กลุ่ มกัลยาณมิ ตรเพื่ อเครื อข่ ายวิ ถี พุ ทธ (กคพ.)

Kalyanamits for Buddhist Networks
ประกาศ
ผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรม
เข้าสู่ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิ มพระเกียรติ ระดับประเทศ
ปี ท่ี 13 ปี การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2562
ณ วีเทรน อินเตอร์เนชันแนลเฮ้
่
าส์ จากัด ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
และ งานมหกรรมความดีระดับชาติ “รวมพลัง 13 ปี เยาวชนไทยทาดี 2 แผ่นดิ น”
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ณ หอประชุมคุรุสภา ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
1.รายชื่อโครงงานใหม่ที่ได้รบั คัดเลือก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โรงเรียน
บ้านแวนโค้ง
บ้านห้วยไคร้
บ้านแม่ระเมิง
บ้านน้อย "ปรึกอุทิศ"
เย็นศิระ บ้านหมากแข้ง

สพท.

สพป.พะเยา 2
สพป.เชียงราย 3
สพป.ตาก 2
สพป.พิจิตร 2
สพป.เลย 3
บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป.สกลนคร 2
สมเด็จประชานุเคราะห์
สพป.กาฬสินธุ์ 3
บ้านโพนจาน
สพป.นครพนม 2
บ้านปอบิด
สพป.นครราชสีมา 6
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2
โรตารี่กรุงเทพ
มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
สพป.ตรัง 1
คุรุประชาสรรค์
สพม.5 (ชัยนาท)
วังน้าเย็น
สพม.7 (สระแก้ว)
สพม.11 (สุราษฎร์ธานี)
ท่าชีวิทยาคม
ละงูพิทยาคม
สพม.16 (สตูล)
ชลบุรี "สุขบท"
สพม.18 (ชลบุรี)
หนองหานวิทยา
สพม.20 (อุดรธานี)
หนองหานวิทยา
สพม.20 (อุดรธานี)

โครงงาน
ออมบุญสู่ชุมชนสร้างกุศลจิตอาสา เรียนรู้ภูมิปญ
ั ญาพัฒนาเด็กไทยให้ยั่งยืน ปี2

ปันน้าใจ ให้รอยยิมกับชุมชน
ติดปีกหัวใจธรรมะ
จิตอาสาต้นกล้าความดี สู่วิถีพอเพียง
ผู้สูงวัย สดใส ด้วย 4 H
ดนตรีสุนทรีธรรม
ไข่ 3 ดี สปค. สู่ความพอเพียง
วัยใสหัวใจสตรง
ศิลปะการจุดสีสู่วิถีสร้างศีลห้า
สร้างสรรค์ดนตรีไทย สร้างน้าใจสู่ชุมชน
รวมพลังเด็กวัดอาสา สร้างเยาวชนวิถีพุทธ ตามรอยพ่อหลวงไทย
ปันน้าใจให้แมวจร ภาค 3
ท้าความดีด้วยหัวใจ ช่วยเหลือคนป่วยไข้ในโรงพยาบาล
เยาวชนวัยใส ใส่ใจค่านิยม 12 ประการ
เปลือกจ้าปาดะ สร้างสรรค์ความดี พวกเราชาว ล.พ. ถวายองค์ภูมีมหาราชา

ด้วยรักและห่วงใย สืบสานสายใย วิถีไทย วิถีชุมชน
สิ่งเล็กๆที่ร่วมท้า ระเบียบวินัย น้าความดี เทิดไท้องค์ราชัน
ตระกร้าคุณธรรม ซือ ขาย จ่ายทอนในตลาด

23

โรงเรียน
หนองแวงวิทยาคม
เรณูนครวิทยานุกูล
บ้านแพงพิทยาคม
นาทมวิทยา
สกลนครพัฒนาศึกษา

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
หนองพอกวิทยาลัย
อ้านาจเจริญ
คอนสารวิทยาคม
บึงพะไล
สันก้าแพง
พร้าววิทยาคม
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เชียงค้าวิทยาคม
สรรพวิทยาคม
ขาณุวิทยา

19
20
21
22

โครงงาน

สพท.

