
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

อ&'ท้ั มกราคม ๒๕๖๖
เร่ือง โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๗ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระดับประเทศ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบสมัคร จำนวน ๑ ขุด

๒. แบบฟอร์มการดำเนินโครงงานคุณธรรม จำนวน ๑ ขุด
๓. คำชี้แจงสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ขุด
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดดำเนินโครงการจัดประกวดแข่งขัน 

โครงงานค ุณ ธรรมเฉล ิมพระเก ียรต ิ “ เยาวขนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๗ ป ีการศ ึกษา ๒๕๖๕ 
(ระด ับ ป ระเท ศ) เพ ื่อส ร ้างความเข ้าใจและเข ้าถ ึงห ล ักการท ี่เป ีน ห ัวใจส ำค ัญ ของโครงงาน ค ุณ ธรรม 
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยเน้นประเด็นปีญหาใกล้ตัว การให้ความสนใจและคิดริเริ่มที่จะแกไฃปีญหาด้วยตนเอง 
เน ้นการเร ียนรู้ผ ่านการปฏิบ ัต ิจร ิงด ้วยความเพ ียรพยายามอย่างต ่อเน ื่องในช่วงระยะเวลานานพอสมควร 
(ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน) ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ นำไปสู่การแก้ปีญหาความเสื่อมทางศีลธรรม และส่งเสริม 
บ่มเพาะความดีอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “ร่วมกัน ทำดี อย่างมีป้ญฌา”

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประซาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจ 
ส่งผลการดำเนินโครงงานคุณธรรม ที่ดำเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ และโครงงานคุณธรรมที่ดำเนินการมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน โดยกรอกใบสมัครและแบบฟอร์มการดำเนินโครงงานคุณธรรม (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) 
พร้อมทั้งคัดเลือกโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ โครงงาน และ 
กรอกข้อม ูลโครงงานคุณธรรม ที่ได้ร ับดัดเลือกใน ธ(ว03๒ เ"0โโกร (ด ังส ิ่งท ี่ส ่งมาด้วย ๓) ภายในวับท ี่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๔๕๙๑ ๑๒๒๒ 
เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(ผายอผผต พีโผแก)
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สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

ด่วนท่ีสุด
ที ศธ ๐๔๐๐๘/  0  0

3 ^  มกราคม ๒๕๖๖
เร่ือง โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาว'ซนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๗ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระดับประเทศ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบสมัคร จำนวน ๑ ขุด

๒. แบบฟอร์มการดำเนินโครงงานคุณธรรม จำนวน ๑ ขุด
๓. คำซี้แจงสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ขุด
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดดำเนินโครงการจัดประกวดแข่งขัน 

โครงงานค ุณ ธรรมเฉล ิมพระเก ียรต ิ “ เยาวซนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๗ ป ีการศ ึกษา ๒๕๖๕ 
(ระด ับ ป ระเท ศ) เพ ื่อส ร ้างความเข ้าใจและเข ้าถ ึงห ล ักการท ี่เป ็น ห ัวใจส ำค ัญ ของโครงงาน ค ุณ ธรรม 
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยเน้นประเด็นปีญหาใกล้ตัว การให้ความสนใจและคิดรีเริ่มที่จะแก้ไข'ปิญหาด้วยตนเอง 
เน ้นการเร ียนรู้ผ ่านการปฏิบ ัต ิจร ิงด ้วยความเพ ียรพยายามอย่างต ่อเน ื่องในข่วงระยะเวลานานพอสมควร 
(ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน) ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ นำไปสู่การแกัปิญหาความเสื่อมทางศีลธรรม และส่งเสริม 
บ่มเพาะความดีอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปิญญา”

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประซาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดให้นักเรียนที่มีความสนใจส่งผลการดำเนินโครงงานคุณธรรม ที่ดำเนินการ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และโครงงานคุณธรรมที่ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ เดือน โดยกรอกใบสมัครและ 
แบบฟอร์มการดำเนินโครงงานคุณธรรม (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) พร้อมทั้งดัดเลือกโครงงานคุณธรรม 
เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ โครงงาน และกรอกข้อมูลโครงงานคุณธรรม 
ที่ได้รับดัดเลือกใน 5๐๐5๒ โ๐๓า (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้ 
นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๔๕๙๑ ๑๒๒๒ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ /

(ผายอ#4ต พีผใเก)
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สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๙



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ใบสมัคร
โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี

ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๗ ปีการสืกษา ๒๕๖๕ (ระดับประเทศ)

๑. ซื่อโรงเรียน..................................................
โทรศัพท์......................................................

๒. ซื่อกลุ่ม.........................................................
ซื่อโครงงาบ..................................................
พระสงฆ์ที่ปรึกษา ซื่อ-ฉายา.......................
ผู้บริหารที่ปรึกษา ซื่อ-นามสกุล.................
ครูที่ปรึกษาโครงงานคนที่ ๑ ซื่อ-นามสกุล 
ครูที่ปรึกษาโครงงานคนที่ ๒ ซื่อ-นามสกุล 

๓. เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม
(๑) ด.ข./ด.ญ./นาย/นางสาว....................
(๒) ด.ซ./ด.ญ./นาย/นางสาว....................
(๓) ด.ซ./ด.ญ./นาย/นางสาว....................
(๔) ด.ซ./ด.ญ./นาย/นางสาว....................
(๔) ด.ซ./ด.ญ./นาย/นางสาว....................
(๖) ด.ซ./ด.ญ./นาย/นางสาว....................
(๗) ด.ซ./ด.ญ./นาย/นางสาว....................
(๘) ด.ซ./ด.ญ./บาย/นางสาว....................
(๙) ด.ซ./ด.ญ./นาย/นางสาว....................
(๑๐) ด.ซ./ด.ญ./นาย/นางสาว.................

