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โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปิจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะ 

ความเป็นอยู่ของบุคคล โดยเฉพาะเด ็กและเยาวขน ขาดความ! ความเข้าใจในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และศีลธรรม ขาดทักษะในการครองตนที่ดี หลงในอำนาจของวัตถุนิยม ขาดการเห็น 
คุณค่าในตนเอง ขาดความกตัญญ ความพอเพียง ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิต 
อาสา ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยขน่ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดขอบต่อ 
สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๑.๒ สถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และตั้งครรภ์ที่ไม่พีงประสงค์ในวัยรุ่นมีเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ในป้จจุบันกำลังเป็นป้ญหาสำคัญ ที่ก่อให้เกิดปีญหาอีกมากมาย และมี 
จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเยาวชน เป็นผู้ที่อยู่ในวัยที่จะถูกชักจูงได้ง่าย วิธีการป้องกันและ 
แก้ปิญหา จึงต้องสร้างจิตสำนึกกับเยาวขนให้เกิดความตระหนัก!เห็นคุณค่าในตนเอง และ!จัก 
การป้องกันและแก้ไขป้ญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง

๑.๓ ฟ้ญหายาเสพติดเป็นปีญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (แบ๓ ลก 56(ะนโ] ^ )  

และยาเสพติด เป็นตัวการที่สำคัญในการบ่อนทำลายกำลังทรัพยากรบุคคลของชาติ และในอนาคต 
ฟ้ญหายาเสพติดยังคงมีแนวโน้มรุนแรง และนับวันจะทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นฟ้ญหา 
ต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ได้ตระหนักถีงปีญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะฃีวิตของผู้เรียน ข้ึน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในให้มี 
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี อันเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในการพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พีงประสงค์
๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฃกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (๔ พฤษภาคม พุทธคักราฃ ๒๕๖๒)

๒.๒ เพื่อปลูกผิงคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ ความกตัญญ มีวินัย รับผิดขอบ สุจริต 
รักความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณลักษณะที่พีงประสงค์ 

๒.๓ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนได้มีความ! ความเข้าใจเกี่ยวกับปิญหาและผลกระทบที่ 
เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และตระหนัก!เห็นคุณค่าในตนเอง

๓.๔ เพ ื่อป ้องก ันและแก้ไขป ิญหายาเสพติดในสถานศึกษาให ้ม ีความเข ้มแข ็งและม ี 
ประสิทธิภาพ
๓. หลักสูตรการอบรมมี ๓ หลักสูตร ด้งนี้

๓.๑ ค่ายคุณธรรม
๓.๒ สร้างเกราะชีวิตให้วัยใส ห่างไกลยาเสพติด 
๓.๓ การป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นก่อนวัยอันควร



[๒]

๔. วิธีการแกอบรม
ดำเน ินการ‘ผ ิกอบรมหลากหลายร ูปแบบตามความเหมาะสมของกลุ่มเป ้าหมาย เซ่น 

บรรยายประกอบสื่อ, สมาธิภาวนา, กรณีศึกษา, เกม'ผิกสติ และกิจกรรมกลุ่มย่อย เนินต้น
๔. ว ิทยากรให ้การแกอบรม ซึ่งมีประสบการณ์ต้านปีกอบรมเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 
ในองค์กรและเยาวฃนในสถานศึกษาด้วยมิติของหลักธรรมไม่น้อยกว่า ๑๔ ปี มีดังนี้

๑. อาจารย์รัขพล ตรีทิพยภาดา 
การศึกษา
- ปริญญาโท ศิลปคาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผเอ/\)
- ปริญญาตรี ครุคาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ๒) มหาวิทยาลัยราซภัฏสวนสุนันทา

๒. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

๖. ระยะเวลาดำเนินการ
ดำเนินการในปีการศึกษา ๒๔๖๒
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๔๖๒ จนถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๓ โดยไม่เว้นวันหยุดราขการ 

