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       โครงการฟื้นฟูศลีธรรมโลก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑. หลักการและเหตุผล 

  การปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมให้แก่เยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันเป็นเรื่องส าคัญและเร่งด่วนมาก  
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะประสบความส าเร็จ ดังนั้น ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงขอเป็นพลังส่วนหนึ่งในการผลักดันขับเคลื่อนศีลธรรม
และคุณธรรมให้แก่เยาวชนในสังคมไทย ด้วยการจัดท าโครงการ “ฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ขึ้น เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนต้นแบบด้าน
ศีลธรรมที่มีคุณธรรมพ้ืนฐาน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง “โรงเรียน
คุณธรรม” และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง เพ่ือน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมถวายเป็นพุทธบูชา 
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องครบวงจรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณธรรมน าวิชาการ
โครงการ “ฟื้นฟูศีลธรรมโลก” มุ่งหวังสร้างผู้น าเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม หรือ “ดาวแห่งความดี” (The Virtuous 
Star หรือ V-Star) ผ่านบทฝึกในกิจวัตรประจ าวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยควบคู่กับการท ากิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
และการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัยผสมผสานการใช้ ICT (Information and Communication Technology) และส่งเสริม     
การมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันหลักในสังคมไทย คือ บ้าน 
วัด และโรงเรียน ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมา ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ ง ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ คือในเชิงปริมาณ  
มีสถานศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น ส่วนในเชิงคุณภาพพบว่า โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการมีความ      
พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านศีลธรรมของนักเรียน  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ สร้างบุคลากรทางการศึกษา และผู้น าเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพ้ืนฐาน ที่มีค่านิยมหลักของ  

คนไทย ๑๒ ประการ และความดีสากล เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงพร้อมทั้งพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม/เครือข่าย
ผู้น าต้นแบบด้านศีลธรรม  

๒.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน ในทุกระดับของสังคม ผ่านกิจกรรม       
ในโครงการ และการศึกษาบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นแม่บทค าสอนในพระพุทธศาสนา 

๒.๓  เพ่ือบ าเพ็ญบุญปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามแนวพระราชด าริน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และตามแนวปฏิบัติ            
ในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  

๒.๔ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
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๓. เป้าหมาย 
ปริมาณ  สถานศึกษามีผู้น าเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมอย่างน้อย ๔๕ คน 
  เกิดกลุ่ม/เครือข่ายผู้น าเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม  
คุณภาพ  เยาวชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานศีลธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  กลุ่มผู้น าเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม มีผลงานด้านศีลธรรมร่วมกับชุมชน อย่างน้อย ๒ กิจกรรม 
  และร่วมกับวัดในชุมชนอย่างน้อย ๑ กิจกรรม 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๔.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
๔.๒ หน่วยงานทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ  
๔.๓ โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
๔.๔ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  
๔.๕ ผู้ประสานงานการศึกษา และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ  
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖. วิธีการด าเนินการ 
๖.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียน และสถาบันการศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วม

โครงการ  
๖.๒ โรงเรียน/สถาบันการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ และรับชุดสื่อการเรียนรู้ คู่มือ 

และสมุดบันทึกความดีผู้น าเยาวชนต้นแบบ  
๖.๓ รับสมัคร/คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ เพ่ือฝึกอบรมให้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน กิจกรรมสร้างสรรค์  และ

เรียนรู้ผ่านสื่อตลอดปีการศึกษา 
๖.๔ ร่วมสัมมนา อบรม ปฏิบัติธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความรู้ 

ความเข้าใจที่ชัดเจน ตลอดจนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
๖.๕   ประเมินมาตรฐานศีลธรรม และความรู้พ้ืนฐานพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด 

๗. หลักสูตรการฝึกอบรม 
          หลักสูตรการฝึกอบรมกิจวัตรกิจกรรม การเรียนรู้ในโครงการจะมีสื่อนวัตกรรม สื่อมัลติมีเดีย เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ และคู่มือด าเนินโครงการส าหรับครูผู้สอน โดยหลักสูตรของโครงการได้สอดรับกับนโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   กลยุทธ์ที่ ๑ : ข้อที่ ๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   กลยุทธ์ที่ ๒ : ข้อที่ ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
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 นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ ๒ : ข้อที่ ๒.๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ข้อที่ ๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ข้อที่ ๒.๖ ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
๗.๑ กิจวัตรประจ าวัน 
 จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ รวมถึงกรอบแนวคิดส าคัญโรงเรียนคุณธรรมของกระทรวง   
ศึกษาธิการ สามารถสรุปย่อเป็นคุณธรรมส าคัญของโครงการได้  ๓ ประการ คือ วินัย เคารพ อดทน ด้วยบทฝึกง่าย ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมความดีสากล ๕ ประการ ให้เกิดขึ้นในกิจวัตรประจ าวันของผู้น าเยาวชนต้นแบบ และปฏิบัติต่อเนื่องใน  ๕ ห้องชีวิต
เนรมิตนิสัย ปฏิบัติจนสามารถเป็นผู้มีศีลธรรม และคุณธรรมประจ าใจในที่สุด ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจาก ๓ สถาบันหลัก 
คือ บ้าน วัด และโรงเรียนด้วย 

ความดีสากล ๕ ประการ 
(ฝึกให้เป็นนิสัยพื้นฐานของผู้เรียน) 

สถานที่ฝึกความดีสากล ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย 
(สถานที่ท่ีไปท ากิจวัตร กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน) 

