
คุณธรรมเด่น เน้นศีล 5   
เธอจงระวัง ความคิด ของเธอ เพราะความคิดของเธอ จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ 

เธอจงระวัง ความประพฤติ ของเธอ เพราะความประพฤติของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอ  

เธอจงระวังความเคยชิน ของเธอ เพราะความเคยชินของเธอ จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ 

เธอจงระวัง อุปนิสัย ของเธอ เพราะอุปนิสัยของเธอ จะก าหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต  
 

ที่กล่าวข้างต้น เป็นค าสอนทางพระพุทธเจ้าที่พระอาจารย์ชา สุภัทโท น ามาเผยแพร่   โรงเรียน       
วัดนางแก้วได้น าค าสอนมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมนิสัยที่ดีงามให้กับนักเรียน  
              คุณธรรมเด่น หมายถึง การเสริมสร้างคุณธรรมแสดงออกในรูปธรรมต่าง ๆ  ที่เด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ 

ได้แก่กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรม
นักเรียนมีมากมายหลากหลาย แต่
คุณธรรมเด่นที่โรงเรียนเลือกเป็นอันดับ
แรกได้แก่ 
     กิจกรรมศีล 5 เป็นกิจกรรมแรกที่ควร
ให้ความส าคัญเพราะถือว่าศีลเป็นความดี
พื้นฐานความปกติของคนที่ควรมี 
โรงเรียนได้น าเบญจศีล เบญจธรรมมาให้
นักเรียนได้รับรู้ ศีลเป็นข้อห้าม ห้ามแล้วจะให้ท าอย่างไรจึงได้น าธรรมที่

เป็นข้อปฏิบัติ สู่การปฏิบัติ ถ้านักเรียนรับรู้และเข้าใจจะส่งผลต่อความประพฤติที่ดีงาม และยังเผยแพร่
คุณธรรมศีล 5 ไปยังบ้านซึ่งบางศีลบางข้อก็ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจในศีล 5 เป็นการสร้างสื่อมีชีวิตคือตัวของ

นักเรียนไปเผยแพร่ท่ีบ้าน  
   วิธีการ 

1. ออกแบบสมุดบันทึกการตรวจศีล 5 
2. ท าสมุดบันทึกการตรวจศีลง่าย ๆ ต่อการปฏิบัติ พร้อมค ากล่าว

ค าอาราธนาศีลและประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติศีล 5 แจกแก่
นักเรียนและคณะครูทุกคน นักเรียน  

3.  กล่าวค าอาราธนาและสมาทาน
ศีล 5 ทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ–หลับตา
ระลึกถึงความดีที่จะท าในวันนี้ –ก่อน
กลับทบทวนการกระท าประจ าวัน
บันทึกลงสมุดตรวจศีล 5 และนั่งสมาธิ

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 
 

 



 
 
ผลท่ีได้รับ  ในระยะสั้น      
   -นักเรียน รู้ถึงข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติเบญจศีล-เบญจธรรม  -ครูแนะน าให้นักเรียนท่องให้คนใน
บ้านฟังเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน –โรงเรียนท าสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองร่วมกันตระหนักในการประพฤติ
ศีล 5 ซึ่งเป็นพื้นฐานของคนปกติควรมีอันเป็นพื้นฐานในการปฎิบัติธรรมและคุณความดีอ่ืน ๆ   
ผลระยะยาว นักเรียนมีนิสัยปฏิบัติศีล 5 อย่างถาวร รู้จักละอายความชั่ว กลัวบาป 
เทคนิคและความคุ้มค่าของสมุดบันทึกศีล 
      นอกจากใช้ตรวจศีลแล้ว ยังคิดแบบกิจกรรมบันทึกส านึกความดีที่ท า และกิจกรรมบันทึกรับ-จ่าย
ประจ าวันไว้ในเล่ม   
-ราคาต้นทุนเล่มละ 20 บาท ใช้ได้ประมาณ 200 วัน ลงทุนส่งเสริมวันละ 10 สตางค์ต่อ 3 กิจกรรม   
-ออกแบบสมุดบันทึกการตรวจศีล 5 -ท าแจกสมุด –กล่าวค าอาราธนาและสมาทานศีล 5ทุกเช้า–บันทึกศีล 5 
ประจ าวัน –หลับตาระลึกถึงความดีที่จะท าในวันนี้ –ก่อนกลับนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย 
 

