
 

 

 
ประกาศผลการประกวด 

โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ระดบัประเทศ  
ปีการศึกษา 2561 ปีท่ี 13  

 

 

1. รางวลัเกียรติยศ โล่พระราชทาน จากสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู   โครงงานคณุธรรม  
เฉลิมพระเกียรติ ระดบัประเทศ กิตติคณุ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”   

เป็นโครงงานทีผ่า่นการประเมนิใหไ้ดร้บัรางวลัโล่เกยีรตยิศพระราชทาน จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ียอดเยีย่ม ระดบัประเทศ 
มาก่อนแลว้ และยงัคงด าเนินการพฒันาขยายผลโครงงานอยา่งต่อเนื่อง รวมเวลาอย่างน้อย 3 ปี โครงงานมพีฒันาการเตบิโตจากฐานเดมิอยา่งมัน่คงลงลกึจน
ช านาญ แลว้จงึขยายผลออกไปอยา่งต่อเนื่องตามบรบิทของตนเอง ไดส้รา้งสรรคป์ระโยชน์สขุแก่ชุมชนสงัคมไดอ้ยา่งกวา้งขวางเป็นทีป่ระจกัษ์ และมคีวาม
ยัง่ยนื จงึไดร้บัการประเมนิจากคณะกรรมการระดบัประเทศ วา่สมควรไดร้บัรางวลัโล่เกยีรตยิศพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั กติตคิุณ 
“ประโยชน์สขุแหง่มหาชน” มจี านวน 5 โครงงาน ไดแ้ก ่

 สพป./สพม./จังหวัด ช่ือโรงเรียน ช่ือโครงงาน หมายเหตุ 
1 สพป. แม่ฮ่องสอน 2 

บา้นหว้ยสงิห ์
โปเกม่อนคุณธรรมผูน้ าแหง่ความดยีคุ 4.0 ตอน เน็ตไอดอล

วยัทนี 2018 ฝากโล่ไวต้ามเงื่อนไข ตัง้แต่ปีการศกึษา 
2560 ไดร้บัอนุมตัใิหอ้ญัเชญิโล่ไปได้* 

2 สพป. นครพนม 2 บา้นโพนจาน สืบสานวฒันธรรมภาษาสร้างสรรคคุ์ณค่าสู่แผน่ดิน 
3 สพม. 23 สกลนคร ธาตุนารายณ์วทิยา คุณธรรมน าชีวิตพร้อมมิตรจิตอาสาเยยีวยาผูป่้วยมะเร็ง จ าน าโล่ไวต้ัง้แต่ปีการศกึษา 2560* 
4 สพป. ตาก 2 บา้นแม่ระเมงิ ใตร่้มพระบารมีสานต่อการท าบญัชีสู่วิถีความพอเพียง ใหจ้ าน าโล่ไว ้1 ภาคการศกึษา** 



 

5 
สพม. 32 บุรีรัมย ์ ถนนหกัพทิยาคม 

เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจชุมชน เปล่ียนวิธีคิดดว้ยจิตอาสาพา
เพื่อนนวด 

ขยายเวลาการจ าน าโล่ไว ้จนกวา่จะ
ด าเนินงานตามเงื่อนไขเพื่อความยัง่ยนื*** 

*ผา่นการประเมนิใหไ้ดร้บัรางวลัโล่พระราชทาน กติตคิุณ “ประโยชน์สขุแหง่มหาชน” แลว้แตถู่กก าหนดใหม้กีารฝากหรอืจ าน าโล่ไวก้่อน ในช่วง 1 ปี
การศกึษา  คณะกรรมการไดต้ดิตามเยีย่มประเมนิจนเป็นทีป่ระจกัษ์วา่ โครงงานยงัคงด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง  จงึเหน็ชอบใหท้างโรงเรยีนสามารถอญัเชญิโล่
พระราชทานฯ ไดส้ าเรจ็ และขอใหม้พีธิอีญัเชญิโล่พระราชทานฯ ไปทีโ่รงเรยีนของตนเพื่อท าพธิเีฉลมิฉลองสมโภชไดอ้ยา่งเป็นทางการต่อไป 