สพม.22 (มุกดาหาร)
สพม.22 (นครพนม)
สพม.22 (นครพนม)
สพม.22 (นครพนม)
สพม.23 (สกลนคร)

"การแก้ปัญหาการขาดวินัยด้วยนวัตกรรม" (MEDIA TAKE CARE WINNER)

ธารน้าใจ (Kindness)
สืบฮอยบุญ
ปราชญ์วัยใส คุณธรรมคู่ใจ สานสายใยชุมชน
คลีนิกซ่อมความรู้ เสริมความดี

สพม.24 (กาฬสินธุ์)
สพม.27 (ร้อยเอ็ด)

ปั้นดินให้เป็นดี ด้วยวิถีศาสตร์พระราชา
บ้านหลังเรียน
สพม.29 (อ้านาจเจริญ) ชลธารใต้ดิน สานต่อตามรอยพ่อ
สพม.30 (ชัยภูมิ)
เด็กหัวแข็ง
สพม.31 (นครราชสีมา) ลดทะเลาะ ด้วยกิจกรรมเหมาะ ผูกเสี่ยวฮัก
สพม.34 (เชียงใหม่) รู้ก่อนท้าผิด พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
สพม.34 (เชียงใหม่) ปลูกคน ปลูกป่าอย่างยั่งยืน
สพม.35 (ล้าพูน)
มอบไมตรีจิต สร้างชีวิตมีคุณค่า ลดปัญหาการคิดสัน
สพม.36 (พะเยา)
คืนความสุขให้ผู้สูงวัย ปีที่ 2
สพม.38 (ตาก)
จิตอาสาลดปัญหาขยะ
สพม.41 (ก้าแพงเพชร) 0,ร จะหายไปเพราะสายใยจากรุ่นพี่

2.โครงงานเดิ ม ที่ต้องประเมิ นต่อเนื่ องจากปี ที่แล้ว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โรงเรียน
บ้านแม่ระเมิง
บ้านห้วยสิงห์
บ้านโพนจาน
พระพรหมพิทยานุสรณ์
นราสิกขาลัย
ธาตุนารายณ์วทิ ยา
พังโคนวิทยาคม
ผดุงนารี
นาดูนประชาสรรพ์
ขุขนั ธ์
ถนนหักพิทยาคม

สพท.
สพป.ตาก 2
สพป.แม่ฮ่องสอน 2
สพป.นครพนม 2
สพม.12 (นครศรีธรรมราช)

สพม.15 (นราธิวาส)
สพม.23 (สกลนคร)
สพม.23 (สกลนคร)
สพม.26 (มหาสารคาม)
สพม.26 (มหาสารคาม)
สพม.28 (ศรีสะเกษ)
สพม.32 (บุรรี มั ย์)

โครงงาน
ใต้รม่ พระบารมี สานต่อการทาบัญชี สู่วถิ คี วามพอเพียง
โปเกม่อนคุณธรรม ผูน้ าแห่งความดี
สืบสานวัฒนธรรมภาษา สร้างสรรค์คุณค่าสู่แผ่นดิน
สานสายใยรักพีส่ ่นู ้อง
รัฐบาลเยาวชนอาสา
คุณธรรมนาชีวติ พร้อมมิตรจิตอาสา ด้วยปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

อสม.วัยใส ร่วมใจจิตอาสา
Stop teen mom ทาความดีถวายในหลวง
กระป๋ องเหลือใช้ สู่ตะกร้าใบใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน
Stop Teen Mom ศีลข้อ ๓ งดงามอย่างไทย เทิดไท้องค์ราชัน
เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจชุมชน เปลีย่ นวิธคี ดิ ด้วยจิตอาสา พาเพื่อนนวด

หมายเหตุท้ายบัญชีรายชื่อโครงงาน
๑. รายชื่อโครงงานทีไ่ ด้รบั พิจารณาคัดเลือกมาจาก ๓ ส่วน (กล่องสีเหลือง ในแผนผัง) ดังนี้

ค่ ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ระดับประเทศ ๔๕ โครงงาน

โครงงานคุณธรรม (หน้ าใหม่ ปี นี ้)

โครงงานคุณธรรม (เดิม)

