
๑ 
    

รายละเอียด 
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา พัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียน  

ด้วยการสวดมนตบ์ทธมัมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาวะ
ความเป็นอยูท่ี่ยากลำบาก ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงชีวิตของบุคคลทั่วโลกทุกเพศทุกวัย ดังนั้นหลักปฏิบัติ
ในทางพระพุทธศาสนาจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการปรับตัวเข้าสู่รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ "New Normal" ที่จะช่วย
เยียวยาฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจของทุกคนได้อย่างรวดเร็ว วิถีปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้แนวทางปฏิบัติสืบทอดกันมา สร้างความสงบสุขแก่ผู ้นำไปปฏิบัติมานานนับพันปี   
 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้
จัดทำ “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา พัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียน ด้วยการสวดมนต์
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔” บทธรรมอันเป็นปฐมเทศนา ถือเป็นแม่บทคำสอนทั้ง 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราทั้งหลายในยามเกิดวิกฤตทุกข์
ภัย  และการสวดมนต์ยังช่วยฝึกสติ ช่วยพัฒนาสมาธิในการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาและประสิทธิภาพการสอนของคุณครู ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการ เป็นการช่วยปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ที่มีความรู้คูศ่ีลธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านวิชาการและด้านศีลธรรมได้อย่างแท้จริง  

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ใฝ่เรียนรู้ มีสติ สมาธิ มุ่งมั ่นในการศึกษา 
  เล่าเรียน ผ่านการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และกิจกรรมฝึกสมาธิในโครงการ 
 ๒.๒   เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป 
 ๒.๓ เพ่ือสร้างความสุข เติมบุญกุศล เสริมสิริมงคลในสถานศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
  โคโรนา 2019 พร้อมกบัส่งเสริมเยาวชน ให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นต้นแบบด้านศีลธรรม 
 

๓.  ประเภทการเข้าร่วมโครงการ 

 ๓.๑   ประเภทสถานศึกษา 
 ๓.๒   ประเภทบุคคล (นักเรียนแกนนำ) 
๔.  เป้าหมาย 
 ๔.๑   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๔.๑.๑ มีสถานศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการ ๑,๕๐๐ แห่งทั่วประเทศ 
 ๔.๑.๒ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยสถานศึกษาละ ๕๐ คน  



๒ 
    

 
  ๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๔.๒.๑ สถานศึกษาจัด “สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทุกสัปดาห์” อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
  ๔.๒.๒ สถานศึกษามีนักเรียนแกนนำผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม และฝึกสมาธิในรูปแบบ
   ออนไลน์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยสถานศึกษาละ ๑๐ คน  
 ๔.๒.๓ สถานศึกษามีครูผู้ประสานงาน ผ่านการอบรมและเข้าร่วม “โครงการต้นบุญ ต้นความดี” เพ่ิมทักษะ 
  การเรียนการสอนโดยใช้สมาธิเป็นฐาน อย่างน้อยสถานศึกษาละ ๒ คน 
 
๕.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ๕.๑   ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
  ๕.๒  ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัด ที่สนับสนุนโครงการ 
  ๕.๓  สถานศึกษาทุกสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ 
  
๖.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
  การดำเนินโครงการจะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงดังนี้ 
  ๖.๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๙ กรกฎาคม - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  
  ๖.๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
 
๗.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ใฝ่เรียนรู้ มีสติ สมาธิ มุ่งม่ันในการศึกษาเล่าเรียน  
  มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น มีทักษะทางวิชาการมากขึ้น 
 ๗.๒  นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย ไดร้ักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ เป็นต้นแบบด้านศีลธรรม 
  แก่สังคม 
 ๗.๓ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เกิดกำลังใจ คลายจากความกังวล ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  และมีทักษะชีวิตในการแสวงหาความสุขเติมบุญกุศลให้กับตนเอง ประเทศชาติ  และมวลมนุษย์โลก 
  ได้ตามวิถีของชาวพุทธ 

