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ชื่อโครงการ  ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  
ชื่อกิจกรรม  1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ม.1 
   2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ม.4 
 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้  

1.1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
  วัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์สพฐ.กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก

ขึ้นกว่าในอดีตท่ีผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปล่ียนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมได้ส่งผลถึง
เด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้   ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน ขาดระเบียบวินัย 
ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมท่ีจะต้านทานกับปัญหา  ต้องขาดความมั่นคงจนเกิด
ปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น ส าหรับเด็กและเยาวชน  ได้แก่  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการติดเกม เป็นต้น 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  และ
ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนตามโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ได้เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น จะต้อง
อาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ท าให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การฝึกปฏิบัติธรรมจะช่วยท าให้มีจิตใจพื้นฐานท่ีโอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณาและมีคุณธรรม ซึ่งจะท าให้พื้นฐาน
ทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคม
ได้ และท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีหน้าท่ีในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
จึงเห็นสมควรท่ีจะด าเนินโครงการนี้ให้ต่อเนื่องและครอบคลุมเด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกระดับช้ันประกอบกับ
นโยบายของรัฐ ท่ีต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งในโครงการได้
สอดแทรกเรื่องดังกล่าว เข้าในหลักสูตรโดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและ
เยาวชน  เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินท่ีจะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  จึงขอเสนอโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ครบท้ัง 8 ประการ  
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.  ด้านผลผลิต 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4 ทุกคน 
2.  ด้านผลลัพธ์ 

นักเรียนท่ีผ่านการอบรมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีมีสัมมาคารวะ มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อสังคม และมีสภาพจิตใจท่ีดี 

 
วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1. ประชุมสัมมนารับมอบนโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากฝ่ายบริหาร 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ม.1 และ ม.4 

3. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
 4. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 5. จัดกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
 6. วัดผล ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
 7. สรุปผลการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล  
 8. น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุงพัฒนา  
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หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1. กลุ่มบริหารทั่วไป 
2. แหล่งเรียนรู้ วิทยากรท้องถิ่น 

 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการด าเนินกิจกรรม 
 

 

1. สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรมนักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรมนักเรียนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ี 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

2. ตรวจสอบรายงานการ
ประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

2. รายงานการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(ปพ.5) 
 

 
ผลผลิตที่ได้รับ 

รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็น 

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
2.  นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
3.  นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อื่น  

ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย  
 
 

 

ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                        ( นายปรเมษฐ์ อินเขียว ) 
                                                     ครู  
 

 
 

         ลงช่ือ.................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                    (นายบุญเทพ   พิศวง) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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     รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ  ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 

 
รายการ จ านวน งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทนทีมวิทยากร - - 8,000 
ป้ายไวนิลอบรม 1 ผืน 600 600 
ค่าวัสดุฝึก - - 6,000 
ค่าวัสดุอื่น ๆ - - 10,000 
ค่าอาหารครูดูแลนักเรียน จ านวน 30 คน 4 มื้อ 80 9,600 
ค่าอาหารว่างครูดูแลนักเรียน จ านวน 30 
คน 

4 ม้ือ 25 3,000 

ค่าอาหารนักเรียนแกนน า 20 คน 4 มื้อ 60 4,000 
ค่าอาหารว่างนักเรียนแกนน า 20 คน 4 ม้ือ 25 2,000 
ค่าอาหารนักเรียน 365 คน 4 ม้ือ 60 87,600 
ค่าอาหารว่างนักเรียน 365 คน  4 ม้ือ 25 36,500 
เกียรติบัตร 365 คน 365 แผ่น 5 1,825 

รวม 169,125 
 

 


