ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓
๑. คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย
คุณธรรม

พฤติกรรมของผูบริหาร ครู
และบุคลากร
๑. ความ ๑. แตงกายใหสุภาพ การใช
รอบคอบ วาจาที่สุภาพในการสื่อสาร
เปนแบบอยางใหกับผูเรียน
๒. กวดขันระเบียบวินัย
ใหกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ
๓. ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
ผูเรียนเปนรายบุคคล
๔. ออกแบบการเรียนรูโดย
สอดแทรกคุณธรรมเขากับทุก
หนวยการเรียนรู
๕. จัดความปลอดภัยของ
หองเรียน หองประกอบการ
หองสุขา และหอง
ประกอบการเรียนรูอื่น ๆ

พฤติกรรมของผูเรียน

บรรยากาศ โครงการ
งานและกิจกรรม
๑. ผูเรียนแตงกายเรียบรอยตาม ๑. โครงการลูกมารี
รักษวนิ ัย
ระเบียบของโรงเรียน
๒. ปฏิบัติตนตามระเบียบของ ๒.แผนการจัดการ
เรียนรู
ทางโรงเรียนอยางเครงครัด
๓. ผูเรียนปฏิบัติตนตามสภาพ ๓. กิจกรรมการคัด
ของแตละบุคคลไดอยางถูกตอง กรองผูเรียนเปน
รายบุคคล(SDQ)
๔. เต็มใจกับการปฏิบัติให
๔. กิจกรรมเยีย่ ม
สอดคลองกับคุณธรรมที่
บาน
กําหนด
๕. โครงการธรรมะ
๕. รูจักระมัดระวังในการ
ปฏิบัติตนใหมคี วามปลอดภัย เพื่อชีวิต
ตอตนเองและสวนรวม
๖. โครงการวัน
สําคัญ
๗. คูมือกฎระเบียบ
วินัยของผูเรียน
๘. ขอตกลงใน
หองเรียน

คุณธรรม

พฤติกรรมของผูบริหาร ครู
และบุคลากร
๑. ปฏิบัติงานตรงเวลาและ
๒.
มัธยัสถ เต็มความ สามารถ
๒. ดําเนินชีวิตดวยความ
พอเพียงไมกอหนี้โดยไมมี
เหตุอันควร
๓.ปฏิบัติตนตามคําสั่งสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ
๔. แสดงความเคารพซึ่งกัน
และกัน และปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่กบั ผูเรียน เชน
การไหว
๕. ใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมสวนรวมดวย
ความเต็มใจ
๓. ความ ๑. ครูสื่อสาร สัมพันธกับ
กลาหาญ ผูปกครองอยางตอเนื่องเพื่อ
ชวยเหลือดูแลผูเรียนอยาง
ใกลชิด
๒. ครูยืนตรวจตราความ
เรียบรอยและความปลอดภัย
ประจําจุดตางๆ
๓. ครูตักเตือนผูเรียนอยางมี
เหตุผล
๔. ครูไมของเกี่ยวสิ่งเสพติด
๕. ครูสละเวลาพัฒนาผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขนึ้

พฤติกรรมของผูเรียน

บรรยากาศ โครงการ
งานและกิจกรรม
๑. มาเรียนใหทันเวลาและตัง้ ใจ ๑.โครงการธนาคาร
เรียน
โรงเรียน
๒. ดําเนินชีวิตดวยความ
๒. กิจกรรมบันทึก
พอเพียงและรูจ ักใชทรัพยสิน ความดี
สวนรวมอยางคุมคา
๓. โครงการธรรมะ
๓. ปฏิบัติตนตามคําสั่งสอน
เพื่อชีวิต
ของศาสนาที่ตนนับถือ
๔.งานบันทึกการมา
๔. ทําความเคารพผูปกครอง ครู โรงเรียน
ผูมีพระคุณและผูอาวุโสอยาง ๔. กิจกรรมพัฒนา
สม่ําเสมอ
ผูเรียน (ลูกเสือ –
๕. ปฏิบัติกิจกรรมและการเขา เนตรนารี) จิตอาสา
รวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ ๕โครงการรัก
ประชาธิปไตย
๑. ผูเรียนเคารพเชื่อฟงคําสั่ง
สอนของพอแม ผูปกครองและ
ครูอยางสม่ําเสมอ
๒. ผูเรียนมีจติ อาสาชวยครูดแู ล
เพื่อนผูเรียนตามจุดตางๆ
๓. ผูเรียนตักเตือนเพื่อนเมื่อทํา
ผิดอยางมีเหตุผล
๔. ผูเรียนรวมเดินรณรงค
กิจกรรมตอตานสิ่งเสพติด
๕. ผูเรียนใหความรวมมือใน
กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนตาง ๆ

