ระดับชั้นมัธยมปที่ ๔ - ๖
๑. คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย
บรรยากาศ
พฤติกรรมของผูเรียน
โครงการ งานและ
กิจกรรม
๑. ผูเรียนแตงกายเรียบรอยตาม ๑. โครงการลูกมารี
๑. ความ ๑. แตงกายใหสุภาพ การใช
รักษวนิ ัย
รอบคอบ วาจาที่สุภาพในการสื่อสารเปน ระเบียบของโรงเรียน
๒. ปฏิบัติตนตามระเบียบของ ๒.แผนการจัดการ
แบบอยางใหกบั ผูเรียน
ทางโรงเรียนอยางเครงครัด
เรียนรู
๒. กวดขันระเบียบวินัยใหกบั
๓. ผูเรียนปฏิบตั ิตนตามสภาพ ๓. กิจกรรมการคัด
ผูเรียนอยางสม่ําเสมอ
กรองผูเรียนเปน
๓. ศึกษาและวิเคราะหขอมูล ของแตละบุคคลไดอยาง
รายบุคคล (SDQ)
ผูเรียนเปนรายบุคคล
ถูกตอง
๔. กิจกรรมเยีย่ ม
๔. ออกแบบการเรียนรูโดย
๔. เต็มใจกับการปฏิบัติให
บาน
สอดแทรกคุณธรรมเขากับทุก สอดคลองกับคุณธรรมที่
๕. โครงการธรรมะ
หนวยการเรียนรู
กําหนด
เพื่อชีวิต
๕. จัดความปลอดภัยของ
๕. รูจักระมัดระวังในการ
หองเรียน หองประกอบการ
ปฏิบัติตนใหมคี วามปลอดภัย ๖. โครงการวัน
สําคัญ
หองสุขา และหองประกอบการ ตอตนเองและสวนรวม
๗. คูมือกฎระเบียบ
เรียนรูอื่นๆ
วินัยของผูเรียน
๘. ขอตกลงใน
หองเรียน

พฤติกรรมของผูบริหาร ครูและ
คุณธรรม
บุคลากร

บรรยากาศ
พฤติกรรมของผูเรียน
โครงการ งานและ
กิจกรรม
๒. ๑. ปฏิบัติงานตรงเวลาและเต็ม ๑.มาเรียนใหทนั เวลาและตั้งใจ ๑.โครงการธนาคาร
เรียน
โรงเรียน
มัธยัสถ ความ สามารถ
๒. ดําเนินชีวิตดวยความ
๒. ดําเนินชีวิตดวยความ
๒. กิจกรรมบันทึก
พอเพียงไมกอหนี้โดยไมมีเหตุ พอเพียงและรูจ ักใชทรัพยสิน ความดี
สวนรวมอยางคุมคา
อันควร
๓. โครงการธรรมะ
๓.ปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนของ ๓. ปฏิบัติตนตามคําสั่งสอน เพื่อชีวิต
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ศาสนาที่ตนนับถือ
๔.งานบันทึกการมา
๔. แสดงความเคารพซึ่งกันและ ๔. ทําความเคารพผูปกครอง โรงเรียน
ครู ผูมีพระคุณและผูอาวุโส
กัน และปฏิบตั ิตนเปน
๔. กิจกรรมพัฒนา
แบบอยางที่กบั ผูเรียน เชน การ อยางสม่ําเสมอ
ผูเรียน (ลูกเสือ –
๕. ปฏิบัติกิจกรรมและการเขา เนตรนารี) จิตอาสา
ไหว แสดงความเคารพ
รวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ ๕. โครงการรัก
๕. ใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมสวนรวมดวย
ประชาธิปไตย
ความเต็มใจ

พฤติกรรมของผูบริหาร ครูและ
คุณธรรม
บุคลากร

๓. ความ ๑. ครูสื่อสาร สัมพันธกับ
กลาหาญ ผูปกครองอยางตอเนื่องเพื่อ
ชวยเหลือดูแลผูเรียนอยาง
ใกลชิด
๒. ครูยืนตรวจความเรียบรอย
ความปลอดภัยประจําจุดตางๆ
๓. ครูตักเตือนผูเรียนอยางมี
เหตุผล
๔. ครูไมยุงเกีย่ วกับสิ่งเสพติด
๕. ครูสละเวลาพัฒนาผูเรียนให
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

๑. ผูเรียนเคารพเชื่อฟงคําสั่ง
สอนของพอแม ผูปกครองและ
ครูอยางสม่ําเสมอ
๒. ผูเรียนมีจติ อาสาชวยครู
ดูแลเพื่อนผูเรียนตามจุดตางๆ
๓. ผูเรียนตักเตือนเพื่อนเมื่อทํา
ผิดอยางมีเหตุผล
๔. ผูเรียนรวมเดินกิจกรรม
รณรงคตอตานสิ่งเสพติด
๕. ผูเรียนใหความรวมมือใน
กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนตาง

