
โครงการ   :   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรม    :   อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมณ    :  วัดถนนโค้ง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้รับผิดชอบ   :  นายสมนึก  ล ากระโทก 

ประเภทกิจกรรม :  กิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

 

************************ 

๑. หลักการและเหตุผล 

                   เยาวชนเป็นอนาคตและเป็นก าลังอันส าคัญของประเทศชาติที่จะช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้มีความ

เจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ดั้งนั้น

เยาวชนจึงต้องเป็นผู้ได้รับการอบรม ดูแล และปลูกฝังทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพร้อม ความ

สมบูรณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนัก ทั้งกาย วาจา ใจ ให้เป็นผู้มี

จิตใจงดงาม จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 

                   ในปัจจุบันพบว่าเยาวชนมีปัญหาทางด้านจิตใจ มีความเสื่อมในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นทุก

ฝ่ายต้องร่วมมือ ร่วมใจกันอย่างจริงจัง ช่วยกันแก้ปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมนับวันมีความรุนแรงเพ่ิมมาก

ขึ้น จ าเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขท่ีดีพอ เพื่อป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ปัญหาสังคม ที่มี

เยาวชนเกี่ยวข้องเป็นปัญหาที่มีมานาน เนื่องจากขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ไม่ดีพอ การแก้ปัญหาขาดความ

ต่อเนื่องขาดความเอาใจใส่อย่างจริงจัง 

                    การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนนับตั้งแต่วัยเด็ก ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และ

บุคคลหลายฝ่ายในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมกันสร้างองค์แห่งความรู้ความร่วมมือเพ่ือภูมิคุ้มกันให้

เยาวชนไปสู่ความประพฤติที่ดีงามและเป็นแบบอย่างของสังคม เพื่อจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

เป็นการแก้ปัญหาของเยาวชน เช่น ปัญหาอบายมุข ปัญหาครอบครัว ปัญหาสิ่งเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาที่เป็น

คดีเยาวชน ปัญหาเด็กท าตัวไม่เหมาะสม ต้องถูกสถานพินิจคุมความประพฤติตลอดจนต้องโทษในเรือนจ า และอีก

หลาย ๆ ปัญหาที่ก าลังรอคอยการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี 

                    ดั้งนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาจึงได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมขึ้นเพ่ือ

ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 ขึ้น ณ.วัดถนนโค้ง อ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา 

 

 

 



 ๒. วัตถุประสงค์ 

    ๑. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้นักศึกษาได้รู้จักการน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

    ๒. เพ่ือใหน้ักศึกษา สามารถพัฒนาตัวเอง ให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้หน้าที่ที่ต้องท า 

    ๓. เพ่ือใหน้ักศึกษา รู้จักภัยของชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุขและสารเสพติดทุกชนิด 

๓. เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ  

    ๑. นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ และ ปวช. ๒ จ านวน ๑๗๔  คน  

    ๒.  ครูอาจารย์   ๑๓  คน  

    ๓. ระยะเวลาอบรม หลักสูตร ๒ คืน ๓ วัน  

  เชิงคุณภาพ 

๑. นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความตั้งใจเรียนเพ่ิมข้ึน 

๒. นักศึกษา รู้จักหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตัวเข้ากับเพื่อน ครู อาจารย์และวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม 

๔. แนวทางการด าเนินงาน 

    ๑. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา 

    ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

    ๓. วางแผนการด าเนินการ 

    ๔.  ด าเนินงานกิจกรรม 

    ๕.  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

๕. โครงสร้างหลักสูตรของการอบรม 

ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชาหลัก 

๑. หมวดความรู้ ได้แก่ 

          ๑.๑ บาป-บุญ กฎแห่งกรรม นรก สวรรค์          ๑.๒ สภาพปัญหาสังคม และแนวทางแก้ไข 

          ๑.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศีล                ๑.๔ โทษพิษภัยยาเสพติด-การป้องกันสิ่งเสพติด 

          ๑.๕ เยาวชนกับงานคุมความประพฤติ             ๑.๖ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

๒. หมวดเจตคติ ได้แก่ 

          ๒.๑ ก าเนิดโลกและจักรวาล                         ๒.๒ ละลายพฤติกรรมตามสังคมต้องการ 

          ๒.๓ ตักบาตรความดี                                 ๒.๔ บาป-บุญ กฎแห่งกรรม 

          ๒.๕ สัญญาธรรม แก้กรรม ท าดี                    ๒.๖ ฉากสุดท้ายของชีวิต 

          ๒.๗ กิจกรรมครอบครัว                              ๒.๘ สมาธิภาวนา การพัฒนาจิต 



๓. หมวดทักษะ ได้แก่ 

          ๓.๑ กิจกรรม ๑ (มารยาทไทย)                     ๓.๒ กิจกรรม ๒ (ความรักครู เพื่อน) 

          ๓.๓ กิจกรรม ๓ (ความสามัคคีของหมู่คณะ)      ๓.๔ กิจกรรม ๔ (ความรักสถาบัน รักชาติ) 

          ๓.๕ กิจกรรม ๕ (รักตนเองและบุพการี)           ๓.๖ กิจกรรม ๖ (บ าบัดเลิกยาเสพติด) 

การประเมินผลและติดตามพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบประเมิน 