 กิจกรรมคุณธรรมด้านอื่น ๆ ท่ีโรงเรียนวัดนางแก้วได้ด าเนินการ ได้แก่ 
1. กิจกรรมปลุกจิตส านึกความกตัญญูโดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ เช่น  วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู 
วันสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ วันพระเจ้าตากสินมหาราช 
2.กิจกรรมวิเคราะห์ฝึกคิดแบบพุทธ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์แนวค าสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อน าไปปฏิบัติ  
3. กิจกรรมเข้าวัดท าบุญตักบาตรในวันพระ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนไปท าบุญในวันพระโดยมีครูพาไป 
4. กิจกรรมสวดมนต์อบรมคุณธรรมประจ าสัปดาห์ เพื่อสวดมนต์ท านองสรภัญญะ อบรมคุณธรรมให้กับ
นักเรียนโดยครู และพระ สร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน 
5. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ทุกชั้นต้องได้รับการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมอย่างน้อยปีการศึกษาละคร้ัง 
6. กิจกรรมท าดีต้องได้ดี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและให้ก าลังใจในการท าความดีต้องได้ดีโดยมอบบัตรความ
ดีเพื่อชิงรางวัลประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือนและประจ าภาคเรียน ซึ่งจะมีรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
7. กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์คุณธรรมความพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงด้วยการประหยัดและ
ออมทรัพย์ นักเรียนฝาดกออมทรัพย์ทั้งโรงเรียนได้เงินปีละประมาณ  7 แสนบาท ฝากเฉลี่ยคนละ 1,200 บาท 
ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายของผู้ปกครองในระหว่างเรียนและในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่   
8. กิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัยของนักเรียนให้มีความสะอาด มีระเบียบวินัยช่วยเหลือตัวเองได้ ที่
โรงเรียนและที่บ้าน ได้แก่–ห้องนอนมีการฝึกการเก็บที่นอนหมอนมุ้ง ––ห้องน้ าฝึกให้นักเรียนล้างส้วมได้
โดยไม่รังเกียจ –ห้องแต่งตัวหรือมุมแต่งตัวของนักเรียนฝึกให้นักเรียนพิจารณาความงามที่ไม่ยั่งยืน – 
ห้องครัวฝึกการจัดอุปกรณ์การท าอาหารวางให้เป็นระเบียบรับประทานอาหารแล้วล้างจานเองได้  -ห้อง
ท างานได้แก่โต๊ะของนักเรียนหรือมุมท าการบ้านที่บ้าน   



9. กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงแลกเปลี่ยนประมูลของมือ 2 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นคุณค่าของ

สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว น ามาขาย แลกเปลี่ยน ซึ่งสิ่งของของแต่ละบ้านที่ไม่ใช้แต่ก็ยังเก็บไว้เป็นขยะรกบ้าน

กิจกรรมนี้เป็นอุบายที่จะท าให้บ้านของนักเรียนสะอาดขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเน่ืองจากการเยี่ยมบ้าน100 % 

โดยให้ครูประจ าชั้นเดินทางไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุกคน เพื่อหาข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อน

ไปทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนและผู้ปกครองว่าจะมีการคัดเลือกบ้านสะอาดเป็นระเบียบ

เพื่อมอบรางวัลเกียรติในวันแม่แห่งชาติ และนอกจากนี้ก็ส่งเสริมนักเรียนและผู้ปกครองน าสินค้าที่ผลิตได้

เองน ามาจ าหน่าย และทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยปุ๋ย EM ซึ่งโรงเรียนได้ท าแจก   

10.กิจกรรมผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว  โดยให้ผู้ใหญ่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนคัดเลือกผู้ใหญ่ใจดีที่มีจิต
อาสาหมู่บ้านละ 5-10 คน เพื่อดูแลความประพฤติและช่วยเหลือเด็กขาดแคลน ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นเด็กดี
มีคุณธรรม หลีกเลี่ยงยาเสพติดโดยจัดอบรมความรู้แก่ผู้ใหญ่ใจดีและมอบเสื้อ”ที่ปักตราผู้ใหญ่ใจดี  ศรีนางแก้ว”
ให้เป็นสัญลักษณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมปลุกจิตส านึกความกตัญญ ู

กิจกรรมออมทรัพย์รายวัน เพื่อฝากเงินเพื่อการศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง   
 
โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ เช่น  
กตัญญูต่อสถาบันครอบครัว ได้แกวั่นพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู 
กตัญญูต่อสถาบันชาติ ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน วันสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 

กิจกรรมเข้าวัดท าบุญทุกวันพระ 
วิธีการ 
 1.แบ่งนักเรียนเป็นสายชั้น เนื่องจากนักเรียนที่โรงเรียนมจ านวนมากบนศาลาท าบุญไม่สามารถ
รองรับนักเรียนได้ จึงได้แบ่งเป็นสายชั้นอนุบาล ชั้นป.1-3,ป.4-6และชั้นม ธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าวัดท าบุญตัก
บาตรฟังธรรม 
 2.ท าป้ายแขวน ”พรุ่งนี้วันพระ ละบาป ถือศีล นั่งสมาธิ” เชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
ก่อนและป้าย “วันน้ีวันพระ” เป็นป้ายแผ่นเดียวใช้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
 3.ครูพานักเรียนเข้าวัดช่วงเวลา 07.30-08.30 น.ท าให้ไม่เสียเวลาเรียน ในช่วงว่างของกิจกรรมได้
ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงออก เช่น พูดสุนทรพจน์บรรยายธรรม เล่นดนตรีไทย  

4.-ส่งเสริมครูและบุคลากรใส่เสื้อขาวเป็นสัญลักษณ์ เพื่อให้ตระหนักรับรู้  การทานอาหารมังสวิรัติ
ในวันพระ 

- 
 
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ  
  
 
 
-ออกแบบสมุดบันทึกการตรวจศีล 5 -ท าแจกสมุด –กล่าวค าอาราธนาและสมาทานศีล 5ทุกเช้า–บันทึกศีล 5 
ประจ าวัน –หลับตาระลึกถึงความดีที่จะท าในวันนี้ –ก่อนกลับนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ากล่าวทบทวนเบญจศีล เบญจธรรม ประจ าวัน 

 ปาณาติปาตา เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ        ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่า รังแกสัตว์   
                            ข้าพเจ้าจะเมตตา กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ 

 อทินนาทานา เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ      ข้าพเจ้าจะไม่ลักขโมย    
                   ข้าพเจ้าจะประกอบแต่อาชีพที่สุจริต 

 กาเมสุมิฉาจารา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ      ข้าพเจ้าจะไม่ล่วงละเมิดของรักผู้อื่น    
                  ข้าพเจ้าจะมีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ 

 มุสาวาทา เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ      ข้าพเจ้าจะไม่พูดจาโกหก พูดหยาบคาย   
                  ข้าพเจ้าจะมีความซื่อสัตย์สุจริต พูดจาไพเราะ 

 สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ      ข้าพเจ้าจะไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด     
                  ข้าพเจ้าจะมีสต ิรู้จกักินในสิ่งที่มีประโยชน์ อยู่อย่างเรียบง่าย ประหยัดและอดออม ดูและฟังในสิ่งที่มีสาระ  

 
กิจกรรมความกตัญู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท าความสะอาด สวดมนต์ ไหว้พระทุกวันในตอนเช้า 
นักเรียนจะมาโรงเรียนเกิน 07.40 น.มาท าความสะอาดตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 สร้างความตระหนัก อาราธนาเบญจศีล เบญจธรรม ฝึกสมาธิแผ่เมตตาการปฏิบัติทุกเช้า 
 
2. แสดงความกตัญญู สร้างความตระหนักและขอบคุณข้าวเวลาทานอาหารกลางวัน 
2.บันทึกการตรวจศีล 5 ประจ าวัน บันทึกความด ี
3.วิเคราะห์ฝึกคิดแบบพุทธ 
4. เข้าวัดทุกวันพระ 
5. สวดมนต์อบรมคุณธรรมประจ าสัปดาห ์
6. เข้าค่ายคุณธรรมอย่างน้อยปีการศึกษาละครั้ง 
7. จัดกิจกรรมปลุกจิตส านึกความกตัญญูโดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ 
8. ส่งเสริมและให้ก าลังใจในการท าความดีโดยมอบบัตรความดีเพื่อชิงรางวัลในโครงการท าดีต้องได้ด ี



9. ส่งเสริมการปฏิบัติคุณธรรมความพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงด้วยการประหยัดและออมทรัพย ์  
 

 

 


