
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 

 
หลักการและเหตุผล 

           โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมถึงมีการจัด
โปรแกรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

นอกเหนือจากเน้นด้านการเรียนการสอนแล้ว ยังเน้นในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ที่กล่าวว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย เชียงราย  เป็นองค์กรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำงานพระราชดำริ มุ่งพัฒนาสู่มิติสากล”  และ
พันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 2 ที่กล่าวว่า “สร้างเสริมคนดีมีจริยธรรม” รวมทั้งเป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 4 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

งานคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำ จึงได้ดำเนินการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ เป็นการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน สนองต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียนที่
กำหนดไว้ 
 

วัตถุประสงค์ 

๑. ส่งเสริมนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. มีความภาคภูมิใจในการทำดี เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งตระหนักถึงการพัฒนา

ประเทศชาติ 
๓. รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ 
๔. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

          1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๔๕ คน 
           

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้ผ่านการอบรมนักเรียนรักคุณธรรม 

          ๒. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
 



 

วิธีดำเนินการ 
ที ่ รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ติดต่อสถานที่อบรม ๔ พ.ค. ๖๒ คณะทำงานฝ่ายประสานงานและ
ติดตามผลการดำเนินงาน 

๒. จัดทำโครงการเสนองบประมาณ ๑๗ – ๒๑ มิ.ย. ๖๒ คณะทำงานจัดค่ายพัฒนาคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๓. จัดทำเอกสาร (สมุดบันทึก,เกียรติบัตร,บันทึกความ
ประทับใจ,แบบประเมิน,ป้ายชื่อนักเรียน) 

๒๔ – ๒๘ มิ.ย. ๖๒ คณะทำงานจัดค่ายพัฒนาคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

4. ติดต่อประสานงานค่าย  ๑ ก.ค. ๖๒ คณะทำงานฝ่ายประสานงานและ
ติดตามผลการดำเนินงาน 

5. ประชาสัมพันธ์นักเรียน ๘ – ๑๒ ก.ค. ๖๒ คณะทำงานจัดค่ายพัฒนาคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

6. ติดต่อประสานงานยานพาหนะ ๑๙ ก.ค. ๖๒ คณะทำงานฝ่ายประสานงานรถรับส่ง
นักเรียน    

7. ดำเนินการจัดกิจกรรม ๗ – ๙ ส.ค. ๖๒ คณะทำงานจัดค่ายพัฒนาคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

8. สรุปผลการจัดกิจกรรมและรายงานผลการจัดกิจกรรม ๓๐ ส.ค. ๖๒ คณะทำงานฝ่ายประเมินผล 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
วันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

สถานที่ดำเนินการ 
วัดมงคลธรรมกายาราม  อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

งบประมาณ 
ที ่ รายการ จำนวน(บาท) 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 
2 ค่าบำรุงสถานที่ 10,000 
3 ค่าสมนาคุณพระวิทยากร 10,000 
4 ค่าอาหารนักเรียน จำนวน 145 คน คนละ 60 บาท 7 มื้อ 60,900 
5 ค่าอาหารว่างนักเรียน จำนวน 145 คน คนละ 25 บาท 6 มื้อ 21,750 
๖ ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 15 คน คนละ 240 บาท 3 วัน  10,800 
๗ ค่าเช่ารถ 4 คัน จำนวน 2 วนัๆละ 2,000 บาท 16,000 

รวม 134,450 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
 1. แบบประเมินโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม 
 2. สมุดบันทึกกิจกรรม 
 3. บันทึกความประทับใจ 
 
วิธีการประเมินผลแบบประเมินโครงการ 
 การแปลความหมายข้อมูล 
  คะแนนแต่ละข้อคำถาม 1 – 5 
   ดีมาก  คะแนน = 5 
   ดี  คะแนน = 4 
   ปานกลาง คะแนน = 3 
   พอใช้  คะแนน = 2 
   ปรับปรุง  คะแนน = 1 
  คะแนนที่เฉลี่ยที่ไม่ได้ถือเป็นตัวชี้วัดผลการประเมินจากการดำเนินกิจกรรม 
   คะแนนน้อยกว่า 3.00    ถือว่า  อยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
   คะแนนจาก 3.00 – 3.24 ถือว่า  อยู่ในระดับ  ค่อนข้างพอใช้ 
   คะแนนจาก 3.25 – 3.49 ถือว่า  อยู่ในระดับ  พอใช้ 
   คะแนนจาก 3.50 – 3.74 ถือว่า  อยู่ในระดับ  ค่อนข้างดี 
   คะแนนจาก 3.75 – 4.00 ถือว่า  อยู่ในระดับ  ดี 
   คะแนนมากกว่า 4.00    ถือว่า  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 



 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการทำดี เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งตระหนักถึงการ

พัฒนาประเทศชาติ 
๓. นักเรียนรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ 
๔. นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 
      (ลงชื่อ)..........................................................ผู้เสนอโครงการ  
           (นายชัยนันท์  จินะพรม) 
                               หวัหนา้งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
      (ลงชื่อ)........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายจุลดิษฐ  วีรศิลป์) 
              ผู้ชว่ยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก 
 
   
      (ลงชื่อ).......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายประดิษฐ์  โพธิกลาง)    
          ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 