 
 
 
 
 



๓ 
    

 
 
 

๑. วิธีดำเนินการสำหรับสถานศึกษา 
 ๑.๑   สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการฯผ่านลิงก์ bit.ly/โรงเรียนสวดธรรมจักร และติดตามข่าวสารได้ที่ 
  www.vstarproject.com หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกับผู้ประสานงานประจำจังหวัด 
 ๑.๒   ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพร้อมกันทั้งสถานศึกษา  
  อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หรือตามความพร้อมของสถานศึกษา 
 ๑.๓   คุณครรูวมกลุ่มนักเรียนสวดมนต์ในระดับชั้นเรียน หรือในรายวิชาตามความพร้อมของคุณครู 
 ๑.๔   ครูผู้ประสานงานส่งยอดสวดธรรมจักร และภาพกิจกรรมประจำสัปดาห์ทางเว็บไซต์โครงการ แอพพลิเคชัน
  โครงการ หรือกลุ่มไลน์โครงการ 
 ๑.๕   ประกาศผลรางวัลโล่ธรรมจักรเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรธรรมจักร และทุนการศึกษา 
 

๒. การแบ่งประเภทสถานศึกษาในโครงการ 

 ๒.๑   สถานศึกษาขนาดเล็ก                        มีจำนวนนักเรียน   ไม่เกิน ๑๑๙ คน 
 ๒.๒.  สถานศึกษาขนาดกลาง                      มีจำนวนนักเรียน   ๑๒๐ - ๗๑๙ คน 
 ๒.๓   สถานศึกษาขนาดใหญ ่                      มีจำนวนนักเรียน   ๗๒๐ - ๑,๖๗๙ คน 

 ๒.๔   สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ                มีจำนวนนกัเรียน   ๑,๖๘๐ คนข้ึนไป 
 

๓. การแบ่งประเภทรางวัลในโครงการ 

 ๓.๑.  รางวัลระดับสถานศึกษา 
 ๓.๒   รางวัลระดับภาค 
 ๓.๓   รางวัลระดับประเทศ 
 

๔. เกณฑ ์และประเภทรางวัล 
    ๔.๑   เกณฑ์การนับยอดสวดทุกประเภทรางวัล 

      

  วิธีการนับจำนวนจบ จะนับจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ต่อ ๑ จบ  

 โดยเมื่อสวดได้ ๑ รอบ ให้นับว่าเป็น ๑ จบ ต่อ ๑ คน   

        ตัวอย่างที่ ๑  นักเรียนมาร่วมสวด ๑๐๐ คน สวดได้ ๑ รอบ จะนับเป็น ๑๐๐ จบ 

 ตัวอย่างที่ ๒  นักเรียนมาร่วมสวด ๑,๐๐๐ คน สวดได้ ๑ รอบ จะนับเป็น ๑,๐๐๐ จบ 

     

สำหรับสถานศึกษา 

http://www.vstarproject.com/


๔ 
    

 
  ๔.๒  ประเภทรางวัล 

            รางวัลระดับสถานศึกษา 

๑. รางวัลเกียรติบัตรธรรมจักรเชิดชูเกียรติ (เกียรติบัตรออนไลน์) สำหรับสถานศึกษา ที่ได้ยอด 
สวดธรรมจักรรวม ๓๐๐ จบขึ้นไป  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรรายบุคคลทุกท่าน 

  ๒. รางวัลเกียรติบัตรธรรมจักรเชิดชูเกียรติพิเศษใส่กรอบ สำหรับสถานศึกษาที่ส่งยอดสวดอย่างน้อย ๙ ครั้ง 
      หรือมียอดสวดรวมตามเกณฑ์ดังนี้ 

