


พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาวในรายการ "คืนความสุขใหคนในชาติ"
ออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย

วันศุกรท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๑๕ น

เราคงจําไดเรามี ๓ สถาบันหลัก คือ “บาน – วัด – โรงเรียน” ท่ีเรียกยอ ๆ วา “บวร” เปนแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งสมัยกอนบานกับวัดโรงเรียนจะคูกันมาตลอด เปนแหลง
การเรียนรูของประชาชน วันนี้บางอยางก็เลือนหายไป นาเสียดาย ผมขอใหนําหลักการเดิมท่ีไดทรง
พระราชทานไวแลวคือ “บวร” มาเพ่ิมเติมบทบาทของ “วัดใหเปนพิพิธภัณฑ” ท่ีมีชีวิตดวยใหเด็ก ๆ ไดเรียนรู
ท้ังดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเรื่องประวัติศาสตรตาง ๆ ทุกท่ีมาทุกวัดทุกพ้ืนท่ีแตกตางกันท้ังสิ้น
ใหไดรับการสอนเรื่องมารยาท คุณธรรม วัฒนธรรม  ผมเห็นวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องสําคัญในการท่ีจะสราง
ภูมิคุมกันใหกับสังคม โดยเปนการลงทุนท่ีนอยท่ีสุด เริ่มไดเลยครับ ก็ขอใหใชคําวา “บวร” ชวยกันแพรคานิยม
คนไทย ๑๒ ประการดวยครับ อันนี้ก็ขอฝากไวทุกศาสนา

ในดานการศึกษานั้น คานิยม ๑๒ ประการของคนไทย อันนี้เปนสิ่งหนึ่งท่ีจะชวยสรางอนาคตของ
ชาติ ท่ีจําเปนตองเพ่ิมเติมจากของเดิม เพราะวาวันนี้โลกเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนแปลงเราก็ตองเพ่ิมเติม
ใหทันสมัย จริง ๆ แลว พ้ืนฐานก็มาจากของเดิม ผมเพ่ิมเติมมาบางเล็กนอยก็ตองใหเกียรติทานท่ีคิดมากอน
ครั้งแรก ครั้งนี้เปนครั้งท่ีสองท่ีเรามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ก็ขอใหนํามาใชท้ังหมด

วันนี้อยากให ท้ัง คสช. ท้ังรัฐบาล และทุกสวนราชการ ทุกหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน
ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง คงตองใชเวลาในการปลูกฝงเยาวชนยาวนาน ถาเราจะเริ่มมีประชาชนท่ีมีคุณภาพ
มีความเขมแข็งตองเริ่มตั้งแตวันนี้ อาจตองใชเวลานานพอสมควร วันนี้กระทรวงศึกษาธิการ ก็ไดพยายาม
ขับเคลื่อนในการสรางความตระหนักใหกับคนในชาติ ไดมีการจัดกิจกรรม “สัปดาหการสรางคานิยมหลัก
๑๒ ประการ” ในหวงวันท่ี ๒๒ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ โดยใหศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อําเภอ เขต ทุกจังหวัด รวม ๙๒๘ แหง กิจกรรม ใหขาราชการ บุคลการ นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป รวมกันสรางคานิยม ๑๒ ประการ ใหท่ัวถึง ท้ังนี้เพ่ือจะสรางสรรคประเทศไทยใหมีความ
เขมแข็งมีจิตสํานึกในความรักชาติ ความรัก ความสามัคคี และเพ่ือจะขยายไปสูคนรุนหลัง ๆ ถายทอดกันตอไป
ในอนาคตดวย ท้ังคนวันนี้ คนรุนหลังก็ตองใช ท้ังเด็กท้ังผูใหญ

วันนี้ไดมีการเตรียมการจัดตั้ง “คายเยาวชนคนรุนใหมใฝคานิยม” ในระดับอําเภอ ๓๕๔ อําเภอ และ
ระดับภูมิภาคอีก ๑๓ แหงท่ัวประเทศ ผมก็หวังใจเปนอยางยิ่งวา คานิยม ๑๒ ประการนี้ นาจะเปนแรงผลักดัน
ใหกับการปฏิรูปประเทศไทย การสรางอนาคตใหคนในชาติตอไป ใหกับลูกหลานของเรา เปนการสรางอนาคต
ใหกับลูกเรา หลานเราตอไป ซึ่งอาจจะตองชี้แจงความหมาย กับอธิบายในขอปฏิบัติใหเด็กเล็กเขาใจดวย
บางท่ีเขาทองอยางเดียว ไมรูวา ๑๒ อยางทําอะไร ความหมายวาอะไร พอแมชวยสอน ชวยทําความเขาใจดวย
ไมยากเลย

------------------------------------------------



๑๐ นโยบายการปฏิบัติงานป ๒๕๕๘ ของ มทภ.๓/ผอ.รมน.ภาค ๓

----------------------------------------------------------------------------------

๑. สนับสนุนภารกิจของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
๒. กําหนดใหการแกไขปญหายาเสพติด และปญหาปาไมเปนวาระเรงดวน
๓. นอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณธรรมตาม

พระราชดํารัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาปฏิบัติ
๔. สนับสนุนและขยายผลหมูบานเปาหมายในโครงการพระราชดําริ และโครงการพัฒนาเพื่อความม่ันคง

ในพื้นท่ีภาคเหนือ
๕. เสริมสรางคานิยมหลักสําหรับคนไทย ๑๒ ประการ อยางกวางขวางและเปนรูปธรรม
๖. เรงแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
๗. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการทองเท่ียวในพื้นท่ีภาคเหนือ
๘. ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ไมใหมีการลวงละเมิดโดยเด็ดขาด
๙. ดําเนินกิจกรรมท่ีเกิดประโยชนตอความสงบเรียบรอยของบานเมืองและการแกไขปญหาความม่ันคง
๑๐. เรงขับเคล่ือนแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีไมสอดคลองกับสถานการณและหวงเวลา

----------------------------------------------------------------------------------



อุดมการณการทํางาน
แมทัพภาคที่ ๓ มีนโยบายใหกําลังพลทุกนายมีอุดมการณ ในการทํางาน
โดยใหยึดถืออุดมการณในการทํางาน ๕ ประการ ดังน้ี

----------------------------------------------------------------------------------

๑. ยึดมั่น ในอุดมการณของ กองทัพบก “เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย และประชาชน”

๒. นอมนํา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักการดําเนินชีวิตในครอบครัวแลวขยายผลสูชุมชน

๓. ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมทหาร โดยเครงครัด

๔. อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

๕. เสริมสราง คุณธรรม และ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีของชาติและทองถ่ิน

----------------------------------------------------------------------------------



๑

โครงการแผนดินธรรม – แผนดินทอง ระยะสานตอโครงการ ป ๒๕๕๘
หวงที่ ๒ ( ก.พ. – ก.ย. ๒๕๕๘)

ชื่อโครงการ : โครงการแผนดินธรรม – แผนดินทอง ระยะสานตอโครงการ  ป ๒๕๕๘ หวงท่ี ๒
หลักการและเหตุผล : ตามท่ีกองทัพภาคท่ี ๓ ไดริเริ่มจัดทําโครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง ข้ึนเพ่ือกระตุน
จิตสํานึกสาธารณะของคนในสังคม ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ และ
เพ่ือเปนการสนับสนุนการดําเนินงานของ คสช. ตามยุทธศาสตร ๙ ขอและคานิยมหลัก ๑๒ ประการ สําหรับ
ประชาชนชาวไทยพึงปฏิบัติในสถานการณปจจุบันนี้ โดยกําหนดการดําเนินงานเปน ๓ ระยะ คือ ระยะเรงดวน
ตั้งแต ๑ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ระยะสานตอโครงการ ๑ ป ( คือตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ ) และ ระยะพัฒนาสูความยั่งยืน ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป นั้น กองทัพภาคท่ี ๓
ไดรับความรวมมือในการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง จากหนวยงานในพ้ืนท่ี
ตางๆทุกภาคสวนเปนอยางดี ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยตามเปาหมายท่ีกําหนด คนใน
สังคมเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันและประชาชนมีความสุขในการดําเนินชีวิตประจําวันมากข้ึน แตอยางไรก็
ตามยังจําเปนท่ีจะตองเรงขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดความตอเนื่องและใหสัมฤทธิ์ผลเปนรูปธรรม เพ่ือให
สามารถสนับสนุนการสรางสภาวะแวดลอมท่ีเก้ือกูลตอการพัฒนาประเทศ ตาม Road Map คณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ระยะท่ี ๒ ตอไป
วัตถุประสงค:

๑. เพ่ือใหทุกภาคสวนมีกิจกรรมรวมกันในการแกไขปญหาความเดือดรอนประชาชน
๒. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชน เกิดความเขมแข็ง
๓. เพ่ือสรางสภาวะแวดลอมใหเกิดความสงบสุข เก้ือกูลตอการดําเนินงานของรัฐบาล

เปาหมาย:
๑. คนในหมูบาน/ชุมชน สมัครสมานสามัคคีกัน พ่ึงพาตนเองไดในวิถีชีวิตประจําวัน
๒. พระ/ผูสอนศาสนา สามารถปฏิบัติศาสนกิจได และมีสวนรวมซึ่งกันและกันในชุมชน
๓. ครู/นักเรียน สามารถนําคานิยม ๑๒ ประการมาเปนแนวทางปฏิบัติใหเปนรูปธรรม

แนวทางปฏิบัติ:
นํ า กิจกรรมต างๆ จากโครงการแผนดินธรรม – แผนดินทอง ป ๒๕๕๘ (ระยะสานตอ

ไตรมาส ๑) มาดําเนินงานใหเกิดความตอเนื่องใหหวงท่ี ๒ เวลา ๘ เดือน ตั้งแต ก.พ. – ก.ย.๒๕๕๘ ซึ่ง มทภ.๓
เนนใหดําเนินกิจกิจกรรมท่ีสามารถมองเห็นเปนรูปธรรม โดยแบงกลุมงานออกเปน ๓ กลุมงาน จํานวน
๖ โครงการ ( ๑๑ วัตถุประสงค ๔๘ กิจกรรม ) ดังนี้



