สรุปโครงการ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
ประจําปีการศึกษา 2559
20 กันยายน ๒๕๕9
-------------------------------------------------โดย : นายศราวุฒิ คัณทักษ์
อาจารย์ประจําวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วัดพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โทร. (๐๔๒) ๕๔๐๐๓๘ , http://www.nkp.mcu.ac.th

รายงานผลการดําเนินการ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
2. ชื่อหน่วยงาน สํานักงานวิชาการ รหัสโครงการ วส.นพ………
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศราวุฒิ คัณทักษ์ ตําแหน่ง อาจารย์
4. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
4.1 ประเภทโครงการ
ผลิตบัณฑิต
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัย
โครงการอื่น ๆ (ระบุ)
4.2 ความสัมพันธ์การบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอน และ/หรือการบริการ
และ/หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมธรรม และ/หรือการวิจัย
หลักสูตร/รายวิชา ธรรมนิเทศ,ธรรมภาคปฏิบัติ,ประวัติพระพุทธศาสนา,
ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา
องค์ความรู้ในเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
การวิจัย เรื่อง
4.3 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงานภายนอก (ระบุ) สถานศึกษา จังหวัดนครพนม
หน่วยงานภายใน (ระบุ) วส.นครพนม ,ทุกสาขาวิชา
4.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ระดับ

ประเภท

ยุทธศาสตร์
วิทยาลัย กลยุทธ์
สงฆ์
นครพนม
มาตรการ

ข้อที่

เรื่อง

การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและทันสมัย
พัฒนาศักยภาพนิสิต ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3
อุดมศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานิสิต ให้เป็นไปตาม
3.1
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
3.2
และการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
1

4.5 ความสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ
หลักสูตร

ประเภท
๒
3
1

วิทยาลัย

เรื่อง
ข้อ
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.1 การบริหารวิชาการแก่สังคม
1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ
๑) คุณธรรม จริยธรรม
๒) ความรู้
๓) ทักษะทางปัญญา
๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๕) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.6 ความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู
ระดับ
มาตรฐาน
ที่ 1 ความเป็นครู
ที่ 2 ปรัชญาการศึกษา
√ ที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม
ที่ 4 จิตวิทยาสําหรับครู
√ ที่ 5 หลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพ
ที่ 6 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ครูคุรุสภา
ที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
ที่ 9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ที่ ๑๐ การประกันคุณภาพการศึกษา
√ ที่ ๑๑ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

สมรรถนะ

5. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันปัญ หาการขาดคุณ ธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทําให้หลง
ผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทําให้ภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชนในสังคมที่จะ
ต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น เด็กและเยาวชนมี
ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ เป็น
ต้น ซึ่งเกิดจากจิตใจของมนุษย์ขาดการขัดเกลาโดยเริ่มต้นจากวัยรุ่นกําลังเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ แต่
ไม่มีการยับยั้งชั่งใจและตระหนักในตนเอง เยาวชนบางคนเอาแต่ใจตนเอง ผู้ปกครองตักเตือนก็ไม่
สนใจ บางคนตัดสินใจทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าทําถูกทั้งทั้งที่ผิด เยาวชนบางกลุ่มหลงผิดติดยา ค้าขาย
สิ่ งผิ ด กฎหมายก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาสั งคม หากได้ รับ การอบรมคุ ณ ธรรมจริย ธรรมด้ านต่ าง ๆ จาก
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพิ่มเติมเข้าไปในจิตใจเพื่อให้เยาวชนเป็นคนดียึดหลักในการดําเนินชีวิตที่
ถูกต้องในการครองตนในสังคมและนําพาสังคมมนุษย์ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในใจต่อไป
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มีพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คือการเผยแผ่ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาแก่สังคม พัฒ นาคุณ ธรรมและจริยธรรมของประชาชน ส่งเสริมการพัฒ นาชุมชน
ตามหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา และสอดคล้ อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตาม
องค์ประกอบที่ ๕ ด้านการบริหารวิชาการแก่สังคม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนั้นโครงการ
“อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน” จึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต้องอบรมให้ได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็น
พลเมืองดี มีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
๖.๒ เพื่อฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาบุคลิกของเด็กและเยาวชนให้เกิดผลทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติอันจะเป็นผลดีติดตัวเด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคต
๖.๓ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม สร้างเครือข่ายทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๔ เพื่ อ พั ฒ นาเด็ กและเยาวชนด้านความเป็ นภาวะความเป็น ผู้นําที่ ดี มีค วามเชื่อ มั่น ใน
ตนเองที่จะแสดงออกในที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

