
 
โครงการ  โพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา 2560 
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า “ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยใจ 
 โพธิสัตว์น้อย” 
 
หลักการและเหตุผล 
  โพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” เป็นโครงการท่ีมุ่งหวังสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนปลอดภัยจาก
เหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ โดยใช้การท าความดี เพื่อพ่อแม่ ให้เห็นค่าในตนเองเป็นภูมิคุ้มกัน ซึ่งได้
ด าเนินการต่อเนื่องจาก พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙  ซึ่งผลการด าเนินการแม้มิได้    หวือหวา แต่เป็นการบ่มเพาะการตื่นตัว
การเรียนรู้จากผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาอย่างเป็นองค์รวมของสังคมคือ ท าให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรการศึกษาท่ี                
ดื่มเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา บางคนเลิกได้ต่อเนื่อง ผู้ปกครองงดเหล้า ครบพรรษา หรือ ไม่ครบพรรษา (แต่ก็มีการงด
จากเดิม) นักเรียนได้เรียนรู้พิษภัยเหล้า เบียร์เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ส่งผลต่อชีวิต ได้ใช้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็น
เทศกาลแห่งความดีได้ทบทวนศีล ๕  ได้ออมเงิน ได้ช่วยให้พ่อแม่งดเหล้า และมีเงินออม เป็นต้น และในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ นี้ โพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ไดส้อดแทรกเรื่องสุขภาวะให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเป็นกิจกรรม
ในคาบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ได้ด าเนินกิจกรรม                     
เพื่อน้อมถวายส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพระมหาโพธิสัตว์ ในการบ าเพ็ญ
บารมีอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ย่อท้อในการช่วยเหลือน าพาให้พสกนิกรชาวไทยพบความสุข ท้ังทางเศรษฐกิจและจิตใจ  
โดยการให้โรงเรียนท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการท าโครงงานคุณธรรม โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า “ส่งเสด็จ                   
สู่สวรรคาลัยด้วยใจโพธิสัตว์น้อย” โดยมุ่งหวังให้คนไทย ท้ังนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และทุกภาคส่วนได้                 
ท าความดี ถวายแด่พระองค์ และด าเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยการใช้ชีวิตพอเพียงปลอดอบายมุข
ตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้บุคลากรการศึกษาทุกภาคส่วน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมท าความดีอย่างเป็นรูปธรรมถวายแด่
องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ก่อนพระราชพิธีถวาย                   
พระเพลิงพระบรมศพ 

๒. เพื่อให้บุคลากรการศึกษา นักเรียนได้ท าโครงงานคุณธรรม โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า “ส่งเสด็จ                      
สู่สวรรคาลัยด้วยใจโพธิสัตว์น้อย”ในช่วงเข้าพรรษา 

๓. เพ่ือรวบรวมและจัดท าเป็นนวัตกรรมประวัติศาสตร์ชาต ิของโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่ 
เลิกเหล้า” 
 

กระบวนการท างาน 
๑. ประสานความร่วมมือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการเผยแพร่ 

 ประชาสัมพันธโ์ครงการไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ 
๒. ขอลายมือชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนามในเกียรติบัตร 
๓. จัดรวบรวมนวตักรรมและผลท่ีเกิดจากนวัตกรรมให้เสร็จก่อนช่วงออกพรรษา และก่อนงานถวาย 

     พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
๔. เวทีความส าเร็จแห่งความเพียรอันบริสุทธิ์ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า “ส่งเสด็จ 



สู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจโพธิสัตว์น้อย” โดยมีตัวแทนจากสพฐ. สสส. สคล.โรงเรียนท่ีร่วมโครงการ ๔ ภาค และ
คนเลิกเหล้าได้จากโครงงานคุณธรรม ๔ ภาคเพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่สังคมไทย ในการด าเนินรอยตาม
เบ้ืองพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๕. จัดพิมพ์และท าแผ่นซีดีนวัตกรรมประวัติศาสตร์ชาติ ไทย“โพธิสัตว์น้อย  ลูกขอพ่อแม่ เลิกเหล้า 
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจโพธิสัตว์น้อย” 

๖. จัดส่งให้โรงเรียนท่ีได้ส่งนวัตกรรม และผลท่ีเกิดจากนวัตกรรม 
๗. จัดท าเกียรติบัตร (ภาคพิเศษ) 

 
ระยะเวลา มิถุนายน – ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนท่ีท าโครงงานคุณธรรม โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า “ส่งเสด็จ                    
สู่สวรรคาลัยด้วยใจโพธิสัตว์น้อย” ซึ่งมีผลท าให้คนลด ละ เลิกเหล้า เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ได้ใน ๓ เดือน
เข้าพรรษา /เลิกต่อเนื่องหลังออกพรรษา /เลิกตลอดชีวิต 