๒

๑. กลุมงานกิจกรรมบาน มี ๒ โครงการ
๑.๑ โครงการประกวดบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑.๑ วัตถุประสงค ท่ี ๑ การสรางภูมิคุมกันในครอบครัว มี ๔ กิจกรรม
๑.๑.๑.๑ การจัดทําบัญชีครัวเรือน
๑.๑.๑.๒ การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได ( บานนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง )
๑.๑.๑.๓ การทําปุยหมักอินทรียภายในบาน
๑.๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตวไวบริโภคในครัวเรือนและเผื่อขาย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
(๑) มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางนอยรอยละ๖๐
(๒) มีการปลูกพืชผักสวนครัว อยางนอยรอยละ๘๐
(๓) มีการเลี้ยงสัตวไวบริโภคในครัวเรือน อยางนอยรอยละ๕๐
(๔) รายจายประจําเดือนในครัวเรือนลดลง อยางนอยรอยละ ๕๐
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
(๑) ครัวเรือนมีการบันทึกขอมูลบัญชีรายรับรายจายเพ่ือสรางวินัยในการใชเงิน

และมีการออมสิน
(๒) ครัวเรือนสามารถผลิตอาหารไดดวยตนเอง เพ่ือลดรายจายในครัวเรือน

และพอกินตลอด
(๓) ครัวเรือนมีการทําเกษตรอินทรีย และมีการแกไขปญหาสารเคมีตกคางในอาหาร
(๔) ครัวเรือนมีรายไดพอเพียงสําหรับการดํารงชีวิตตลอดป

๑.๑.๒ วัตถุประสงค ท่ี ๒ การสรางครอบครัวอบอุน มีจํานวน ๒ กิจกรรม
๑.๑.๒.๑ การจัดทําบัญชีสุขภาพครัวเรือน
๑.๑.๒.๒ การทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว และชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
(๑) มีการจัดทําบัญชีสุขภาพครัวเรือน อยางนอยรอยละ๖๐
(๒) มีการทํากิจกรรมรวมกัน ( พอ แม ลูก เด็ก คนชรา ผูพิการ ผูดอยโอกาส ) เชน

การสอนการบาน การออกกําลังกาย การนันทนาการ การสงเคราะห ฯลฯ
อยางนอยรอยละ ๕๐

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
(๑) สถาบันครอบครัวอบอุนมีภูมิตานทานความไมดีท้ังหลาย
(๒) สถาบันครอบครัวมีความผูกพันรักใครกันและกัน
(๓) คนครอบครัวมีสุขภาพอนามัยดี รางกายแข็งแรง



๓

๑.๒ โครงการประกวดหมูบานเขมแข็ง
๑.๒.๑ วัตถุประสงค ท่ี ๑ การสรางชุมชนเขมแข็ง มี ๘ กิจกรรม

๑.๒.๑.๑ การจัดตั้งและดําเนินงานคณะกรรมการหมูบาน
๑.๒.๑.๒ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนในชุมชน
๑.๒.๑.๓ การจัดตั้งและดําเนินงานกองทุนชุมชน
๑.๒.๑.๔ การจัดระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ( ปาไม , ขยะ )
๑.๒.๑.๕ การจัดตั้งและดําเนินงานกลุมอาชีพและการตลาด
๑.๒.๑.๖ การจัดตั้งและดําเนินงานศูนยการเรยีนรูชุมชน ( โครงการพลังปญญา )

และมีการดําเนินงานสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑.๒.๗ การจัดทําโครงการสาธารณะประโยชนสวนรวม เชน การปลูกพืชสวนครัวหรือไมผล

ในท่ีสาธารณะ ( ซอยนี้มีรักปลูกผักแบงปน ) , การสรางฝาย ขุดลอกคูคลอง
สรางอาคารสาธารณะ และอ่ืนๆ

๑.๒.๑.๘ การจัดการแขงขันกีฬาสามัคคีในชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
(๑) มีคณะกรรมการหมูบาน จํานวนครบตามท่ี มท.กําหนด
(๒) มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น ( การมีสวนรวม )
(๓) จัดตั้งกองทุนชุมชนและมีการดําเนินงาน
(๔) จัดระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ( ปาไม ขยะ )
(๕) การจัดตั้งกลุมอาชีพและการตลาดและมีการดําเนินงาน
(๖) จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน ( โครงการพลังปญญา ) และมีการดําเนินงาน

สงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๗) จัดทําโครงการสาธารณะประโยชนสวนรวม เดือนละ ๑ ครั้ง
(๘) จัดการแขงขันกีฬาสามัคคีในชุมชน เดือนละ ๑ ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
(๑) คนในชุมชนพ่ึงพาตนเองได ใชชีวิตประจําวันอยางมีความสุข
(๒) คนในชุมชนมีความปรองดองสมานฉันทสมัครสมานสามัคคีกัน

๑.๒.๒ วัตถุประสงค ท่ี ๒ การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มี ๓ กิจกรรม
๑.๒.๒.๑ การจัดตั้งและดําเนินงานสมาชิกอาสารักษาความปลอดภัยหมูบาน
๑.๒.๒.๒ การปฏิบัติงานดานจราจรในหมูบาน
๑.๒.๒.๓ การเวรยามตรวจตราความปลอดภัยในหมูบาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
(๑) มีสมาชิกอาสารักษาความปลอดภัยหมูบาน
(๒) มีการปฏิบัติงานดานจราจรในหมูบาน



๔

(๓) มีการเวรยามตรวจตราความปลอดภัยในหมูบาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
(๑) ชุมชนปลอดภัยไมมีสิ่งเสพติดและอบายมุข
(๒) ชุมชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
(๓) ชุมชนปลอดภัยจากอาชญากรรม

๒. กลุมงานกิจกรรมวัด ( กลุมเปาหมายเปนวัดขนาดเล็กในอําเภอ ) มี ๑ โครงการ
๒.๑ โครงการประกวดวัดเพื่อสงเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาวัด

๒.๑.๑ วัตถุประสงค ท่ี ๑ การสรางวัดเปนแหลงพิพิธภัณฑชีวิต มี ๕ กิจกรรม
๒.๑.๑.๑ การจัดทําประวัติของศาสนาพุทธ
๒.๑.๑.๒ การจัดทําปายธรรมะ คําสอน คติสอนใจ ตางๆ
๒.๑.๑.๓ การพัฒนาปรับปรุงสิ่งปลูกสรางในวัด ใหอยูในสภาพท่ีใชการได และสวยงาม
๒.๑.๑.๔ การดําเนินงานศูนยวัฒนธรรมชุมชน อยางนอย ๑ ศูนย
๒.๑.๑.๕ การจัดกลุมสมาชิก ลด ละ เลิก อบายมุขตามโครงการหมูบานรักษาศีล ๕

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
(๑) มีการจัดทําประวัติของศาสนาพุทธ
(๒) มีการจัดทําปายธรรมะ คําสอน คติสอนใจ ตางๆ
(๓) มีการตกแตงสภาพแวดลอมใหสะอาดเปนระเบียบ สวยงาม
(๔) มีการดําเนินงานศูนยวัฒนธรรมชุมชน อยางนอย ๑ ศูนย
(๕) มีการจัดกลุมสมาชิก ลด ละ เลิก อบายมุขตามโครงการหมูบานศีล ๕
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
(๑) วัดเปนแหลงพิพิธภัณฑชีวิต ศีลธรรม จริยธรรม มีความสะอาด ภูมิทัศนสวยงาม

สงบรมรื่นนาอยู ทําใหอยากไปสักการบูชา
(๒) วัดเปนสถานท่ีชวยพัฒนาจิตใจและสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชน
(๓) ชุมชนมีกติกาและมาตรการทางสังคมในการงดเหลาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในงาน

ประเพณีท่ีสําคัญ รวมท้ัง ลด ละ เลิก อบายมุข ยาเสพติด และการทะเลาะวิวาท
๒.๑.๒ วัตถุประสงค ท่ี ๒ การสงเสริมใหพระ เณร ปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน มี ๓ กิจกรรม

๒.๑.๒.๑ การทําบญุตักบาตร ทุกวันหยุดและวันสําคัญๆ
๒.๑.๒.๒ การจัดทําโครงการธรรมสัญจรในชุมชนและโรงเรียน
๒.๑.๒.๓ การประชุมรวมบาน วัด โรงเรียน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
(๑) มีการทําบุญตักบาตร ทุกวันหยุดและวันสําคัญๆ
(๒) มีโครงการธรรมสัญจรในชุมชนและโรงเรียน
(๓) มีการประชุมรวมบาน วัด โรงเรียน



๕

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
(๑) พระเณรและชุมชนมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ปฏิบัติธรร และฟงธรรม

อยางสมํ่าเสมอ
(๒) ชุมชนและทองถ่ินมีกิจกรรมการสงเสริมเชิดชูคนดีวิถีพุทธ

๓. กลุมงานกิจกรรมโรงเรียน ( กลุมเปาหมายโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอ ) มี ๓ โครงการ
๓.๑ โครงการประกวดโรงเรียนสืบสานพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓.๑.๑ วัตถุประสงค ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน มี ๕ กิจกรรม
๓.๑.๑.๑ การจัดทําโครงการอาหารกลางวัน
๓.๑.๑.๒ การจัดทําโครงการน้ําดื่มสะอาด
๓.๑.๑.๓ การจัดทําหองสุขาสะอาด
๓.๑.๑.๔ การจัดทําหองปฐมพยาบาล
๓.๑.๑.๕ การจัดทําสิ่งอุปกรณในการรักษาความปลอดภัยและจราจร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
(๑) มีการจัดทําโครงการอาหารกลางวัน
(๒) มีการจัดทําโครงการน้ําดื่มสะอาด
(๓) มีหองสขุาสะอาดและเพียงพอจํานวนนักเรียน
(๔) มีหองปฐมพยาบาล
(๕) มีสิ่งอุปกรณในการรักษาความปลอดภัยและจราจร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(๑) ครูและนักเรียนมีคุณภาพชีวิตสุขอนามัยท่ีดี
(๒) ครูและนักเรียนมีความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน

๓.๑.๒ วัตถุประสงค ท่ี ๒ การจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศน มี ๔ กิจกรรม
๓.๑.๒.๑ การสรางหองเรียนและระบบสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย
๓.๑.๒.๒ การปรับแตงภูมิทัศนในโรงเรียนเสนทางและสวนหยอม
๓.๑.๒.๓ การติดปายคําแนะนํา คําขวัญ และสื่อความรูดานตางๆ
๓.๑.๒.๔ การจัดระเบียบ ทําความสะอาด ตกแตง อาคารสถานท่ี และปรับปรุงสภาพแวดลอม

อยางเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
(๑) ครูและนักเรียนมีสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอสําหรับการจัดการเรียน

การสอน
(๒) มีการจัดระเบียบ ทําความสะอาด ตกแตง อาคารสถานท่ี
(๓) มีการปรับแตงภูมิทัศนเสนทางและสวนหยอม
(๔) มีการติดปายคําแนะนํา คําขวัญ และสื่อความรูดานตางๆ



๖

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
(๑) โรงเรียน มีความสะอาด ภูมิทัศนสวยงาม สงบรมรื่นนาอยู ทําใหนาอยู อยากเขา

ไปพักศึกษาหาความรู
(๒) ครูและนักเรียนแสดงออกความเปนอยูอยางครอบครัวเดียวกัน

๓.๑.๓ วัตถุประสงค ท่ี ๓ การจัดการศึกษา  มี ๖ กิจกรรม
๓.๑.๓.๑ การจัดทําศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เชน การทําปุย หมักอินทรีย

การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไกไข และสหกรณออมทรัพย ฯ
๓.๑.๓.๒ การจัดทําหองสมุดและโครงการสืบคนเรียนรูประวัติศาสตร และชุมชนทองถ่ิน
๓.๑.๓.๓ การจัดโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓.๑.๓.๔ การกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีเพ่ือสรางสํานึกวนิัย
๓.๑.๓.๕ การจัดกิจกรรมอนุรักษมรดกไทยถวายสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

( กิจกรรมวัฒนธรรมไทย, ประเพณีไทย, มารยาทไทย, ดนตรีไทย )
๓.๑.๓.๖ การจัดกิจกรรมจิตอาสารวมกลุมลงพ้ืนท่ีชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของสังคม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
(๑) มีกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเห็นเปนรูปธรรม
(๒) มีหองสมุดและขอมูลประวัติศาสตรและชุมชนทองถ่ิน
(๓) มีการจัดกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๔) มีการสรางสํานึกวินัยในกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี
(๕) กิจกรรมวันอนุรักษมรดกไทยถวายสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

( กิจกรรมวัฒนธรรมไทย, ประเพณีไทย, มารยาทไทย,  ดนตรีไทย )
(๖) มีกิจกรรมจิตอาสารวมกลุมลงพ้ืนท่ีชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของสังคม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
(๑) ครูและนักเรียน สามารถนําคานิยม ๑๒ ประการ ไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
(๒) เด็กและเยาวชนในโรงเรียน รูหนาท่ี มีวินัย เคารพกฎหมายหวงแหนถ่ินกําเนิด

และสํานึกรักชาติบานเกิด
๓.๒ โครงการประกวดรองเพลงนักเรียน ๒ ระดับ (ประถมและมัธยม)

๓.๒.๑ วัตถุประสงค ท่ี ๑ การประกวดรองเพลงความฝนอันสูงสุด, เพลงเดินตามรอยเทาพอ และ
เพลงคานิยม ๑๒ ประการ รวม ๓ เพลง   มี ๔ กิจกรรม

๓.๒.๑.๑ การฝกฝนรองเพลงเด็กนักเรียนเพ่ือสรางจิตสํานึกความรักชาติ
๓.๒.๑.๒ การสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการประกวดรองเพลง
๓.๒.๑.๓ การเชิญหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชน ใหการสนับสนุนกิจกรรมท่ีดี
๓.๒.๑.๔ การประชาสัมพันธอยางกวางขวางเพ่ือสรางกระแสความรักชาติ



๗

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
(๑) เด็กนักเรียนมีการฝกรองเพลง
(๒) บุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการประกวด
(๓) มีหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชน ใหการสนับสนุนการประกวด
(๔) มีการประชาสัมพันธอยางกวางขวาง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
(๑) เด็กนักเรียนท้ังระดับประถม และมัธยมและประชาชนท่ัวไป รูจักเพลงและเขาใจ

ความหมายของเพลงพระราชนิพนธ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

(๒) เด็กนักเรียนท้ังระดับประถม มัธยมและประชาชนท่ัวไปมีสํานึกในในความเปนไทย
โดยยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๒ ประการ

๓.๓ โครงการประกวดสวดมนตนักเรียนระดับประถม
๓.๓.๑ วัตถุประสงค ท่ี ๑ การประกวดสวดมนตสรภัญญะ  มี ๔ กิจกรรม

๓.๓.๓.๑ การฝกฝนการสวดมนตของนักเรียน เพ่ือสรางรากฐานคุณธรรมของชีวิต
๓.๓.๓.๒ การสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการประกวด
๓.๓.๓.๔ การเชิญหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชน ใหการสนับสนุน
๓.๓.๓.๕ การประชาสัมพันธอยางกวางขวาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
(๑) เด็กนักเรียนระดับประถมมีการฝกสวดมนตสรภัญญะ
(๒) บุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการประกวด
(๓) มีหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชน ใหการสนับสนุนการประกวด
(๔) มีการประชาสัมพันธอยางกวางขวาง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
(๑) เด็กเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา มีโอกาสรวมกันซักซอมการสวดมนตรวมกัน
(๒) เด็กเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรูสึกยึดม่ัน และปฏิบัติตนตาม

หลักของศาสนา เขารวมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ เปนแบบอยางท่ีดี
ของศาสนิกชน



๘

กกล.รส.ประจําพื้นท่ี จัด ชป.มวลชนจํานวน ๑๙๖ ชป. ลงปฏิบัติงานทุกอําเภอ ใหทําหนาท่ีประสานงาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของเขาไปดําเนินงานและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง ในทุก
หมูบาน โดยใหหนวยสามารถคิดกิจกรรมเพ่ิมเติมไดอีกตามความคิดริเริ่มของหนวย และใหมีการติดตาม
รายงาน ประเมินผลอยางตอเนื่อง

๑. การรายงานประจําวัน ทางเอกสาร และ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Pkrar๓@gmail.com)
๒. การรายงานประจําสัปดาห จัดทําเปนเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
๓. การรายงานประจําเดือน จัดทําเปนมัลติมีเดีย

การสนับสนุน:
๑. ใชงบประมาณประจําปตามสายงาน
๒. ใชงบประมาณบูรณาการจากหนวยงานรวมในพ้ืนท่ี
๓. แสวงประประโยชนจากกลุมจิตอาสา

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



๙

กิจกรรมบาน
โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง กองทัพภาคท่ี ๓

ดร.สิรินทร  สิมารักษ1

กิจกรรมการประกวดบานในโครงการแผนธรรมแผนดินทองประกอบไปดวย ๒ โครงการ ไดแก
๑. โครงการประกวดบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. โครงการประกวดหมูบานเขมแข็ง

๑. โครงการประกวดบานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือ
๑. สรางภูมิคุมกันในครอบครัว
๒. สรางความอบอุนใหแกสมาชิกในครอบครัว

เกณฑการใหคะแนนการประกวดบานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครอบรัว (ครอบครัวท่ีมีการ
จดบันทึกบัญชีครัวเรือนอยางสมํ่าเสมอ มีการนําบุตรหลานเขามามีสวนรวมในการรับรูขอมูล มีการพูดคุยหารือ
ถึงปญหารวมกัน มีการวิเคราะหวิธีการแกไขปญหารวมกัน รวมถึงมีการสรางนวัตกรรมท่ีเปนผลมาจากการ
แกไขปญหารวมกันอยางเปนรูปธรรม อาทิเชน มีการปลูกสวนครัวเพ่ือลดรายจายในครัวเรือน เปนตน) โดยมี
คะแนน ๑๐๐ คะแนน มีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงรูปแบบการประเมินบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน คะแนน อุปกรณวิธีการ หมายเหตุ

เกณฑประเมินบาน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๐๐

๑. ความพอประมาณ
- การจัดทําบัญชี

ครัวเรือน
- ความตอเนื่องในการทํา

บัญชีครัวเรือน
- การวิเคราะหปญหา

จากการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน

๓๐ คะแนนดูจากหลักฐาน
การบันทึกการทําบัญชี
ครัวเรือน
- มีการจัดบันทึกการทํา

บัญชีครัวเรือนอยาง
ถูกตอง = ๑๐
คะแนน

- มีการจดบันทึกทุกวัน

1 อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก, เอกสารประกอบการ
บรรยายาย วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ คายนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก



๑๐

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน คะแนน อุปกรณวิธีการ หมายเหตุ
= ๑๐, วันเวนวัน =
๗, สัปดาหละครั้ง =
๕, นานนานทีไม
ตอเนื่อง = ๓

- มีการวิเคราะหปญหา
จากการทําบัญชี
ครัวเรือน = ๑๐

๒. ความมีเหตุผล
- เกิดกิจกรรมในการลด

รายจายและเพ่ิมรายได
ท่ีเปนผลมาจากการ
วิเคราะหบัญชี
ครัวเรือนอยางเปน
รูปธรรม

- มีการนําเอาทรัพยากร
ท่ีมีอยูในชุมชนมาใชให
เกิดกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตและการประกอบ
อาชีพ