๑. กิจกรรมเยีย่ มบาน
๒. กิจกรรมสภา
ผูเรียน
๓.โครงการรัก
ประชาธิปไตย
๔. โครงการคิดถูก
ทําดี
๕. กิจกรรมเสริม
ทักษะวิชาการ

คุณธรรม

พฤติกรรมของผูบริหาร ครู
และบุคลากร
๑. ครูใหความยุติธรรมกับ
๔.
ยุติธรรม ผูเรียนทุกคนดวยความรัก
และเมตตาตามแบบอยางของ
พระแมมารีอา
๒. ครูรับฟงความคิดเห็นและ
การตัดสินใจของผูเรียน
๓. ครูปฏิบัติงานตรงตอเวลา
๔. ครูรับผิดชอบตอหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ
๕. ครูปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู

พฤติกรรมของผูเรียน
๑. ผูเรียนมีความรัก ความ
สามัคคีเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกัน
และกัน
๒. ผูเรียนยอมรับความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ยอมรับการ
ตัดสินใจของสวนรวมและรวม
แสดงความคิดเห็นที่เปน
ประโยชน
๓. ผูเรียนสงงานตรงเวลา
๔. ผูเรียนมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ของตนเองและงานที่
ไดรับมอบหมายเปนอยางดี
๕. ผูเรียนปฏิบัติตนตาม
ระเบียบและขอบังคับของ
โรงเรียนและสังคมอยาง
เครงครัด

บรรยากาศ โครงการ
งานและกิจกรรม
๑. กิจกรรมพีส่ อน
นอง ๒.กิจกรรม
เพื่อนชวยเพื่อน
๓. โครงการรัก
ประชาธิปไตย
๔.บันทึกการเขา
สอน , ผลงานผูเรียน
๕.แผนการจัดการ
เรียนรู, ผลงาน
ผูเรียน,แฟมพัฒนา
งานครู , แฟมพัฒนา
งานผูเรียน
๖.การแตงกายของ
ครูและผูเรียน
๗.บันทึกเวลาการมา
ปฏิบัติ งานของครู

๒. คุณธรรมทางศาสนา
คุณธรรม

พฤติกรรมของผูบริหาร
ครูและบุคลากร
๑. สวดภาวนาขอพรแม
พระเพื่อศิษยของตนทุกวัน
๒. สอนใหผูเรียนรูจักการ
สวดภาวนาแบบอธิษฐาน
๓.ครูเขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา
๔. ครูสวดบทภาวนาตอน
เชา-เย็น
๕. ครูสอนใหผูเรียนทํา
สมาธิ
๖. ครูนําสวดมนตและการ
กลาวอาราธนาศีล

พฤติกรรมของผูเรียน

๑. ภาวนาขอพรพระพรอม
กับครูกอนเรียนทุกวัน
ภาวนา
๒. อธิษฐานภาวนาสําหรับ
บูชาพระคุณพอแม ครู
อาจารยและผูม ีพระคุณ
๓. ผูเรียนเขารวมปฏิบัติ
ธรรม และศาสนกิจ ในวัน
สําคัญทางศาสนาที่ตนนับ
ถือ
๔. ผูเรียนสวดภาวนา เชาเย็น
๕. ผูเรียนฝกสมาธิทุกเชา
และกลาวอาราธนาศีลได
ตามครู
๑. ผูเรียนเขารวมกิจกรรม
๒. การ ๑. ครูจัดกิจกรรมพัฒนา
ฟนฟูจิตใจ
อุทิศตน จิตใจใหกับผูเรียน
๒. ครูจัดกิจกรรมวันสําคัญ ๒. ผูเรียนรวมกิจกรรมทาง
พลีกรรม
ทางศาสนา
ศาสนา
๓. ครูรวมกิจกรรมจิตอาสา ๓. ผูเรียนรวมกิจกรรมจิต
๔. ครูรวมกิจกรรมจิตตา อาสา
รมณมหาพรต
๔. ผูเรียนรวมกิจกรรมจิต
๕. ครูจัดกิจกรรมใหธาร ตารมณมหาพรต
น้ําใจตอผูดอยโอกาส
๕. ผูเรียนรูจักแบงปนกับผู
ยากไรและผูดอ ยโอกาส
๑. การ