๒. บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการการท าโครงงานคุณธรรม โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่ 
เลิกเหล้า “ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยใจโพธิสัตว์น้อย” เพื่อเป็นธรรมานุสรณ์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จ                       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 
ผู้ร่วมด าเนินงาน 
๑.ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
๒.ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) 
๓.เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 
๔.เครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา 2560 
กิจกรรม :โครงงานคุณธรรม โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า  

“ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยใจโพธิสัตว์น้อย” 

 

ความในใจโครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” 
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ประชาชนชาวไทยตกอยู่ในความเศร้า เสียใจ อย่างไม่เคยมีมาก่อนต่อการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ อันเป็นที่รักเคารพและเทิดทูลยิ่งของปวงชนชาวไทย  
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จะเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช               
โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” จึงขอเชิญโรงเรียนร่วมท าความดีสานต่อพระราชปณิธาน ถวายแด่พระบาทสมเด็จ                   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยการท าโครงงานคุณธรรมโพธิสัตว์น้อย 
ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า “ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยหัวใจโพธิสัตว์น้อย”ในช่วงเข้าพรรษา โดยมีเป้าหมายให้คนไทยใช้ชีวิตพอเพียง         
งดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นอบายมุขที่ร้ายแรงในปัจจุบัน  โดยเริ่มต้นงดเหล้าเบียร์ บุหรี่ เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ตลอดพรรษา /ต่อเนื่องหลังออกพรรษา หรือเลิกตลอดชีวิต ในบุคลากรการศึกษา ผู้ปกครอง  นักเรียน ชุมชน   

โครงการฯ จะรวบรวมผลจากโครงงานคุณธรรม โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า “ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยหัวใจ
โพธิสัตว์น้อย”ที่มีความตั้งใจมีผลเป็นรูปธรรมควรแก่การเผยแพร่มาจัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์ “โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่               
เลิกเหล้า “ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยหัวใจโพธิสัตว์”โดยรวบรวมผลงานโครงงานฯ จากทั่วประเทศ  “ขอเชิญโรงเรียนร่วมเป็น           
ส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ความกตัญญูน้อมถวาย“พระผู้เป็นพระโพธิสัตว์บนแผ่นดินไทย ”พระบาทสมเด็จพระปรมินทร                      
มหาภูมิพลอดุลยเดช  
 
 

 



 
ค าชี้แจงโครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา 2560 

 
๑. ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐  : ส่งใบสมัคร พร้อมสรุปผังมโนทัศน์ (เอกสารหมายเลข ๑ - ๓) ทางอีเมล :  

   patima.aeae@gmail.com 
๒. บัดนี้เป็นต้นไป - 5 ต.ค.๖๐ : ระยะเวลาในการท าโครงงานคุณธรรมโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่ 

   เลิกเหล้า  “ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจโพธิสัตว์น้อย” ตลอดเข้าพรรษา ๓ เดือน 
   หรือถ้ามีแผนต่อเนื่องหลังจากออกพรรษาสามารถระบุได ้(เอกสาร ๒ - ๓) 

๓. ๖ ต.ค.- ๑๓ ต.ค. ๖๐ : ส่งสรุปผลโครงงานคุณธรรม โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า  “ส่งเสด็จสู่
   สวรรคาลัยด้วยหัวใจ โพธิสัตว์น้อย” (เอกสารหมายเลข ๔ - ๕) โดยมีภาพกิจกรรม
   ในโครงงาน ๑๐ ภาพ (ที่ชัดเจนเห็นความรู้สึกและบรรยากาศกิจกรรมในโครงงาน) 
   ทางอีเมล: patima.aeae@gmail.com โดยถ้าโครงการได้รับข้อมูลแล้ว 
   จะแจ้งตอบกลับ 

๔. พ.ย. ๖๐  : โครงการจะรวบรวมข้อมูลท่ีโรงเรียนส่งมาและจัดพิมพ์ “ประวตัิศาสตรโ์พธิสตัว์น้อย
   ลูกขอพ่อแม่เลกิเหล้า“ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยหัวใจโพธิสัตว์น้อย” 
   เผยแพร่และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   
   และทุกโรงเรียนท่ีมีผลงานในเล่ม 

 
 
 

*************************************************************************************** 
 
หมายเหต ุ
๑. สามารถศึกษากระบวนการท าโครงงานคุณธรรมได้ท่ีคู่มือโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง
 http://www.moralproject.net/news.php 
๒. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปฏิมา ธนะปุระ ๐๙๐-๒๖๒๗๙๐๒ อีเมล patima.aeae@gmail.com  
 
 
 
 