๓๐ - ดูจากการเกิดกิจกรรม
ท่ีเปนรูปธรรม = ๑๐

- ดูวากิจกรรมนั้นมีการ
นําเอาทรัพยากรท่ีมี
อยูในพ้ืนท่ีมาใช
ประโยชน = ๑๐

- ดูจากการความคิด
สรางสรรคในการคิด
กิจกรรม = ๑๐

การพิจารณา
เกณฑนี้เปน
การพิจารณา
เชิงคุณภาพ
ขอมูลท่ีไดมา
จากการ
สัมภาษณ
และสังเกต
จากหลักฐาน
เชิงประจักษ

๓. การมีภูมิคุมกัน
- การนําเอาเยาวชนเขา

มามีสวนรวมในการจด
บันทึกบัญชีครัวเรือน
และรวมกัน

- วิเคราะหปญหารวมกัน
กับคนในครอบครัวเพ่ือ
ปองกันปญหาทีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต

- การเก็บออมเงินเพ่ือ
อนาคตในครัวเรือน

๒๐ - มีการนําลูกหลานมา
ชวยจดบันทึกบัญชี
ครัวเรือน = ๕

- มีการวิเคราะหปญหา
และวางแนวทางใน
การปองกันปญหาท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคต
รวมกัน = ๕

- มีการออมเงิน = ๑๐

การพิจารณา
เกณฑนี้เปน
การพิจารณา
เชิงคุณภาพ
ขอมูลท่ีไดมา
จากการ
สัมภาษณ
และสังเกต
จากหลักฐาน
เชิงประจักษ



๑๑

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน คะแนน อุปกรณวิธีการ หมายเหตุ
๔. การมีความรูและคุณธรรม

- เกิดกิจกรรมการ
เผยแพรและ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณของ
ครอบครัวตนเองกับคน
ในชุมชน

- คนในครอบครัว
ประพฤติตนตั้งอยูใน
กฎหมายบานเมือง มี
คุณธรรม ไมเบียดเบียน
ผูอ่ืน

๒๐ - มีการจัดใหเกิด
กิจกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณรวมกับ
คนในชุมชน = ๑๐

- มีกิจกรรมท่ีเกิดจาก
คนในครอบครัวมี
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ
แกคนอ่ืนในชุมชน =
๕

- ไมมีคดีความจากคน
ในครอบครัว ทําราย
ผูอ่ืนเกิดข้ึนในชุมชน
= ๕, มี = ๐

การพิจารณา
เกณฑนี้เปน
การพิจารณา
เชิงคุณภาพ
ขอมูลท่ีไดมา
จากการ
สัมภาษณ
และสังเกต
จากหลักฐาน
เชิงประจักษ

รวม ๑๐๐

๒. โครงการประกวดหมูบานเขมแข็ง
วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือ
๑. สรางชุมชนเขมแข็ง
๒. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เกณฑการใหคะแนนการประกวดชุมชนเขมแข็ง ระดับหมูบาน (หมูบานมีการจัดระเบียบการปกครอง
โดยมีคณะกรรมการหมูบาน มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ มีการจัดตั้ง
กลุมองคกรตางๆ ข้ึนตามความตองการของชุมชน มีการจัดตั้งกองทุนชุมชน มีการจัดระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม มีการจัดตั้งอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในหมูบาน และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความ
เขมแข็งของชุมชนตาง เชน การแขงขันกีฬาในชุมชน เปนตน) โดยมีคะแนน ๑๐๐ คะแนน มีรายละเอียดดังนี้



๑๒

ตารางแสดงรูปแบบการประเมินหมูบานเขมแข็ง
ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน คะแนน อุปกรณวิธีการ หมายเหตุ

เกณฑท่ี ๑ สุขภาพ
ชุมชน

๒๕

๑. กิจกรรมท่ีเสริมสรางใหคน
ในหมูบาน/ชุมชน มีการ
ดูแลสุขภาพดวยตนเอง
อยางตอเนื่องและเปน
รูปธรรม

๕ มีกิจกรรม >๒ ครั้งตอป
= ๕, มีกิจกรรม ๑ ครั้ง/
ป = ๒.๕

๒. กิจกรรมพัฒนาทําความ
สะอาดหมูบาน/ชุมชน
สาธารณะประโยชนรวมกัน

๕ มีกิจกรรม >๒ ครั้งตอป
= ๕, มีกิจกรรม ๑ ครั้ง/
ป = ๒.๕

การพิจารณา
เกณฑนี้เปน
การพิจารณา
เชิงคุณภาพ
ขอมูลท่ีไดมา
จากการ
สัมภาษณ
และสังเกต
จากหลักฐาน
เชิงประจักษ

๓. ถนนเสนทางหลักและทาง
รองในหมูบาน/ชุมชนมี
ความสะอาดเรียบรอยอยู
เสมอ

๕ มีกิจกรรม >๒ ครั้งตอป
= ๕, มีกิจกรรม ๑ ครั้ง/
ป = ๒.๕

การพิจารณา
เกณฑนี้เปน
การพิจารณา
เชิงคุณภาพ
ขอมูลท่ีไดมา
จากการ
สัมภาษณ
และสังเกต
จากหลักฐาน
เชิงประจักษ

๔. กิจกรรมการกําจัดขยะมูล
ฝอยอยางถูกตองและ
เหมาะสม

๕ มีการคัดแยกขยะทุก
ครัวเรือน = ๕, >๕๐%
= ๓, <๕๐% = ๑, ไม
เลย = ๐



๑๓

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน คะแนน อุปกรณวิธีการ หมายเหตุ

๕. กิจกรรมท่ีสงเสริมการใช
ประโยชนจากขยะ (เชน
การนําขยะมาทําเปนปุย
หมัก หรือน้ําหมักชีวภาพ
เปนตน)

๕ มีกิจกรรม >๒ ครั้งตอป
= ๕, มีกิจกรรม ๑ ครั้ง/
ป = ๒.๕

การพิจารณา
เกณฑนี้เปน
การพิจารณา
เชิงคุณภาพ
ขอมูลท่ีไดมา
จากการ
สัมภาษณ
และสังเกต
จากหลักฐาน
เชิงประจักษ

เกณฑท่ี ๒ ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

๒๕

๑. กิจกรรมท่ีเสริมสรางความ
รักความสามัคคีของ
ประชาชนทุกวัยในหมูบาน/
ชุมชน และตอเนื่อง

๑๐ มีกิจกรรม >๒ ครั้งตอป
= ๕, มีกิจกรรม ๑ ครั้ง/
ป = ๒.๕

การพิจารณา
เกณฑนี้เปน
การพิจารณา
เชิงคุณภาพ
ขอมูลท่ีไดมา
จากการ
สัมภาษณ
และสังเกต
จากหลักฐาน
เชิงประจักษ

๒. กิจกรรมท่ีสรางความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยสิน
และการดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรม

๕ มีกิจกรรม >๒ ครั้งตอป
= ๕, มีกิจกรรม ๑ ครั้ง/
ป = ๒.๕

การพิจารณา
เกณฑนี้เปน
การพิจารณา
เชิงคุณภาพ
ขอมูลท่ีไดมา
จากการ
สัมภาษณ
และสังเกต



๑๔

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน คะแนน อุปกรณวิธีการ หมายเหตุ
จากหลักฐาน
เชิงประจักษ
เชน มีการจัด
เวรยามตรวจ
ตราความ
ปลอดภัยใน
หมูบาน มี
อาสาสมัคร
รักษาความ
ปลอดภัยใน
หมูบาน เปน
ตน

๓. ถนนหนทางมีความ
ปลอดภัย (เชน มีไฟสอง
สวางท่ีเพียงพอ หรือปาย
สัญลักษณเตือนเปนตน)

๕ มีกิจกรรมหรือนวัตกรรม
ท่ีบอกถึงการปองกัน
ความปลอดภัยบนถนน มี
ตลอดทุกเสนทาง = ๕, >
๕๐% = ๓, <๕๐% = ๑,
ไมเลย = ๐

การพิจารณา
เกณฑนี้เปน
การพิจารณา
เชิงคุณภาพ
ขอมูลท่ีไดมา
จากการ
สัมภาษณ
และสังเกต
จากหลักฐาน
เชิงประจักษ
เชน มีการ
ปฏิบัติงาน
ดานจราจรใน
หมูบาน มีการ
จัดกิจกรรม
เพ่ือลด
อุบัติเหตุใน
ชุมชน

๔. เกิดกิจกรรมท่ีสงเสริมให
เยาวชนหางไกลยากเสพติด

๕ มีกิจกรรม >๒ ครั้งตอป
= ๕, มีกิจกรรม ๑ ครั้ง/

การพิจารณา
เกณฑนี้เปน



๑๕

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน คะแนน อุปกรณวิธีการ หมายเหตุ
แบบมีสวนรวม ป = ๒.๕ การพิจารณา

เชิงคุณภาพ
ขอมูลท่ีไดมา
จากการ
สัมภาษณ
และสังเกต
จากหลักฐาน
เชิงประจักษ
เชน มีการจัด
แขงขันกีฬา
ตานภัยยาเสพ
ติด เปนตน

เกณฑท่ี ๓ การ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ชุมชน

๕๐

๑. การคัดเลือกตนไมประจํา
หมูบานเพ่ือเปนสัญญา
ลักษณของหมูบาน/ชุมชน

๑๐ การพิจารณา
เกณฑนี้เปน
การพิจารณา
เชิงคุณภาพ
ขอมูลท่ีไดมา
จากการ
สัมภาษณ
และสังเกต
จากหลักฐาน
เชิงประจักษ