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

พฤติกรรมของผูบริหาร ครูและ
คุณธรรม
บุคลากร
๑. ครูใหความยุติธรรมกับ
ยุติธรรม ผูเรียนทุกคนดวยความรักและ
เมตตาตามแบบอยางของพระ
แมมารีอา
๒. ครูรับฟงยอมรับความ
คิดเห็นและการตัดสินใจของ
ผูเรียน
๓. ครูปฏิบัติงานตรงตอเวลา
๔. ครูรับผิดชอบตอหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ
๕. ครูปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๔.

พฤติกรรมของผูเรียน
๑. ผูเรียนมีความรัก ความ
สามัคคีเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกัน
และกัน
๒. ผูเรียนยอมรับความคิดเห็น
การตัดสินใจของสวนรวมและ
รวมแสดงความคิดเห็นทีเ่ ปน
ประโยชน
๓. ผูเรียนสงงานตรงเวลา
๔. ผูเรียนมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตนเองและงานที่
ไดรับมอบหมายเปนอยางดี
๕. ผูเรียนปฏิบัติตนตาม
ระเบียบและขอบังคับของ
โรงเรียนและสังคมอยาง
เครงครัด

บรรยากาศ
โครงการ งานและ
กิจกรรม
๑. กิจกรรมพีส่ อน
นอง, กิจกรรม
เพื่อนชวยเพื่อน
๒. กิจกรรมสภา
นักเรียน
๓. บันทึกการเขา
สอน, ผลงานผูเรียน
๔. แผนการจัดการ
เรียนรู, ผลงาน
ผูเรียน, แฟมพัฒนา
งานครู, แฟมพัฒนา
งานผูเรียน
๕. การแตงกายของ
ครูและผูเรียน
๖. บันทึกเวลาการ
มาปฏิบัติ งานของ
ครู
๗. โครงการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

๒. คุณธรรมทางศาสนา
คุณธรรม พฤติกรรมของผูบริหาร
ครูและบุคลากร
๑. การ ๑. ภาวนาขอพรแมพระ
ภาวนา เพื่อศิษยของตนทุกวัน
๒. สอนใหผูเรียนรูจักการ
ภาวนาแบบอธิษฐาน
๓.ครูเขารวมปฏิบัติกิจ
กรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา
๔. ครูสวดบทภาวนาตอน
เชา-เย็น
๕. ครูสอนผูเรียนใหทํา
สมาธิ
๖. ครูนําสวดมนตและ
การกลาวอาราธนาศีล

พฤติกรรมของผูเรียน
๑. ภาวนาขอพรพระพรอมกับ
ครูกอนเรียนทุกวัน
๒. อธิษฐานภาวนาสําหรับ
บูชาพระคุณพอแม ครู
อาจารยและผูม ีพระคุณ
๓. ผูเรียนเขารวมปฏิบัติธรรม
และศาสนกิจ ในวันสําคัญ
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
๔. ผูเรียนสวดภาวนา เชา-เย็น
๕. ผูเรียนฝกสมาธิทุกเชา
และกลาวอาราธนาศีลไดตาม
ครู

บรรยากาศ โครงการ งาน
และกิจกรรม
๑. สวดมนต, ฟงธรรม
๒. ทําสมาธิ
๓. กิจกรรมวันเกิดแม
พระ
๔. กิจกรรมวันพอลัม
แบรต
๕. กิจกรรมธารน้ําใจสูผู
ดอย โอกาส
๖. กิจกรรม YCS
๗. กิจกรรมจิตตารมณ
มหาพรต
๘. กิจกรรมแหเทียนจํานํา
พรรษา
๙. กิจกรรมทางศาสนาทุก
วันศุกร
๑๐. กิจกรรมธารน้ําใจสู
คุณตาคุณยาย ที่โคกวัด

พฤติกรรมของผูบริหาร
ครูและบุคลากร
๒. การ ๑. ครูจัดกิจกรรมพัฒนา
อุทิศตน จิตใจผูเรียน
พลีกรรม ๒. ครูจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา
๓. ครูรวมกิจกรรมจิต
อาสา
๔. ครูรวมกิจกรรมจิต
ตารมณมหาพรต
๕. ครูจัดกิจกรรมให
ธารน้ําใจตอ
ผูดอยโอกาส

