ประกาศผลการประกวด
โครงงานคุณธรรมเฉลิ มพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง” ระดับประเทศ
ปี การศึกษา 2561 ปี ที่ 13
1. รางวัลเกียรติ ยศ โล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกูร โครงงานคุณธรรม
เฉลิ มพระเกียรติ ระดับประเทศ กิ ตติ คณ
ุ “ประโยชน์ สุขแห่งมหาชน”
เป็ นโครงงานทีผ่ า่ นการประเมินให้ได้รบั รางวัลโล่เกียรติยศพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยอดเยีย่ ม ระดับประเทศ
มาก่อนแล้ว และยังคงดาเนินการพัฒนาขยายผลโครงงานอย่างต่อเนื่อง รวมเวลาอย่างน้อย 3 ปี โครงงานมีพฒ
ั นาการเติบโตจากฐานเดิมอย่างมันคงลงลึ
่
กจน
ชานาญ แล้วจึงขยายผลออกไปอย่างต่อเนื่องตามบริบทของตนเอง ได้สร้างสรรค์ประโยชน์สขุ แก่ชุมชนสังคมได้อย่างกว้างขวางเป็ นทีป่ ระจักษ์ และมีความ
ยังยื
่ น จึงได้รบั การประเมินจากคณะกรรมการระดับประเทศ ว่าสมควรได้รบั รางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กิตติคุณ
“ประโยชน์สขุ แห่งมหาชน” มีจานวน 5 โครงงาน ได้แก่
1

สพป./สพม./จังหวัด
สพป. แม่ฮ่องสอน 2

2
3
4

สพป. นครพนม 2
สพม. 23 สกลนคร
สพป. ตาก 2

ชื่ อโรงเรี ยน
บ้านห้วยสิงห์

ชื่ อโครงงาน
โปเกม่อนคุณธรรมผูน้ าแห่งความดียคุ 4.0 ตอน เน็ตไอดอล
วัยทีน 2018

บ้านโพนจาน
สื บสานวัฒนธรรมภาษาสร้างสรรค์คุณค่าสู่ แผ่นดิน
ธาตุนารายณ์วทิ ยา คุณธรรมนาชีวิตพร้อมมิตรจิตอาสาเยียวยาผูป้ ่ วยมะเร็ ง
บ้านแม่ระเมิง
ใต้ร่มพระบารมีสานต่อการทาบัญชีสู่วิถีความพอเพียง

หมายเหตุ
ฝากโล่ไว้ตามเงื่อนไข ตัง้ แต่ปีการศึกษา
2560 ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้อญ
ั เชิญโล่ไปได้*
จานาโล่ไว้ตงั ้ แต่ปีการศึกษา 2560*
ให้จานาโล่ไว้ 1 ภาคการศึกษา**

เยาวชนรุ่ นใหม่ ใส่ ใจชุมชน เปลี่ยนวิธีคิดด้วยจิตอาสาพา
ขยายเวลาการจานาโล่ไว้ จนกว่าจะ
ดาเนินงานตามเงื่อนไขเพื่อความยังยื
่ น***
เพื่อนนวด
*ผ่านการประเมินให้ได้รบั รางวัลโล่พระราชทาน กิตติคุณ “ประโยชน์สขุ แห่งมหาชน” แล้วแต่ถูกกาหนดให้มกี ารฝากหรือจานาโล่ไว้ก่อน ในช่วง 1 ปี
การศึกษา คณะกรรมการได้ตดิ ตามเยีย่ มประเมินจนเป็ นทีป่ ระจักษ์วา่ โครงงานยังคงดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นชอบให้ทางโรงเรียนสามารถอัญเชิญโล่
พระราชทานฯ ได้สาเร็จ และขอให้มพี ธิ อี ญ
ั เชิญโล่พระราชทานฯ ไปทีโ่ รงเรียนของตนเพื่อทาพิธเี ฉลิมฉลองสมโภชได้อย่างเป็ นทางการต่อไป
**กรรมการพิจารณาให้จานาโล่ไว้ก่อนเพียง 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้โครงงานได้ปรับปรุงพัฒนาตามทีไ่ ด้มกี ารโค้ชชิง่ ผ่านกระบวนการกลุม่ ของนักเรียน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงงานทีไ่ ด้มขี อ้ เสนอแนะต่างๆ ไว้ หากปรับปรุงได้ดมี พี ฒ
ั นาการแล้วให้กรรมการพิจารณาอัญเชิญโล่ไปมอบให้ได้ต่อไป
***กรรมการได้กาหนดเงื่อนไขเพื่อความยังยื
่ นไว้ อาทิ การดาเนินการโครงงานตุณธรรมทัง้ ระบบโรงเรียน การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโครงงานคุณธรรม
ให้ครูทป่ี รึกษาทุกห้องเรียน เป็ นต้น ไว้ตงั ้ แต่ปีการศึกษา 2560 แต่ยงั มิได้ดาเนินการ จึงพิจารณาขยายเวลาออกไป จนกว่าจะดาเนินงานได้ตามเงื่อนไข