๒. การปลูกตนไมเพ่ือให
หมูบาน/ชุมชนรมรื่นนาอยู

๒๐ มีกิจกรรมการปลูกตนไม
๑ ครั้ง/ป = ๑๐, มี
กิจกรรมปลูกตนไม >๒
ครั้งตอป = ๒๐

๓. การเพาะตนกลาไมท่ีใชปลูก
ภายในหมูบาน/ชุมชน

๒๐

รวม ๑๐๐



๑๖

โครงการแผนดินธรรมแผนดนิทอง: กิจกรรมวัด
“วัดเปนพิพิธภัณฑชีวิต”

๑. หลักการและเหตุผล
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันวัดนับเปนศูนยรวมจิตใจของคนในทองถ่ิน เด็กและเยาวชนไดเรียนรูเก่ียวกับ

ศีลธรรม และจริยธรรมผานแบบอยางท่ีดีเปนแบบแผนปฏิบัติกันมายาวนานจากรุนสูรุน หากแตปจจุบันคานิยม
การเขาวัดเริ่มเสื่อมถอย และลดนอยลง ผูคนหันไปเดินหางสรรพสินคา เขาโรงภาพยนตร ดูละคร และอ่ืน ๆ
มากกวาการเขาวัดปฏิบัติธรรม อาจเนื่องมาจากในวัดไมมีกิจกรรมท่ีนาสนใจ พระภิกษุสงฆมีจํานวนนอย
ไมเพียงพอตอการเผยแผศาสนา เพ่ือมิใหคานิยมท่ีดีเลือนหายทางโครงการแผนดินธรรมแผนดินทองจึงคิด
เพ่ิมเติมบทบาทของวัดใหเปนพิพิธภัณฑชีวิต โดยรวบรวมภูมิปญญา ประเพณี และประวัติศาสตรของทองถ่ิน
จากนั้นนํามาจัดแสดงใหเห็นชัดเจนภายในบริเวณวัด เด็กและเยาวชนไดเรียนรู เห็นแบบอยางท่ีดีเปนรูปธรรม
ชัดเจน และเขาใจถึงการมีมารยาท มีคุณธรรม และชวยทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน
อันจะทําใหเด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันตออบายมุขท้ังปวง ซึ่งบุคคลท่ีจะขับเคลื่อนกิจกรรมนี้คือบุคคลในชุมชน
ท่ีอยากสรางสังคมท่ีดีใหกับตนเองและลูกหลานในอนาคต ดังคํากลาวท่ีวา “ตัวอยางท่ีดี มีคากวาคําสอน”

๒. วัตถุประสงค
๒.๑. เพ่ือรวบรวมภูมิปญญา ประเพณี และประวัติศาสตรของทองถ่ิน
๒.๒. เพ่ือจัดแสดงภูมิปญญา ประเพณี และประวัติศาสตรของทองถ่ิน
๒.๓. เพ่ือสรางแรงจูงใจใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ และสืบทอดภูมิปญญา ประเพณี และ

ประวัติศาสตรของทองถ่ิน
๒.๔ เพ่ือใหเกิดแบบอยางท่ีดีอยางเปนรปูธรรมแกคนในทองถ่ิน
๒.๕ เพ่ือเด็กและเยาวชนไดเรียนรูและเขาใจถึงการมีมารยาท มีคุณธรรม และชวยทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน

๓. วิธีการดําเนินงาน
๓.๑ ประชุมสรางความเขาใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิต
๓.๒ ผูนําหมูบานและคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี และ

ประวัติศาสตรท่ีเปนเอกลักษณเดน ๆ ของแตละทองถ่ิน
๓.๓ นําเสนอรูปแบบภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี และประวัติศาสตรของแตละทองถ่ิน



๑๗

๓.๔ เลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม (ภายในบริเวณวัด) ในการจัดพิพิธภัณฑชีวิต
๓.๕ ดําเนินการจัดทําพิพิธภัณฑชีวิตของแตละหมูบานตามท่ีไดคัดเลือกไว
๓.๖ ผูนําหมูบานและคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมฯ ทําการประเมินผล กอนและหลัง
๓.๗ ทหารและขาราชการพลเรือน ดําเนินการติดตามผลกิจกรรมฯ แตละหมูบานเปาหมาย / แตละ

โรงเรียน
๓.๘ จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือตัดสินวัดตนแบบกิจกรรมพิพิธภัณฑชีวิต จากตัวเลมโครงการ

๔. งบประมาณการดําเนินงาน
๔.๑ ใชงบประมาณประจําปตามสายงาน
๔.๒ ใชงบประมาณบูรณาการจากหนวยงานรวมในพ้ืนท่ี
๔.๓ แสวงประประโยชนจากกลุมจิตอาสา

๕. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๕.๑. ประชาชนชาวไทยจะเกิดจิตสํานึก เห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี และ

ประวัติศาสตรท่ีเปนเอกลักษณเดน ๆ ของแตละหมูบาน และทุกคนมีหนาท่ีท่ีจะตองรวมมือรวมใจกันพิทักษ
รักษาใหมีความม่ันคงสถิตสถาพรตลอดกาลนาน

๕.๒. เด็กและเยาวชนไดเรียนรูและเขาใจถึงการมีมารยาท มีคุณธรรม และชวยทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินจากตนแบบของคนในทองถ่ินในระหวางการจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต

๕.๓. เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหวางคนไทยในชาติ เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความเสียสละ และ
มีกําลังใจในการบําเพ็ญตามหลักธรรมของทุกศาสนา เพ่ือประเทศชาติ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย เปนศูนย
รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

๕.๔. กอเกิดความเขาใจในการอยูรวมสังคมกันของทุกกลุมชน ทุกศาสนา ทุกองคกรในปริมณฑลท่ีการ
ดําเนินงานไปถึง

๕.๕. กอใหเกิดความสงบรมเย็น ในบรรยากาศของชุมชน แลวจะเชื่อมโยงใหเกิดความสงบทางจิตใจ
ของคนในชุมชนนั้นๆ ท่ีไดสวดมนตเปนประจํา กระแสพลังบุญนั้นจะสงผลใหเกิดความรักสามัคคี สมานฉันท
การอยูรวมสังคมของหมูชนจึงเกิดสันติสุขอยางแทจริง ซึ่งเปนยอดปรารถนาของอารยะชน



๑๘

๖. กิจกรรมสูการปฏิบัติ
ข้ันท่ี ๑ เริ่มดําเนินการกิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิต

วิธีดําเนินการ ผูปฏิบัติ/กลุมเปาหมาย สถานท่ี ผูรับผิดชอบ วัสดุอุปกรณ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑.๑ ประชุมสรางความเขาใจในการขับเคลื่อน
กิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิต
- ทหารรวมประชุมกับผูนําหมูบานและ
คณะกรรมการหมูบานในแตละหมูบานเพ่ือชี้แจง
ทําความเขาใจเก่ียวกับโครงการกิจกรรมวัดเปน
พิพิธภัณฑชีวิต
- สํารวจขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินและ
ประวัติศาสตรของแตละหมูบาน (โดยทหาร
ประสานงานกับกรรมการหมูบาน)

-เจาอาวาสและพระสงฆ
ในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-วัดตางๆ ในเขต
ภาคเหนือ ๑๗
จังหวัด

-เจาอาวาสและ
พระสงฆในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-สมุดบันทึกกิจกรรม
ของแตละหมูบาน
-กลองถายรูป

ผูนําชุมชน และผูมีสวน
เก่ียวของในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
ทราบวัตถุประสงคของ
การจัดกิจกรรมวัดเปน
พิพิธภัณฑชีวิต

ข้ันท่ี ๒ เขาสูการปฏิบัติกิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิต
๒.๑ ผูนําหมูบานและคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี และ
ประวัติศาสตรท่ีเปนเอกลักษณเดนๆ ของแตละ
หมูบาน

-เจาอาวาสและพระสงฆ
ในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-วัดตางๆ ในเขต
ภาคเหนือ ๑๗
จังหวัด

-เจาอาวาสและ
พระสงฆในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-สมุดบันทึกกิจกรรม
ของแตละหมูบาน
-กลองถายรูป
-วัสดุสํานักงาน

ทราบภูมิปญญา
ทองถ่ินและ
ประวัติศาสตรท่ีเปน
เอกลักษณเดนๆ ของ
แตละหมูบาน



๑๙

ข้ันท่ี ๒ เขาสูการปฏิบัติกิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิต (ตอ)
วิธีดําเนินการ ผูปฏิบัติ/กลุมเปาหมาย สถานท่ี ผูรับผิดชอบ วัสดุอุปกรณ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

๒.๒ นําเสนอรูปแบบภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี
และประวัติศาสตรของแตละหมูบาน อาทิเชน

- ตนไมมีชีวิต
- สวนพุทธธรรม
- ปายคติธรรม
- สัญลักษณท่ีสื่อถึงคําสั่งสอน
- ฯลฯ

-เจาอาวาสและพระสงฆ
ในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-วัดของ
หมูบานท่ีทํา
กิจกรรม

-เจาอาวาสและพระสงฆใน
แตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-สมุดบันทึกกิจกรรม
ของแตละหมูบาน
-กลองถายรูป
-วัสดุสํานักงาน

ไดรูปแบบภูมิปญญา
ทองถ่ินและ
ประวัติศาสตรของแต
ละหมูบาน

๒.๓ เลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม (ภายในบริเวณวัด)
ในการจัดพิพิธภัณฑชีวิต

-เจาอาวาสและพระสงฆ
ในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-วัดของ
หมูบานท่ีทํา
กิจกรรม

-เจาอาวาสและพระสงฆใน
แตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-สมุดบันทึกกิจกรรม
ของแตละหมูบาน
-กลองถายรูป
-วัสดุสํานักงาน