           ๑. พฤติกรรมด้านสังคม                             ๒.พฤติกรรมด้านครอบครัว 

           ๓ พฤติกรรมด้านการเรียน                         ๔.พฤติกรรมด้านยาเสพติด  

๕ พฤติกรรมยามว่าง 

    สาระส าคัญของหลักสูตร 

    วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดอบรม 

                      ๑. ให้เห็นโทษภัยของชีวิต 

                      ๒. ให้เห็นสัจธรรม 

                      ๓. เกิดจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง 

                      ๔. เป็นการปลูกฝัง เจตคติ ค่านิยมในทางที่ด ี

                      ๕. กล้าท าความดีท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

                      ๖. เป็นการสร้างอุดมการณ์ชีวิต 

                      ๗. เลื่อมใสพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง 

                      ๘. พัฒนาสถานศึกษา ครอบครัว สังคม ให้ร่มเย็น 

                     ๙. จรรโลงสถาบันทั้ง ๓ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

                    ๑๐. สืบทอด เจตนารมณ์ ในความเป็นพุทธธรรม 

                    ๑๑. ครองตน ครองคน ครองงาน โดยยึดหลัก พุทธธรรม มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ห่างไกล    

                           ยาเสพติด 

 

๖.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมนึก  ล ากระโทก 

 

 

 

 



 

๗. งบประมาณ  

1. ทางศูนย์เรียกเก็บ 

ค่าอาหาร ๓๕ X ๖ มือ้/คน จ านวน ๑๘๘ คน  เป็นเงิน  ๓๙,๔๘๐ บาท 

ค่าวิทยากร      เป็นเงิน  ๕,๐๐๐   บาท 

ค่าอาคารสถานที่     เป็นเงิน  ๕,๐๐๐   บาท 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ – ใบประกาศ ๑๐ X ๓  เป็นเงิน  ๓๐    บาท 

         รวมเป็นเงิน  ๓๖๐  

      

2. ค่ารถบัส  ๔ x ๑๒,๐๐๐   เป็นเงิน       ๔๘,๐๐๐      บาท 

3. อ่ืน       เป็นเงิน          ๒,๐๐๐ บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          ๑๑๒,๖๔๐  บาท 

 

 

ผลการด าเนินโครงการ 

 เชิงปริมาณ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จ านวน  170  คนคิดเป็นร้อยละ  97.70

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2   ครูเข้าร่วมกิจกรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จ านวน  13  คน  คิดเป็นร้อยละ 100  ของ

ครูทั้งหมด  

 ด้านคุณภาพ   นักศึกษามีการปรับตัวและมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็น

ปกติสุข 

 

งบประมาณการด าเนินงาน 

 งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น   1,350  บาท 

 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ  จ านวน  116 คน 

 แยกประเภท ชาย- หญิง 

  ชาย จ านวน   62 คน คิดเป็น 54.3  เปอร์เซ็นต์ 

  หญิง  จ านวน 54 คน คิดเป็น 45.7 เปอร์เซ็นต์ 

 



 สถานะผู้ให้ข้อมูล  

  นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1  จ านวน  58  คน  คิดเป็น  50  เปอร์เซ็นต์ 

  นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2  จ านวน  48  คน  คิดเป็น  41.4 เปอร์เซ็นต์ 

  นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3  จ านวน  1   คน คิดเป็น  0.9 เปอร์เซ็นต์ 

  ครูบุคลากร     จ านวน  9   คน คิดเป็น  7.8 เปอร์เซ็นต์ 

 ระดับความพึงพอใจ   

ที ่ เรื่อง 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุ 

หัวข้อที่ 1 จุดประสงค์ 
1 นักศึกษามีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมฯ

ในครั้งนี้ 
25 65 24 1 1 

2 นักศึกษามีความเข้าใจถึงความส าคัญของกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมฯ
ในครั้งนี้ 

33 62 20 0 1 

3 ล าดับ/ขั้นตอน/เนื้อหา/และรูปแบบการด าเนินกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมมีความเหมาะสม 

29 67 17 1 2 

รวม / เฉลี่ย 29 64 20 2 4 
หัวข้อที่ 2 ระยะเวลา/สถานที่ 
1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมฯมีความเหมาะสม 25 61 24 3 3 
2 สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมฯมีความเหมาะสม 34 59 21 2 0 
3 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม 31 61 21 4 0 
4 นักศึกษามีความประทับใจในกิจกรรมและสถานที่เข้าค่ายคุณธรรมฯ 32 58 22 2 2 
รวม / เฉลี่ย 30 59 22 2 1 
หัวข้อที่ 3 การด าเนินกิจกรรม 
1 กิจกรรมต่างๆให้ข้อคิดและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ 40 60 15 0 1 
2 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมฯคณะครูที่ติดตามไปให้ความสนใจและ

แนะน า/ดูแลนักเรียน 
45 57 13 0 1 

3 นักศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

42 58 14 1 1 

รวม/เฉลี่ย 42 58 14 0.3 1 
รวมทั้ง 3 หัวข้อ / เฉลี่ย 33 60 56 1.4 2 
สรุป (เปอร์เซ็นต์)  28 51 48 1.2 1.7 



 

สรุป จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 116 มีความพึงพอใจมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  28 %  ,พึงพอใจ

มาก 51 % , พึงพอใจปานกลาง 48 % ,พึงพอใจน้อย 1.2 % และ พึงพอใจน้อยที่สุด 1.7 % 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