๑) ความสะอาด    ๒) ความมีระเบียบ    ๓) ความสุภาพนุ่มนวล 

๔) ความตรงต่อเวลา    ๕) การปฏิบัติสมาธิ  
     ๑) ห้องนอน   ๒) ห้องน้ า   ๓) ห้องแต่งตัว    
     ๔) ห้องอาหาร   ๕) ห้องเรียน/โรงเรียน 

 
ตารางเปรียบเทียบ บทฝึกกิจวัตรประจ าวันเพ่ือพัฒนาศีลธรรมคุณธรรมพ้ืนฐานกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกรอบ
แนวคิดส าคัญโรงเรียนคุณธรรม 

บทฝึก / คุณธรรม 
เปรียบเทียบคุณธรรมพื้นฐาน 

วินัย เคารพ อดทน 

กิจวัตร ๑๐ ประการ 
ในโครงการฟื้นฟู

ศีลธรรมโลก 
(V-Star) 

บ้าน 
ไม่นอนตื่นสาย 

เก็บท่ีนอนทันทีหลังตื่น 
กราบ/ไหว้พ่อ-แม่  
ญาติผู้ใหญ่ทุกวัน 

ช่วยเหลือท างานบ้าน  
รักษาความสะอาดในบ้าน 

และพ้ืนที่สาธารณะ 

วัด สมาทานศีลก่อนออกจากบ้าน สวดมนต์ก่อนนอน นั่งสมาธิทุกวัน 

โรงเรียน 
แต่งกายสุภาพ 

ออมทรัพย์ทุกวัน 

เขียนความดีของตนเอง 
คุณพ่อ-คุณแม่ คุณครู 
และบุคคลรอบข้าง 

อ่านหนังสือเรียนหรือหนังสือที่
มีประโยชน์ 

บทฝึก / คุณธรรม 
เปรียบเทียบคุณธรรมพื้นฐาน 

วินัย เคารพ อดทน 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(หลักสูตรแกนกลางฯ) 

ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย 
อยู่อย่างพอเพียง 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
รักความเป็นไทย 

ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน 
มีจิตสาธารณะ 

กรอบแนวคิดที่ส าคัญ 
โรงเรียนคุณธรรม 

ความพอเพียง  กตัญญู  ซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ  ความรับผิดชอบ  คุณธรรมจริยธรรม 

ความดีสากล ๕ ประการ สะอาด   มีระเบียบ   สุภาพนุ่มนวล   ตรงต่อเวลา   และสมาธิ 

 
กิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
 หลักสูตรมีการพัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการปฏิบัติแก่นักเรียน บูรณาการศีล ๕ และความดีสากล    
๕ ประการ เตรียมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เกิดการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ ให้นักเรียนมีพร้อมใน
การเรียนรู้ ผ่านบทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ทั้ง ๗ บทฝึก ได้แก่ การเดิน การถอดและวางรองเท้า การแสดงความเคารพ
ปฏิสันถารครู การท าความสะอาดโต๊ะ–เก้าอ้ี การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ การนั่งสมาธิ และการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
(หน่วยเสริม) เป็นกิจวัตรที่นักเรียนต้องท าก่อนเข้าเรียนเป็นปกติ แต่เสริมกระบวนการคิด ด้วยการฝึกสติ สังเกต ระลึกรู้จ า
หลักธรรมหลักวิชาการ คิดพิจารณาตัดสินใจ และกระบวนการปฏิบัติอย่างถูกต้องมีหลักการ ครูจึงสามารถท าได้ง่าย แต่เกิด
ผลลัพธ์ที่ดีต่อนักเรียนอย่างชัดเจน 

 
๗.๒ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบโครงงาน  (Activity Project-based 
Learning) โดยคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกกิจกรรมในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม หรือประเพณีท้องถิ่น หรือกิจกรรมที่ทาง
สถานศึกษาเลือกท าตามความพร้อม หรือศักยภาพตามบริบทของสถานศึกษานั้น  

รูปแบบการเรียนรู้โครงงานกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมใช้วิธีการเรียนรู้เน้นลงมือปฏิบัติจริงด้วยการจัดระบบหมู่
ที่ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการท ากิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ทักษะชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ ท างานเป็นทีม 
สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ คุณลักษณะและค่านิยม ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตและการด ารงชีพ อย่างมีความสุข
ตลอดการท ากิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  

กิจวัตร กิจกรรมในโครงการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star) สถานศึกษาสามารถเลือกท าตามความเหมาะสม และ
บริบทความพร้อมของทางสถานศึกษา โดยจัดเป็นหมวดกิจกรรมทั้ง ๔ หมวด สอดคล้องกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซ่ึง
สามารถจัดกิจกรรมเหล่านี้ในสถานศึกษาหลังเวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ของทุก ๆ  วัน 
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ตาราง เปรียบเทียบหมวดกิจกรรมของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับกิจกรรมในโครงการ     
ฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star) 

หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) 

กลุ่มกิจกรรม กิจวัตร กิจกรรมในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star) 

๑.๑ กิจกรรมแนะแนว ในโครงการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star) มีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และการเรียนรู้เรื่องราวกฎแห่งกรรม ผ่านสื่อ
มัลติมีเดีย และแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน สามารถจัดกิจกรรม V-Star   
ไว้ในคาบชั่วโมงการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนวได้เป็นอย่างดี  