คุณธรรม

พฤติกรรมของผูเรียน
๑. ผูเรียนเขารวมกิจกรรม
ฟนฟูจิตใจ
๒. ผูเรียนรวมกิจกรรมทาง
ศาสนา
๓. ผูเรียนรวมกิจกรรมจิต
อาสา
๔. ผูเรียนรวมกิจกรรมจิตตา
รมณมหาพรต
๕. ผูเรียนรูจักแบงปนกับผู
ยากไรและผูดอ ยโอกาส

บรรยากาศ โครงการ งาน
และกิจกรรม
๑. สวดมนต, ฟงธรรม
๒. ทําสมาธิ
๓. กิจกรรมวันเกิดแมพระ
๔. กิจกรรมวันพอลัม
แบรต
๕. กิจกรรมธารน้ําใจสูผู
ดอย โอกาส
๖. กิจกรรม YCS
๗. กิจกรรมจิตตารมณ
มหาพรต
๘. กิจกรรมแหเทียนจํานํา
พรรษา
๙. กิจกรรมทางศาสนาทุก
วันศุกร
๑๐. กิจกรรมธารน้ําใจสู
คุณตา คุณยาย

คุณธรรม พฤติกรรมของผูบริหาร
พฤติกรรมของผูเรียน
ครูและบุคลากร
๑. ผูเรียนปฏิบตั ิตนตาม
๓. การ ๑. ครูปฏิบัติตนตาม

บรรยากาศ โครงการ งาน
และกิจกรรม
๑. สวดมนต,ฟงธรรม
คุณธรรมทางศาสนาที่ตนนับ ๒. ทําสมาธิ
ปฏิบตั ิ คุณธรรมทางศาสนา
๓. กิจกรรมวันเกิดแม
ถือ
ตาม ๒. ครูเขารวมปฏิบัติ
พระ
หลักธรรม กิจกรรมในวันสําคัญทาง ๒. ผูเรียนเขารวมปฏิบัติ
๔. กิจกรรมวันพอลัม
กิ
จ
กรรมในวั
น
สํ
า
คั
ญ
ทาง
ศาสนา
และในโอกาสที
่
ของ
แบรต
ศาสนา
ศาสนา เหมาะสม
๕. กิจกรรมธารน้ําใจสูผู
๓. ครูสวดมนตตอนเชา ๓. ผูเรียนสวดภาวนาตอนเชา ดอย โอกาส
๖. กิจกรรม YCS
–เย็น
–เย็น
๗. กิจกรรมจิตตารมณ
๔. ผูเรียนฝกสมาธิ หลัง
๔. ครูสอนผูเรียนทํา
มหาพรต
ปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธง
สมาธิ
๘. กิจกรรมแหเทียน
๕. ครูสอนผูเรียนเรื่อง ตอนเชาทุกวัน
จํานําพรรษา
ของหลักธรรมคําสอน ๕. ผูเรียนเขาใจและสามารถ ๙. กิจกรรมทางศาสนา
นําหลักธรรมไปปรับใชใน ทุกวันศุกร
ชีวิต ประจําวันไดอยาง
เหมาะสมตามวัย
๑. ครูจัดกิจกรรมมิสซา
พิธีกรรม วันเปดภาคเรียน
๒. ครูจัดกิจกรรมวัน
ทาง
สําคัญทางศาสนา
ศาสนา
๓. ครูรวมพิธีกรรมทาง
ศาสนาดวยความศรัทธา
๔. ครูรวมกิจกรรมจิตตา
รมณมหาพรต
๕. ครูจัดกิจกรรมธาร
น้ําใจตอผูดอยโอกาส
๔. รวม

๑. ผูเรียนรวมกิจกรรมมิสซา
วันเปดภาคเรียน
๒. ผูเรียนรวมกิจกรมวัน
สําคัญทางศาสนา
๓. ผูเรียนรวมพิธีกรรมทาง
ศาสนาดวยความศรัทธา
๔. ผูเรียนรวมกิจกรรมจิตตา
รมณมหาพรต
๕. ผูเรียนรวมกิจกรรมธาร
น้ําใจตอผูดอยโอกาส

๑.กิจกรรมมิสซาวันเปด
ภาคเรียน
๒.กิจกรมวันสําคัญทาง
ศาสนา
๓.กิจกรรมจิตตารมณ
มหาพรต
๔.กิจกรรมธารน้ําใจตอ
ผูดอยโอกาส
๕.กิจกรรมธารน้ําใจ

๓. คุณธรรมเทววิทยา
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีคุณธรรมพื้นฐานของมนุษยและคุณธรรมศาสนาแลว ผูเรียนจะตองมี
คุณธรรมชั้นสูงหรือคุณธรรมเทววิทยา ดังตอไปนี้
พฤติกรรมผูบริหาร ครูและ
บุคลากร
๑. ความ ๑.๑ มีศาสนาที่ตนนับถือ
เชื่อ
๑.๒ มีรูปพระ สัญลักษณของ
ศาสนาประจําตัวหรือสิ่งที่ตน
เลื่อมใสศรัทธา
๑.๓ เขารวมพิธีกรรม ตางๆ
๑.๔ ภาวนาตอพระเจาหรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือทุกโอกาส
๑.๕ มั่นใจในผลของการกระทํา
ความดี