บรรยากาศ โครงการ งาน
และกิจกรรม
๑. สวดมนต,ฟงธรรม
๒. ทําสมาธิ
๓. กิจกรรมวันเกิดแมพระ
๔. กิจกรรมวันพอลัมแบรต
๕. กิจกรรมธารน้ําใจสูผูดอย
โอกาส
๖. กิจกรรม YCS
๗. กิจกรรมจิตตารมณมหา
พรต
๘. กิจกรรมแหเทียน
เขาพรรษา
๙. กิจกรรมทางศาสนาทุก
วันศุกร
๑. สวดมนต,ฟงธรรม
๒. ทําสมาธิ
๓. กิจกรรมวันเกิดแมพระ
๔. กิจกรรมวันพอลัมแบรต
๕. กิจกรรมธารน้ําใจสูผูดอย
โอกาส
๖. กิจกรรม YCS
๗. กิจกรรมจิตตารมณมหา
พรต
๘. กิจกรรมแหเทียนพรรษา
๙. กิจกรรมทางศาสนาทุก
วันศุกร

คุณธรรม พฤติกรรมของผูบริหาร
ครูและบุคลากร
๓.การ
๑. ครูปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติ
คุณธรรมทางศาสนา
ตาม
๒. ครูเขารวมปฏิบัติ
หลักธรร ธรรมในวันสําคัญทาง
มของ
ศาสนา ในโอกาสที่
ศาสนา
เหมาะสม
๓. ครูสวดมนตตอนเชา
–เย็น
๔. ครูสอนผูเรียนทํา
สมาธิ
๕. ครูสอนผูเรียนเรื่อง
ของหลักธรรมคําสอน

พฤติกรรมของผูเรียน

บรรยากาศ โครงการ งาน
และกิจกรรม
๑. ผูเรียนปฏิบัติตนตาม
๑. สวดมนต
คุณธรรมทางศาสนาที่ตน ๒. ทําสมาธิ
นับถือ
๓. กิจกรรมวันเกิดแมพระ
๒. ผูเรียนเขารวมปฏิบัติ ๔. กิจกรรมวันพอลัมแบรต
กิจกรรมในวันสําคัญทาง ๕. กิจกรรมธารน้ําใจสู
ศาสนา
ผูดอยโอกาส
๓. ผูเรียนสวดภาวนาตอน ๖. กิจกรรม YCS
เชา –เย็น
๗. กิจกรรมจิตตารมณ
๔. ผูเรียนฝกสมาธิ หลัง
มหาพรต
ปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธง ๘. กิจกรรมแหเทียนจํานํา
ตอนเชาทุกวัน
พรรษา
๕. ผูเรียนเขาใจและ
๙. กิจกรรมทางศาสนาทุก
สามารถนําหลักธรรมไป วันศุกร
ปรับใชในชีวติ ประจําวัน
ไดอยางเหมาะสมตามวัย
๑. กิจกรรมมิสซาวันเปด
๑. ครูจัดกิจกรรมมิสซา ๑. ผูเรียนรวมกิจกรรม
๔.รวม
มิสซาวันเปดภาคเรียน
ภาคเรียน
พิธีกรรม วันเปดภาคเรียน
๒. ครูจัดกิจกรรมวัน
๒. ผูเรียนรวมกิจกรมวัน ๒. กิจกรมวันสําคัญทาง
ทาง
สําคัญทางศาสนา
สําคัญทางศาสนา
ศาสนา
ศาสนา
๓. ครูรวมพิธีกรรมทาง ๓. ผูเรียนรวมพิธีกรรมทาง
๓. กิจกรรมจิตตารมณ
ศาสนาดวยความศรัทธา ศาสนาดวยความศรัทธา
๔. ครูรวมกิจกรรมจิตตา ๔. ผูเรียนรวมกิจกรรมจิต มหาพรต
๔. กิจกรรมธารน้ําใจตอ
ตารมณมหาพรต
รมณมหาพรต
๕. ผูเรียนรวมกิจกรรมธาร ผูดอยโอกาส
๕. ครูจัดกิจกรรมธาร
น้ําใจตอผูดอยโอกาส
น้ําใจตอผูดอยโอกาส

๓. คุณธรรมเทววิทยา
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งมีคุณธรรมพื้นฐานของมนุษยและคุณธรรมศาสนาแลว ผูเรียนจะตองมี
คุณธรรมชั้นสูงหรือคุณธรรมเทววิทยา ดังตอไปนี้
คุณธรรม

พฤติกรรมผูบริหาร ครูและ
บุคลากร

พฤติกรรมผูเรียน

บรรยากาศ /โครงการ
งาน/ กิจกรรม

๑. ความ

๑.๑ มีศาสนาที่ตนนับถือ

๑.๑ มีศาสนาที่ตนนับถือ

๑. ภาวนากอนเรียน

เชื่อ

๑.๒ มีรูปพระ สัญลักษณ

๑.๒ มีรูปพระ สัญลักษณ

และเริ่มปฏิบัตงิ าน

ของศาสนาประจําตัวหรือสิ่ง ของศาสนาประจําตัวหรือ

๒.