๑.๒ กิจกรรมนักเรียน ในโครงการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star) มีส่วนของการฝึกท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
ในรูปแบบการท างานเป็นทีม ในลักษณะระบบหมู่  (คล้ายกิจกรรมลูกเสือ) ดังนั้น 
กิจกรรมจึงสามารถจัดอยู่ในคาบชั่วโมงการเรียนรู้ 

๑) กิจกรรมชมรม คือ ชมรม V-Star Club, ชมรมเด็กดี V-Star เป็นต้น 
๒) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี คือ บูรณาการ การฝึกกิจวัตร – กิจกรรมไว้ในวิชา

ลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด เป็นต้น 

๑.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคม และ                                       
สาธารณะประโยชน์ 

ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star) มีกิจวัตร กิจกรรมส่งเสริมด้านนี้ คือ 

๑) ช่วยเหลืองานบ้าน และโรงเรียน 
๒) กิจกรรม V-Star ถวายกระเช้าผลไม้ และพัฒนาวัดใกล้โรงเรียนและชุมชน 
๓) กิจกรรมพัฒนาความดีสากลในสถานศึกษา, ธนาคารขยะ เป็นต้น  

หมวดที่ ๒ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 

กลุ่มกิจกรรม กิจวัตร กิจกรรมในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star) 

๒.๑ พัฒนาความสามารถ      
ด้านการสื่อสาร 

 ฝึกกิจกรรมการท างานเป็นทีม ฝึกการสื่อสารกันภายในทีมด้วยการจัดระบบหมู่      
รู้บทบาทหน้าที่ตนเอง และการท าหน้าที่กัลยาณมิตร ชักชวนผู้อื่นท าความดี 

๒.๒ พัฒนาความสามารถด้านการ
คิด และพัฒนากรอบความคิด
แบบเปิดกว้าง 

 ทุก ๆ กิจกรรมในโครงการ จะมีการฝึก การก าหนดเป้าหมาย การวางแผน           
จัดกิจกรรม จับประเด็นจากการประชุมเตรียมจัดกิจกรรม และทราบถึงอานิสงส์การ
ท าความดี/กิจกรรมอย่างมีเหตุผล (กฎแห่งกรรม) สามารถฝึกคิดวิเคราะห์ได้ 

๒.๓ พัฒนาความสามารถด้านการ
แก้ปัญหา 

 กิจกรรมที่ ผู้ เรียนสนใจเลือกท าในรูปแบบของโครงงาน (Project-Based 
Learning) ที่ปฏิบัติกิจกรรม และการแก้ปัญหาอยู่บนหลักการพ้ืนฐานความดี
สากล (สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ) และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
(กฎแห่งกรรม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณธรรม 
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กลุ่มกิจกรรม กิจวัตร กิจกรรมในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star) 

๒.๔ พัฒนาความสามารถด้านการ
ใช้เทคโนโลยี 

 ฝึกปฏิบัติจากการจัดกิจกรรมจริง โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเสริมกิจกรรม และ
การประชาสัมพันธ์ เช่น เครื่องเสียง สื่อ VDO คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๒.๕ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

 กิจกรรมวิชาหน้าเสาธง (ฝึกการจดบันทึก และจับประเด็นจากโอวาทของ
ผู้อ านวยการ หรือครู ที่หน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ) 

 กิจวัตรในสมุดบันทึกความดี ในหัวข้อ “การอ่านหนังสือที่มีประโยชน์” และการ
จดบันทึกข้อคิดประจ าวัน/ประจ าสัปดาห์ 

หมวดที่ ๓ กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะ และค่านิยม 

กลุ่มกิจกรรม กิจวัตร กิจกรรมในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star) 

๓.๑ ปลูกฝังค่านิยม มีจิต
สาธารณะและการให้บริการ
ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและส่วนรวม 

 กิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star  
 กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมทอดผ้าป่า ฯลฯ 
 กิจกรรม V-Star ถวายกระเช้าผลไม้ และพัฒนาวัดใกล้โรงเรียน/ชุมชน 
 กิจกรรมจิตอาสา V-Star R-Sa Smart อาสาสมัคร 

๓.๒ ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

 กิจกรรมหน้าเสาธง (ฝึกการจดบันทึก และจับประเด็นจากโอวาทของ 
ผู้อ านวยการ หรือครู ที่หน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ) 

 กิจกรรมการเรียนรู้พระรัตนตรัยผ่านสื่อมัลติมีเดียเพ่ือน้อมน า 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบในดวงใจของผู้น าเยาวชนฯ 

๓.๓ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
(มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต  
เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการ
ท างาน กตัญญู) 

 ไม่นอนตื่นสาย/เก็บที่นอนทันทีหลังตื่นนอน 
 ฝึกระเบียบแถว ในรูปแบบการฝึกมาร์ชชิ่งความดีสากลที่สนุกสนาน 
 นั่งสมาธิทุกวัน (ก่อนนอน หลังตื่นนอน ก่อนเรียนหนังสือ) 
 ตั้งเป้าหมาย และทบทวนเป้าหมายชีวิตของตนเอง ในสมุดบันทึกความดี 

๓.๔ ปลูกฝัง ความรัก ความ
ภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย
และหวงแหนสมบัติของชาติ  

 กิจกรรมวิชาหน้าเสาธง (ฝึกการจดบันทึก และจับประเด็นโอวาทหน้าเสาธง) 
 กิจกรรม V-Star ถวายกระเช้าผลไม้ และพัฒนาวัดใกล้โรงเรียน/ชุมชน 
 กิจกรรมพัฒนาความดีสากลในสถานศึกษา ด้วยการรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ใน