**กรรมการพจิารณาใหจ้ าน าโล่ไวก้่อนเพยีง 1 ภาคการศกึษา เพื่อใหโ้ครงงานไดป้รบัปรุงพฒันาตามทีไ่ดม้กีารโคช้ชิง่ผา่นกระบวนการกลุม่ของนักเรยีน
ผูร้บัผดิชอบโครงงานทีไ่ดม้ขีอ้เสนอแนะต่างๆ ไว ้ หากปรบัปรุงไดด้มีพีฒันาการแลว้ใหก้รรมการพจิารณาอญัเชญิโลไ่ปมอบใหไ้ดต่้อไป  

***กรรมการไดก้ าหนดเงื่อนไขเพื่อความยัง่ยนืไว ้ อาท ิ การด าเนินการโครงงานตุณธรรมทัง้ระบบโรงเรยีน การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงงานคุณธรรม
ใหค้รูทีป่รกึษาทกุหอ้งเรยีน เป็นตน้ ไวต้ัง้แต่ปีการศกึษา 2560 แต่ยงัมไิดด้ าเนินการ จงึพจิารณาขยายเวลาออกไป จนกวา่จะด าเนินงานไดต้ามเงื่อนไข 

 
2.  เกียรติบตัร ตามรอยประโยชน์สุขแห่งมหาชน  

 เป็นโครงงานทีเ่คยไดร้บัรางวลัโล่เกยีรตยิศพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ียอดเยีย่ม ระดบัประเทศ  มาแลว้ ยงัคง
ด าเนินการพฒันาขยายผลโครงงานมาอยา่งต่อเนื่อง อยูร่ะหวา่งการประเมนิใหไ้ดร้บัรางวลัโล่พระราชทาน “ประโยชน์สขุแหง่มหาชน” แตเ่นื่องดว้ย
คณะกรรมการพจิารณาเหน็ประเดน็ทีต่อ้งพฒันาปรบัปรุงโครงงานอยา่งมนีัยส าคญั และเหน็ถงึศกัยภาพทีจ่ะยกระดบัโครงงานใหส้ามารถสรา้งประโยชน์สขุ
แก่มหาชนได ้จงึใหโ้อกาส ใหม้กีารขยายเวลาประเมนิโล่พระราชทานออกไปอกี 1 ปีการศกึษา มจี านวน 5 โครงงาน ไดแ้ก ่
 สพป./สพม./จังหวัด ช่ือโรงเรียน ช่ือโครงงาน หมายเหตุ 

1 สพม. 28 ศรีสะเกษ ขขุนัธ์ Stop Teen Mom ศีลขอ้ ๓ งดงามอยา่งไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั ติด ร ปี56 รับโล ่ปี57 
2 สพม. 12 นครศรีธรรมราช พระพรหมพทิยานุสรณ์ สานสายใยรักพี่สู่นอ้ง จ าน าโล ่ปี 58 
3 สพม. 26 มหาสารคาม ผดุงนารี Stop Teen Mom ท าความดีถวายในหลวง ติด ร ปี59 รับโล ่ปี60 
4 สพม. 26 มหาสารคาม นาดูนประชาสรรพ ์ กระป๋องเหลือใชสู่้ตะกร้าใบใหม่ เทิดไทอ้งคร์าชนั ติด ร ปี59 รับโล ่ปี60 
5 สพม. 15 นราธิวาส นราสิกขาลยั รัฐบาลเยาวชนอาสา จ าน าโล่ปี60 อญัเชิญปี61 



 

3. รางวลัเกียรติยศ โล่พระราชทาน สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  

โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยอดเย่ียม ระดบัประเทศ มจี านวน 9 โครงงาน ดงันี้ 
- ระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 6 โครงงาน* ไดแ้ก ่

 สพป./สพม./จังหวัด โรงเรียน ช่ือโครงงาน 
1 สพป. นครพนม 2 บา้นโพนจาน วยัใสหวัใจ Strong 
2 สพม. 7 สระแกว้ วงัน ้าเยน็วิทยาคม ท าความดีดว้ยหวัใจ ช่วยเหลือคนป่วยไขใ้นโรงพยาบาล 
3 สพม. 13 ตรัง มธัยมวดัควนวิเศษมูลนิธิ รวมพลงัเด็กวดัอาสา สร้างเยาวชนวิถีพุทธ ตามรอยพ่อหลวงไทย 
4 สพม. 18 ชลบุรี ชลบุรีสุขบท ดว้ยรักและห่วงใยสืบสานสายใยวิถีไทยวิถีชุมชน 
5 สพม. 30 ชยัภูมิ คอนสารวิทยาคม กอ้นบุญจิตอาสานอ้มน าศาสตร์พระราชาสู่ชีวิต 
6 สพม. 31 นครราชสีมา บึงพะไล ลดทะเลาะ ดว้ยกิจกรรมเหมาะ ผกูเส่ียวฮกั 