7. ลักษณะกิจกรรม
- เป็นลักษณะเข้าค่ายอบรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (๓ วัน ๒ คืน)
8. เป้าหมายผลผลิต
8.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
- เด็กและเยาวชน
- นิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
- พระวิทยากร
- คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

จํานวน ๑0๐ คน
จํานวน 5๕ รูป/คน
จํานวน ๕ รูป/คน
จํานวน 10 รูป/คน
รวม จํานวน 166 รูป/คน
จากรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มีจํานวน 148 รูป/คน จากจํานวน
ทั้งหมด 166 รูป/คนคิดเป็นร้อยละ ๘9.15 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่คาดไว้
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
สถานภาพ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
67
73
140

คิดเป็นร้อยละ
47.85
52.14
100

**จากการสํารวจในครั้งนี้ ได้เลือกสุ่มแบบสอบถามกับผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 140 รูป/
คน หรือร้อยละ 94.59 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 148 รูป/คน
ข้อมูลจากตารางแสดงให้ เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอนถามส่ วนใหญ่ เป็นเพศชาย 67 รูป /คน
หรือร้อยละ 47.85 และเพศหญิง จํานวน 73 คน หรือร้อยละ 52.14
2. สถานะ
สถาน
จํานวน
คิดเป็นร้อยละ
นักเรียนชั้น ม.ต้น
59
42.14
นักเรียนชั้น ม.ปลาย
43
30.71
ครูและบุคลากร
11
7.58
นิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
24
17.14
อื่น ๆ
3
2.14
รวม
140
100

** จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 42.14 ลองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายร้อยละ 30.71 และนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ร้อยละ 17.14 ส่วนอื่น ๆ คือ 2.14
8.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ํากว่า 3.51 และอยู่ในระดับ
มาก ขึ้นไป
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงอบรมคุณธรรมจริยธรรม และนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และมีความพึงพอใจในโครงการนี้ที่ระดับมาก และมีคะแนนประเมิน
วัตถุประสงค์ เฉลี่ยที่ระดับ 4.37 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่คาดไว้ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ละรายการประเมิน
๑. มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคุณธรรมฯ
. ๒. มีความเข้าใจถึงความสําคัญของกิจกรรมคุณธรรมฯ
๓. ลําดับขั้นตอน เนื้อหา และรูปแบบการดําเนินกิจกรรม
๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมคุณธรรมฯมีความเหมาะสม
๕. สถานที่จัดกิจกรรมคุณธรรมฯมีความเหมาะสม
๖. ความประทับใจในกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
๗. กิจกรรมฐานต่าง ๆ ให้ข้อคิดและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนได้
๘. กิจกรรมคุณธรรมฯ สามารถสร้างจิตสํานึกที่ดีในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
๙. ภาพรวมของการจัดกิจกรรมคุณธรรมฯ มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน
โดยรวม