ผ่านการคัดเลือก เข้ าสู่ ค่ายระดับประเทศ

ประเมินต่อเนื่องจากปี ก่อน

๓๔ โครงงาน

๑๑ โครงงาน

โครงงานคุณธรรมที่ผา่ นการ

โครงงานคุณธรรม

โครงงานคุณธรรมที่ผา่ นการคัดเลือก

คัดเลือกจากเขตพื ้นที่

ที่สมัครตรงผ่าน

จาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

การศึกษา ทัว่ ประเทศ

ส่วนกลาง

ด้ วยโครงงานคุณธรรมทัง้ ระบบ

แล้ วสมัครตรงผ่านส่วนกลาง

แล้ วสมัครตรงผ่านส่วนกลาง

๒. โครงงานทีผ่ ่านการคัดเลือกตามตาราง ๑ ให้ตดิ ต่อมาเพื่อยืนยันการเข้าร่วมค่ายพัฒนา
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ มาที่ ผูป้ ระสานงานโครงการ
นางสาวปั ญจวรรณ ยารังษี โทรศัพท์ ๐๙๔ ๑๕๗ ๗๕๓๓ อีเมล moralproject956@gmail.com
๓. โครงงานทีไ่ ด้รบั คัดเลือกตามประกาศข้างต้น ต้องคัดเลือกตัวแทนโครงงาน ครูทป่ี รึกษา ๑ ท่าน
นักเรียน ๓ คน มาเข้าร่วมค่ายระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ วีเทรน
อินเตอร์เนชันแนลเฮ้
่
าส์ จากัด ดอนเมือง กรุงเทพฯ และงานมหกรรมความดีระดับชาติ
“รวมพลัง ๑๓ ปี เยาวชนไทยทาดี ๒ แผ่นดิน” หอประชุมคุรสุ ภา กระทรวงศึกษาธิการ
๔. โครงงานหน้าใหม่ทผ่ี ่านการคัดเลือกตามตาราง ๑ และ ๒ ในปี น้ี จะมีกจิ กรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
โครงงาน และนาเสนอนิทรรศการโครงงานผ่านรูปแบบทีห่ ลากหลาย ทัง้ ในและนอกสถานที่ จึง
ให้นาบอร์ดโครงงาน (ทาให้มีขนาดเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย) และสื่อนาเสนอโครงงาน เช่น
สรุปย่อโครงงาน หรือ แผ่นพับสาหรับแจกเผยแพร่ มาด้วย
๕. โครงงานเดิม ทีป่ ระเมินต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้วตามตาราง ๒ มีการประเมินโครงงานตามปกติ ขอ
อนุญาตแนะนาให้มรี ุ่นน้องหน้าใหม่มาด้วยจะได้สบื ต่อโครงงานต่อไปได้
๖. กรณีทน่ี กั เรียนทีม่ าเข้าค่าย มีความสามารถพิเศษทาง การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา
ฯลฯ ทีต่ อ้ งการแสดงออกบนเวทีหรือในค่าย ให้แจ้งผูป้ ระสานงานไว้ และสามารถนาชุดแต่ง
กายอุปกรณ์ทต่ี อ้ งใช้มาด้วยได้ (ถ้ามี) เราเปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์อย่างเต็มที่

๗. เมือ่ ใกล้เวลาจัดค่าย จักมีการประสานไปเพื่อแจ้งกาหนดการและรายละเอียดต่างๆ ในการเข้า
ค่ายระดับประเทศ และขอให้ตดิ ตามข่าวสารได้ทางเพจ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
"เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง" https://www.facebook.com/moralprojectpage
หรือทีเ่ ว็บไซต์โครงการโรงเรียนวิถพี ุทธ ของ สนก. สพฐ. http://www.vitheebuddha.com
๘. สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. ให้แจ้งว่าจะติดต่อประสานงานเพื่อมี
หนังสือราชการจาก สพฐ. ไปทีโ่ รงเรียนของโครงงานทีผ่ ่านการคัดเลือก อย่างเป็ นทางการ ไป
อีกครัง้ หนึ่ง หากมีขอ้ สงสัยขัน้ ตอนทางราชการ สอบถามจาก ผูป้ ระสานงานของ สนก. สพฐ.
นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๘๙ อีเมล moral.group@hotmail.com

ประกาศไว้ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

(พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวโส)
ประธานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง”