- ระดบัอุดมศกึษา จ านวน 3 โครงงาน* ไดแ้ก ่
7 ศรีสะเกษ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ผูเ้ฒ่าเล่าผูเ้ยาวสื์บสาน 
8 มหาสารคาม เครือข่ายนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม แบ่งปันน ้าใจ ตา้นภยัแลง้ 
9 มหาสารคาม คณะพยาบาล มหาวิทยาลยัมหาสารคาม นิสิตพยาบาลจิตอาสา 

* ทกุโครงงาน จ าน าโล่พระราชทานฯ จนกวา่จะไดร้บัการประเมนิเชงิประจกัษ์ ในพืน้ทีจ่รงิ    

 

4. ติด ร  ขยายเวลาการประเมินรางวลัโล่พระราชทาน สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี – ยอดเย่ียม 

ระดบัประเทศ หรือ โล่เกียรติยศ จากเลขาธิการ กพฐ. ดีเย่ียม ระดบัประเทศ 

โครงงานทีค่ณะกรรมการพจิารณาขยายเวลาการประเมนิต่อไปอกี 1 ปีการศกึษา เพื่อใหโ้ครงงานไดม้กีารพฒันาปรบัปรุงไดส้มบูรณ์มากขึน้ ใหส้มกับเป็น
แบบอยา่งหรอืตวัอยา่งดเียีย่มในระดบัประเทศ    มจี านวน 5 โครงงาน ไดแ้ก ่



 

 สพป./สพม./จังหวัด โรงเรียน ช่ือโครงงาน 
1 สพม. 5 ชยันาท คุรุประชาสรรค ์ ปันน ้าใจให้แมวจรภาค 3 ตอน ตามติดชีวิตนอ้งเหมียว 
2 สพม. 22 นครพนม นาทมวิทยา ปราชญว์ยัใสคุณธรรมคู่ใจสานสายใยชุมชน 
3 สพม. 22 มุกดาหาร หนองแวงวิทยาคม การแกปั้ญหาการขาดวินยัดว้ยนวตักรรม Media Take care winner 
4 สพม. 34 เชียงใหม่ พร้าววิทยาคม ปลูกคนปลูกป่าอยา่งย ัง่ยืน 
5 สพม. 35 ล าพูน ธีรกานทบ์า้นโฮ่ง มอบไมตรีจิตสร้างชีวติมีคุณค่าลดปัญหาการคิดสั้น 

 

 

5. โล่เกียรติยศ จาก เลขาธิการ สพฐ. โครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเย่ียม ระดบัประเทศ   มจี านวน 9 โครงงาน ไดแ้ก ่

 สพป./สพม./จังหวัด โรงเรียน ช่ือโครงงาน 
1 สพป. เชียงราย 3 บา้นห้วยไคร้ ปันน ้าใจให้รอยยิม้กบัชุมชน 
2 สพป. นครราชสีมา 6 บา้นปอบิด ศิลปะการจุดสีสู่วิถีสร้างศีล 5 
3 สพป. เลย 3 เยน็ศิระบา้นหมากแขง้ หวัใจอาสา ดูแลผูสู้งวยัดว้ย 4H 
4 สพม. 16 สตูล ละงูพิทยาคม เปลือกจ าปาดะ สร้างสรรคค์วามดีพวกเราชาว ล.พ. ถวายองคภู์มีมหาราชา 
5 สพม. 24 กาฬสินธุ ์ กาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ ์ ป้ันดินให้เป็นดีดว้ยวิถีศาสตร์พระราชา 
6 สพม. 29 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ธนาคารน ้าใตดิ้นกา้วต่อตามรอยพ่อ 
7 สพม. 34 เชียงใหม่ สนัก าแพง รู้ก่อนท าผดิ พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ 
8 สพม. 38 ตาก สรรพวิทยาคม จิตอาสาลดปัญหาขยะ 
9 สพม. 41 ก าแพงเพชร ขาณุวิทยา 0 ร จะหายไปเพราะสายใยจากรุ่นพี ่

 



 

6. เกียรติบตัรโครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น ระดบัประเทศ มจี านวน 12 โครงงาน ไดแ้ก ่