สังกัด สพป./สพม

ซอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม

.โทรศัพท์มือถือ 
.โทรศัพท์มือถือ. 
.โทรศัพท์มือถือ.

.ระดับชั้น..................ตำแหน่ง ประธาน

.ระดับชั้น...........ตำแหน่ง รองประธาน

.ระดับชั้น...........ตำแหน่ง รองประธาน

.ระดับชั้น...................................ตำแหน่ง เลขานุการ

.ระดับชั้น...................................ตำแหน่ง เหรัญญิก

.ระดับชั้น....... ตำแหน่ง ประซาสัมพันธ์

.ระดับชั้น.................................. ตำแหน่ง สวัสดิการ

.ระดับชั้น.................................. ตำแหน่ง สวัสดิการ
ระดับชั้น................... ตำแหน่ง สมาซิก
...ระดับชั้น................ ตำแหน่ง สมาซิก

ลงซ่ือ
( ..........................................................................)

ประธานเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.............................

./ . . / .



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

การดำเนินโครงงานคุณธรรมเพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน 
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวซนไทย ทำดี ถวายในหลวง” 

ปีที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ)
/ # โ ครงงาน.....................................................................................................................

± ^  โรงเร ียน.............................................................สพป./สพม...............................

๑. ที่มาและความสำคัญ...............................................................................................................................

๒.วัตถุประสงค์ของโครงงาน

๓. การศึกษาวิเคราะห์ ประชากรเป้าหมาย ได ้แก ่...............
๓.® ปัญหาและสาเหตุ
กลุ่มเสี่ยง ได ้แก ่....................................................................
สาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง (ปัจจัยภายใน-ปัจจัยภายนอก)

๓.๒ เป้าหมาย (เป้าหมายเขิงปริมาณและเป้าหมายคุณภาพ) 
เป้าหมายของการแก้ปัญหา ค ือ ................................................

ตัวขี้วัดความสำเร็จ คือ

วิธีวัดความสำเร็จ คือ

๓.๓ หลักธรรมและคำสอนในหลวง
หลักธรรม ได ้แก ่................................

คำสอนในหลวง ได้แก่



-๒-
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน,

๔. วิธีการดำเนินงาน,

๖. กิจกรรมเด่น,

๗. ผลที่เกิดขึ้น

๘. รูปภาพการดำเนินโครงงานคุณธรรม (จำนวน ๖  รูป)

***** ********* ***** ************

หมายเหตุ
๑. ส่งใบสมัครและแบบฟอร์มการดำเนินโครงงาน (ฉบับน้ี) ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการติกษาในสังกัดของท่าน 
๒. รายละเอียดของการดำเนินโครงงานคุณธรรม ไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ (ไม่รวมใบสมัครและรูปภาพ ๖  รูป) 
๓. ดาวน้โหลดแบบฟอร์ม (ผ0โช) ได้ท่ีเว็บไซต์วิถีพุทธ หัวข้อ ข่าวสาร สนก.
๔. สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน โทร ๐๖๔ ๔๙๑ ๑๒๒๒ หรือ 10 นผ[ะ: ล!6ผ170



สิงทีส่งมาด้วย ๓

คำฃี้แจงสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการจัดประกวดแข่งจันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

“ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๔๖๔ (ระดับประเทศ)
*****************************************

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประซาสัมพันธ์นักเรียนระด ับม ัธยมศ ึกษาทีสนใจเข้าร่วมโครงการ 
จัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวขนไทยทำดีถวายในหลวง” ป ีท ี่๑๗ ป ีการศึกษา๒๔๖๔ 
(ระดับประเทศ)
๒. กลุ่มนักเรียนกรอกใบสมัครและแบบฟอร์มการดำเนินโครงงานคุณธรรม ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในวันที่.............................................(ให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดวันส่งเอง)
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นตัวแทนเขต จำนวน ๑ โครงงาน 
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกจากเกณฑ์เบื้องต้น ตังน้ี 

๓.๑โครงงานคุณธรรมของนักเรียนในระดับข้ันมัธยมศึกษา
๓.๒ โครงงานคุณธรรมที่ดำเนินการในปีการศึกษา ๒๔๖๔ และดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ เดือน 
๓.๓ โครงงานคุณธรรมท่ีโดดเด่นและสมควรได้รับการพัฒนา
๓.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมตามความเหมาะสม (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก 
คู่มือโครงงานคุณธรรม ทาง ผ ผ ผ .พ่1:1า66ชบ0เชเ'าล.00๓ หัวข้อ ข่าวสาร สนก ข้อที่ ๒๓๔) ทั้งนี้ สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาอาจลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินโครงงานคุณธรรม หรือใช้วิธีออนไลนัโนการสอบถาม 
นักเรียนเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งแนบไฟลใบสมัครและแบบฟอร์มการดำเนินโครงงานคุณธรรมทีได้รับคัดเลือก 
(ตัวแทนเขตละ ๑ โครงงานเท่าน้ัน) ลงใน (3๐๐5๒ 1๒1'กา (08 (300^ ตังแนบ) ภายในวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ 
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลเอง หรือให้ผู้รับผิดขอบโครงงานคุณธรรมท่ีได้รับคัดเลือก กรอกข้อมูลเองก็ได้)

(เน่ืองจากต้องแนบไฟล์ ผู้กรอกข้อมูลจำเป็นต้องมีบัญชี 6๓311 จึงจะสามารถกรอกข้อมูลไต้)
๖. ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อนโทร. ๐๖๔๔๙๑ ๑๒๒๒หรือ เอ นผ6: ลเ6ผ170
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