ไดพ้ืนท่ีในการจัด
พิพิธภัณฑชีวิตของแต
ละหมูบาน

๒.๔ ดําเนินการจัดทําพิพิธภัณฑชีวิตของแตละ
หมูบานตามท่ีไดคัดเลือกไว

-เจาอาวาสและพระสงฆ
ในแตละวัด

-วัดของ
หมูบานท่ีทํา

-เจาอาวาสและพระสงฆใน
แตละวัด

-สมุดบันทึกกิจกรรม
ของแตละหมูบาน

ไดพิพิธภัณฑชีวิตของ
แตละหมูบาน
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-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

กิจกรรม -กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-กลองถายรูป
-วัสดุสํานักงาน

ข้ันท่ี ๓ ประเมินผลกิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิต
๓.๑ ผูนําหมูบานและคณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรมฯ ทําการประเมินผล กอนและหลัง

- เก็บรวบรวมขอมูลการทํากิจกรรมฯ (จากท่ี
ไดจดบันทึกไวในแตละครั้งและภาพถาย)

- ประเมินผลหลังทํากิจกรรมฯ เปนรายไตร
มาส  (๓ เดือนครั้ง)
- เก็บรวบรวมขอมูลการทํากิจกรรมฯ (จากท่ีได
จดบันทึกไวในแตละครั้งและภาพถาย)
- ประเมินผลหลังทํากิจกรรมฯ เปนรายไตรมาส
วัดผลโดย ดูจากในแตละวัดมีการจัดกิจกรรมท่ี
เปนรูปธรรมและเห็นไดอยางชัดเจน เชน  มีการ
จัดทําตนไมมีชีวิต สวนพุทธธรรม ปายคติธรรม
สัญลักษณท่ีสื่อถึงคําสั่งสอน และอ่ืนๆ

-เจาอาวาสและพระสงฆ
ในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-วัดของหมูบาน
ท่ีทํากิจกรรม

-เจาอาวาสและ
พระสงฆในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-สมุดบันทึกกิจกรรม
ของแตละหมูบาน
-กลองถายรูป
-วัสดุสํานักงาน

ไดรายงานประเมินผล
กิจกรรมพิพิธภัณฑชีวิต
ของแตละหมูบานเปน
รายไตรมาสของแตละ
หมูบาน
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ข้ันท่ี ๔ ติดตามผลกิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิต
๔.๑ ทหารและขาราชการพลเรือน ดําเนินการ
ติดตามผลการจัดทํากิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑ
ชีวิต แตละวัดเปาหมาย

-เจาอาวาสและพระสงฆ
ในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-วัดของ
หมูบานท่ีทํา
กิจกรรม

-เจาอาวาสและพระสงฆใน
แตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-สมุดบันทึกกิจกรรม
ของแตละหมูบาน
-กลองถายรูป
-วัสดุสํานักงาน

ทราบผลการ
ดําเนินงานตาม
กิจกรรมพิพิธภัณฑชีวิต
และความตอเนื่องของ
กิจกรรมฯ

ข้ันท่ี ๕ สรุปผลตามกิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิต
๕.๑ ผูนําหมูบานและคณะกรรมการหมูบาน ทํา
การสรุปผลตามกิจกรรมฯ จากขอมูลท่ีไดเก็บ
รวมรวมไวจากท่ีไดทํากิจกรรมในแตละครั้ง ดังนี้

-สรุปผลจากการปฏิบัติตามกิจกรรม เปน
รายไตรมาส (๓ เดือน)

-สรุปผลจากการปฏิบัติตามกิจกรรม ๑ ป
- สรุปเปนตัวเลมโครงการ

-เจาอาวาสและพระสงฆ
ในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-วัดของ
หมูบานท่ีทํา
กิจกรรม

-เจาอาวาสและพระสงฆใน
แตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-สมุดบันทึกกิจกรรม
ของแตละหมูบาน
-กลองถายรูป
-วัสดุสํานักงาน

-ทราบผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดกิจกรรมวัดเปน
พิพิธภัณฑชีวิตของแต
ละหมูบาน เปนรายไตร
มาส และผลการปฏิบัติ
กิจกรรมฯ ใน ๑ ป
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ข้ันท่ี ๖ ประกวดเพื่อหาวัดตนแบบของกิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิต
๖.๑ จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือตัดสินวัดตนแบบ
กิจกรรมพิพิธภัณฑชีวิต โดยพิจารณาจากในแต
ละวัดมีการจัดกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรมและเห็นได
อยางชัดเจน เชน  มีการจัดทําตนไมมีชีวิต สวน
พุทธธรรม ปายคติธรรม  สัญลักษณท่ีสื่อถึงคําสั่ง
สอน และอ่ืนๆ  และตัวเลมโครงการ
- จัดประกวดในระดับทองถ่ิน

- วัดในแตละหมูบานท่ีจัด
พิพิธภัณฑชีวิต

-สถานท่ีในแตละ
ทองถ่ินท่ี
เหมาะสม

- วัฒนธรรม
จังหวัด
- สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
ประจําจังหวัด
- อบต.
- เทศบาล
- อบจ.
- ผูนําหมูบาน
- ทหาร
ขาราชการพล
เรือน

-ใบประกาศเกียรติคุณ
-โลรางวัลเกียรติยศวัด
ตนแบบพิพิธภัณฑชีวิต

-ไดวัดตนแบบ
พิพิธภัณฑชีวิต

หมายเหตุ : ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมของกิจกรรมจาก อาจารย ดร.โชติ บดีรัฐ โทรศัพท ๐๘๗-๓๑๓-๗๒๕๖, อาจารย ดร.สุพัตรา เจริญภักดี โทรศัพท ๐๘๘-๘๑๘-
๐๐๕๑, อาจารย ดร.รัตนา  สิทธิอวม โทรศัพท ๐๙๕-๖๓๕-๕๖๒๕สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
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๗. แบบประเมินกิจกรรม

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิต

รายการประเมิน

๑. มีการจัดกิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิตท่ีเห็นเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน โดยใชวัดเปน
ศูนยกลางเพ่ือสื่อถึงภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี และประวัติศาสตรท่ีเปนเอกลักษณเดนๆ ของ
แตละหมูบาน เชน

- ตนไมมีชีวิต
- สวนพุทธธรรม
- ปายคติธรรม
- สัญลักษณท่ีสื่อถึงคําสั่งสอน
- ฯลฯ

๒. ประชาชนในทองถ่ินมีความรูสึกกลัวบาป และการกระทําผิดท้ังปวง เนื่องจากไดเห็นและ
เรียนรูจากกิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิต
๓. กิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิต มีสวนชวยใหลดการกระทําผิด อาชญากรรม ภายในหมูบาน
ชุมชน ทองถ่ิน
๔. ประชาชนในทองถ่ินมีความรู และสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี และประวัติศาสตรท่ี
เปนเอกลักษณเดน ๆ ของแตละหมูบาน
๕. ประชาชนในทองถ่ินมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับกิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิตมากข้ึน
๖. ประชาชนในทองถ่ินมีจิตใจท่ีสงบ รูจักการใหอภัย มีมารยาท มีคุณธรรม และชวยทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน
๗. การเขาวัดทํากิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิตทําใหมีหลักในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมี
ความสุข กอใหเกิดความสามัคคีในครอบครัว ชุมชน และทองถ่ิน
๘. ประชาชนในทองถ่ินของทานสงบสุขเพราะไดรับการกลอมเกลาจิตใจจากภูมิปญญาทองถ่ิน
ประเพณี และประวัติศาสตรท่ีเห็นไดจากกิจกรรมวัดเปนพิพิธภัณฑชีวิต
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โครงการแผนดินธรรมแผนดนิทอง: กิจกรรมวัด
“พระเณรปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน”

๑. หลักการและเหตุผล
สังคมไทยในอดีตเปนสังคมเกษตรกรรม คนในชุมชนอยูประจําถ่ิน โดยมีวัดเปนศูนยกลางชุมชน เพ่ือ

เปนสถานท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ พบปะหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ประชุมกลุม เปนตน คนเขาวัดเปนปกติ หากแต
ปจจุบันเปนยุคอุตสาหกรรม และขอมูลขาวสาร ผูคนมีการยายถ่ินฐานมาก เพ่ือการศึกษา และหางานทํา
ทําใหในชนบทเหลือเพียงคนแกและเด็ก วัดจึงออนกําลังมีบทบาทกับชุมชนลง สวนวัดในเมืองแมจะมีคนเพ่ิม
มากข้ึน แตผูคนไมมีความคุนเคยกับวัด หางไกลศาสนา มีสถานบันเทิง และแหลงอบายมุขเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก
ผูคนเห็นความสําคัญของวัดนอยลง แมบางคนจะมีท่ีอยูอาศัยใกลวัด แตก็ไมเคยไปวัดสมํ่าเสมอ หากแตเขา
ตามกาล เชน งานศพ งานบวช เปนตน สภาพเชนนี้กอใหสังคมเกิดความออนแอ เนื่องจากคุณธรรมจริยธรรม
พ้ืนฐานของคนลดลง จิตใจแข็งกระดาง ไมมีบรรยากาศของกัลยาณมิตรของคนในชุมชน ผูคนเรงรีบ เห็นแกตัว
และหวาดระแวงในชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมมากข้ึน หากวัดไมแสดงบทบาทและรอใหคนเขามาหาพระเณรในวัด
โอกาสในการฟนฟูศีลธรรมของคนในชุมชนนอย

ศาสนาพุทธยั่งยืนและสืบทอดมายาวนาน เหตุเพราะหลักธรรมในพระพุทธศาสนามีเหตุมีผล และ
สามารถพิสูจนได กอปรกับพระเณรมีศาสนกิจท่ีเปนเปนรูปธรรม เชน การทําบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน
สวดมนต นั่งสมาธิ และการฟงธรรม ดังนั้นหากตองการใหคนในชุมชนกลับมามีคุณธรรมจริยธรรม และมี
บรรยากาศอันดีงานเชนเดิม ศีลธรรมในจิตใจตองฟนฟูเปนอยางแรก หากแตจะใหคนหันมาเขาใจและรักษาศีล
ใหบริสุทธิ์นั้น พระเณรตองเผยแผศาสนาเชิงรุก โดยเริ่มจากการชักชวนคนในชุมชนทําศาสนกิจเบื้องตนได
ใกลชิดกับธรรมะมากข้ึน ซึ่งจะชวยกลอมเกลาจิตใจของคนใหออนโยน สรางโอกาสใหคนในชุมชนเกิดความรัก
สามัคคี มีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผ เกิดสังคมท่ีมีความปลอดภัย และอบอุนกลับคืนมาอีกครั้ง