โรงเรียน และทีส่าธารณะ ฯลฯ 

 

 

 

 



 

๗ 
 

หมวดที่ ๔ กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีวิต และทักษะชีวิต 

กลุ่มกิจกรรม กิจวัตร กิจกรรมในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star) 

๔.๑ ตอบสนองความสนใจ ความ
ถนัด และความต้องการของ
ผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

 กิจกรรมที่ ผู้ เรียนสนใจเลือกท าในรูปแบบของโครงงาน (Project-Based 
Learning) ที่ ป ฏิ บั ติ กิ จ ก รรม  และแก้ ปั ญ ห าบ น พ้ื น ฐ าน ความ ดี ส ากล         
(สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ) 

๔.๒ ฝึกการท างานทักษะทาง
อาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา 
อยู่อย่างพอเพียง 

 กิจกรรมออมบุญ  ส่ งเสริมการอยู่อย่างพอเพียง ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ 

๔.๓ พัฒนาความสามารถด้านการ
ใช้ทักษะชีวิต 

 จดบันทึกกิจกรรมกิจวัตรประจ าวันในสมุดบันทึกความดี 

 กิจกรรมเรียนรู้เรื่องความดีสากล (สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ)          
ใน ๕ ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย  (ห้ องนอน ห้องน้ า ห้ องแต่งตั ว ห้ องอาหาร   
ห้องเรียน/โรงเรียน) 

๔.๔ สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย  ฝึกระเบียบแถว ความมีวินัย และความสามัคคีในรูปแบบมาร์ชชิ่งความดีสากลที่
สนุกสนาน 

 ๗.๓ การเรียนรู้  
 เรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัยและกฎแห่งกรรมเพ่ือเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ผ่านสื่อมัลติมีเดียที่น่าสนใจ  
ในเนื้อหาดังนี ้

 พระพุทธ เรียนรู้เรื่องพุทธประวัติ ปฐมเทศนา 
 พระธรรม เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ และหลักธรรมที่มีประโยชน์ต่าง ๆ 
 พระสงฆ์  เรียนรู้ระเบียบปฏิบัติ การวางตัวต่อพระสงฆ์ และมารยาทชาวพุทธ 
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๘. กิจกรรมสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และการสนับสนุน 
 ๘.๑ รูปแบบกิจกรรม เป็นแบบที่ผสมผสานเป็นไปเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๘.๑.๑ ทักษะการสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  สถานศึกษารวมกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา จัดกิจกรรม
ร่วมกันสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ภายในสถานศึกษาตนเอง โดย
มี ๓ รูปแบบ ดังนี้ 

๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทั้งสถานศึกษา อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ในทุกวันศุกร์ หรือในวันสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ทั้งสถานศึกษา หรือ
ทุกวันตลอดสัปดาห์ หรือตามความพร้อมของสถานศึกษา  

๒) นักเรียน/นักศึกษา สามารถรวมกลุ่มสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยสามารถสวด
ได้ทกุวัน และได้มากกว่า ๑ กลุ่ม และในสถานที่ใดก็ได้ (นักเรียนสวดกันเอง) 

๓) ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน/นักศึกษา สามารถเชิญชวนให้สมาชิกในครอบครัว 
ผู้ปกครอง ชุมชน และวัดในชุมชน ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรได้           
ในทุกวันพระ หรือวันเวลาที่สะดวก 

๘.๑.๒ ความรู้เสริมทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครูผู้สอน หรือครูผู้ประสานงาน          
จัดกิจกรรม หรือจัดชั่ วโมงการสอน เพ่ือให้ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร                        
แก่นักเรียน/นักศึกษา (ตามความพร้อมของสถานศึกษา)  

 ๘.๒ ของที่ระลึกพิเศษ ส าหรับสถานศึกษาที่สามารถสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรได้จ านวนการสวดตาม
เกณฑก์ าหนดในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้  

๘.๒.๑ สถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ มีนักเรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน จะได้สิทธิ์รับของที่ระลึกพิเศษ เมื่อ
สวดได้ ๙๙๙ จบ ขึ้นไป 

๘.๒.๒ สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียน ๑๐๑ – ๓๐๐ คน จะได้สิทธิ์รับของที่ระลึกพิเศษ เมื่อสวดได้ 
๑,๙๙๙ จบ ขึ้นไป 

๘.๒.๓ สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียน ๓๐๑-๘๐๐ คน จะได้สิทธิ์รับของที่ระลึกพิเศษ เมื่อสวดได้    
๕,๙๙๙ จบ ขึ้นไป 

๘.๒.๔ สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียน ๘๐๑ คนขึ้นไป จะได้สิทธิ์รับของที่ระลึกพิเศษ เมื่อสวดได้   
๙,๙๙๙ จบ ขึ้นไป 

หมายเหต ุ  
๑) วิธีการนับจ านวนจบ ในการสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรของนักเรียนตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป จะนับจาก

จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมการสวด โดยเมื่อสวดได้ ๑ รอบ ให้นับว่าเป็น ๑ จบต่อ ๑ คน ดังนี้ 

 ตัวอย่างที่ ๑  นักเรียนมาร่วมสวด ๑ คน สวดได้ ๑ รอบ จะนับเป็น ๑ จบ 

 ตัวอย่างที่ ๒  นักเรียนมาร่วมสวด ๑๐๐ คน สวดได้ ๑ รอบ จะนับเป็น ๑๐๐ จบ  
และเมื่อมีการสวดรอบที่ ๒ หรือ ๓ ก็จะนับดังนี้  