• สถานศึกษาขนาดเล็ก มียอดสวดรวม ๑,๐๐๐ จบขึ้นไป 

• สถานศึกษาขนาดกลาง มียอดสวดรวม ๒,๕๐๐ จบขึ้นไป 

• สถานศึกษาขนาดใหญ ่มียอดสวดรวม ๕,๐๐๐ จบขึ้นไป 

• สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มียอดสวดรวม ๑๐,๐๐๐ จบขึ้นไป 
 
         รางวัลระดับภาค 
  แบ่งรางวัลระดับภาค ทั้ง ๔ ประเภทสถานศึกษาดังนี้ 

 

 
 

รางวัล ประเภทสถานศึกษา เกณฑ์การพิจารณา สิ่งท่ีได้รับ 
 

ชนะเลิศ 
ยอดสวดธรรมจักรสูงสุด 

ระดับภาค 

สถานศึกษาขนาดเล็ก  

• มียอดสวดรวมสูงสุด   
    อันดับ ๑ ของภาค 

• ส่งยอดอย่างน้อย ๙ ครั้ง 

 
โล่ธรรมจักรเชิดชูเกียรติ 

ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 
สถานศึกษาขนาดกลาง      

สถานศึกษาขนาดใหญ ่           
 

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ     
 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ยอดสวดธรรมจักร 

ระดับภาค 

สถานศึกษาขนาดเล็ก  

• มียอดสวดรวมสูงสุด   
    อันดับ ๒ ของภาค 

• ส่งยอดอย่างน้อย ๙ ครั้ง 

 

เกียรตบิัตรธรรมจักร 
เชิดชูเกียรติพิเศษ (ใส่กรอบ) 
ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท 

สถานศึกษาขนาดกลาง           

สถานศึกษาขนาดใหญ ่           
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ     

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ยอดสวดธรรมจักร 

ระดับภาค 

 สถานศึกษาขนาดเล็ก  

• มียอดสวดรวมสูงสุด   
    อันดับ ๓ ของภาค 

• ส่งยอดอย่างน้อย ๙ ครั้ง 

 

เกียรตบิัตรธรรมจักร 
เชิดชูเกียรติพิเศษ (ใส่กรอบ) 

ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท 

 สถานศึกษาขนาดกลาง           

 สถานศึกษาขนาดใหญ ่           

 สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ     



๕ 
    

  
  โดยทางโครงการฯ ได้จัดกลุ่มจังหวัดเป็น ๗ ภาค ดังนี้ 
 

 
 

   รางวัลระดับประเทศ 
เมื่อสถานศึกษาจัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หรือเข้าร่วมสวดออนไลน์ แล้วได้ยอดสวดสูงสุดระดับประเทศ 
แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 

   

 
 
 
 
 

 

ภาค จังหวัดในภาค 
 

ภาคกลาง 
ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม อุทัยธานี สระบุรี
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง  

ภาคตะวันตก กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว  
 

ภาคใต้ 
กระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง ระนอง พัทลุง นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

 

ภาคเหนือ 
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์
กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์  นครสวรรค์ พิจิตร 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
มุกดาหาร สกลนคร  

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

รางวัล ประเภทสถานศึกษา เกณฑ์การพิจารณา สิ่งท่ีได้รับ 
 

ชนะเลิศ 
ยอดสวดธรรมจักรสูงสุด 

ระดับประเทศ 

สถานศึกษาขนาดเล็ก  

• มียอดสวดธรรมจักรรวมสูงสุด
อันดับ ๑ ของประเทศ 

• ส่งยอดอย่างน้อย ๙ ครั้ง 

โล่ธรรมจักรเชิดชูเกียรติ 
รางวัลชนะเลิศยอดสวด
ธรรมจักรสูงสุดระดับประเทศ  
ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท 

สถานศึกษาขนาดกลาง           

สถานศึกษาขนาดใหญ ่           
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ     



๖ 
    

 
 