๒. วัตถุประสงค
๒.๑. เพ่ือกระตุน สงเสริมใหพระเณรฝกฝนอรบรมตามหลักธรรม
๒.๒. เพ่ือใหพระเณรเปนตนแบบตัวอยางท่ีดีและเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน
๒.๓. เพ่ือใหคนในชุมชนไดรูจักคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานนําไปสูการมีสังคมท่ีสงบ
๒.๔ เพ่ือใหคนในชุมชนมีความรักสามัคคี
๒.๕ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดเห็น เรียนรู และเขาใจคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานจากตนแบบท่ีดี
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๓. วิธีการดําเนินงาน
๓.๑ ประชุมสรางความเขาใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมพระเณรปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน
๓.๒ รางปฏิทินกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนสูการปฏิบัติ
๓.๓ เลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการดําเนินตามกิจกรรม
๓.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมสงเสริมพระเณรปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน
๓.๕ ผูนําหมูบานและคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมฯ ทําการประเมินผล กอนและหลังการทํา

กิจกรรม
๓.๖ ดําเนินการติดตามผลกิจกรรมฯ แตละหมูบานเปาหมาย / แตละโรงเรียน
๓.๗ จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือตัดสินวัดตนแบบกิจกรรมสงเสริมพระเณรปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน

๔. งบประมาณการดําเนินงาน
๔.๑ ใชงบประมาณประจําปตามสายงาน
๔.๒ ใชงบประมาณบูรณาการจากหนวยงานรวมในพ้ืนท่ี
๔.๓ แสวงประประโยชนจากกลุมจิตอาสา

๕. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๕.๑. ชุมชนมีพระแทท่ีมีการฝกฝนอรบรมตามหลักธรรม
๕.๒. ชุมชนมีตนแบบตัวอยางท่ีดีและเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน
๕.๓. คนในชุมชนไดรูจักคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานนําไปสูการมีสังคมท่ีสงบ
๕.๔. คนในชุมชนมีความรักสามัคคีกอเกิดความเขาใจในการอยูรวมสังคมกันของทุกกลุมชน

ทุกศาสนา ทุกองคกรในปริมณฑลท่ีการดําเนินงานไปถึง
๕.๕. กอใหเกิดความสงบรมเย็น ในบรรยากาศของชุมชน แลวจะเชื่อมโยงใหเกิดความสงบทางจิตใจ

ของคนในชุมชนนั้น ๆ ท่ีไดสวดมนตเปนประจํา กระแสพลังบุญนั้นจะสงผลใหเกิดความรักสามัคคี สมานฉันท
การอยูรวมสังคมของหมูชนจึงเกิดสันติสุขอยางแทจริง ซึ่งเปนยอดปรารถนาของอารยชน

๕.๖. เด็กและเยาวชนไดเห็น เรียนรู และเขาใจคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานจากตนแบบท่ีดีของคน
ในชุมชน



๒๖

๖. กิจกรรมสูการปฏิบัติ
ข้ันท่ี ๑ เริ่มกิจกรรมการสงเสริมพระเณรปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน

วิธีดําเนินการ ผูปฏิบัติ/กลุมเปาหมาย สถานท่ี ผูรับผิดชอบ วัสดุอุปกรณ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑.๑ ประชุมสรางความเขาใจในการขับเคลื่อน
กิจกรรมสงเสริมพระเณรปฏิบัติศาสนกิจรวมกับ
ชุมชน
- ทหารรวมประชุมกับผูนําหมูบานและ
คณะกรรมการหมูบานในแตละหมูบานเพ่ือชี้แจง
ทําความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรมสงเสริมพระเณร
ปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน
- รางปฏิทินกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนสูการปฏิบัติ
อาทิ

- การตักบาตรแบบวิถีชาวบาน
- ธรรมสัญจรสูชุมชนและโรงเรียน
- กิจกรรมรวมใจบาน วัด โรงเรียน

-เจาอาวาสและพระสงฆ
ในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน
- ครูและนักเรียน

-วัดและ
โรงเรียนตางๆ
ในเขต
ภาคเหนือ ๑๗
จังหวัด

-เจาอาวาสและ
พระสงฆในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-สมุดบันทึกกิจกรรม
ของแตละหมูบาน
-กลองถายรูป

ผูนําชุมชน และผูมีสวน
เก่ียวของในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
ทราบวัตถุประสงคของ
การจัดกิจกรรมสงเสริม
พระเณรปฏิบัติ
ศาสนกิจรวมกับชุมชน



๒๗

ข้ันท่ี ๒ เขาสูการปฏิบัติกิจกรรมวัดเปนสงเสริมพระเณรปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน
วิธีดําเนินการ ผูปฏิบัติ/กลุมเปาหมาย สถานท่ี ผูรับผิดชอบ วัสดุอุปกรณ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

๒.๑ ผูนําหมูบานและคณะกรรมการดําเนินการ
ตามกิจกรรมดังนี้

การตักบาตรแบบวิถีชาวบาน
- การตักบาตรในตอนเชาของทุกวัน
- การตักบาตรทุกวันพระ
ธรรมสัญจรสูชุมชนและโรงเรียน
- พระสงฆ สามเณร และชาวบาน

สนทนาธรรมรวมกัน เชน เบญจศีล
เบญจธรรม กฎแหงกรรม หลักฆร
วาสธรรม หลักการนั่งสมาธิเบื้องตน
หลักการดําเนินชีวิต เปนตน

- พระสงฆ สามเณร และนักเรียน
สนทนาธรรมรวมกัน เชน เบญจศีล
เบญจธรรม กฎแหงกรรม นิทาน
ธรรมะ หลักการนั่งสมาธิเบื้องตน ทิศ
๖ ประวัติพระพุทธศาสนา เปนตน

-เจาอาวาสและพระสงฆ
ในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน
- ครูและนักเรียน

-วัดและ
โรงเรียน
ตางๆ ในเขต
ภาคเหนือ
๑๗ จังหวัด

-เจาอาวาสและพระสงฆใน
แตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-สมุดบันทึกกิจกรรม
ของแตละหมูบาน
-กลองถายรูป
-วัสดุสํานักงาน

แตละชุมชนดําเนินการ
ตามกิจกรรมท่ีกําหนด
ไว



๒๘

กิจกรรมรวมใจบาน วัด โรงเรียน
- ทําความสะอาดวัดทุกวันพระ (เก็บ

ใบไม กวาดลานวัด ทําความสะอาด
หองน้ํา ทําความสะอาดถาวรวัตถุ)

๒.๒ เลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม
การตักบาตรแบบวิถีชาวบาน

- การตักบาตรในตอนเชาของทุกวัน (ตาม
เสนทางการบิณฑบาตรของพระสงฆ)

- การตักบาตรทุกวันพระ (ท่ีวัด)
ธรรมสัญจรสูชุมชนและโรงเรียน

- พระสงฆ สามเณร และชาวบานสนทนา
ธรรมรวมกัน ณ ท่ีทําการของแตละ
หมูบาน

- พระสงฆ สามเณร และนักเรียนสนทนา
ธรรมรวมกันในแตละโรงเรียน
กิจกรรมรวมใจบาน วัด โรงเรียน

- ทําความสะอาดวัดทุกวันพระ (บริเวณวัด
ของแตละชุมชน)

-เจาอาวาสและพระสงฆ
ในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน
- ครูและนักเรียน

-วัดและ
โรงเรียน
ตางๆ ในเขต
ภาคเหนือ
๑๗ จังหวัด

-เจาอาวาสและพระสงฆใน
แตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-สมุดบันทึกกิจกรรม
ของแตละหมูบาน
-กลองถายรูป
-วัสดุสํานักงาน

ไดพ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมสงเสริมพระ
เณรปฏิบัติศาสนกิจ
รวมกับชุมชนของแต
ละหมูบาน



๒๙

ข้ันท่ี ๓ ประเมินผลกิจกรรมสงเสริมพระเณรปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน
๓.๑ ผูนําหมูบานและคณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรมฯ ทําการประเมินผล กอนและหลัง
กิจกรรม
- เก็บรวบรวมขอมูลการทํากิจกรรมฯ (จากท่ีได
จดบันทึกไวในแตละครั้งและภาพถาย)
- ประเมินผลหลังทํากิจกรรมฯ เปนรายไตรมาส
(๓ เดือนครั้ง)
- เก็บรวบรวมขอมูลการทํากิจกรรมฯ (จากท่ีได
จดบันทึกไวในแตละครั้งและภาพถาย)
- ประเมินผลหลังทํากิจกรรมฯ เปนรายไตรมาส
วัดผลโดย ดูจากในแตละวัดมีการจัดกิจกรรม
ตามท่ีระบุไวขางตน (การตักบาตรแบบวิถี
ชาวบาน ธรรมสัญจรสูชุมชนและโรงเรียน และ
กิจกรรมรวมใจบาน วัด โรงเรียน) อยางตอเนื่อง

-เจาอาวาสและพระสงฆ
ในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-วัดของหมูบาน
ท่ีทํากิจกรรม

-เจาอาวาสและ
พระสงฆในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-สมุดบันทึกกิจกรรม
ของแตละหมูบาน
-กลองถายรูป
-วัสดุสํานักงาน

ไดรายงานประเมินผล
กิจกรรมสงเสริมพระ
เณรปฏิบัติศาสนกิจ
รวมกับชุมชนของแต
ละหมูบานเปนรายไตร
มาสของแตละหมูบาน