๗. สถานที่จัดกิจกรรม
สถานศึกษาจัดหาสถานที่จัดกิจกรรมไต้ตามความเหมาะสม 

๘. แนวทางการดำเนินการ
๘.๑ ประขาสัมพันธ์โครงการฯและประสานขอความร่วมมือผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 
๘.๒ สถานศึกษาเนินผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรมตามความสะดวก 
๘.๓ สถานศึกษาประสานและเขิญวิทยากรไต้ที่ถูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
๘.๔ ดำเนินการอบรมตามกิจกรรมที่กำหนด โดยทิมวิทยากรศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

และสังคม
๙. หน่วยงานที่รับผิดขอบโครงการ

๙.๑ สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดํผิกอบรม 
๙.๒ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑๐. กลุ่มเป้าหมาย
* ด้านปริมาณ ดำเนินการอบรมเยาวซนในสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ 

ทั่วประเทศ รุ่นละไม่เกิน ๒๐๐ คน ได้แก่
๑. นักเรียนระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
๒. นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
๓. นักศึกษาระดับประกาศนิยบัตรวิซาขีพ (ปวซ.) ๑-๓
๔. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิขาชีพขั้นสูง (ปวส.) ๑-๒
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* ด้านคุณภาพ ผู้ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะซีวิตและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๑ ๑ . ค ่าใช ้จ ่ายในส ่วนของท ีมว ิทยากรและค ่าตอบแทนวิทยากรม ี ๒ รูปแบบ ด้งนี้
รูปแบบที่ ๑ ระยะเวลาอบรมรุ่นละ ๓ วัน ๒ คืน (รวม ๒๓ ช่ัวโมง)

คิดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท X ๒๓ ช่ัวโมง เป็นจำนวนเงิน 
ท้ังส้ิน ๑๓,๘๐๐บาท (หน่ึงหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

รูปแบบท่ี ๒ ระยะเวลาอบรมรุ่นละ ๓ วัน (รวม ๑๘ ช่ัวโมง)
คิดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท X ๑๘ ช่ัวโมง เป็นจำนวนเงิน 

ท้ังส้ิน ๑๐,๘๐๐บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ: ๑ .อัตราค่าตอบแทนวิทยากรนี้ไม่รวมค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ, ค่าที่พัก, 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับจ่ายตามที่จ ่ายจริง โดยทีมวิทยากรเดินทางได้ 
๓ วิธี คือ ๑ .เดินทางโดยเครื่องบิน ๒.วิทยากรจัดพาหนะไป-กลับเอง ๓.หน่วยงานจัดพาหนะรับ-ส่ง

๑๒. งบประมาณในการดำเนินการ
ใช้งบประมาณจากสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่จัดปีกอบรม

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๑ เยาวซนได้ทำความดีถวายเป ็นพระราซกุศลแด่ร ัชกาลท ี่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสปี 

มหามงคลพระราฃพึธีบรมราชาภิเษก (๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒)
๒.๒ เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ ความกตัญณู มีวินัย รับผิดชอบ สุจริต 

รักความเป็นไทย และมีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒.๓ เยาวชนได้พัฒนาทักษะชีวิต และเห็นคุณค่าในตนเอง มีความรู้ ความเช้าใจเกี่ยว 

กับปีญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
๓.๔ เยาวชนได้พัฒนาทักษะชีวิต และความรู้ในการป้องกันและแถ้ไฃปีญหายาเสพติดด้วย 

ความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และรู้จักการปฏิเสธ
๑๔.วัสดุอุปกรณ์ที่สถานศึกษาต้องจัดเตรียม

เซ่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, เครื่องขยายเสียง, ไมค่ลอย ๒ ตัว, ป้ายชื่อผู้เช้าอบรม , 
กระดาษบรุ๊ฟ, กระดาษ /\ ๔, กระดาษโน้ต, ปากกาลูกลื่น, ปากกาเมจิก, ดินสอสี เป็นต้น
๑๔. สถานที่ประสานงานและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เลขท่ี ๔๖/ ๔๔๖ ถนนรามคำแหง ๑๔๖ 
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. ๑๐๒๔๐ [ะ-โทลเI: โล1:0[าล[ว๐1 ^ โ ล เก เก เา '0 ๐ .0 0 .ป า  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑๗๔๓๖๙๔๓


