โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร


  

ในการพิจ ารณาคัด เลือกโรงเรีย นที่สนใจเข้า ร่ว มกิจ กรรม คณะที่ป รึกษาได้นํา
หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นตัวแบบในการตัดสินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติ ตรง
ตามเป้าหมาย ซึ่งหลักเกณฑ์ทนี่ ํามาใช้ในการพิจารณาคัดเลือก มีดังนี้
1. โรงเรี ย นส่ ง ข้ อ เสนอโครงการหรื อ แนวทางการจั ด กิ จ กรรมตามโครงการฯ
ภายในระยะเวลาที่คณะที่ปรึกษาโครงการฯ กําหนด
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. เป็นกิจกรรมที่สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
4. รูปแบบของกิจกรรมทันสมัยและน่าสนใจ
5. การจัดกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน
6. กิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและสอดคล้องกับสภาพสังคม
ภายนอกโรงเรียน
7. ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนมีความพร้อมและสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
คุณสมบัตขิ องโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
1. เป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 – 3
และสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
2. เป็นโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการในระดับช่วงชั้นที่ 2 -4
3. เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมและสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ
4. โรงเรียนมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรม มีดังนี้
1) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายเบื้องต้นที่
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
2) เพื่อสร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีแก่นักเรียนในเรื่องความยุติธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต
3) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้ฝึกฝน สร้างเสริมความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
4) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการทํางานในกระบวนการ
ยุติธรรม เสริมสร้างเครือข่ายความยุติธรรมในชุมชน และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

ในการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าว ปรากฏว่า มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้า
ร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 54 โรง โดยแบ่งเป็นช่วงชั้นละ 18 โรง
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 โรงเรียนผ่านการคัดเลือก เขต 1

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

ระดับช่วงชั้นที่ 2
โรงเรียนวัดโสมนัส
โรงเรียนกอบวิทยา
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
ระดับช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนราชนันทาจารย์
สามเสนวิทยาลัย 2
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โรงเรียนสามเสนนอก
(ประชาราษฏร์อนุกูล)
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ระดับช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนสายปัญญา
โรงเรียนยุวทูตศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชาลัย
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

โครงการ
“เยาวชนพลยุตธิ รรมโรงเรียนวัดโสมนัส”
“โรงเรียนสมานฉันท์”
“สานฝันยุวชนพลยุติธรรม”
“อาสาสมัครรักความยุติธรรม”
“เสริมสร้างเยาวชนพลยุติธรรม”
โครงการ
“เยาวชนพลยุติธรรมใต้ร่มกัลป์พฤกษ์”

โครงการ “หนึ่งประกายเพชร หนึ่งเมล็ดพันธ์คนดี”
โครงการ “ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน (SMART
STUDENT)”
โครงการ “เยาวชนวัยใสใส่ใจยุติธรรม”
โครงการ
โครงการ “เยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนสายปัญญา”
โครงการ “เยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนยุวทูตศึกษา”
โครงการ “สังคมอุดมสุข”
โครงการ “MFF. (Make For Friends)” ทําเพื่อเพื่อน
โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจยุติธรรม”

ตารางที่ 7 โรงเรียนผ่านการคัดเลือก เขต 2
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

ระดับช่วงชั้นที่ 2
โรงเรียนวัดพลมานีย์
โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)
โรงเรียนวัดเสมียนนารี
โรงเรียนสามัคคีบํารุงวิทยา
ระดับช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนสารวิทยา
ระดับช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
โรงเรียนประชาอุทิศ
(จันทาบอนุสรณ์)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

6. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
7. โรงเรียนหอวัง

โครงการ
โครงการ “เยาวชนพลยุติธรรมนําละครสอนกฎหมาย”
โครงการ “เยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนประชานิเวศน์”
โครงการ “เสมียนนารีภิบาล”
โครงการ “ห้องสมุดยุติธรรมโรงเรียนสามัคคีบํารุงวิทยา”
โครงการ
โครงการ “เมืองจําลอง : ยุติธรรมสมานฉันท์”
โครงการ “เยาวชนพลยุติธรรมฤทธิยะวรรณาลัย 2”
โครงการ “คุณธรรมนําเด็กไทย”
โครงการ “การเลือกตั้งประธานคณะสี”
โครงการ “กระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อยุติข้อขัดแย้งของ
นักเรียน โดยนักเรียน เพื่อนักเรียน”
โครงการ
โครงการ “คนดีย่อมซื่อสัตย์”
โครงการ “ยุวชนคนรักยุติธรรม”
โครงการ “คนดีศรีประชานิเวศน์”
โครงการ “เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนํ า ความ
ยุติธรรมในโรงเรียน”
โครงการ “เยาวชนพลยุ ติ ธ รรม โรงเรี ย นเตรี ย ม
อุดมศึกษาพัฒนาการ”
โครงการ “ฤทธิยะวรรณาลัย ร่วมใจใฝ่ยุติธรรม”
โครงการ “นักกฎหมายรุ่นเยาว์ : หอวังรักษ์ดี”

ตารางที่ 8 โรงเรียนผ่านการคัดเลือก เขต 3
ระดับช่วงชั้นที่ 2
1. โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
2. โรงเรียนวัดอัมพวา
3. โรงเรียนเมตตาวิทยา
4. โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
5. โรงเรียนโฆสิตสโมสร
6. โรงเรียนบางแค
(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
7. โรงเรียนวัดอมรินทราราม
8. โรงเรียนวัดไทร
9. โรงเรียนนาหลวง
ระดับช่วงชั้นที่ 3
1. โรงเรียนวัดกําแพง
2. โรงเรียนวัดยายร่ม
(วัฒนราษฏร์รังสรรค์)
3. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
4. โรงเรียนทวีธาภิเศก
5. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
6. โรงเรียนวัดสุทธาราม
7. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
8. โรงเรียนวัดอินทาราม
9. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ระดับช่วงชั้นที่ 4
1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
3. โรงเรียนวัดน้อยใน
4. โรงเรียนบางมดวิทยา
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
5. โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
6. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย

โครงการ
โครงการ “ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง ดํารงความยุติธรรม”
โครงการ “อัมพวาเยาวชนพลยุติธรรม”
โครงการ “ต้นไม้พูดได้แฝงไว้แห่งคุณธรรม”
โครงการ “หนูน้อยผู้พิทักษ์รักความยุติธรรม”
โครงการ “เด็กไทยสร้างสรรค์ความยุติธรรม”
โครงการ “เชอร์ล็อคโฮมน้อย”
โครงการ “เยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวัดอมรินทราราม”
โครงการ “เด็กดีศรีวัดไทร”
โครงการ “นาหลวงร่วมรวมพลคนยุติธรรม”
โครงการ
โครงการ “เยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวัดกําแพง”
โครงการ “ศูนย์เยาวชนพลยุติธรรม โรงเรียนวัดยายร่ม”
โครงการ “คนดีศรีไชยฉิมพลี”
โครงการ “เยาวชนพลยุติธรรมทวีธาใต้ร่มพระบารมี”
โครงการ “นวลรัช ฯ รวมพลังเยาวชนพลยุติธรรม”
โครงการ “เยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาราม”
โครงการ “คนดีศรีณรงค์รอน”
โครงการ “เยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวัดอินทาราม”
โครงการ “กฎหมายเบื้องต้นสู่ชุมชน”
โครงการ
โครงการ “BJ Generation (Believe in Justice Generation)”
โครงการ “เผยแพร่ความรู้กฎหมายใกล้ตัว”
โครงการ “กฎหมายง่ายๆ ที่คนไทยควรรู”้
โครงการ “เยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนบางมดวิทยา”
โครงการ “ถนนความรู้กฎหมายสู่โรงเรียนและชุมชน”
โครงการ “เยาวชนพลยุติธรรมเพื่อความสมานฉันท์ใน
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย”