5

สพม. 32 บุรีรัมย์

ถนนหักพิทยาคม

2. เกียรติ บตั ร ตามรอยประโยชน์ สุขแห่งมหาชน
เป็ นโครงงานทีเ่ คยได้รบั รางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยอดเยีย่ ม ระดับประเทศ มาแล้ว ยังคง
ดาเนินการพัฒนาขยายผลโครงงานมาอย่างต่อเนื่อง อยูร่ ะหว่างการประเมินให้ได้รบั รางวัลโล่พระราชทาน “ประโยชน์สขุ แห่งมหาชน” แต่เนื่องด้วย
คณะกรรมการพิจารณาเห็นประเด็นทีต่ อ้ งพัฒนาปรับปรุงโครงงานอย่างมีนัยสาคัญ และเห็นถึงศักยภาพทีจ่ ะยกระดับโครงงานให้สามารถสร้างประโยชน์สขุ
แก่มหาชนได้ จึงให้โอกาส ให้มกี ารขยายเวลาประเมินโล่พระราชทานออกไปอีก 1 ปี การศึกษา มีจานวน 5 โครงงาน ได้แก่
สพป./สพม./จังหวัด
ชื่ อโรงเรี ยน
ชื่ อโครงงาน
หมายเหตุ
1 สพม. 28 ศรี สะเกษ
ขุขนั ธ์
Stop Teen Mom ศีลข้อ ๓ งดงามอย่างไทย เทิดไท้องค์ราชัน
ติด ร ปี 56 รับโล่ ปี 57
2 สพม. 12 นครศรี ธรรมราช
พระพรหมพิทยานุสรณ์ สานสายใยรักพี่สู่นอ้ ง
จานาโล่ ปี 58
3 สพม. 26 มหาสารคาม
ผดุงนารี
Stop Teen Mom ทาความดีถวายในหลวง
ติด ร ปี 59 รับโล่ ปี 60
4 สพม. 26 มหาสารคาม
นาดูนประชาสรรพ์
กระป๋ องเหลือใช้สู่ตะกร้าใบใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน
ติด ร ปี 59 รับโล่ ปี 60
5 สพม. 15 นราธิวาส
นราสิ กขาลัย
รัฐบาลเยาวชนอาสา
จานาโล่ปี60 อัญเชิญปี 61