 สพป./สพม./จังหวัด โรงเรียน ช่ือโครงงาน 
1 สพป. กาฬสินธุ ์3 สมเด็จประชานุเคราะห ์ ไข่ 3 ดี สปค. สู่ความพอเพียง 
2 สพป. พะเยา 2 บา้นแวนโคง้ ออมบุญสู่ชุมชนสร้างกศุลจิตอาสา เรียนรู้ภูมิปัญญา พฒันาเด็กไทยให้ย ัง่ยนื ปี 2 
3 สพป. พิจิตร 2 บา้นนอ้ย "ปรึกอุทิศ" จิตอาสาตน้กลา้ความดี สู่วิถีความพอเพียง 
4 สพป. ตาก 2 บา้นแม่ระเมิง ติดปีกหวัใจธรรมะ 
5 สพป. สกลนคร 2 บา้นหนองนาหารสมสนุกวิทยา ดนตรีสุนทรีธรรม 
6 สพม. 11 สุราษฎร์ธานี ท่าชีวิทยาคม เกษตรอินทรียส์ร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพ 
7 สพม. 20 อุดรธานี หนองหานวิทยา ส่ิงเลก็ๆ ท่ีร่วมท าระเบียบวินยั น าความดี เทิดไทอ้งคร์าชนั 
8 สพม. 20 อุดรธานี หนองหานวิทยา ตะกร้าคุณธรรม ซ้ือ ขาย จ่าย ทอน ในตะกร้า 
9 สพม. 22 นครพนม เรณูนครวิทยานุกลู ธารน ้าใจ Kindness 
10 สพม. 22 นครพนม บา้นแพงพิทยาคม สืบฮอยบุญ 
11 สพม. 23 สกลนคร สกลนครพฒันศึกษา คลินิกซ่อมความรู้เสริมความดี 
12 สพม. 36 พะเยา เชียงค าวิทยาคม คืนความสุขให้กบัผูสู้งวยั ปีท่ี 2 

 

7. รางวลัเกียรติยศ “สุดยอดครผููเ้ป็นกลัยาณมิตร” ระดบัประเทศ  
    ขา้ราชการ สพฐ. ทีเ่ป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรมจรยิธรรมเป็นทีป่ระจกัษ์ มคีวามทุม่เทเสยีสละในการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรมมา
อยา่งต่อเนื่องมากกวา่ 10 ปี มคีวามเป็นกลัยาณมติรเสมอตน้เสมอปลาย สนับสนุนโครงการพฒันาโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ “เยาวชนไทย ท าด ี
ถวายในหลวง” มาโดยตลอด จนเป็นทีย่อมรบัในหมู่คณะพระอาจารยว์ทิยากร ศกึษานิเทศกแ์ละครู มจี านวน 2 ทา่น ไดแ้ก่  

1. นางบรรเจอดพร สูแ่สนสขุ  ส านักพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา สพฐ. 
2. นางสาวอมัพร หตุะสทิธิ ์ ส านักพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา สพฐ. 



 

         ครูทีเ่ป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรมจรยิธรรมเป็นทีป่ระจกัษ์ มคีวามทุม่เทเสยีสละใหก้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรมมาอยา่งต่อเนื่ อง
มากกวา่ 5 ปี จนสามารถมโีครงงานทีม่มีาตรฐานเขา้มาสูร่ะดบัประเทศไดม้ากกวา่ 3 ปีการศกึษา สนใจขวนขวายในการพฒันาตนเองดว้ยการเขา้รบัการ
อบรมทกัษะพืน้ฐานครูโครงงานคุณธรรม   จากนัน้ไดม้สีว่นในการขยายผลขบัเคลื่อนกระบวนการเรยีนรูไ้ปสูเ่พื่อนครแูละนักเรยีนหอ้งเรยีนอื่นๆ ใน
โรงเรยีน ดว้ยการพฒันาโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบโรงเรยีน (อยา่งน้อยขัน้เบือ้งตน้) มคีวามเป็นกลัยาณมติรเสมอตน้เสมอปลาย สนับสนุนโครงการพฒันา
โครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ“เยาวชนไทย ท าด ีถวายในหลวง” มาโดยตลอด จนเป็นทีย่อมรบัในหมู่คณะพระอาจารยว์ทิยากรและเพื่อนครู มจี านวน 
1 ทา่น ไดแ้ก่ 