 ตัวอย่างที่ ๓  นักเรียนมาร่วมสวด ๒๐๐ คน เมื่อสวดได้ ๒ รอบ จะนับเป็น ๔๐๐ จบ 

 ตัวอย่างที่ ๔  นักเรียนมาร่วมสวด ๒๐๐ คน เมื่อสวดได้ ๓ รอบ จะนับเป็น ๖๐๐ จบ 
๒) ก าหนดการส่งยอดสวด เพ่ือรับของที่ระลึก มีรายละเอียดดังนี้ 



 

๙ 
 

 ภาคการศึกษาที่ ๑ ส่งยอดสวดเพ่ือรับของที่ระลึก ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ภาคการศึกษาที่ ๒ ส่งยอดสวดเพ่ือรับของที่ระลึก ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓) รายละเอียดของที่ระลึกพิเศษ และพิธีมอบของที่ระลึกในแต่ละจั งหวัด จะแจ้งก าหนดการให้ทราบ     
ในภายหลัง 

 ๘.๓ การส่งยอดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครูผู้ประสานงาน หรือนักเรียนที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดการสวด      
ทั้งสถานศึกษาในแต่ละวัน หรือทุกครั้งที่มีการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ไปบันทึกข้อมูล และส่งรูปภาพ
กิจกรรม ที่ www.vstarproject.com ได้ทุกวันที่ท าการสวด หรืออย่างน้อย ทุกวันพุธ และวันเสาร์ ของทุกสัปดาห์ 
(คณะกรรมการจะพิจารณาการมอบของที่ระลึกพิเศษ จากข้อมูลที่บันทึกใน www.vstarproject.com 

เทา่นั้น) 

๙. การสนับสนุนโครงการและชุดสื่อหลักสูตร 
๙.๑  ชุดสื่อนวัตกรรมฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก คู่มือครู และสมุดบันทึกความดีส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน 
๙.๒ เกียรติบัตรผู้น าฟื้นฟูศีลธรรมโลก 
๙.๓ สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ เช่น เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติธรรมในโครงการส าหรับผู้บริหารและครู โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน 

ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าเยาวชน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐ 
 

๑๐. ปฏิทินกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) 
 (กรุณาเก็บปฏิทินนี้ให้ดี เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน) 

ที่ กิจกรรม ก าหนดการ 

๑ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒ ส าหรับโรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก ครั้งท่ี ๕ ( Speech Contest)  เพื่อชิงทุนการศึกษาศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ  (ภาษาไทย,ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ) 
เปิดรับสมัครส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด 
ทาง E-mail : vstar.speech@outlook.co.th 

วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๓ สัมมนา ชี้แจงและอบรมการด าเนินโครงการ และมอบสื่อการเรียนรู้ วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔ สาธิตหน่วยฝึกกิจวัตรพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียน (เจ้าหน้าที่ชมรมพุทธศาสตร์
สากล) 

เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕ ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือชี้แจงรายละเอียด  
และข้อควรปฏิบัติในโครงการ 

ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖ ฝึกอบรม ติดตาม ผู้น าเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม (V-Star) ด้วยหลักความดี
สากล ควบคู่กับการฝึกสวดมนต์บท “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” และฝึก     
ความเป็นทีมด้วยระบบหมู่ ตามหลักสูตรโครงการฯ 

ตลอดปีการศึกษา 

๗ ส าหรับโรงเรียนที่ประสงค์จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ต้องส่ง 
เอกสารส าคัญดังนี้  

๑) ติดต่อจองวัดที่จะไปทอดกฐิน ฯ และส่งใบแจ้งรายชื่อวัด (ศล.๔)  

๒) ส่งใบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์
และร่วมพิธีรับมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์ 

 ภายในวันพุทธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีรับมอบผ้าไตร
ประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 วันเสาร์ที่  ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจ าปี ๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม – วันพฤหัสบดี   

ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนส่งใบสรุปผลการด าเนินงาน และภาพกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์       
เด็กดี V-Star  

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ 



 

๑๑ 
 

๘ 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม (เลือกด าเนินการตามความพร้อม และสนใจ) 

๑) นิมนต์พระอาจารย์มาอบรมเทศน์สอน 
๒) จิตอาสาพัฒนาวัดใกล้โรงเรียน หรือวัดในชุมชน 
๓) กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star  

 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม–วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๙ กิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และศึกษาความรู้พื้นฐานปฐมเทศนา  ทุกสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา 

๑๐ ปฏิบัติธรรมส าหรับผู้บริหาร/ครู สถานศึกษาเครือข่ายทั่วประเทศ  ช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๑ กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจท าความดี และประเมินมาตรฐานศีลธรรมความรู้
พ้ืนฐานพระพุทธศาสนาเพ่ือชิงรางวัลเกียรติยศ ในระดับจังหวัด 

(ก าหนดการกิจกรรมในแต่ละจังหวัดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) 

 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑                          

*** หมายเหตุ  ๑) ปีการศึกษานี้ไม่มีการมอบทุนด าเนินโครงการ และทุนต้นสมบตัิฯ  
  ๒) กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 

ช่องทางการติดตามข้อมลูข่าวสารโครงการ 
 ๑. Website ติดตามข้อมูลโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้ที่ www.vstarproject.com 

 
 

 ๒.  ที่ www.facebook.com/vstarproject  

 ๓.   @ibscenter  

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

http://www.facebook.com/vstarproject


 