3. รางวัลเกียรติ ยศ โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงงานคุณธรรมเฉลิ มพระเกียรติ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ มีจานวน 9 โครงงาน ดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษา จานวน 6 โครงงาน* ได้แก่
สพป./สพม./จังหวัด
โรงเรี ยน
ชื่ อโครงงาน
1 สพป. นครพนม 2
บ้านโพนจาน
วัยใสหัวใจ Strong
2 สพม. 7 สระแก้ว
วังน้ าเย็นวิทยาคม
ทาความดีดว้ ยหัวใจ ช่วยเหลือคนป่ วยไข้ในโรงพยาบาล
3 สพม. 13 ตรัง
มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
รวมพลังเด็กวัดอาสา สร้างเยาวชนวิถีพุทธ ตามรอยพ่อหลวงไทย
4 สพม. 18 ชลบุรี
ชลบุรีสุขบท
ด้วยรักและห่ วงใยสื บสานสายใยวิถีไทยวิถีชุมชน
5 สพม. 30 ชัยภูมิ
คอนสารวิทยาคม
ก้อนบุญจิตอาสาน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่ ชีวิต
6 สพม. 31 นครราชสีมา
บึงพะไล
ลดทะเลาะ ด้วยกิจกรรมเหมาะ ผูกเสี่ ยวฮัก
- ระดับอุดมศึกษา จานวน 3 โครงงาน* ได้แก่
7 ศรี สะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
ผูเ้ ฒ่าเล่าผูเ้ ยาว์สืบสาน
8 มหาสารคาม
เครื อข่ายนิ สิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งปั นน้ าใจ ต้านภัยแล้ง
9 มหาสารคาม
คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิสิตพยาบาลจิตอาสา
* ทุกโครงงาน จานาโล่พระราชทานฯ จนกว่าจะได้รบั การประเมินเชิงประจักษ์ ในพืน้ ทีจ่ ริง

4. ติ ด ร ขยายเวลาการประเมิ นรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – ยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ หรือ โล่เกียรติ ยศ จากเลขาธิ การ กพฐ. ดีเยี่ยม ระดับประเทศ
โครงงานทีค่ ณะกรรมการพิจารณาขยายเวลาการประเมินต่อไปอีก 1 ปี การศึกษา เพื่อให้โครงงานได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงได้สมบูรณ์มากขึน้ ให้สมกับเป็ น
แบบอย่างหรือตัวอย่างดีเยีย่ มในระดับประเทศ มีจานวน 5 โครงงาน ได้แก่

1
2
3
4
5

สพป./สพม./จังหวัด
สพม. 5 ชัยนาท
สพม. 22 นครพนม
สพม. 22 มุกดาหาร
สพม. 34 เชียงใหม่
สพม. 35 ลาพูน

โรงเรี ยน
คุรุประชาสรรค์
นาทมวิทยา
หนองแวงวิทยาคม
พร้าววิทยาคม
ธีรกานท์บา้ นโฮ่ง

ชื่ อโครงงาน
ปั นน้ าใจให้แมวจรภาค 3 ตอน ตามติดชีวิตน้องเหมียว
ปราชญ์วยั ใสคุณธรรมคู่ใจสานสายใยชุมชน
การแก้ปัญหาการขาดวินยั ด้วยนวัตกรรม Media Take care winner
ปลูกคนปลูกป่ าอย่างยัง่ ยืน
มอบไมตรี จิตสร้างชีวติ มีคุณค่าลดปั ญหาการคิดสั้น

5. โล่เกียรติ ยศ จาก เลขาธิ การ สพฐ. โครงงานคุณธรรมเฉลิ มพระเกียรติ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ มีจานวน 9 โครงงาน ได้แก่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สพป./สพม./จังหวัด
สพป. เชียงราย 3
สพป. นครราชสีมา 6
สพป. เลย 3
สพม. 16 สตูล
สพม. 24 กาฬสินธุ์
สพม. 29 อานาจเจริ ญ
สพม. 34 เชียงใหม่
สพม. 38 ตาก
สพม. 41 กาแพงเพชร

โรงเรี ยน
บ้านห้วยไคร้
บ้านปอบิด
เย็นศิระบ้านหมากแข้ง
ละงูพิทยาคม
กาฬสิ นธุพ์ ิทยาสรรพ์
อานาจเจริ ญ
สันกาแพง
สรรพวิทยาคม
ขาณุ วิทยา

ชื่ อโครงงาน
ปั นน้ าใจให้รอยยิม้ กับชุมชน
ศิลปะการจุดสี สู่วิถีสร้างศีล 5
หัวใจอาสา ดูแลผูส้ ู งวัยด้วย 4H
เปลือกจาปาดะ สร้างสรรค์ความดีพวกเราชาว ล.พ. ถวายองค์ภูมีมหาราชา
ปั้ นดินให้เป็ นดีดว้ ยวิถีศาสตร์พระราชา
ธนาคารน้ าใต้ดินก้าวต่อตามรอยพ่อ
รู ้ก่อนทาผิด พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
จิตอาสาลดปั ญหาขยะ
0 ร จะหายไปเพราะสายใยจากรุ่ นพี่

