
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพอ่แม่เลิกเหล้า”   
 ประจ าปีการศึกษา 2562 

โครงการ   ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทักษะชีวิต 
ในศตวรรษ ท่ี 21  

กิจกรรม   กิจกรรมค่ายคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” 
กิจกรรมย่อยที่ 7  ค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
สอดคล้องพระบรมราโชบาย ข้อท่ี 1 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ข้อท่ี 3 มีงานท า –  มีอาชีพ 
ข้อท่ี 4 เป็นพลเมืองดี 

แผนงาน   กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์ที่ 1                   การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตสาธารณะ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจันทร์ทิมา เทวบาล 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อป้องกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของแอลกอฮอล์และอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 ๒. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
          ๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
แอลกอฮอล์ อบายมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นท่ี  
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 90 มีความรู้จากการเข้าร่วมในกิจกรรม 
             ๒. คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร้อยละ  90 มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของแอลกอฮอล์ และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ 
      ต่อต้านยาเสพติด  
  2. นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และผู้ปกครองเห็นประโยชน์ของการท ากิจกรรม 

 3. นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

 



งบประมาณจากโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย จ านวนเงิน ๒,500 บาท 
วิธีการด าเนินงานไปสู่ความส าเร็จ (HOW TO) 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
๓. จดหมายขอความร่วมมือถึงผู้ปกครองให้งดเหล้าครบพรรษา เพื่อครอบครัว 
๔. ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ผ่านกิจกรรมการ

ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
๕. ติดตามการด าเนินงาน  
๖. มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูให้ก าลังใจ 
๗. สรุปรายงานผลเพื่อน าเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม 
 ๑. ศิษย์รักครู ครูรักศิษย์           

2. การเรียนรู้ ...อะไรซ่อนอยู่ในขวด     
3. ค าถามต่อยอดการเรียนรู้  
4. ขยายผลความรู้สู่ความดี...จดหมายส่ือรัก    
5. นิทานคุณธรรม     

ผลการด าเนินงาน  
๑. นักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 90 มีความรู้จากการเข้าร่วมในกิจกรรม  

            ๒. คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร้อยละ  90 มีส่วนร่วมในกิจกรรม กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และ
ผู้ปกครองเห็นประโยชน์ของการท ากิจกรรม 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุร ี
ท่ี..................................................................วันที ่  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เร่ือง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” 
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”  ๑ ฉบับ 
  ๒. ก าหนดการจัดกิจกรรม           ๑ ฉบับ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย  
 ข้าเจ้านางสาวจันทร์ทิมา เทวบาล ต าแหน่งครู ขออนุญาตจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย 
ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ในพิษภัยเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และได้ท าหน้าท่ีลูก
กตัญญู ช่วยให้คนในครอบครัวงดเหล้าครบพรรษา หรือตลอดไป ในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ขอ
อนุญาตเรียนเชิญผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
                 (นางสาวจันทร์ทิมา เทวบาล) 
                 ครโูรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 
             
             
             
           
       
     (นางสาวสุนีรัตน์ เอี่ยมประไพ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 
            ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  

 

 

บันทึกข้อความ 

 



กิจกรรม  ค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ ๒ มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ที ่๒  ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตสาธารณะ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจันทร์ทิมา เทวบาล 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การด่ืมเหล้า เบียร์ และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลุกลามมาถึงนักเรียน เห็นได้ชัดจากนักด่ืมหน้าใหม่ท่ี
อายุน้อยลงไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาส่ิงเสพติด ปัญหาสังคมในหลายด้าน รวมทั้งปัญหาการเรียนรู้ จากงานวิจัย
ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่านักเรียนระดับประถมศึกษาเริ่มด่ืมเหล้า เบียร์ และเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ 
แล้ว พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการเลียนแบบจากสภาพแวดล้อมรอบข้าง และจากโฆษณาในรูปแบบท่ีสร้างภาพลักษณ์ 
ให้เห็นว่าการด่ืมเหล้า เบียร์ และเครื่องด่ืม ท่ีมีแอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ เป็นเรื่องสนุกสนาน รื่นเริง  
 ดังนั้นเทศกาลเข้าพรรษา โรงเรียนวัดพระพุทธฉายจึงจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูก
ขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ได้เริ่มกันท าความดีเป็นพิเศษ ท่ีจะงดเหล้าครบพรรษา ให้ความรู้ในพิษภัยจากการด่ืมเหล้า 
เบียร์ และเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสท าความดีช่วยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้
งดเหล้าครบพรรษาหรืองดด่ืมตลอดไป          
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ได้น้อมน าพระราชปรารภเรื่องพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมถบพิตร เรื่อง ความเพียรท่ีบริสุทธิ์ ให้นักเรียนได้ฝึกฝน อีก
ท้ังยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาสังคมอีกด้วย โดยบูรณาการกับงดเหล้าครบพรรษา 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อป้องกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของแอลกอฮอล์และอบายมุขในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา 
 ๒.๒ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
          ๒.๓ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
แอลกอฮอล์ อบายมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นท่ี  
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      ๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ านวน ๑๑๙ คน 
                ๓.๑.๒ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      ๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของแอลกอฮอล์ และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด  
 



