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ที ่กคพ. ๐๐๗/๒๕๕๘ วดัสุทศันเทพวราราม คณะ ๔ 

 ๗ มถุินายน ๒๕๕๘ 

เรือ่ง  โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตฯิ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ดว้ยโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบ 

เจรญิพร  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย ใบสมคัรและก าหนดการจดัอบรมโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิทัง้ระบบโรงเรยีน 

 เนื่องในมหามงคลวโรกาสการเถลงิถวลัยราชสมบตั ิ ปีที ่ ๗๐ ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
รชักาลที ่ ๙ ระหว่าง ๙ มถุินายน ๒๕๕๘ – ๙ มถุินายน ๒๕๕๙  และวาระครบรอบ ๑๐ ปี โครงงาน
คุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ กลุ่มกลัยาณมติรเพื่อเครอืขา่ยวถิพีุทธ (กคพ.) ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และองคก์รภาคต่ีางๆ ไดร้่วมกนัจดัใหม้ ี โครงการพฒันาโครงงานคุณธรรม
เฉลมิพระเกยีรต ิ“เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ปีการศกึษา ๒๕๕๘ ขึน้ โดยในแต่ละปีการศกึษา
นัน้ ไดม้กีารประเมนิคดัเลอืกโครงงานไปตามล าดบัตัง้แต่ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ระดบัภมูภิาค ไปสู่
ระดบัประเทศ ซึง่จะมโีครงงานทีผ่่านการประเมนิเพื่อรบัรางวลัสงูสุด โล่เกยีรตยิศพระราชทานจาก
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี และโล่เกยีรตยิศพระราชทาน “ประโยชน์สุขแห่ง
มหาชน”  จากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  ในงานศลิปหตัถกรรมระดบัประเทศในแต่ละปี ดงัทีท่ราบ
กนัดแีลว้นัน้ ในวาระพเิศษดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ทางโครงการจงึใชโ้อกาสนี้ขยายผลการเรยีนรูเ้ชงิ
คุณภาพสู่โรงเรยีนเป้าหมาย ดว้ยการอบรมโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบโรงเรยีนคอื จดัใหม้นีกัเรยีนแกน
น าจากทุกหอ้ง ทุกชัน้เรยีน อยา่งน้อยหอ้งละ ๑ ทมีๆ ละ ๘-๑๐ คน มาเขา้รบัการอบรมโครงงานฯ กบั
วทิยากรส่วนกลาง เพื่อคดิรเิริม่และด าเนินงานโครงงานคุณธรรม อย่างน้อย ๑ หอ้ง ๑ โครงงาน และจกัมี
การโคช้ชิง่ตดิตามแบบกลัยาณมติรอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึง่จะเริม่ตน้น ารอ่งกบัโรงเรยีนทีม่โีครงงาน
คุณธรรมฯ ทีก่ าลงัเขา้รบัการประเมนิโล่พระราชทานฯ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จ านวน ๒๐ โรงเรยีน
ก่อน และจะขยายสู่กลุ่มเป้าหมายโรงเรยีนทีเ่คยมผีลงานในระดบัประเทศอื่นๆ ต่อไป เพื่อใหไ้ดต้าม
เป้าหมาย ๗๐ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ๗๐ ปีแห่งการครองราชย ์“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”  

 ในการนี้ อาตมภาพ จงึขอเจรญิพรมายงัท่านผูอ้ านวยการโรงเรยีนใหไ้ดร้บัทราบและโปรด
พจิารณาตอบรบัการอบรมโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบโรงเรยีน เพื่อจกัไดเ้ป็น ๑ ใน ๗๐ โรงเรยีนเฉลมิ
พระเกยีรต ิ๗๐ ปีแห่งการครองราชย ์“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” สบืต่อไปเทอญฯ 

 จงึขอเจรญิพรมาเพื่อโปรดพจิารณา และขออนุโมทนาเป็นอย่างยิง่มา ณ โอกาสน้ี 

 ขอเจรญิพร 

  

 (พระมหาพงศน์รนิทร ์ฐติว โส) 
 ประธาน กคพ. และประธานโครงการ 
ผูป้ระสานงาน พระวชริะ สุปภาโส โทร. ๐๙๘ ๕๑๙ ๑๗๖๕ นางสาวปัญจวรรณ ยารงัษ ีโทร. ๐๘๗ ๖๙๗ ๐๒๔๑ 
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ใบสมคัร  
โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ๗๐ ปีแหง่การครองราชย ์

