
 

โครงการคา่ยคุณธรรม และพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 

 

1. ชื่อโครงการ  ค่ายคุณธรรม และพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 
 

2. ประเภทกิจกรรม    วิชาการ    คุณธรรมจริยธรรม   

  ศิลปวัฒนธรรม    อนุรักษ์ธรรมชาติ – ส่ิงแวดล้อม 
 

3. จํานวนชัว่โมง  ผู้จัดกิจกรรม   จํานวน 30 ช่ัวโมง 
      

4. หนว่ยงานที่รบัผิดชอบ คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

 อาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 

 อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย    

 อาจารย์ศักด์ิชาย จินะวงค์   

 นักศึกษาผู้รบัผิดชอบโครงงาน  

ท่ี ช่ือ - นามสกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา บทบาทหน้าท่ี โทรศพัท์เคล่ือนที่ 

1  นายเฉลิมวุฒิ มูลเมือง 552010016 ประธานโครงการ 089-1234567 

2  นางสาวอริสรา สามสีทอง 552010073 รองประธาน  

3  นางสาวศิริณ คาํลือ 552012117 สมาชิก  

4  นายนฤทธิ ์แก้วชุ่ม 562010035 สมาชิก  

5  นางสาวนัจกร อภิญดา 552010045 เหรญัญิก  

6  นายศรณัย์วุฒิ น้อยภู ่ 552010045 เลขานุการ  
 

5. หลกัการและเหตุผล 

 การเป็นนักกฎหมายท่ีดีน้ันต้องเป็นผู้ดํารงซ่ึงความซ่ือสัตย์ สุจริต และมีใจรักในความเป็นธรรม      

เม่ือการเป็นนักศึกษากฎหมายคือก้าวแรกของนักกฎหมาย ซ่ึงเป็นวิชาชีพท่ีมีความสําคัญต่อการรักษา

ความเป็นธรรมในสังคม หากนักกฎหมายไร้ซ่ึงคุณธรรมเสียแล้วก็จะทําให้บ้านเมืองและประชาชน

เดือดร้อนได้ คณะนิติศาสตร์จึงเห็นควรจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมและพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ข้ึนเพื่อ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีแก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ

ตระหนักในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพ ตลอดท้ังเพื่อเป็น

การเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเพิ่งเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้พบปะ ทําความรู้จักกับ

เพื่อน พี่ ร่วมคณะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ ศิษย์เก่า 
 

 

 

 

 

 



 

6. วัตถุประสงค์ 
1.) เพื่อให้ความรู้เรื่องหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ข้อกําหนด เง่ือนไขต่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

ตลอดท้ังความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนในคณะนิติศาสตร์ 

2.) เพื่อสร้างเสริมจิตสํานึกท่ีดีและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  

3.) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งม่ันในการเป็นนักกฎหมายท่ีมีคุณภาพ 

4.) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทําความรู้จัก และปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนใหม่ 
 

7. ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 องค์ประกอบท่ี 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา ประเด็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

และตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ประเด็นการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

8. วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 

 วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2557 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

9. เป้าหมาย 

9.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 350 คน แบ่งออกเป็น 

 อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  จํานวน   20 คน 

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  จํานวน 250 คน 

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และ 3 จํานวน   80 คน 

9.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

1.) นักศึกษาได้ทราบ และเรียนรู้ถึงหลักสูตร ตลอดท้ังความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม
เพื่อการเรียนในคณะนิติศาสตร์ 
2.) นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม และคุณสมบัติของนักกฎหมายท่ีดี 

3.) นักศึกษาเกิดความตระหนักในการเตรียมตนให้พร้อมสู่การเป็นนักกฎหมายท่ีมีคุณภาพ 

4.) นักศึกษาใหม่ได้ทําความรู้จักกับเพื่อนร่วมคณะ และสามารถเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวอยู่กับเพื่อนได้ 
 

10. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

 10.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 ของท่ีกําหนดไว้  

 10.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

1.) นักศึกษาได้ทราบ และเรียนรู้ถึงหลักสูตร ตลอดท้ังความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความ

พร้อมเพื่อการเรียนในคณะนิติศาสตร์เฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป  

2.) นักศึกษาทราบ และตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม และคุณสมบัติของ

นักกฎหมายท่ีดีเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป 

3.) นักศึกษาได้แนวทางการเตรียมตนสู่การเป็นนักกฎหมายท่ีมีคุณภาพเฉล่ียในระดับดีข้ึนไป 



4.) นักศึกษาได้เรียนรู้การทํางานร่วมกันมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

5.) นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนใหม่หรือได้สนิทกับเพื่อนมากขึ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 

6.) นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับมากขึ้นไปไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.) นักศึกษาทราบ และเรียนรู้ถึงหลักสูตร ตลอดท้ังความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพื่อ

การเรียนในคณะนิติศาสตร์ 

2.) นักศึกษาเข้าใจและสํานึกในความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม  

3.) นักศึกษาแรงบันดาลใจและความมุ่งม่ันในการเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพ 

4.) นักศึกษาสามารถทํางานและปรับตัวอยู่ร่วมเพื่อนหรือผู้อ่ืนในสังคมได้ 
 

12. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1.) ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรมและวันเวลาจัดกิจกรรม  

2.) ประชุมคณะผู้จัดกิจกรรม ครั้งท่ี 1 เพื่อชี้แจงรูปแบบกิจกรรม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

รูปแบบการจัดกิจกรรมและแบ่งภาระหน้าท่ี 

3.) ประชุมคณะผู้จัดกิจกรรม ครั้งท่ี 2 เพื่ออธิบายเน้ือหาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และ

ซักซ้อมความพร้อมของแต่ละฝ่าย 

4.) ติดต่อประสานงานกับวิทยากรในแต่ละหัวข้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.) รวบรวมแผนงานแต่ละฝ่าย และสรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ 

6.) จัดทําโครงการ และขออนุมัติจัดกิจกรรม 

7.) จัดทําเอกสารขอยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในโครงการ  
8.) จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในกิจกรรม 

9.) ประชุมคณะผู้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรม 

10.) ดําเนินการจัดกิจกรรม  

11.) สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

13. งบประมาณ 

13.1 รายรบั   

1.) งบประมาณเงินรายได้ฯ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) แผนงานการ

เรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ของกองกิจการนักศึกษา 

ในส่วนท่ีจัดสรรให้คณะนิติศาสตร์ จํานวน 63,000 บาท (หกหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

 

 



2.) งบประมาณเงินรายได้ฯ ปี 2557 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แผนงานการศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม งานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม กองทุนทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรม ของคณะนิติศาสตร์ 45,408.- บาท (ส่ีหม่ืนห้าพันส่ีร้อยแปดบาทถ้วน) 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 108,408.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน) 

13.2 รายจ่าย 

 งบเสริมหลักสูตร 

- ค่าอาหาร (4 ม้ือ × 25 บาท × 350 คน) 35,000 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (4 ม้ือ × 20 บาท × 350 คน) 28,000 บาท 

  
รวม 63,000 บาท 

 งบประมาณเงินรายได้ฯ ปี 2557 

- ค่าตอบแทนวิทยากร    

  • คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ วิทยากรหวัข้อ "Positive thinking"   900  บาท 

  • ศิษย์เก่า วิทยากรเสวนาหัวข้อ "เรียน เล่น ให้เป็นอย่างฝัน"    

    ข้าราชการ (5 คน × 600.- บาท ×1.50 ชม.) 4,500  บาท 

    เอกชน (3 คน × 1,200.- บาท × 1.50 ชม.) 5,400  บาท 

- ค่าเดินทางวิทยากร    

  • ค่าต๋ัวเครื่องบินกทม.-ชม.-กทม. (2 คน × 3,000.- บาท) 6,000  บาท 

  • ค่าเดินทางลําปาง-เชียงใหม่-ลําปาง (4 บาท × 184 กม.) 736  บาท 

  
• ค่าเดินทางลําพูน-เชียงใหม่-ลําพูน  

(4 คน × 4 บาท × 42 กม.) 