๒.การเผยแผความรู

ที่ตนเลื่อมใสศรัทธา

สิ่งที่ตนเลื่อมใสศรัทธา

เรื่องศาสนา

๑.๓ เขารวมพิธีกรรม ตางๆ

๑.๓ เขารวมพิธีกรรมตางๆ

๓.การแบงปน

๑.๔ ภาวนาตอพระเจาหรือ

๑.๔ ภาวนาตอพระเจาหรือ ประสบการณทาง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือทุก

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือทุก

ความเชื่อของศาสนา

โอกาส

โอกาส

ที่ตนนับถือ

๑.๕ มั่นใจในผลของการ

๑.๕ มั่นใจในผลของการ

กระทําความดี

กระทําความดี

๒.๑ ไหวแมพระเมื่อมาถึง

๒.๑ ไหวแมพระเมื่อมาถึง

๔.การขอพรแมใน
โอกาสตาง ๆ

ถวายแมพระโอกาสวัน

๑. มุมหนังสือ
เกี่ยวกับแมพระ
๒. บอรดประวัติของ
แมพระ
๓. กิจกรรมตอบ
คําถามเกี่ยวกับแม
พระ
๔. ตูรับคําภาวนาขอ

สําคัญและโอกาสตาง ๆ

พรจากแมพระ

และกลับจากโรงเรียน
ความหวัง และกลับจากโรงเรียน
๒.๒ ขอพรแมพระเมื่อมาถึง ๒.๒ ขอพรแมพระเมื่อ
โรงเรียนและโมทนาแมพระ มาถึงโรงเรียนและโมทนา
กอนกลับบาน
๒.๓ นําดอกไม มาลัยมา

แมพระกอนกลับบาน

คุณธรรม
๒.
ความหวัง
(ตอ)

๓. ความ
รัก

พฤติกรรมผูบริหาร ครูและ
บุคลากร
๒.๔ แสดงความเคารพเมื่อ
ผานพระรูปแมพระ
๒.๕ ศึกษา แสวงหาความรู
เกี่ยวกับแมพระ

พฤติกรรมผูเรียน

๒.๓ นําดอกไม มาลัยมา
ถวายแมพระโอกาสวัน
สําคัญของตน
๒.๔ แสดงความเคารพเมื่อ
ผานพระรูปแมพระ๒.๕
ศึกษา แสวงหาความรู
เกี่ยวกับแมพระ
๓.๑ รักพระเจาและ
๓.๑ รักพระเจาและ
แสดงออกดวยพฤติกรรม
แสดงออกดวยพฤติกรรม
ตามขอ ๒.
ตามขอ ๒.
๓.๒ รักพอแมและผูมี
๓.๒ รักพอแมและผูมี
พระคุณและมีพฤติกรรม
พระคุณและมีพฤติกรรม
กตเวทีตอทาน
กตเวทีตอทาน
๓.๓ รักครูและมีพฤติกรรม ๓.๓รักครูและมีพฤติกรรม
กตเวทีตอทาน
กตเวทีตอทาน
๓.๔ รักตนเองและเพื่อน
๓.๔ รักตนเองและเพื่อน
รวมทั้งมีพฤติกรรมการดูแล และมีพฤติกรรมดูแลเอาใจ
เอาใจใสสุขภาพ ไมทะเลาะ ใสสุขภาพ ไมทะเลาะ รูจกั
ใหอภัย
รูจักใหอภัยซึ่งกันและกัน
๓.๕ รักษธรรมชาติและมี ๓.๕ รักธรรมชาติและมี
พฤติกรรม รักษาระบบ
พฤติกรรมรักษาระบบนิเวศ
นิเวศและใชปรัชญาของ
และใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ดําเนินชีวิต

บรรยากาศ /โครงการ
งาน/ กิจกรรม
๕. การอธิษฐาน
ภาวนาขอพรแมพระ
ตามจุดประสงคตางๆ
๖. โครงการคุณธรรม
เพื่อชีวิต ศาสนธรรม
นําใจ ใฝประพฤติดี
นําชีวีมีสุข
๑. โครงการธรรมะ
เพื่อชีวิต
๒. โครงการวัน
สําคัญ
๓. กิจกรรมการ
แขงขันกีฬาภายใน
๔. โครงการหนูรักษ
สิ่งแวดลอม
๕. กิจกรรมวัน
วิชาการ
๖. กิจกรรมการ
เรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง
๗. แหลงเรียนรูนอก
หองเรียน(สวน
เกษตร)

ขอ ๔ การประเมินผลและนําผลไปพัฒนา
๔.๑ เครื่องมือในการประเมินคือ
๑) เอกสาร
๒) สังเกต
๓) สัมภาษณ

๔.๒ 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

