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“...เด็ก ๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว   
ยังต้องหัดท าการงานและท าความดีด้วย   

เพราะการท างานจะช่วยให้มีความสามารถ   
มีความขยัน อดทน พึ่งตนเองได้  

 
และการท าดีนั้นจะช่วยให้มีความสุข ความเจริญ  

ทั้งป้องกนัตนไวไ้ม่ให้ตกต่ า...” 
 
 
 

พระบรมราโชวาท  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 

เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจ าปี ๒๕๓๐ 
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โครงการ “เด็กดีของสงัคม” 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ห้วงเวลาที่ผ่านมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในทั่วทุกมุมโลก ท าให้การด าเนินชีวิตต้องเปลี่ยนวิถีใหม่ การเดินทาง การติดต่อประสานงาน การค้าขาย เศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว ฯลฯ ล้วนได้รับผลกระทบอย่างหนักในทุกประเทศทั่วโลก รวมไปถึงการศึกษาที่ต้องมีการเปลี่ยน  
วิถีการเรียน เกิดการสื่อสารทางออนไลน์มากขึ้น 

 อย่างไรก็ตามนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่พ่ึงพาผู้ปกครอง ในด้านค่าใช้จ่าย
ประจ าวัน แต่เมื่อระบบเศรษฐกิจทั้งของระดับมหภาค และระดับครัวเรือนต่างชะลอตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 
ผู้ปกครองตกงาน หรือมีรายได้ลดลงมาก จ าเป็นต้องนึกถึงปากท้อง การรักษาสุขภาพ ก่อนการส่งเสริมการศึกษา
นักเรียนบางส่วนอาจต้องออกจากการเรียน ยิ่งขาดโอกาสอยู่แล้ว ก็ยิ่งขาดมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อการพัฒนา
ประเทศในองค์รวม 

 ธนาคารเล็งเห็นปัญหาอันยิ่งใหญ่นี้ของประเทศ จึงเห็นว่าหากมีส่วนใดที่ธนาคารจะช่วยเหลือให้ก าลังใจ 
ให้โอกาส “เด็กดีของสังคม” ได้เดินหน้าในการศึกษาต่อ มีความรู้ความสามารถ มีโอกาสจบการศึกษา กลับมาเป็นก าลัง
ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ ธนาคารจะเร่งด าเนินการนั้นในทันที จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ธนาคาร ได้หารือร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินโครงการ “เด็กดีของสังคม” เป็นการให้ทุนการศึกษา
แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็น “เด็กดี” นอกจากช่วยเหลือ ท าดี ต่อครอบครัวตนเองแล้ว “เด็กดี” 
ยังเป็นพลเมืองที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความรักเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
“เด็กดี” มีจิตอาสา ร่วมกัน ท าดีอย่างมีปัญญา มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ค้นหาปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย ทางแก้ 
ในการคลี่คลาย ลดทอนปัญหาของสังคม ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างเป็นระบบ ฝึกฝนเพ่ือจะได้เติบโตขึ้นมา  
เป็นพลเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีปัญญาต่อไป 

 ธนาคารจึงมีความตั้งใจให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติของความเป็น “เด็กดี” ในสามประเด็นหลัก 
ได้แก่ ๑) มีความกตัญญู ๒) มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๓) มีจิตอาสา ร่วมกัน ท าดี 
อย่างมีปัญญา โดยจัดสรรก าลังใจจ านวน ๒๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)  
 
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑) เพ่ือยกย่องเชิดชู ให้ก าลังใจแก่ “เด็กดีของสังคม” มีพลังต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิต ได้มีโอกาสเรียนต่อ 
และจบการศึกษา ดังที่มุ่งหวัง 
 ๒) เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการสร้าง “คนดี” ให้บ้านเมือง 
 ๓) เพ่ือให้สังคมรับรู้ เห็นแบบอย่าง ตระหนักในความส าคัญของ “เด็กดีของสังคม“ และร่วมแรงร่วมใจ
กันสนับสนุน ส่งเสริม ตามก าลังที่หน่วยงาน องค์กรนั้นจะท าได้ 
 