6. เกียรติ บตั รโครงงานคุณธรรมเฉลิ มพระเกียรติ ดีเด่น ระดับประเทศ มีจานวน 12 โครงงาน ได้แก่
สพป./สพม./จังหวัด
1 สพป. กาฬสินธุ์ 3
2 สพป. พะเยา 2
3 สพป. พิจิตร 2
4 สพป. ตาก 2
5 สพป. สกลนคร 2
6 สพม. 11 สุราษฎร์ธานี
7 สพม. 20 อุดรธานี
8 สพม. 20 อุดรธานี
9 สพม. 22 นครพนม
10 สพม. 22 นครพนม
11 สพม. 23 สกลนคร
12 สพม. 36 พะเยา

โรงเรี ยน
สมเด็จประชานุเคราะห์
บ้านแวนโค้ง
บ้านน้อย "ปรึ กอุทิศ"
บ้านแม่ระเมิง
บ้านหนองนาหารสมสนุ กวิทยา
ท่าชีวิทยาคม
หนองหานวิทยา
หนองหานวิทยา
เรณู นครวิทยานุกลู
บ้านแพงพิทยาคม
สกลนครพัฒนศึกษา
เชียงคาวิทยาคม

ชื่ อโครงงาน
ไข่ 3 ดี สปค. สู่ ความพอเพียง
ออมบุญสู่ ชุมชนสร้างกุศลจิตอาสา เรี ยนรู ้ภูมิปัญญา พัฒนาเด็กไทยให้ยงั่ ยืน ปี 2
จิตอาสาต้นกล้าความดี สู่ วิถีความพอเพียง
ติดปี กหัวใจธรรมะ
ดนตรี สุนทรี ธรรม
เกษตรอินทรี ยส์ ร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพ
สิ่ งเล็กๆ ที่ร่วมทาระเบียบวินยั นาความดี เทิดไท้องค์ราชัน
ตะกร้าคุณธรรม ซื้ อ ขาย จ่าย ทอน ในตะกร้า
ธารน้ าใจ Kindness
สื บฮอยบุญ
คลินิกซ่ อมความรู ้เสริ มความดี
คืนความสุ ขให้กบั ผูส้ ู งวัย ปี ที่ 2

7. รางวัลเกียรติ ยศ “สุดยอดครูผเู้ ป็ นกัลยาณมิ ตร” ระดับประเทศ
ข้าราชการ สพฐ. ทีเ่ ป็ นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็ นทีป่ ระจักษ์ มีความทุม่ เทเสียสละในการส่งเสริมการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานคุณธรรมมา
อย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี มีความเป็ นกัลยาณมิตรเสมอต้นเสมอปลาย สนับสนุ นโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทาดี
ถวายในหลวง” มาโดยตลอด จนเป็ นทีย่ อมรับในหมู่คณะพระอาจารย์วทิ ยากร ศึกษานิเทศก์และครู มีจานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นางบรรเจอดพร สูแ่ สนสุข
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
2. นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ ์
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