    3.2.2 นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และผู้ปกครองเห็นประโยชน์ของการท ากิจกรรม 
   3.2.3 นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวจันทร์ทิมา เทวบาล 
๒.ประชุมวางแผนการด าเนินการ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะครู 
๓.จดหมายขอความร่วมมือถึงผู้ปกครอง 
   ให้งดเหล้าครบพรรษา เพื่อครอบครัว 

สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 

๔.ค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย  
  ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”  

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะครู 

๕.ติดตามการด าเนิน  กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวจันทร์ทิมา เทวบาล 
๖.มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูให้ก าลังใจ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 
๗.สรุปรายงานผลเพื่อน าเสนอหน่วยงานท่ี  
  เกี่ยวข้อง 

ภายใน ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

นางสาวจันทร์ทิมา เทวบาล 

๕. งบประมาณ           
 งบการด าเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ จ านวน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาท) ขอถัวจ่าย
ทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง โดยมีรายระเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
จ าแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
“โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”  

๒,๕๐๐ - - ๒,๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ - - ๒,๕๐๐ 
 
๖. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอ
พ่อแม่เลิกเหล้า” 

๑.สรุปผลการด าเนินงานของกิจกรรม แบบรายงานแลการ
ด าเนินงาน 

๒.ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนกล้าแสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ และผู้ปกครองเห็น
ประโยชน์ของการท ากิจกรรม 

๑.สรุปผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
๒.สัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต 
 

แบบรายงานแลการ
ด าเนินงาน 



 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๗.๑ นักเรียน และครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์และ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 

                               (นางสาวจันทร์ทิมา เทวบาล) 
                             ครูโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 

 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 

  อนุมัติ   อนุมัติ       

 
           ลงช่ือ...................................... ................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                 (นางสาวสุนีรัตน์  เอี่ยมประไพ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 

     

 



ก าหนดการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพอ่แม่เลิกเหลา้” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 

ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

วันศุกร์ที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 

 เวลา  ๑๒.๓๐ น.- นักเรียน ลงทะเบียนรายงานตัว      
  - ชมภาพยนตร์ส้ันเรื่องพระมหาชนก 
  - พิธีเปิด ค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”             
   - เชิญประธานกล่าวเปิดงาน 

  - กิจกรรมท่ี ๑ ศิษย์รักครู ครูรักศิษย์  วิทยากร ครูจันทร์ทิมา ครูกัลยารัตน์         
  - กิจกรรมท่ี ๒ การเรียนรู้ ...อะไรซ่อนอยู่ในขวด วิทยากร ครูปิยวรรณ ครูจันทร์ทิมา     

   - กิจกรรมท่ี ๓ ค าถามต่อยอดการเรียนรู้ วิทยากร ครูแสงดาว ครูนพพร 
   - กิจกรรมท่ี ๔ ขยายผลความรู้สู่ความดี...จดหมายส่ือรัก วิทยากร ครูพรพรรณ ครูกัญณภัจฎ์   
                     - กิจกรรมท่ี ๕ นิทานคุณธรรม ครูณัฐฐินันท์ ครูกัญณภัจฎ์  

เวลา ๑๕.๓๐ น. - พิธีปิด  



 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 
ท่ี  ……  / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