“ประโยชน์สขุแห่งมหาชน” 
 www.moralproject.net  ดว้ยโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบ  
 

๑. ชือ่โรงเรยีน  
ทีต่ัง้  
  สงักดั สพป./สพม.     
โทรศพัท ์  โทรสาร     e-mail:   
มจี านวนครทูัง้สิน้    คน แบ่งเป็นครปูระจ าการ    คน ครอูตัราจา้ง  คน 
มจี านวนนกัเรยีนทัง้สิน้    คน แบ่งเป็นนกัเรยีนชาย    คน นกัเรยีนหญงิ  คน 
มจี านวนหอ้งเรยีนทัง้สิน้    หอ้ง แบ่งเป็น ม.ตน้    หอ้ง ม.ปลาย  หอ้ง 
ดงันี้ ม.๑    หอ้ง ม.๒   หอ้ง ม.๓   หอ้ง ม.๔   หอ้ง ม.๕   หอ้ง ม.๖   หอ้ง 
คตพิจน์ / ค าขวญั / คณุธรรมส าคญั ประจ าโรงเรยีน (ถา้ม)ี   
  
บรบิทของโรงเรยีน ทีต่อ้งการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ   
  

๒. พระสงฆท์ีป่รกึษา ชือ่-ฉายา วดั    
โทรศพัท ์ มอืถอื   e-mail:   
ผูบ้รหิารทีป่รกึษา ชือ่-นามสกลุ   ต าแหน่ง    
โทรศพัท ์  มอืถอื  e-mail:   
ครผููร้บัผดิชอบคนที ่๑ ชือ่-นามสกลุ ต าแหน่ง    
โทรศพัท ์  มอืถอื  e-mail:   
ครผููร้บัผดิชอบคนที ่๒ ชือ่-นามสกลุ ต าแหน่ง    
โทรศพัท ์  มอืถอื  e-mail:   
ครผููร้บัผดิชอบคนที ่๓ ชือ่-นามสกลุ ต าแหน่ง    
โทรศพัท ์  มอืถอื  e-mail:   
มคีวามยนิดเีขา้รว่มกระบวนการอบรมและพฒันาโครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิทัง้ระบบโรงเรยีน เพือ่

พฒันาเชงิคณุภาพอยา่งแทจ้รงิสูก่ารยกระดบัเป็น โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ๗๐ ปีแหง่การครองราชย ์“ประโยชน์
สขุแหง่มหาชน”  โดยใหค้ ามัน่ว่าจะสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิและต่อเนื่องสบืต่อไป  
ความตอ้งการอบรมโครงงานคณุธรรมทัง้ระบบโรงเรยีน ในระยะเริม่ตน้ ดงันี้ 
 [ ] ครทูัง้ระบบโรงเรยีน อบรมกระบวนการเรยีนรูโ้ครงงานคณุธรรม เพือ่เป็นครทูีป่รกึษาโครงงานฯ อยา่งเป็น

กลัยาณมติร หลกัสตูร ๑ วนั (อยา่งน้อย ๘๐ % ของจ านวนครทูัง้หมด เขา้รบัการอบรม) 
 [ ] นกัเรยีนทัง้ระบบโรงเรยีน อบรมกระบวนการเรยีนรูโ้ครงงานคณุธรรม หลกัสตูร ๒ วนั ไป-กลบั (ไมพ่กัคา้ง) 

(นกัเรยีนแกนน าจากทกุหอ้ง ทกุชัน้เรยีน อยา่งน้อยหอ้งละ ๑ ทมีๆ ละ ๘-๑๐ คน) 
  ลงชือ่ 

 (…………………………..………...)   
 ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

 ………/………………/..……… 
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ใบสมคัร รฐับาลเยาวชนอาสา 
โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ๗๐ ปีแหง่การครองราชย ์

“ประโยชน์สขุแห่งมหาชน” 
 www.moralproject.net  บรหิารจดัการโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบ  
 

คณะรฐับาลเยาวชนอาสาโรงเรยีน      
 มจี านวน ๑๒ คน ไดร้บัเลอืกจากกจิกรรมในการอบรม ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการบรหิารโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบโรงเรยีน 