๑.  รูปแบบกิจกรรมสำหรับนักเรียนแกนนำ (รายบุคคล) ออนไลน์ ผ่านแอพพลเิคชัน ZOOM 
 ๑.๑     สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนแกนนำอย่างน้อยสถานศึกษาละ ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะได้ชื่อว่า  
  “แกนนำเยาวชนธรรมจักร”  
 ๑.๒    สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านลิงก์ bit.ly/สมัครแกนนำเยาวชนธรรมจักร หรือแสกน QR Code  
 ๑.๓ ผู้ประสานงานโครงการจะส่งลิงก์ Zoom ให้เข้าปฏิบัติกิจวัตรก่อนเริ่มกิจกรรม ๑ วัน สำหรับรายการสด 
  “ธรรมจักร ON ZOOM” 
 ๑.๔ “แกนนำเยาวชนธรรมจักร” ปฏิบัติกิจวัตรกิจกรรมสวดธรรมจักร และนั่งสมาธิ ทั้งหมด ๔๒ วัน  
  ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ตามความสะดวกในช่วงเวลาที่เปิดห้อง Zoom ไว้ให้ โดยโครงการแบ่งเป็น 

   ๖ สัปดาห์ ในทุกสัปดาหจ์ะสรุปคะแนนและประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาและสิทธิ์จับฉลากรางวัล 
  เมื่อนักเรียนมีคะแนนตามเกณฑ์ ในรายการสด “ธรรมจักร ON ZOOM” รวมมอบทุนทั้งหมด 6 ครั้ง 
 ๑.๕     “แกนนำเยาวชนธรรมจักร” ต้องต้ังชื่อก่อนเข้า Zoom โดยใช้ “ชื่อ-นามสกุล-โรงเรียน-จังหวัด”   
      เช่น ปูชิตา วาทศิลป์ ร.ร.วัดปทุมทองวิทยา ปทุมธานี เป็นต้น 
 ๑.๖    “แกนนำเยาวชนธรรมจักร” ส่งยอดสวด เวลานั่งสมาธิ และรูปภาพ ผ่านลิงก ์bit.ly/บันทึกสวดธรรมจักร 
  หรือ QR code ของโครงการ ทุกวัน   
 

ตารางช่วงเวลาปฏิบัตกิิจวตัรของ“แกนนำเยาวชนธรรมจักร” 
 

เทศกาลวันสำคัญ สัปดาหท์ี่ 
วันเปิดห้อง ZOOM ปฏิบัติกิจวัตร 

เริ่มเวลา ๐๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ทุกวัน 

 

วันมอบทุน และรางวัล  
ผ่านรายการสด 

 “ธรรมจักร ON ZOOM” 
เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 

วันอาสาฬหบูชา 
๑ 

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ถึง วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม  
 

วันอาทิตยท์ี ่๑๘ กรกฎาคม 

๒ 
 

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ถึง วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม 
 

วันอาทิตยท์ี ่๒๕ กรกฎาคม 

วันแม่แห่งชาติ 
๓ 

 

วันอาทิตย์ที่ ๑ ถึง วันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม  
 

วันอาทิตยท์ี ่๘ สิงหาคม 

๔ 
 

วันอาทิตยท์ี ่๘ ถึง วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม  
 

วันอาทิตยท์ี ่๑๕ สิงหาคม 

ก่อนสอบปลายภาค 
๕ 

   

วันศุกร์ที ่๓ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๙  กันยายน  
 

วันศุกร์ที ่๑๐ กันยายน 

๖ 
 

วันศุกร์ที ่๑๐ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน  
 

วันศุกร์ที ่๑๗ กันยายน 

 
 

สำหรับนักเรียนแกนนำ 



๗ 
    

๒.  เกณฑก์ารให้คะแนน “แกนนำเยาวชนธรรมจักร” 
 

กิจกรรม คะแนน รายละเอียด 

 
 

สวดมนต์บทธรรมจักร 
 

 
 

