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ชื่อโครงการ      ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม่      พิเศษ 
กลยุทธ์  ข้อ1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
กลุ่ม/งานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล  / งานระเบียบวินัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางณิชกุล  วงศ์สุวรรณ ,นายธิติพงศ์  ชาติทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับต่ำลง  
พบว่าเนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของนักเรียน ถ้าไม่รีบแก้ไข
นักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมด้านวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา  
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละเพ่ือส่วนรวม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจำวัน โครงการนี้
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นให้ผู้เรียนคู่คุณธรรม และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อตอบสนองนโยบายอย่างมีคุณภาพขึ้น เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรม
ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์โรงเรียน เทิดทูน 
สถาบัน ร่วมกันรักษาระเบียบวินัย ใฝ่ใจจิตสาธารณะ 
 2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน  
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีอุดมการณ์รักชาติ จงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตามรอย 
พระบาทพ่อแห่งแผ่นดิน 
 4. สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเพ่ือน พ่ีน้อง และคณะครู 
3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 120 คน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 80 คน   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนร้อยละ 85  มีวินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น มีความซื่อสัตย์

สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความประหยัด 
ใช้ทรัพย์สินของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
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4. ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการปฏิบัต ิ

ภาคเรียนที่1  
(เม.ย.62 – ก.ย.62) 

ภาคเรียนที่ 2  
(ต.ค.62– มี.ค.63) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

(P) ขั้นเตรียมการ 
     - วางแผนประสานงานฝ่ายต่างๆ 
     - จัดทำโครงการ 
     - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
     - แต่งตั้งคณะทำงาน 
     - ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 

25 เม.ย.62 - - - นางณิชกุล   
วงศ์สุวรรณ 

(D) ขั้นดำเนินการ 
1.กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 
- ระเบียบวินัยของนักเรียนที่ดี 
- ศีลธรรมกับการพัฒนาชีวิต 
- พ้ืนฐานชีวิตลิขิตตนเอง 
- จริยศึกษาของชาวพุทธ 
- เจริญจิตภาวนา 
- เทียนแห่งปัญญา 
- พิษภัยของยาเสพติด 
- ตามรอยพระบาท พ่อแห่งแผ่นดิน 
- การเสริมสร้างอุดมการณ์      
ความรักชาติ 
- กิจกรรมครู เพื่อน โรงเรียน 

7-9 พ.ค. 62 36,750 
(พัฒนา
ผู้เรยีน) 

- - นางณิชกุล   
วงศ์สุวรรณ และ 
นายธิติพงศ์   
ชาติทอง 

(C) ขั้นนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
        - ติดตาม/ เสนอแนะ/ ให้
คำปรึกษา/ประเมินผล 

15 พ.ค. 62 - - - นางณิชกุล   
วงศ์สุวรรณ 

(A) ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
     - นำผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนพัฒนา 

30 พ.ค. 62 - - - นางณิชกุล   
วงศ์สุวรรณ และ 
นายธิติพงศ์   
ชาติทอง 

รวมเงิน 36,750  
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5. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
 - พระวิทยากร (พระอาจารย์สมศักดิฺ์ ธรรมสักโข วัดคลองตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา) 
 - ดร.อนันต์  นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
 - คณะครูแดร์ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 
 - คณะวิทยากร จาก พัน ร รร.จปร. 
 

6. การติดตามประเมินผล 
 
  

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. นักเรียนผู้เข้าอบรมมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์โรงเรียน มี 
อุดมการณ์รักชาติ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจริยธรรม
ที่ดีงาม 
 

-การสังเกต  
-สอบถาม 
-ตรวจผลงาน 

 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-สภาพจริง 
-เอกสารหลักฐาน 
-ภาพถ่าย 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์อันพึงประสงค์อยู่ร่วมกันใน

สถานศึกษาอย่างมีความสุข        
 

8. สถานที่ดำเนินการ  หอประชุมโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ                 
 

      ผู้เสนอโครงการ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

            .....................................................               .................................................. 
                (นายธิติพงศ์  ชาติทอง)                                  (นางณิชกุล  วงศ์สุวรรณ) 
               หัวหน้างานระเบียบวินัย          ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

................................................. 
                                             ( นางสาวสุกัญญา  เพาะบุญ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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งบประมาณดำเนินโครงการ 
โครงการ ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
วันที่ 7- 9 พฤษภาคม 2562 

ค่าป้ายไวนิล     จำนวนเงิน  750   บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 25 บาท X200 คนX3 มื้อ  จำนวนเงิน  15,000  บาท 
ค่าอาหารว่าง 15 บาท X200 คนX5 มื้อ   จำนวนเงิน  15,000  บาท 
ค่าวิทยากร     จำนวนเงิน 6,000 บาท 

36,750 
รวมเงินงบประมาณ 36,750 บาท (สามหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 
 

.............................................................. 
               นางณิชกุล  วงศ์สุวรรณ 

                                              ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 