(๑) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง   นายกรฐัมนตรฯี 
โทรศพัท ์  facebook.com/  e-mail:   
(๒) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง   รองนายกฯ ๑  
โทรศพัท ์  facebook.com/  e-mail:   
(๓) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง   รองนายกฯ ๒ 
โทรศพัท ์  facebook.com/  e-mail:   
(๔) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง     
โทรศพัท ์  facebook.com/  e-mail:   
(๕) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง     
โทรศพัท ์  facebook.com/  e-mail:   
(๖) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง     
โทรศพัท ์  facebook.com/  e-mail:   
(๗) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง     
โทรศพัท ์  facebook.com/  e-mail:   
(๘) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง     
โทรศพัท ์  facebook.com/  e-mail:   
(๙) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง     
โทรศพัท ์  facebook.com/  e-mail:   
(๑๐) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง     
โทรศพัท ์  facebook.com/  e-mail:   
(๑๑) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง     
โทรศพัท ์  facebook.com/  e-mail:   
(๑๒) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง     
โทรศพัท ์  facebook.com/  e-mail:   

ขอสมคัรเขา้รว่มคณะรฐับาลเยาวชนอาสาฯ และขอสญัญาว่าคณะรฐับาลจะทุม่เทแรงกายแรงใจในการบรหิาร
จดัการใหเ้กดิการด าเนินงานโครงงานคุณธรรมทัง้หลายอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง จนประสบความส าเรจ็ไดม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะ
ท าไดเ้ตม็ตามก าลงัความสามารถ ก่อเกดิเป็นพลงัความสามคัคใีนการชว่ยกนัพฒันาโรงเรยีนใหเ้จรญิกา้วหน้าดว้ยด ี มคีวาม
โดดเด่นดา้นโครงงานคุณธรรมทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ อย่างยัง่ยนืสบืต่อไป 

ลงชื่อ ลงชื่อ 

  (…………………………..……...…)    (…………………………..………...)   
 นายกรฐัมนตรเียาวชนอาสา ผูอ้ านวยการโรงเรยีน..................................... 
   ………/………………/..……… ………/………………/..……… 

หมายเหต ุ เฉพาะใบสมคัรรฐับาลเยาวชนนี้ ใหส้ง่ภายในการจดัอบรมโครงงาน พรอ้มแนบรปูถ่ายหมู่คณะรฐับาลเยาวชน
อาสา ทีล่งหมายเลข ๑-๑๒ แลว้จงึสง่ไฟลม์าทีอ่เีมล ์moralproject@gmail.com  ภายใน ๓ วนัภายหลงัเสรจ็ค่ายอบรม  
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ก าหนดการกลาง 

การอบรมโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบโรงเรยีน 
โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ๗๐ ปีแห่งการครองราชย ์“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” 

โครงการพฒันาโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ“เยาวชนไทย ท าด ีถวายในหลวง” 
 
วนัแรกของการอบรม 

เวลา กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ ลงทะเบียนรับรายงานตวัท่ีโรงเรียน คณะครู / พีเ่ลีย้ง 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐   พธีิเปิด 

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- ประธานฝ่ายสงฆน์ ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย 
- เจา้ของโครงการกล่าวรายงาน (ถา้มี) 
- ประธานในพิธีกล่าวใหโ้อวาท และกล่าวเปิดโครงการ (ถา้มี) 
- ประธานน ารายช่ือนกัเรียนมอบถวายแด่พระวทิยากร 
พธีิมอบตัวเป็นศิษย์ 
- อาราธนาศีล  
- ประธานฝ่ายสงฆก์ล่าวสัมโมทนียกถา (ถา้มี) 

 
ประธาน 
 

๐๘.๓๐ – ๙.๐๐   ปฐมนิเทศ / ธรรมนนัทนาการ / แนะน าพระวทิยากร พระวทิยากร 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ Dhamma in Action ด้วยพลงัเยาวชน ผ่านโครงงานคุณธรรม พระวทิยากร 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๔๕ รับประทานอาหารกลางวนั/พกัผอ่นอยา่งมีสติ พระวทิยากร 

๑๒.๔๕ – 
๑๓.๓๐ 

เจริญจิตภาวนา/ผอ่นพกัตระหนกัรู้/มารยาทชาวพุทธ พระวทิยากร 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ กระบวนการกลุ่มเรียนรู้โครงงานคุณธรรม - ใบงานค าถาม 5 ขอ้ พระวทิยากร 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ กระบวนการกลุ่มเรียนรู้โครงงานคุณธรรม - ผงัมโนทศัน์ พระวทิยากร 
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ สรุปกิจกรรม / เดินทางกลบั พระวทิยากร 

