและ

ดี อยางเหมาะสมกับวัย

๑. ครูศึกษาและสอน
หลักธรรมพื้นฐานของ
ศาสนาที่ผูเรียนนับถือ
๒. ครูศึกษาและสอน
ผูเรียนใหรจู ักพระแม
มารีและคุณธรรมของทาน
๓. ครูนําผูเรียนแสดงความ
ศรัทธาตอพระแมมารีตาม

ผูเรียนไปรวมปฏิบัติธรรม
ในวันสําคัญทางศาสนา
๕. ครูศึกษา และสอน
ผูเรียนใหปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมคําสอน และ
พิธีกรรมของศาสนาได

คุณธรรม พฤติกรรมของผูบริหาร ครู
และบุคลากร
๒.๔
๑. ครูจัดกิจกรรมมิสซาวัน
พิธีกรรม เปดภาคเรียน
๒. ครูจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา
๓. รูรวมพิธีกรรมทาง
ศาสนาดวยความศรัทธา
๔. ครูรวมกิจกรรมจิตตา
รมณมหาพรต
๕. ครูจัดกิจกรรมธารน้ํา ใจ
จากพี่สูนอง

พฤติกรรมของผูเรียน
๑. ผูเรียนรวมกิจกรรมมิสซา
วันเปดภาคเรียน
๒. ผูเรียนรวมกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา
๓. ผูเรียนรวมพิธีกรรมทาง
ศาสนาดวยความศรัทธา
๔. ผูเรียนรวมกิจกรรมจิตตา
รมณมหาพรต
๕. ผูเรียนรวมกิจกรรมธาร
น้ําใจจากพี่สูนอ ง

บรรยากาศ โครงการ
งานและกิจกรรม
๑. กิจกรรมมิสซาวัน
เปดภาคเรียน
๒. กิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา
๓. กิจกรรมจิตตา
รมณมหาพรต
๔. กิจกรรมธารน้ําใจ
จากพี่สูนอง

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