3. นางฉันทนา ศรศีลิป์ โรงเรยีนบา้นหว้ยสงิห*์ 
       *จากทีต่ดิ ร. ตามประกาศในปีการศกึษา 2560 จ านวน 6 ทา่น มเีพยีง 1 ท่านทีส่ามารถท าตามเงื่อนไข 2 ประการสูค่วามยัง่ยนืในระบบใหม่ คอื เขา้
รบัการอบรมครูทีป่รกึษาโครงงานคุณธรรมขัน้พืน้ฐาน และผลกัดนัใหเ้กดิการอบรมโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบโรงเรยีน และมาเขา้ร่วมค่ายระดบัประเทศ 

    อนึ่ง คณะกรรมการไดพ้จิารณา ครูทีย่งัตดิ ร. ตามเงื่อนไขดงักล่าวอกี 5 ทา่นทีเ่หลอือยู ่ว่าสมควรขยายเวลาใหอ้กี 1 ปีการศกึษา เพื่อมเีวลาใน
ด าเนินการตามเงื่อนไขเพื่อความยัง่ยนืในระบบใหม่ ไดแ้ก่ การเขา้รบัการอบรมทกัษะพืน้ฐานครูโครงงานคุณธรรม การขยายผลขบัเคลื่อนกระบวนการ
เรยีนรูไ้ปสูเ่พื่อนครูและนกัเรยีนหอ้งเรยีนอื่นๆ ในโรงเรยีน ดว้ยการพฒันาโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบโรงเรยีน เป็นตน้ มจี านวน 5 ทา่น ไดแ้ก่ 

1. นางภมรวรรณ รตันไพศาลกจิ โรงเรยีนเชยีงค าวทิยาคม 
2. นางพวงเพชร ดวงแกว้น้อย โรงเรยีนสนัก าแพง 
3. นางณาตยา ช่วยไชยศร ี โรงเรยีนพระพรมพทิยานุสรณ ์
4. นางฉววีรรณ ไชยเสนา โรงเรยีนชุมชนบา้นผ า* 
5. นางทกัษณิา เจรญิศกัดิ ์ โรงเรยีนผดุงนาร*ี* 

หมายเหตุ  *มไิดม้าร่วมค่ายระดบัประเทศในปีนี้ 
**มไิดม้าร่วมค่ายในปีนี้ และกรรมการมปีระเดน็ทว้งตงิและสงสยัวา่ ยงัปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นครูทีป่รกึษาโครงงานอยูห่รอืไม่? 
- ระยะเวลาในการตดิ ร. เพือ่ขยายเวลาในการปฏบิตัติามเงือ่นไขเพือ่ความยัง่ยนืดงักล่าว มกี าหนด 2 ปี จากปีการศกึษา 2560 ทีผ่่านมา หากครบ

ก าหนดเวลาแลว้ยงัมสิามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขได ้ถอืวา่สละสทิธิ ์เวน้แต่คณะกรรมการจะพจิารณาเป็นอยา่งอืน่ 
 
 



 

 
ขอกราบขอบพระคุณ ขอบคุณ อนุโมทนา ทกุทา่นทีม่สีว่นสง่เสรมิและสนับสนุนโครงการ และโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรตทิัง้หลาย จน

ประสบผลส าเรจ็ดว้ยด ี    ณ โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยั และอ านาจแหง่บุญกุศลทัง้หลายทัง้ปวงทีท่า่นทัง้หลายไดร้่วมกนับ าเพญ็มานี้ จงมา
รวมกนัเป็นตบะเดชะ เป็นพลวปัจจยัทีด่มีคีุณูปการต่อทา่นทัง้หลายใหส้ามารถขา้มพน้อุปสรรคทัง้ปวงไปสูค่วามส าเร็จ โดยสวสัด ี มคีวามสขุความเจรญิงอก
งามรุ่งเรอืงในพระสทัธรรมยิง่ข ึน้สบืไปเทอญฯ 

 ประกาศ ณ วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พุทธศกัราช 2562  
 
 
 

 (พระมหาพงศน์รนิทร ์ฐติว โส) 
 ประธานกลุ่มกลัยาณมติรเพื่อเครอืขา่ยวถิพีุทธ (กคพ.) 
 ประธานโครงการพฒันาโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ
 “เยาวชนไทย ท าด ีถวายในหลวง” ปีที ่13  