คุณธรรม

๒.
๒.๑ ไหวแมพระเมื่อมาถึงและ
ความหวัง กลับจากโรงเรียน
๒.๒ ขอพรแมพระเมื่อมาถึง
โรงเรียนและโมทนาแมพระ
กอนกลับบาน
๒.๓ นําดอกไม มาลัยมาถวาย
แมพระโอกาสวันสําคัญและ
โอกาสตาง ๆ

พฤติกรรมผูเรียน
๑.๑ มีศาสนาที่ตนนับถือ
๑.๒ มีรูปพระ สัญลักษณ
ของศาสนาประจําตัวหรือ
สิ่งที่ตนเลื่อมใสศรัทธา
๑.๓ เขารวมพิธีกรรม
ตางๆ
๑.๔ ภาวนาตอพระเจา
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ
ทุกโอกาส
๑.๕ มั่นใจในผลของการ
กระทําความดี
๒.๑ ไหวแมพระเมื่อ
มาถึงและกลับจาก
โรงเรียน
๒.๒ ขอพรแมพระเมื่อ
มาถึงโรงเรียนและ
โมทนา แมพระกอนกลับ
บาน

บรรยากาศ /โครงการ
งาน/ กิจกรรม
๑. ภาวนากอนเรียน
และเริ่มปฏิบัตงิ าน
๒. การเผยแผความรู
เรื่องศาสนา
๓. การแบงปน
ประสบการณทาง
ความเชื่อของศาสนาที่
ตนนับถือ
๔. การขอพรแมใน
โอกาสตาง ๆ
๑. มุมหนังสือเกี่ยวกับ
แมพระ
๒. บอรดประวัติของ
แมพระ
๓. กิจกรรมตอบ
คําถามเกี่ยวกับแมพระ
๔. ตูรับคําภาวนาขอ
พรจากแมพระ

คุณธรรม

พฤติกรรมผูบริหาร ครูและ
บุคลากร

๒.
๒.๔ แสดงความเคารพเมื่อผาน
ความหวัง พระรูปแมพระ
(ตอ) ๒.๕ ศึกษา แสวงหาความรู
เกี่ยวกับแมพระ

พฤติกรรมผูเรียน

๒.๓ นําดอกไม มาลัยมา
ถวายแมพระโอกาสวัน
สําคัญของตน
๒.๔ แสดงความเคารพ
เมื่อผานพระรูปแมพระ
๒.๕ ศึกษา แสวงหา
ความรูเกี่ยวกับแมพระ
๓. ความ ๓.๑ รักพระเจาและแสดงออก ๓.๑ รักพระเจาและ
แสดงออกดวยพฤติกรรม
รัก
ดวยพฤติกรรมตามขอ ๒.
๓.๒ รักพอแมและผูมีพระคุณ ตามขอ ๒.
และมีพฤติกรรมกตเวทีตอทาน ๓.๒ รักพอแมและผูมี
พระคุณและมีพฤติกรรม
๓.๓ รักครูและมีพฤติกรรม
กตเวทีตอทาน
กตเวทีตอทาน
๓.๓รักครูและมี
๓.๔ รักตนเองและเพื่อน
รวมทั้งมีพฤติกรรมการดูแลเอา พฤติกรรม กตเวทีตอ
ทาน
ใจใสสุขภาพ ไมทะเลาะรูจกั
ใหอภัยซึ่งกันและกัน๓.๕รักษ ๓.๔ รักตนเองและเพื่อน
และมีพฤติกรรมดูแลเอา
ธรรมชาติและมีพฤติกรรม
รักษาระบบนิเวศและใชปรัชญา ใจใสสุขภาพ ไมทะเลาะ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการ รูจักใหอภัย
ดําเนินชีวิต
๓.๕ รักธรรมชาติและมี
พฤติกรรมรักษาระบบ
นิเวศและใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

บรรยากาศ /โครงการ
งาน/ กิจกรรม
๕.การอธิษฐานภาวนา
ขอพรแมพระตาม
จุดประสงคตางๆ
๖.โครงการคุณธรรม
เพื่อชีวิต

๑.โครงการธรรมะเพื่อ
ชีวิต
๒. โครงการวันสําคัญ
๓. กิจกรรมการแขงขัน
กีฬาภายใน
๔.โครงการหนูรักษ
สิ่งแวดลอม
๕. กิจกรรมวันวิชาการ
๖. กิจกรรมการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง

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