X

SD

4.52

.50

4.29 .62
4.34 .57
4.30 .85
4.39 .๖2
4.๓9 .70

แปลผล อันดับ
มาก
2
ที่สุด
มาก
7
มาก
5
มาก
6
มาก
3
มาก
4

4.29

.82

มาก

8

4.53

.64

มาก
ที่สุด

1

4.26

.76

มาก

9

๔.37 ๐.๖๘

มาก

จากตารางข้างต้น ผลสํารวจพบว่า การจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ผลคะแนนความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ที่ ร ะดั บ ( X = 4.26)
อยู่ใน ระดับมาก ด้านที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ กิจกรรมคุณธรรมฯ สามารถสร้างจิตสํานึกที่ดี
ในด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ผลคะแนนความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ที่ ร ะดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.53)
และรองลงมาคื อ มี ค วามเข้าใจถึ งวัต ถุ ป ระสงค์ ของกิ จกรรมคุ ณ ธรรมฯ เฉลี่ ยที่ ระดั บ มากที่ สุ ด
( X = 4.52)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความพึงพอใจระดับมากทุกข้อ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด

คือ ภาพรวมของการจัดกิจกรรมคุณธรรมฯ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ( X =4.26)อยู่ในระดับมาก
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37)อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
- ควรให้กิจกรรมลักษณะต่อเนื่องทุกปี
- เพิ่มเครือข่ายสถานศึกษาอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น
8.3 เป้าหมายเชิงเวลา
- ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕9 (๓ วัน ๒ คืน)
- เวลา ๐๘.๐๐ - 21.00 น.
- ณ วัดศรีสะอาด ตําบลหนองสังข์ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๙. งบประมาณดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘

√ งปม.เงินแผ่นดิน
9.1 เงินในงบประมาณ

งปม.เงินรายได้
งปม.อื่น ๆ..................(ระบุ)
จํานวน ๙๘,๔๐๐ บาท(เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

10. กิจกรรมการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาการดําเนินการ 2559
1– ๓
๔–๕
๙ –1๑
12 – ๒0
กันยายน
กันยายน
กันยายน
กันยายน

๑ ประชุมปรึกษาหารือ
๒ ดําเนินการและขออนุมัติโครงการ
๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ
๔ ติดต่อประสานงาน
5 จัดเตรียมข้อมูลและสถานที่
6 ดําเนินการตามโครงการ
7 ประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน

1๑. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
เริ่มต้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 สิ้นสุดวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559
ใน (๓ วัน ๒ คืน)

1๒. สถานที่ดําเนินการ
สถานที่ ณ วัดศรีสะอาด ตําบลหนองสังข์ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
1๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๓.๑ ทํ าให้ เด็ ก และเยาวชนมี ก ารพั ฒ นาทั ศ นคติ ค่ านิ ย ม ความเชื่ อ ที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม เป็ น
พลเมืองดี มีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
๑๓.๒ ได้ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาบุคลิกของเด็กและเยาวชนให้เกิดผลทางทฤษฎี
และปฏิบัติอันจะเป็นผลดีติดตัวเด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคต
๑๓.๓ ได้ ให้ มี ค วามรู้ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ห ลั ก พุ ท ธธรรมไปใช้ ในการอบรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรม สร้างเครือข่ายทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓.๔ ได้พัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความเป็นภาวะความเป็นผู้นําที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะ
แสดงออกในที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1๔. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา
(ยังไม่มีข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา)
เนื่องจากเป็นโครงการใหม่

ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา
เป็นโครงการใหม่

1๕. ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินโครงการ
- สถานที่จัดกิจกรรมเป็นสถานที่ขนาดเล็ก
- เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ทําให้มีปัญหาในเรื่องการเดินทาง
- ควรขยายเครือข่ายโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
1๖. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะนําผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับ
ภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างไร
- บู ร ณาการเข้ า กั บ การจั ด การเรี ย นการสอน ธรรมนิ เ ทศ,ธรรมภาคปฏิ บั ติ ,ประวั ติ
พระพุทธศาสนา,ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา

นายศราวุฒิ คัณทักษ์
อาจารย์

พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร.
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ภาคผนวก

ประมวลภาพกิจกรรม

พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอําเภอวังยาง และเจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด
กล่าวเปิดงานโครงการ และให้โอวาท