……………………………………………………………… 
  เนื่องจากค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”ปีการศึกษา 2562             
ในวันท่ี 23  สิงหาคม 2562 ดังนั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จ 
  ด้วยอ านาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 9/2546 ลง
วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่องการมอบอ านาจบังคับบัญชาลูกจ้างประจ า จึงแต่งต้ังครู บุคลากรทางการ
ศึกษาด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

  ๑. นางสาวสุนีรัตน์    เอี่ยมประไพ   ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางกัลยารัตน์  ไชยไธสง ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

๓. นางณัฐฐินันท์  พึ่งวิทย ์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นายกัญณภัจฎ์ ธนธีรกาญจนกุล ครู     กรรมการ 
๕. นางสาวจันทร์ทิมา     เทวบาล  ครู     กรรมการเลขานุการ 
มีหน้าที่   ก ากับ ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุน ตลอดถึงอ านวยความสะดวกให้

การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
  ๑. นางกัลยารัตน์           ไชยไธสง ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 

๒. นางณัฐฐินันท์  พึ่งวิทย ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวพรพรรณ ปั้นงา  ครู   กรรมการ 

  4. นายกัญณภัจฎ์ ธนธีรกาญจนกุล ครู   กรรมการ 
5. นางสาวแสงดาว        คุ้มวานิชรู ครู   กรรมการ 

  6. นางสาวปิยวรรณ พ่วงโพธิ ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
7. นายนพพร  สว่างใจ  ครูอัตราจ้างแสงดาว กรรมการ 

  8. นายเดชา                จูเจ๊ก               ช่างสี 3   กรรมการ 
  9. นางสาวจันทร์ทิมา เทวบาล  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานท่ี จัดสถานท่ี ตกแต่งเวที ส าหรับพิธีเปิด พิธีปิด สถานท่ีรับรายงานตัว     
โต๊ะหมู่บูชา ตลอดจนการจัดการด้านแสง สี เสียง และแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อกับการจัดการเพื่อให้บรรลุไปตาม
เป้าหมาย 



3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ 

  ๑. นางสาวจันทร์ทิมา      เทวบาล  ครู   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวพรพรรณ ปั้นงาน  ครู   กรรมการ 

3. นางสาววัชราภรณ์     พึ่งแก้ว  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ท าบัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด าเนินพิธีต่าง ๆ และจัดท า
ก าหนดการทุกขั้นตอน 
4. คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน 
  ๑. นางณัฐฐินันท์  พึ่งวิทย ์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2. นางวาสนา  เพิ่มความสุข ครูช านาญการ  กรรมการ 

  3. นางสาวพรพรรณ ปั้นงา  ครู   กรรมการ 
  4. นางสาวณัฐณิชา ม่วงสนธิ ์ ครู   กรรมการ 
  5. นางสาวแสงดาว        คุ้มวานิชรู ครู   กรรมการ 
  6. นายนพพร  สว่างใจ  ครูอัตราจ้างแสงดาว กรรมการ 
  7. นางสาวจันทร์ทิมา     เทวบาล  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ดูแลนักเรียนเข้าหอประชุม และควบคุมนักเรียนให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
5. คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร 
  ๑. นางสาวจันทร์ทิมา เทวบาล  ครู   ประธานกรรมกร 
  2. นางกัลยารัตน์  ไชยไธสง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางณัฐฐินันท์  พึ่งวิทย ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นางวาสนา  เพิ่มความสุข ครูช านาญการ  กรรมการ 
  5. นางสาวพรพรรณ ปั้นงา  ครู   กรรมการ 
  6. นายกัญณภัจฎ์   ธนธีรกาญจนกุล ครู   กรรมการ 
  7. นางสาวแสงดาว         คุ้มวานิช ครู   กรรมการ 
  8. นางสาวณัฐณิชา ม่วงสนธิ ์ ครู   กรรมการ 
  9. นางสาวปิยวรรณ พ่วงโพธิ ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  10. นายนพพร   สว่างใจ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  11. นางสาววัชราภรณ์     พึ่งแก้ว  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  เป็นผู้วิทยากรกิจกรรมการเรียนรู้ และก ากับ ดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้
อยู่ในความเรียบร้อย 

6. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
  ๑. นางสาวปิยวรรณ พ่วงโพธิ ์ ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาววัชราภรณ์      พึ่งแก้ว  ธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  บันทึกภาพนิ่งตลอดการจัดกิจกรรม 
 
 
 



7. คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
  ๑. นางสาวจันทร์ทิมา      เทวบาล  ครู   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาววัชราภรณ์      พึ่งแก้ว  ธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
  ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเกิดประสิทธิภาพ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

 

         ส่ัง  ณ  วันท่ี  2๑   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 
                                                  (นางสาวสุนีรัตน์   เอี่ยมประไพ) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย  



ค ากล่าวรายงาน 

กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 

.............................................................................................. 
 เรียน ท่านผู้อ านวยการ สุนีรัตน์ เอี่ยมประไพ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย   
 ดิฉัน  นางสาวจันทร์ทิมา เทวบาล ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย ในนามคณะกรรมการด าเนินงาน
กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ในครั้ง ขอบพระคุณ
ท่าน ผู้อ านวยการโรงเรียน ท่ีกรุณาให้เกียรติ และเสียสละเวลาอันมมีค่ายิ่งในการเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมใน
วันนี ้             
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา  
๒๕๖๒             
 ๑. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดให้กับนักเรียน 
 ๒. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  มีเจตคติต่อบ้านเมือง มีชีวิตท่ีมั่นคงเข็มแข็ง     
 โดยมีกิจกรรมดังนี ้
 ๑. ศิษย์รักครู ครูรักศิษย์           

2. การเรียนรู้ ...อะไรซ่อนอยู่ในขวด     
3. ค าถามต่อยอดการเรียนรู้  
4. ขยายผลความรู้สู่ความดี...จดหมายส่ือรัก    
5. นิทานคุณธรรม           

 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านประมาณ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมค่ายยุวชนคน
คุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ขอกราบเรียนเชิญ ค่ะ  



ค ากล่าวเปิดงานงาน 

กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
.............................................................................................. 

 
 เรียน คณะครูทุกท่าน และสวัสดีนักเรียนทุกคน       
 ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งท่ีได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายยุวชนคน
คุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ตามท่ีได้รับรายงานข้าพเจ้ารู้สึก 
ช่ืนชม ยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีคณะกรรมทุกฝ่าย ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในวันนี้ ซึง่กิจกรรมเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด จัดศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรม นับเป็นส่ิงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเยาวชนที่จะก้าวไปเป็นก าลัง
ในการพัฒนาประเทศต่อไป จ าเป็นต้องมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นหลักส าคัญ ขณะเดียวกันต้องปลูกฝังการเป็น
ต้นแบบท่ีดีให้เกิดข้ึนส าหรับนักเรียน กิจกรรมนี้จัดขึ้นนับได้ว่ามีประโยชน์ ข้าพเจ้ามีความช่ืนชมและขอบคุณความ
มุ่งมั่นเอาใจใส่ในการท างานจากคณะกรรมการรจัดกิจกรรมทุกฝ่ายท่ีให้ความร่วมมือกันด้วยดีเสมอมา ข้าพเจ้าหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ในครั้ง
นี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ข้าพเจ้าขอกราบอาราทนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จง
ช่วยคุ้มครองให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคล
ฤกษ์แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา  
๒๕๖๒ ณ บัดนี้ 

 

  



 

 

 

  

 

ภาพกิจกรรม 

โครงการ ค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” 

กิจกรรมท่ี ๑ ศิษย์รักครู ครูรักศิษย์   

สถานที่ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  
 

  

 



 

 

 

  

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ ค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” 

กิจกรรมที่ ๒ การเรียนรู้ ...อะไรซ่อนอยู่ในขวด 

สถานที่ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  
 

  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ ค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” 

กิจกรรมที่ ๓ ค าถามต่อยอดการเรียนรู้ 

สถานที่ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  
 

  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ ค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” 

กิจกรรมที่ ๔ ขยายผลความรู้สู่ความดี...จดหมายส่ือรัก  

สถานที่ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  
 

  

 

 

 

 



  

 

  

 

ภาพกิจกรรม 

  

โครงการ ค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” 

กิจกรรมที่ ๔ ขยายผลความรู้สู่ความดี...จดหมายส่ือรัก  

สถานที่ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  
 

 



 

  

  

 

ภาพกิจกรรม 

  

 

 

 

 

โครงการ ค่ายยุวชนคนคุณธรรม “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” 

กิจกรรมที่ ๕ นิทานคุณธรรม 

สถานที่ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  
 



 