สวด ๑ จบได้ ๕ คะแนน 
เช่น สวด ๓ จบ ได้ ๑๕ คะแนน 

• ใน ๑ วัน สามารถสวดกี่จบก็ได้ตามช่วง 
เวลาที่สะดวก 

• ส่งยอดสวดและภาพกิจกรรมทุกวัน 

• ยอดสวดนี้จะนำไปรวมกับยอดสวดของ
โรงเรียนที่นักเรียนสังกัดด้วย 

 
 

นั่งสมาธิ/ปฏิบัติธรรม 
 

 
 

ทุกๆ ๕ นาทีได้ ๑ คะแนน 
เช่น นั่งสมาธิ ๑๕ นาที จะได้ ๓ คะแนน 

• ใน ๑ วัน สามารถนั่งสมาธิกี่รอบก็ได้ตาม
ช่วงเวลาที่สะดวก 

• กรอกเวลาการนั่งสมาธิเป็น(นาที)  
และส่งภาพกิจกรรมทุกวัน 

• กรอกผลการนั่งสมาธิทุกวัน 
เข้าร่วมรายการสด 

“ธรรมจักร ON ZOOM” 

 

เข้าร่วมครั้งละ ๒๐ คะแนน 
 

• เข้าร่วมอย่างน้อยครั้งละ ๓๐ นาทีขึ้นไป 

 

๓. ทุนการศึกษา และรางวัล  “แกนนำเยาวชนธรรมจักร”   
 ๓.๑  ทุนการศึกษา และรางวัล “ประจำสัปดาห์”  
 

รางวัล เกณฑ์การให้รางวัล สิ่งท่ีจะได้รับ 

 
รางวัลชนะเลิศ 

 
มีคะแนนกิจวัตรสะสม สูงสุดประจำสัปดาห์อันดับที่ ๑   

• ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท  

• เกียรติบัตรออนไลน์ 

• สิทธิ์จับฉลากรางวัล 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศ 

 
 

มีคะแนนกิจวัตรสะสม สูงสุดประจำสัปดาห์อันดับที่ ๒ - ๕ 
 

• ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท   
    จำนวน ๔ รางวัล 

• เกียรติบัตรออนไลน์ 

• สิทธิ์จับฉลากรางวัล 

 
 

รางวัลชมเชย 

 
 

มีคะแนนกิจวัตรสะสม สูงสุดประจำสัปดาห์อันดับที่ ๖ - ๑๕  
 

• ทุนการศึกษา ๒๐๐ บาท  
    จำนวน ๑๐ รางวัล 

• เกียรติบัตรออนไลน์ 

• สิทธิ์จับฉลากรางวัล 
 

รางวัลกิจวัตร 
 

เมื่อปฏิบัติกิจวัตรต่อเนื่อง ๕ วันต่อสัปดาห์ • สิทธิ์จับฉลากรางวัล 



๘ 
    

 
หมายเหตุ:  ๑. สำหรับผู้ที ่เข้าร่วมรายการสด “ธรรมจักร ON ZOOM” อย่างน้อย ๓๐ นาทีขึ ้นไป จะได้รับสิทธิ์ 
                    จับสลากรางวัล และทุนการศึกษา 
      ๒. ทุนการศึกษาสัปดาห์ที่ ๕ - ๖ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 ๓.๒  รางวัล “แกนนำเยาวชนธรรมจักร” ประจำภาคเรียน  
                 เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจวัตรออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับ

เกียรติบัตรออนไลน์ ดังนี้ 

 
 

รางวัล 
 

เกณฑ์การให้รางวัล 
 

สิ่งท่ีได้รับ 

 
แกนนำเยาวชนธรรมจักร ระดับดีเยี่ยม 

 

 
สวดธรรมจักร และนั่งสมาธ ิ

ต่อเนื่องอย่างน้อย  ๔๐ วันขึ้นไป 

 

