
 
 
๑. ชื่อโครงการค่ายคุณธรรม 
 

๒. ลักษณะของแผนงานโครงการ 
           แผนงานโครงการ                       แผนงานโครงการต่อเนื่อง              แผนงานโครงการขยายผล 
    ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย......................................................................................................................... 
 
๓. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวไปรพร วงศ์งามใส  ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
๔. สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ ๑ ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1.6 กลยุทธ์ข้อที่ ๑ ของโรงเรียนสาธิต 
 
๕. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่   ตัวบ่งชี้ที่  
    สอดคล้องกับ สมศ. มาตรฐานด้าน พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้ที่   ตัวบ่งชี้ที่  
 
๖. หลักการและเหตุผล  
 ในโลกสังคมยุคปัจจุบันมีความพัฒนาเปล่ียนแปลงในหลายๆ มิติทางสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท้ังใน
ด้านวัตถุ ด้านการด ารงชีวิตของผู้คนท่ีมีความรีบเร่ง และมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย มีการใช้ชีวิตความ
เป็นอยู่อย่างเป็นตัวเองกันมากยิ่งขึ้นในโลกยุคปัจจุบันนี้ หากแต่เรามองให้ลึกซึ้งลงไปพัฒนาการทางด้านจิตใจ
คุณธรรม จริยธรรมของมนุษย์เรากลับถูกพูดถึงกันน้อยลง ท้ังท่ีคุณธรรม จริยธรรมเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีมีค่าต่อผู้คน
ในสังคมต้ังแต่หน่วยเล็ก จนถึงสังคมหน่วยใหญ่ในระดับสากล เนื่องด้วยคุณธรรม จริยธรรมนี้มีเกิดขึ้นในสังคม
ใดๆ แล้วก็จะท าให้สังคมนั้นมีความเจริญรุ่งเรื่องและมีความสุขเกิดขึ้นในสังคมแม้โลกจะเจริญก้าวหน้าไป
เพียงใดก็ตาม คุณธรรม จริยธรรมในมนุษย์เราจ าเป็นท่ีจะต้องมีอยู่จึงจะท าให้สังคมเรานั้นอยู่กันอย่างสงบสุข
ร่มเย็น ความเจริญใดท่ีเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์โดยมนุษย์แล้วนั้นหากถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยน้ ามื อของ
มนุษย์ท่ีเต็มไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมอันดีแล้วการสร้างสรรค์เหล่านั้นก็จะเป็นการสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์
อย่างแท้จริง มิมีโทษภัยเบียดเบียนต่อกัน  หากแต่การคุณธรรม จริยธรรมนั้น ในการสร้างให้เกิดขึ้นในมนุษย์
นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเราจะต้องร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนเสียแต่ยังเด็ก ให้มีการซึม
ซับไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ต่อไป 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จึงจัดกิจกรรม
อันท่ีจะสามารถปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและเป็นสุข อีกท้ังยังสามารถท าให้เกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงได้ท าการ
จัดท าโครงการ และท าการน าเสนอโครงการค่ายคุณธรรมในครั้งนี้ขึ้นมา ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.๑ – ป.๖ โดย
มุ่งเน้นปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ และคุณธรรม เป็นผู้ท่ีมีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     ๗.๑ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการฝึกจิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง 
     ๗.๒ เพื่อให้นักเรียนน าแนวทางท่ีได้จากการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้  
 



๘. เป้าหมาย 
    ๘.๑ เชิงปริมาณ : นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ านวน ๔๒๑ คน 
    ๘.๒ เชิงคุณภาพ : นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ เกิดความรู้ และเข้าใจแนวทางการฝึกจิต 
 
๙. ระยะเวลาโครงการ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๑๐. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

ขั้นตอน ช่วงวลาด าเนินโครงการ เอกสารหลักฐาน 
ขออนุมัติโครงการ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ แบบขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังกรรมการ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ค าส่ังปฏิบัติงาน 
ประชุมวางแผน 6 – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน 
ด าเนินโครงการ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภาพกิจกรรม 

จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการ 24 – 31 กรกฎาคม ๒๕๖๐ แบบประเมิน/สรุปรูปเล่มโครงการ 
รายงานผลการด าเนินโครงการ ๑1 – 4 สิงหาคม ๒๕๖๐ รูปเล่มโครงการ 

 
๑๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
      - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  จ านวน ๔๒๑ คน 
      - อาจารย์ ๓๕ คน 
      - รวม ๔๕๖ คน 
 
๑๒. แหล่งงบประมาณ 
  งบประมาณแผ่นดิน                        จ านวนเงิน.................................บาท 
  งบประมาณรายได้โรงเรียนสาธิตฯ       จ านวนเงิน       ๔๐,๐๐๐   บาท 
  นอกงบประมาณ ระบุแหล่งท่ีมา............................จ านวนเงิน....................บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓. งบประมาณรายจ่าย 
รายการ รายละเอียด จ านวนเงิน 

๑. หมวดค่าตอบแทน - ค่าพระวิทยากรจ านวน ๔ รูป ช่ัวโมงละ ๖๐๐ 
บาท จ านวน ๖ ช่ัวโมง (รูปละ ๓,๖๐๐ บาท) 

      ๑๔,๔๐๐ บาท 

๒. หมวดค่าใช้จ่าย - ค่าจ้างท าป้าย 
- ค่าจ้างจัดตกแต่งสถานท่ี (ดอกไม้/พวงมาลัย) 
- ค่าจ้างจัดท าเล่มรายงาน 
- ค่าอาหารและน้ าด่ืมอาจารย์และนักเรียน  
  ๔๕๖ X ๓๕ = ๑๕,๙๖๐ 
- ค่าอาหารเช้า อาหารเพล, ค่าน้ าปานะ  
  เช้า - บ่าย พระสงฆ์ 4 รูป (รูปละ 150 บาท) 

           ๓๐๐ บาท 
        ๒,๐๐๐ บาท 
           ๓๐๐ บาท 
      ๑๕,๙๖๐ บาท 
            
           ๖๐๐ บาท 
         

๓. หมวดค่าวัสดุ - ค่าของรางวัล       ๖,๔๔๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท 

 (หมายเหตุ : ขอเบิกจ่ายในลักษณะถัวเฉล่ียจ่ายตามรายการท่ีจ่ายจริงทุกประการ) 
 
๑๔. สถานที่ด าเนินการ 

ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
๑๕. เกณฑ์ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ผลผลิต) หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดด้านปริมาณ ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ  

นักเรียนโรงเรียนสาธิตได้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๘๐ 

นักเรียนมีความรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมมากขึ้น 

 

   
 
๑๖. เคร่ืองมือการประเมิน / ติดตามโครงการ 

ระยะเวลาการประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน เคร่ืองมือ 
๑๕ วัน ๑. เพื่อทราบถึงข้อบกพร่อง แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

 ๒. เพื่อปรับปรุงงานในครั้งต่อไปให้
มีคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนรู้วิธีการฝึกจิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง สามารถน าแนวทางท่ีได้จากการเรียนรู้

ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
  
 
 

                                           (อาจารย์ไปรพร วงศ์งามใส) 
                                  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 