672  บาท 

- ค่าท่ีพกัวิทยากร 1,200  บาท 

- ค่าของรางวัลเกมส์ตอบคําถาม 2,000  บาท 

- ค่าเส้ือคณะผูจ้ัดกิจกรรม  10,000  บาท 

- ค่าเช่าชุดเครือ่งเสียงและเคร่ืองดนตรี 10,000  บาท 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์   3,000  บาท 

- ค่าถ่ายเอกสาร   1,000  บาท 

    รวม 45,408  บาท 

    รวมงบประมาณทัง้สิน้ 108,408  บาท 
 

 

 



 

 
กําหนดการโครงการค่ายคุณธรรม และพฒันานกัศึกษากฎหมายใหม ่

ประจําปีการศึกษา 2557 

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2557 

09.00 – 09.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

09.30 – 09.45 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ชาตรี เรืองเดชรรงค์ 
 คณบดีคณะนิติศาสตร ์กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแกนั่กศึกษาใหม่ 
09.45 – 10.00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

10.00 – 11.20 น. การให้ความรู้ เรื่องโครงสร้างหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และ        

การวัดผลการเรียนรู ้โดย อาจารย์ศักด์ิชาย จินะวงค์ ผู้ช่วยคณบดี 

 กิจกรรมแบ่งกลุ่มเรียนรู้เรื่องโครงสร้างหลักสูตร 

11.20 – 12.00 น. เกมส์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.15 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

13.15 – 14.15 น. กิจกรรมแบ่งกลุ่มเรียนรู้เรื่องการวัดผลการเรียนรู้ และหลักเกณฑ์       

การสําเร็จการศึกษา 

14.15 - 14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.30 – 16.00 น. เกมส์ และมอบของรางวัล     

16.00 -17.30 น. กิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา     

ระดมความคิด ในหัวข้อ ความคาดหวังของคณาจารย์ต่อนักศึกษา 

เป้าหมายในการเป็นนักศึกษากฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

17.30 – 18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น 

18.30 -19.00 น.  นําเสนอผลการแลกเปลี่ยนความเห็น 

19.00 น.   เสร็จส้ินกิจกรรมประจําวัน 

 

 



 

วันที่ 6 สิงหาคม 2557 

09.30 – 10.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

10.00 – 10.30 น.  บรรยายหัวข้อ “วินัยนักศึกษา” 

  โดย อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

10.30 – 11.00 น.  บรรยายการใช้ระบบ E Learning เพื่อรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

  โดย คณุณัฐวฒิุ มีสกุล พนักงานปฏิบัติงาน ด้านกิจการนักศึกษา 

11.00 -12.00 น.  บรรยาย หัวข้อ “๒๑st century skill”  
โดย อาจารยช์ัยณรงค์ เหลืองวิลัย รองคณบดฝีา่ยกจิการนักศึกษา คณะนิตศิาสตร์ 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 13.15 น.  กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

13.15 -14.45 น.  บรรยาย หัวข้อ “Positive thinking”  

     โดย คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน  

     กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00 - 17.00 น. กิจกรรมเสวนา และแลกเปล่ียนความเห็นระหว่างศิษย์เก่า กับนักศึกษาใหม่ 

ในหัวข้อ “เรียน เล่น ให้เป็นอย่างฝัน” 

17.00 – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น และดนตรี 

19.00 น. เสร็จสิ้นโครงการค่ายคุณธรรม และพฒันานักศึกษากฎหมายใหม่

ประจาํปีการศึกษา 2557 

 

 

 

         

 
อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย 

 (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ) 

อาจารย์ศักด์ิชาย จินะวงค์ 

(อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ) 

นายเฉลิมวุฒิ มูลเมือง 

(ประธานโครงการ) 

นางสาวอริสรา สามสีทอง 

(รองประธานโครงการ) 