เกียรติบัตรออนไลน์ 
แกนนำเยาวชนธรรมจักร ระดับดีเยี่ยม 

 
แกนนำเยาวชนธรรมจักร ระดับดีเด่น 

 
สวดธรรมจักร และนั่งสมาธ ิ

ต่อเนื่องอย่างน้อย  ๓๐ วันขึ้นไป 

 
เกียรติบัตรออนไลน์ 

แกนนำเยาวชนธรรมจักร ระดับดีเด่น 
 

 
แกนนำเยาวชนธรรมจักร ระดับดี 

 
สวดธรรมจักร และนั่งสมาธ ิ

ต่อเนื่องอย่างน้อย  ๒๐ วันขึ้นไป 

 
เกียรติบัตรออนไลน์ 

แกนนำเยาวชนธรรมจักร ระดับดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
    

๘. ปฏิทินโครงการสำหรับสถานศึกษา 

 

๙. ปฏิทินโครงการสำหรับ “แกนนำเยาวชนธรรมจักร” 

 

 

 

ที ่
 

ประเภทโรงเรียน 
 

วันเวลา 
 

๑ 
 

เปิดรับสมัครโครงการ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  ถึง  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

 

๒ 
 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ภาคเรียนที่ ๑   
วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง  
วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓ ประกาศผลโครงการ ผ่าน www.vstarproject.com  วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔ มอบโล่รางวัล ทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑   เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 

๕ 
 

เปิดรับสมัครโรงเรียนใหม่ โครงการฯภาคเรียนที่ ๒ 
วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง 
วันอาทิตย์ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

๖ 
 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ภาคเรียนที่ ๒   
วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง 
วันอาทิตยท์ี ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

๗ ประกาศผลโครงการ ผ่าน www.vstarproject.com  วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
๘ มอบรางวัลและทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

ที ่
 

ประเภทนักเรียนแกนนำ 
 

วันเวลา 
 

๑ 
 

เปิดรับสมัครโครงการ (ภาคเรียนที่ ๑) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

๒ 
 

ปฏิบัติกิจวัตร สวดธรรมจักร นั่งสมาธิ  
ผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM  

 

วันอาทิตย์ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง  
วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

 
๓ 

 
กิจกรรมประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา  
และสิทธิ์จับฉลากรางวัล 
ในรายการสด  “ธรรมจักร ON ZOOM ”  
เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
วันอาทิตยท์ี่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

วันอาทิตยท์ี่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

๔ 
ประกาศผลรางวัล “แกนนำเยาวชนธรรมจักร”  
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ผ่าน www.vstarproject.com  

 

วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ 



๑๐ 
    

๑๐. QR Code สมัครเข้าร่วมโครงการ บันทึกผลการทำกิจกรรม  
 

    ๑๐.๑ ประเภทโรงเรียน    
  

QR Code “สมัคร” QR Code “ส่งยอดสวด และรูปภาพ” 
 
 
 

 

ลิงกส์มัคร ลิงกส์่งยอดสวดและรูปภาพ 
bit.ly/โรงเรียนสวดรรมจักร www.vstarproject.com 

 
 ๑๐.๒ ประเภทแกนนำเยาวชนธรรมจักร (นักเรียนแกนนำ) 
 

QR Code “สมัคร” QR Code “ส่งยอดสวด เวลานั่งสมาธิ รูปภาพ” 

 
 
 

 

ลิงกส์มัคร ลิงกส์่งยอดสวดและรูปภาพ 
bit.ly/สมัครแกนนำเยาวชนธรรมจักร bit.ly/บันทึกสวดธรรมจักร 

ลิงก์เข้า Zoom สวดธรรมจักร ลิงก์เข้า Zoom นั่งสมาธ ิ
zoom072.com/ibs-zoom/30 zoom072.com/ibs-zoom/30 

 
      ๑๐.๓ สื่อสนับสนุนการสวดธรรมจักร 
 

QR Code VDO บทสวดธรรมจักร 
ใน YouTube 

QR Code ดาวน์โหลด PDF บทสวดธรรมจักร 
สำหรับปริ้นแจกนักเรียน 

 
 
 

 

 
 