ครูทเ่ี ป็ นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็ นทีป่ ระจักษ์ มีความทุม่ เทเสียสละให้กบั การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่ อง
มากกว่า 5 ปี จนสามารถมีโครงงานทีม่ มี าตรฐานเข้ามาสูร่ ะดับประเทศได้มากกว่า 3 ปี การศึกษา สนใจขวนขวายในการพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการ
อบรมทักษะพืน้ ฐานครูโครงงานคุณธรรม จากนัน้ ได้มสี ว่ นในการขยายผลขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูไ้ ปสูเ่ พื่อนครูและนักเรียนห้องเรียนอื่ นๆ ใน
โรงเรียน ด้วยการพัฒนาโครงงานคุณธรรมทัง้ ระบบโรงเรียน (อย่างน้อยขัน้ เบือ้ งต้น) มีความเป็ นกัลยาณมิตรเสมอต้นเสมอปลาย สนับสนุ นโครงการพัฒนา
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง” มาโดยตลอด จนเป็ นทีย่ อมรับในหมู่คณะพระอาจารย์วทิ ยากรและเพื่อนครู มีจานวน
1 ท่าน ได้แก่
3. นางฉันทนา ศรีศลิ ป์
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์*
*จากทีต่ ดิ ร. ตามประกาศในปี การศึกษา 2560 จานวน 6 ท่าน มีเพียง 1 ท่านทีส่ ามารถทาตามเงื่อนไข 2 ประการสูค่ วามยังยื
่ นในระบบใหม่ คือ เข้า
รับการอบรมครูทป่ี รึกษาโครงงานคุณธรรมขัน้ พืน้ ฐาน และผลักดันให้เกิดการอบรมโครงงานคุณธรรมทัง้ ระบบโรงเรียน และมาเข้าร่วมค่ายระดับประเทศ
อนึ่ง คณะกรรมการได้พจิ ารณา ครูทย่ี งั ติด ร. ตามเงื่อนไขดังกล่าวอีก 5 ท่านทีเ่ หลืออยู่ ว่าสมควรขยายเวลาให้อกี 1 ปี การศึกษา เพื่อมีเวลาใน
ดาเนินการตามเงื่อนไขเพื่อความยังยื
่ นในระบบใหม่ ได้แก่ การเข้ารับการอบรมทักษะพืน้ ฐานครูโครงงานคุณธรรม การขยายผลขับเคลื่อนกระบวนการ
เรียนรูไ้ ปสูเ่ พื่อนครูและนักเรียนห้องเรียนอื่นๆ ในโรงเรียน ด้วยการพัฒนาโครงงานคุณธรรมทัง้ ระบบโรงเรียน เป็ นต้น มีจานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ
โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
2. นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อย
โรงเรียนสันกาแพง
3. นางณาตยา ช่วยไชยศรี
โรงเรียนพระพรมพิทยานุ สรณ์
4. นางฉวีวรรณ ไชยเสนา
โรงเรียนชุมชนบ้านผา*
5. นางทักษิณา เจริญศักดิ ์
โรงเรียนผดุงนารี**
หมายเหตุ *มิได้มาร่วมค่ายระดับประเทศในปีน้ ี
**มิได้มาร่วมค่ายในปีน้ ี และกรรมการมีประเด็นท้วงติงและสงสัยว่า ยังปฏิบตั หิ น้าทีเป็
่ นครูทปรึ
ี ่ กษาโครงงานอยูห่ รือไม่?
- ระยะเวลาในการติด ร. เพือ่ ขยายเวลาในการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขเพือ่ ความยังยื
่ นดังกล่าว มีกาหนด 2 ปี จากปีการศึกษา 2560 ทีผ่่ านมา หากครบ
กาหนดเวลาแล้วยังมิสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขได้ ถือว่าสละสิทธิ์ เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอืน่

ขอกราบขอบพระคุณ ขอบคุณ อนุ โมทนา ทุกท่านทีม่ สี ว่ นส่งเสริมและสนับสนุ นโครงการ และโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติทงั ้ หลาย จน
ประสบผลสาเร็จด้วยดี ณ โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย และอานาจแห่งบุญกุศลทัง้ หลายทัง้ ปวงทีท่ า่ นทัง้ หลายได้ร่ วมกันบาเพ็ญมานี้ จงมา
รวมกันเป็ นตบะเดชะ เป็ นพลวปัจจัยทีด่ มี คี ุณูปการต่อท่านทัง้ หลายให้สามารถข้ามพ้นอุปสรรคทัง้ ปวงไปสูค่ วามสาเร็จ โดยสวัสดี มีความสุขความเจริญงอก
งามรุ่งเรืองในพระสัทธรรมยิง่ ขึน้ สืบไปเทอญฯ
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562
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