๓. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 นักเรียนที่ ได้ รับทุนจากธนาคาร จ านวน ๒๐๐ คน ต่ างรับรู้ และตระหนักถึ งความส าคัญ 
ของการเป็น “เด็กดีของสังคม” ที่ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องในปกติชีวิตของเขา ความเป็น “เด็กดีของสังคม” 
มีคนมองเห็น ยอมรับ และต้องการให้ก าลังใจ “เด็กดีของสังคม” จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองได้ด าเนินการมาว่า ชอบแล้ว 
ถูกต้องแล้ว อันได้แก่ การช่วยเหลือ ท าดี ต่อครอบครัวตนเอง การเป็นพลเมืองที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความรัก
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เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตอาสาร่วมกันท าดีอย่างมีปัญญา 
อันจะส่งผลระยะยาวตลอดชีวิตของผู้ได้รับก าลังใจเป็นทุนการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะส่งต่อความรัก 
ความมุ่งมั่นศรัทธาเหล่านี้ต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น อีกทั้งโครงการ “เด็กดีของสังคม” จะเป็นต้นแบบที่จะสนับสนุน 
ให้องค์กรต่าง ๆ สนใจในด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมุ่งเน้นด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม เป็นหลักในการด ารงชีพ 
 
๔. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

   ๑. ธนาคารออมสิน 
   ๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
๕. คณะกรรมการคัดเลือก 

     ๑. ผู้แทนจากธนาคารออมสิน 
 ๒. ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๖. ขั้นตอนการคัดเลือก “เด็กดีของสังคม”   
 ๑) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และธนาคารออมสิน ประชุมหารือก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ปฏิทินการด าเนินงานร่วมกัน 
 ๒) ธนาคารเสนออนุมัติโครงการ แจ้งไปทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดส่งใบสมัคร หลักเกณฑ์ วิธีการ ปฏิทิน  
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน นักเรียน 
 ๔) นักเรียนส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมโครงการ “เด็กดขีองสังคม” 
 ๕) คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ 
 ๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศผล 
 ๗) ธนาคารจัดงานประกาศผลและพิธีมอบทุนการศึกษา 
 
๗. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก 

 การคัดเลือก “เด็กดีของสังคม” คณะกรรมการคัดเลือกจากคุณสมบัติ ๒ ส่วน ดังนี้ 
       ๗.๑ ลักษณะพ้ืนฐาน (๑๐ คะแนน) พิจารณาจาก 
  7.1.1 ประวัติส่วนตัว ครอบครัว 
  7.1.2 ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมที่ส าคัญ 
 ๗.๒ ลักษณะดีเด่น (๙๐ คะแนน) พิจารณาจาก 
  7.2.1 การช่วยเหลือ ท าดี ต่อครอบครัวตนเอง (กตัญญู) (๑๐ คะแนน) 
  7.2.2 การเป็นพลเมืองที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความรักเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 
    อันได้แก่  - ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (๑๐ คะแนน) 
     - มีจิตอาสา ร่วมกัน ท าดี อย่างมีปัญญา (๗๐ คะแนน) 
 วิธีการคัดเลือก  

 ๑. คณะกรรมการพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน การรับรองของครูและผู้บริหารโรงเรียน เป็นส าคัญ 
 ๒. คณะกรรมการอาจพิจารณาจากการสัมภาษณ์ และการพบนักเรียนร่วมด้วย 
หมายเหตุ  การตัดสินของคณะกรรมการจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ยุติธรรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและถือเป็นข้อยุติ 
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๘. เกียรติบัตรและทุนก าลังใจ “ เด็กดีของสังคม” 

 เพ่ือยกย่องเชิดชู “เด็กดีของสังคม” ธนาคารและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ยินดีมอบเงินสนับสนุนก าลังใจเป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการพิจารณา รวม ๒๐๐ ทุน ๆ ละ 
๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  
 
๙. ปฏิทินการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ 
พ.ย. 
๖๔ 

ธ.ค.
๖๔ 

ม.ค
๖๕ 

ก.พ.
๖๕ 

มี.ค.
๖๕ 

เม.ย.
๖๕ 

๑ ประชุมหารือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ปฏิทิน 
การด าเนินงานร่วมกัน 

      

๒ ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร       
๓ สพฐ. จัดส่งใบสมัคร หลักเกณฑ์ วิธีการ ปฏิทิน ให้ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ 
      

๔ นักเรียนส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมโครงการ “เด็กดีของสังคม” 
(๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) 

      

๕ คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์       
๖ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศผล       
๗ ธนาคารจัดงานประกาศผลและพิธีมอบทุนการศึกษา 

(๑ เมษายน ๒๕๖๕) 
      

 
๑๐. การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

 ๑๐.๑ ขอรับใบสมัครและเอกสารรายละเอียดโครงการ ได้ที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เว็บไซต์ www.vitheebuddha.com โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๙ หรือ ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ www.gsb.or.th  
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๕๕๒๙๑ – ๕  
 ๑๐.๒ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แล้ว ให้จัดส่ งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ถึง ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ . ๕ ชั้น ๑๐ 
ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ 0 2288 5879 วงเล็บมุมซอง “เด็กดีของสังคม” 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (ดูจากตราประทับไปรษณีย์) 
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