๑๒ 
 

รายช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานจังหวัด 

ภาค จังหวัดที่ดูแล ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address 

กรุงเทพมหานคร Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๘๓ 

กรุงเทพ 
๑ 

หัวหน้าภาค
กรุงเทพมหานคร 

ประวิทย์ นกหรีด ๐๘-๓๕๔๐-๖๔๓๒ prawit072@gmail.com 

สพป. และ สพม.เขต ๒ วรรณา นารัชชะ ๐๘-๒๗๘๒-๑๗๘๕ wannawavbkk@gmail.com 

ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร และ สพม.
เขต ๑ 

อัญชลี แก้วรัตน์ 
อภิชาติ แสนยาวิชัย 

๐๙-๙๐๐๑-๔๔๘๖ 
๐๘-๘๒๓๑-๗๗๖๓ 

dek.vstarbangkok@gmail.com 
Saenyawichai_nong@hotmail 
.com 

ภาคกลาง Fax.๐-๒๘๓๑-๑๒๘๓ 

กลาง ๑ 

หัวหน้าภาคกลาง ๑ นรินทร์ เย็นใจ ๐๘-๓๕๔๐-๖๓๑๘ narin81@gmail.com 

นนทบุรี และสพม.เขต ๓ ลลิตา ทั่งทอง ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๓๔ biwlalita@gmail.com 

ปทุมธานี และ สพม.เขต ๔ ชลธิชา หาสุระ ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๓๓ hasura.chon@gmail.com 

สมุทรปราการ จันทร์ทา นาถาพันธ์ ๐๘-๓๕๔๐-๖๓๐๗ anata_w@hotmail.com 

พระนครศรีอยุธยา พรพิรุณ ราชวงศ์เมือง ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๙๐ kaengkoy@gmail.com 

สมุทรสงคราม บุญญรัตน์ ตั้งปฏิการ ๐๙-๑๒๘๗-๐๑๑๒ manyfriendlove@gmail.com 

อ่างทอง เพชรรัตน์ ชุมพล ๐๙-๕๑๑๙-๐๗๐๗ pachcharut.chum@bumail.net 

กลาง ๒ 

หัวหน้าภาคกลาง ๒ สาวิตรี อินบุญ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๙๑ vstarmiddle@gmail.com 

ชัยนาท ญาณิศา เมนะเนตร ๐๘-๘๐๙๗-๖๐๖๖ mikumassu37@gmail.com 

ลพบุรี นิตยา ศรีบุญเรือง ๐๘-๔๔๐๔-๒๒๘๖ vstarmiddle@gmail.com 

สระบุรี กิรนา จินดา ๐๙-๓๐๒๖-๘๖๓๑ vstarmiddle@gmail.com 

สิงห์บุรี และสพม.เขต ๕ กิรนา จินดา ๐๙-๓๐๒๖-๘๖๓๑ vstarmiddle@gmail.com 

สมุทรสาคร นฤมล พิชญไวยากร ๐๙-๘๒๔๘-๙๐๗๒ vstarmiddle@gmail.com 

นครปฐม ณัฏฐาเนตร เหมกระศรี ๐๘-๙๘๓๐-๐๘๑๔ vstarmiddle@gmail.com 

อุทัยธานี จุรีพร ทองเฟ่ือง ๐๖-๓๔๕๙-๔๙๑๗ vstarmiddle@gmail.com 

ภาคตะวันตก Fax.๐-๒๘๓๑-๑๒๗๘ 

ตะวันตก 
๑ 

หัวหน้าภาคตะวันตก ๑ นิภารัตน ์เนียมเพราะ ๐๙-๔๔๘๐-๔๔๖๒ bieniparat@gmail.com 

กาญจนบุรี ชลิดา กุลมะโฮง ๐๙-๐๓๕๔-๖๗๒๐ 
chalida-kulmahong 
@hotmail.com 

ราชบุรี และ สพม.เขต ๘ พิมพา มีต้องปัน ๐๘-๒๓๕๓-๙๖๘๕ manaojaisai@gmail.com 

สุพรรณบุรี และสพม.เขต ๙ นิภารัตน์ เนียมเพราะ ๐๙-๔๔๘๐-๔๔๖๒ bieniparat@gmail.com 

 

 

 



 

๑๓ 
 

ภาค จังหวัดที่ดูแล ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address 

ภาคตะวันตก Fax.๐-๒๘๓๑-๑๒๗๘ 

ตะวันตก 
๒ 

หัวหน้าภาคตะวันตก ๒ ประอรรัตน์ ข่าวดี ๐๘-๓๕๔๐-๖๔๒๑ praornrat09@hotmail.com 

ประจวบคีรีขันธ์ สมพล ธรรมวิจิตรกุล ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๒๑ man.west4@gmail.com 

เพชรบุรี และ สพม.เขต ๑๐ 
ประอรรัตน์ ข่าวดี 
สมพล ธรรมวิจิตรกุล 

๐๘-๓๕๔๐-๖๔๒๑ 
๐๙-๑๕๕๗-๗๙๒๑ 

praornrat09@hotmail.com 
man.west4@gmail.com 

ภาคตะวันออก Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๗๘ 

ตะวันออก 

หัวหน้าภาคตะวันออก วรรณิศา รอดความทุกข์ ๐๘-๒๗๘๒-๑๗๙๐ jangbeejo@gmail.com 

ชลบุร ีและสพป.เขต๑-๓,
นายกเมืองพัทยา, จันทบุรี, 
สพป.เขต๑-๒, เขต๑๗-๑๘, 
ตราด, ระยอง และ เขต ๑-๒ 