 
วนัทีส่องของการอบรม 

เวลา กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ กระบวนการกลุ่มเรียนรู้โครงงานคุณธรรม – ผงัมโนทศัน์ ๒ พระวทิยากร 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ กระบวนการกลุ่มเรียนรู้โครงงานคุณธรรม – เตรียมน าเสนอ  
๐๙.๓๐– ๑๑.๓๐ - ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม 

- โหวตโครงงานในดวงใจ “ขอใจแลกความดี” 
พระวทิยากร 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารกลางวนั/พกั ผอ่นอยา่งมีสติ พระวทิยากร 
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ โครงงานในดวงใจ น าเสนอโครงงาน – ตัวอย่างการโค้ชช่ิงโครงงานฯ พระวทิยากร 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ การก่อตั้งครม.รัฐบาลเยาวชนอาสา – เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเยาวชนอาสา พระวทิยากร 



๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ กิจกรรม “ขอบคุณกนัและกนั” 
ตวัแทนกล่าวแสดงความรู้สึก – สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 

พระวทิยากร 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ พธีิปิด 
- มอบเกียรติบตัร (ถา้มี) 
- ร่วมกนัร้องเพลง “เร่ิมดว้ยช่วยกนั” “ท าความดีเพื่อความดี” 
- นายกฯ น าบูชาพระรัตนตรัย 
- นายกฯ น ากราบพระอาจารย,์ กราบคุณครู, ขอบคุณพี่เล้ียง 
- ร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” 
- ตอกย  ้าพร้อมกนั “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ๓ คร้ัง 
- เดินทางกลบับา้น 

พระวทิยากร 

 
ส่ิงท่ีโรงเรียนตอ้งจดัเตรียมส าหรับกระบวนการอบรม 

๑.  ใบงานตอบค าถาม ๕ ขอ้ และ แบบฟอร์มร่างโครงงานคุณธรรมขั้นตน้, กระดาษแผน่ใหญ่ขนาด 
A0 หรือ A1 ส าหรับวาดผงัมโนทศัน์, สีชอลค์-สีเมจิค, กระดาษเปล่าA4 ใชเ้ป็นกระดาษทดส าหรับ
ทดลองร่าง กลุ่มละ ๑ ชุด 

๒. สติกเกอร์รูปหวัใจ ส าหรับใชใ้นกิจกรรมโหวต โครงงานในดวงใจ (หากไม่มีรูปหวัใจ ใหป้รับใช้
สติกเกอร์รูปอยา่งอ่ืนแทนก็ได)้ จ  านวนอยา่งนอ้ย ใหเ้พียงพอต่อการแจกนกัเรียนคนละ ๑ ดวง (หาก
มีมาก แจกมากกวา่น้ีก็ได)้ 

๓. ทีมพี่เล้ียงอาสา ช่วยอ านวยความสะดวกในการอบรม จ านวน ๕-๑๐ คน (ตามสถานการณ์) 
๔. อุปกรณ์โปรเจคเตอร์และคอมพิวเตอร์โน๊คบุค๊ ท่ีสามารถใชฉ้ายส่ือวดิีโอไดช้ดัเจน 
๕. อ่ืนๆ หากมีการประสานงานเพื่อปรับเพิ่มก าหนดการใหเ้หมะสมกบัโรงเรียนนั้นๆ ตามกรณี 

 

หมายเหตุ   
- ก ำหนดกำรนีเ้ป็นเพียงร่ำงก ำหนดกำรกลำง สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์จริงของ
โรงเรียนนั้นๆ ซ่ึงทำงโรงเรียนสำมำรถติดต่อประสำนงำนมำล่วงหน้ำ เพ่ือหำรือกำรปรับก ำหนดกำรได้ก่อน 
- โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมปัีญหำไม่สำมำรถพี่งพำตนเองทำงงบประมำณได้ ทำง กคพ. ให้โอกำสแก่โรงเรียน
นั้นๆ ท ำเร่ืองขอทุนสนับสนุนกำรอบรมได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยท ำเร่ืองส่งมำท่ีอีเมล์ moralproject@gmail.com 
- ผู้ประสำนงำน พระวชิระ สุปภำโส โทร. ๐๙๘ ๕๑๙ ๑๗๖๕  
นำงสำวปัญจวรรณ ยำรังษี โทร. ๐๘๗ ๖๙๗ ๐๒๔๑ 
 