อภิรุจี มนตรี ๐๖-๒๗๔๙-๓๓๗๗ apirumon.072@gmail.com 

ฉะเชิงเทรา และสพม.เขต ๖ 
สระแก้ว และ สพม.เขต ๗ 

สุพัตรา เสนาจ ๐๙-๔๔๘๐-๖๑๙๓ sanaj072@gmail.com 

ปราจีนบุรี ปทุมวดี ต่อมแสง ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๑๙ mickeyapple072@gmail.com 

นครนายก นิภาวรรณ บุญสว่าง ๐๘-๘๐๐๒-๖๒๓๑ pangpangnipawan@gmail.com 

ภาคใต ้ Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๑๙ 

ใต้ 

หัวหน้าภาคใต้ อรรถวุฒิ คงเทพ ๐๘-๓๕๔๐-๙๗๖๙ atawut2527@gmail.com 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคใต ้ จารุวรรณ เสริมวราพันธ์ ๐๘-๘๐๐๒-๖๓๕๙ jsermwaraphan@gmail.com 

ตรัง, สพม.เขต ๑๓ สตูล, 
สงขลา และสพม.เขต ๑๖ 

นิติกร ภักดีวานิช ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๔๖ summermerit@gmail.com 

พัทลุง พลวัต รัตนญา ๐๖-๑๘๘๒-๙๙๐๐ phonlawattsw@gmail.com 

ระนอง พีรญา บรรจบลาภ ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๐๕ risingsuns100@gmail.com 

สุราษฎร์ธานีและสพม.เขต 
๑๑ 

ฤทัยรัตน์ คงเพชร ๐๘-๔๖๕๔-๓๖๗๒ ruthairat367@gmail.com 

นครศรีธรรมราชและสพม.
เขต ๑๒ 

บุษบา วัดศรี ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๑๖ budsaba072@gmail.com 

ชุมพร พีรญา บรรจบลาภ ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๐๕ risingsuns100@gmail.com 

กระบี่, พังงา, ภูเก็ต และ
สพม.เขต ๑๔ 

อรประภา สากูต ๐๘-๘๐๐๒-๖๓๗๑ opora.66.ku@gmail.com 

ปัตตานี ,ยะลา และสพม.เขต
๑๕ 

สุนิสา วรรณกิจ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๑๗ wannakit.su@gmail.com 

นราธิวาส ดวงฤทัย ใยอ้ิม ๐๙-๖๒๒๓-๑๓๕๕ sasa1320900@gmail.com 



 

๑๔ 
 

ภาค จังหวัดที่ดูแล ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address 

ภาคเหนือ Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๘๒ 

เหนือ ๑ 

หัวหน้าภาคเหนือ ๑ ชวลิต ยะถาคาร ๐๘-๒๗๙๐-๗๒๕๐ tee7323@gmail.com 

เชียงใหม่ และสพม.เขต ๓๔ 
รพีพงศ์ เรือนทน 
บรรพต แซ่ย่าง 

๐๙-๑๑๑๙-๑๘๙๒ 
๐๙-๔๔๘๐-๖๑๗๒ 

eddy.ebs072@gmail.com 
potentt338@gmail.com 

แม่ฮ่องสอน ธงไชย โพธิ์ศรีแก้ว ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๖๔ thongchaipsk@gmail.com 

ล าพูน สุขวุฒิ ปรีชาวงศ์ ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๐๑ sukawut@gmail.com 

เหนือ ๒ 

หัวหน้าภาคเหนือ ๒ กุลชาดา เทศบุตร ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๑๕ wan.in072@gmail.com 

เชียงราย และสพม.เขต ๓๖ 
สุพิชชา ชาติสุนทร 
กุลชาดา เทศบุตร 

๐๘-๔๖๒๓๑๒๑๙ 
๐๙-๑๑๑๙๑๙๑๕ 

wan.in072@gmail.com 

น่าน, แพร่ และสพม.เขต ๓๗ กนิษฐา ฤทธิแผลง ๐๘-๔๖๐๐๗๒๖๘ kanittha268@gmail.com 

พะเยา ปัญจรัตน์ ล าใจ ๐๙-๗๙๔๖๔๐๐๘ wan.in072@gmail.com 

ล าปาง และ สพม.เขต ๓๕ ปานวาด โกศลด ารง ๐๖๒-๗๖๔-๕๒๒๕ pradchaya072@gmail.com 

เหนือ ๓ 

หัวหน้าภาคเหนือ ๓ ธีราพัทธ์ วริศธนิตศักดิ ์ ๐๘-๓๕๔๐-๗๙๙๖ harusakii47@gmail.com 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคเหนือ ๓ ทันจิตร สีหา ๐๙-๕๑๑๖-๒๑๖๒ thanchitpumm@gmail.com 

ก าแพงเพชร และสพม.๔๑ ,
สพป.เขต๑-๒ 

รัชนก วังใหม่ ๐๖-๑๘๒๓-๖๐๘๓ ratchanoktkn@gmail.com 

นครสวรรค์ และ สพป.เขต ๑-
๓ ,สพม.๔๒ 

ดวงใจ สุขเลิศ ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๓๒ dangjai24@gmail.com 

พิษณุโลก และ สพม.เขต ๓๙ ธัญญาภรณ์ ปิติภิรมย์สกุล ๐๖-๑๘๒๓๕๓๖๖ May072.072@gmail.com 

ตาก,สุโขทัย และ สพป.เขต๑,
สพม.เขต ๓๘ 

พงศ์ศักดิ์ สิงห์โท ๐๙-๘๗๗๒-๙๒๗๐ pongsaktam99@gmail.com 

เพชรบูรณ์ และ สพป.พช.เขต
๑-๓,สพม.เขต ๔๐ 
อุตรดิตถ์ สพป.เขต๑ เขต๒ 

พงษ์ศธร ผึ้งน้อย ๐๘-๓๕๔๘-๔๒๙๘ tackpongsatorn@gmail.com 

พิจิตร และสพป.เขต๑-๒,
สพม.๔๑ 

ภานุเดช สุภาผล ๐๘-๔๖๓๖-๗๐๗๒ icebuubc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 

๑๕ 
 

ภาค จังหวัดที่ดูแล ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address 

ภาคอีสาน Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๘๔ 

อีสาน ๑ 

หัวหน้าภาคอีสาน ๑ วิศรุต ตั้งไพโรจน์ ๐๘-๓๕๔๐-๗๙๙๘ tangpairoj17@gmail.com 

กาฬสินธุ์ และสพม.เขต ๒๔ เบญจวรรณ ส่งเสริม ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๒๖ kat06ben@gmail.com 

ขอนแก่น และ สพม.เขต ๒๕ 
รัตนาภรณ์ แสงสว่าง 
ปัญญา ศรีสุทธิ 

๐๙-๑๑๑๙-๒๐๐๓ 
๐๙-๑๑๑๙-๒๐๓๔ 

maymm072@gmail.com 
breezepanya@gmail.com 

มหาสารคาม และ สพม.เขต 
๒๖ 

ทรงฤทธิ์ เวชยันต ์
อรณิช วิชัย 

๐๙-๙๒๘๖-๕๕๘๑ 
๐๖-๒๗๘๒-๖๗๘๒ 

kunzong072@gmail.com 
orranit1@gmail.com 

ร้อยเอ็ด และสพม.เขต ๒๗ มณฑล บุญโต ๐๘-๘๐๐๒-๖๑๔๑ boonto1330@gmail.com 

ชัยภูมิ และสพม.เขต ๓๐ วิศรุต ตั้งไพโรจน์ ๐๘-๓๕๔๐-๗๙๙๘ tangpairoj17@gmail.com 

นครราชสีมา และ สพม.เขต 
๓๑ 

เสาวนีย์ อ้ึงวงษ์ ๐๖-๕๕๕๓-๙๔๐๙ soawanee_072@hotmail.com 

เษกรุภา ต้องเดช ๐๖-๓๓๐๗-๐๐๐๓ Sekrupa.2536@gmail.com 

บุรีรัมย์ และ สพม.เขต ๓๒ ดวงเนตร สว่างภพ ๐๖-๒๘๒๐-๗๒๘๒ pinderkader26@gmail.com 

สุรินทร์ และ สพม.เขต ๓๓ นิพนธ์ แสนวังศรี ๐๖-๑๘๘๗-๓๐๓๐ 
niphon.saenwangsri 
@gmail.com 

อีสาน ๒ 

หัวหน้าภาคอีสาน ๒ จรสธิป แก้วเกตุ ๐๘-๒๔๕๔-๑๕๖๕ jarostip.mf@gmail.com 

ยโสธร, อ านาจเจริญ ปวีณ์กร ด้วงที่สุด ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๒๘ psychologyinme@gmail.com 

ศรีสะเกษ และ สพม.เขต ๒๘ อัญธิกา สิงห์แสง ๐๘-๘๐๔๖-๘๒๑๓ plaifababoo@gmail.com 

อุบลราชธานี และ สพม.เขต 
๒๙ 

ปวีณา วันดึก 
พิมพ์ประภา น้อยวงค์ 

๐๙-๙๒๘๖-๕๕๑๐ 
๐๖-๑๒๗๓-๘๒๘๒ 

muaymmc072@gmail.com 

อีสาน ๓ 

หัวหน้าภาคอีสาน ๓ สิริรัตน์ เกลี้ยงกล่ิน ๐๘-๓๕๔๐-๖๗๒๖ siriratao@gmail.com 

เลย และ สพม.เขต ๑๙ หนึ่งฤดี สุขสมโพชน์ ๐๖-๒๗๖๓-๑๐๑๐ suksompodtoye@gmail.com 

หนองคาย, หนองบัวล าภู 
และ สพม.เขต ๒๑ 

ทักษพร ภารพัฒน์ (ผู้ช่วย
หัวหน้าภาค) 

๐๙-๑๑๑๙-๒๐๐๘ jobjab072@gmail.com 

อุดรธานี และ สพม.เขต ๒๐ สุดารัตน์ มะโนขันธ์ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๔๒ sudarat-tuktik@hotmail.com 

นครพนม และสพม.เขต ๒๒ 
รุ่งทวี บานศรี (ผู้ช่วย
หัวหน้าภาค) 

๐๙-๑๕๕๗-๗๙๒๐ bansee24@gmail.com 

บึงกาฬ ณัชชา เสมอโภค ๐๙-๙๐๒๓-๗๖๒๗ natcha_am27@hotmail.com 

มุกดาหาร รุ่งทวี บานศรี ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๒๐ bansee24@gmail.com 

สกลนคร และ สพม.เขต ๒๓ ปิยพร ศรีราชา ๐๖-๑๖๙๐-๒๗๗๒ peutor.2172@gmail.com 

 

 

 