๓๐

ข้ันท่ี ๔ ติดตามผลกิจกรรมสงเสริมพระเณรปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน
๔.๑ ทหารและขาราชการพลเรือน ดําเนินการ
ติดตามผลการจัดทํากิจกรรมสงเสริมพระเณร
ปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน (การตักบาตรแบบ
วิถีชาวบาน ธรรมสัญจรสูชุมชนและโรงเรียน
และกิจกรรมรวมใจบาน วัด โรงเรียน) แตละวัด
เปาหมาย

-เจาอาวาสและพระสงฆ
ในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-วัดของ
หมูบานท่ีทํา
กิจกรรม

-เจาอาวาสและพระสงฆใน
แตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-สมุดบันทึกกิจกรรม
ของแตละหมูบาน
-กลองถายรูป
-วัสดุสํานักงาน

ทราบผลการ
ดําเนินงานตาม
กิจกรรมสงเสริมพระ
เณรปฏิบัติศาสนกิจ
รวมกับชุมชนและ
ความตอเนื่องของ
กิจกรรมฯ

ข้ันท่ี ๕ สรุปผลตามกิจกรรมสงเสริมพระเณรปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน
๕.๑ ผูนําหมูบานและคณะกรรมการหมูบาน ทํา
การสรุปผลตามกิจกรรมฯ จากขอมูลท่ีไดเก็บ
รวมรวมไวจากท่ีไดทํากิจกรรมในแตละครั้ง ดังนี้

- สรุปผลจากการปฏิบัติตามกิจกรรม เปน
รายไตรมาส (๓ เดือน)

- สรุปผลจากการปฏิบัติตามกิจกรรม ๑ ป
- สรุปเปนตัวเลมโครงการ

-เจาอาวาสและพระสงฆ
ในแตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-วัดของ
หมูบานท่ีทํา
กิจกรรม

-เจาอาวาสและพระสงฆใน
แตละวัด
-กํานัน
-ผูใหญบาน
-คณะกรรมการหมูบาน

-สมุดบันทึกกิจกรรม
ของแตละหมูบาน
-กลองถายรูป
-วัสดุสํานักงาน
-ใบประกาศเกียรติคุณ
“คนดีวิถีพุทธ/คนดี
ตามหลักศาสนา”

-ทราบผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดกิจกรรมสงเสริม
พระเณรปฏิบัติ
ศาสนกิจรวมกับชุมชน
ของแตละหมูบาน เปน
รายไตรมาส และผล
การปฏิบัติกิจกรรมฯ
ใน ๑ ป



๓๑

๕.๒ ผูนําหมูบานและคณะกรรมการดําเนินกรรม
ทางศาสนาของแตละหมูบานคัดเลือกผูท่ีมีความ
ประพฤติดีเปนแบบอยางกับประชาชนและ
ปฏิบัติตามกิจกรรม (การตักบาตรแบบวิถี
ชาวบาน ธรรมสัญจรสูชุมชนและโรงเรียน และ
กิจกรรมรวมใจบาน วัด โรงเรียน) อยางตอเนื่อง
มาหมูบานละ ๒ คน เพ่ือยกยองใหเปนคนดีวิถี
พุทธ/คนดีตามหลักศาสนา

-ไดคนดีวิถีพุทธ/คนดี
ตามหลักศาสนาท่ีเปน
บุคคลแบบอยางในแต
ละหมูบาน

ข้ันท่ี ๖ ประกวดเพื่อหาวัดตนแบบของกิจกรรมสงเสริมพระเณรปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน
๖.๑ จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือตัดสินวัดตนแบบ
กิจกรรมสงเสริมพระเณรปฏิบัติศาสนกิจรวมกับ
ชุมชน โดยพิจารณาจากในแตละวัดมีการจัด
กิจกรรมตามท่ีกําหนดไว (การตักบาตรแบบวิถี
ชาวบาน ธรรมสัญจรสูชุมชนและโรงเรียน และ
กิจกรรมรวมใจบาน วัด โรงเรียน)

- วัดในแตละหมูบานท่ี
จัดกิจกรรมสงเสริมพระ
เณรปฏิบัติศาสนกิจ
รวมกับชุมชน

-สถานท่ีใน
แตละ
ทองถ่ินท่ี
เหมาะสม

- วัฒนธรรมจังหวัด
- สํานักงาน
พระพุทธศาสนาประจํา
จังหวัด
- อบต./อบจ./เทศบาล
- ผูนําหมูบาน
- ทหารขาราชการพลเรือน

-ใบประกาศเกียรติคุณ
-โลรางวัลเกียรติยศวัด
ตนแบบกิจกรรม
สงเสริมพระเณรปฏิบัติ
ศาสนกิจรวมกับชุมชน

-ไดวัดตนแบบกิจกรรม
สงเสริมพระเณรปฏิบัติ
ศาสนกิจรวมกับชุมชน

หมายเหตุ : ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมของกิจกรรมจาก อาจารย ดร.โชติ บดีรัฐ โทรศัพท ๐๘๗-๓๑๓-๗๒๕๖, อาจารย ดร.สุพัตรา เจริญภักดี โทรศัพท ๐๘๘-๘๑๘-
๐๐๕๑, อาจารย ดร.รัตนา  สิทธิอวม โทรศัพท ๐๙๕-๖๓๕-๕๖๒๕สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐



๓๒

๗. แบบประเมินกิจกรรม

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมสงเสริมพระเณรปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน

รายการประเมิน

๑. มีการทําบุญตักบาตรแบบวิถีชาวบานในตอนเชาของทุกวัน
๒. พระสงฆ สามเณร และชาวบานมีการสนทนาธรรมรวมกัน ณ ท่ีทําการของแตละหมูบานอยางนอย
สัปดาหละ ๑ ครั้ง
๓. พระสงฆ สามเณร และนักเรียนมีการสนทนาธรรมรวมกันในโรงเรียนอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง
๔. ประชาชนในทองถ่ินไดรวมกันทําความสะอาดถาวรวัตถุบริเวณวัดทุกวันพระ
๕. กิจกรรมพระเณรปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชน มีสวนชวยใหลดการกระทําผิด อาชญากรรม ภายใน
หมูบาน ชุมชน ทองถ่ิน
๖. พระเณรมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ปฏิบัติธรรม และฟงธรรมอยางสมํ่าเสมอ
๗. ชุมชนและทองถ่ินมีกิจกรรมการสงเสริมเชิดชูคนดีวิถีพุทธ
๘. การทํากิจกรรมรวมกับพระสงฆ สามเณรทําใหมีหลักในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุข
กอใหเกิดความสามัคคีในครอบครัว ชุมชน และทองถ่ิน
๙. การทํากิจกรรมพระเณรปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชนชวยใหมีจิตใจท่ีสงบ รูจักการใหอภัย มีคุณธรรม
และชวยทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน



๓๓

กลุมงานกิจกรรมโรงเรียน
โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง ระยะสานตอโครงการ ป ๒๕๕๘ หวงท่ี ๒

๑. โครงการประกวดโรงเรียนสืบสานพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

๑.๑ หลักการและเหตุผล
ตามท่ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในถ่ิน

ธุระกันดาร และทรงมีพระราชปณิธานท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนการสอนใหแกเด็กนักเรียน ใหมี
โอกาสไดรับการศึกษาและประกอบอาชีพไดเหมือนกับคนในเมือง นั้น  พวกเราทุกภาคสวนควรจะไดสนอง
พระราชปณิธานของพระองคทาน โดยนอมนําแนวทางของพระองคมาสืบสานขยายผลในพ้ืนท่ีโรงเรียนระดับ
ตําบลตางๆ  ใหเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ไดรับโอกาสการพัฒนาในดานตางๆ  โดย ใหมีโภชนาการดี
สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย เสียสละ และเมตตาผูอ่ืน มีความรูและทักษะทางวิชาการ และการอาชีพท่ีเปน
รากฐานของการพ่ึงตนเองและพัฒนาทองถ่ินได นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และมีโอกาสไดรับการศึกษา
ในระดับสูงข้ึนตามศักยภาพของตนเอง เปนคนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  ซึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนในทุก
โรงเรียนนั้นจะมีพันธกิจท่ีเหมือนกันคือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ใหมีสุขภาพแข็งแรง
มีคุณธรรม จริยธรรมมีความรูและทักษะทางวิชาการและอาชีพ บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนาทองถ่ิน และโรงเรียนตางๆนั้นควรมีวิสัยทัศนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ “ สุขภาพดี
มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ มีชีวิตอยางพอเพียง ”

๑.๒ วัตถุประสงค
๑.๒.๑. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหคนไทยทุกภาคสวน  สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ีพระองคทรงมีตอปวงชนชาวไทย
๑.๒.๒. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนในถ่ินธุระกันดาร  ไดรับโอกาสการพัฒนาในดานตางๆ
๑.๒.๓. เพ่ือใหคนไทยทุกภาคสวน  มีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพเปนบุคลากร

สําคัญของชาติตอไป
๑.๓ เปาหมาย

๑.๓.๑. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และ
โรงเรียนในสังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)

๑.๓.๒. เผยแพรผลงานเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนม ๖๐ พรรษา

๑.๔ วิธีดําเนินงาน
๑.๔.๑. ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการศึกษาในการกําหนดแผนการปฏิบัติ
๑.๔.๒. คัดเลือกโรงเรียนเปาหมายท่ีจะสงเขาประเมินในระดับตําบลทุกตําบลอยางนอย ๑ โรงเรียน
๑.๔.๓. ครู / นักเรียน /ชุมชน  มีการดําเนินงานตามแผนงาน



๓๔

๑.๔.๔. จัดเก็บขอมูลเด็กนักเรียนในการทํางาน  มีการประเมินผลกอนและหลังดําเนินการ
๑.๔.๕. จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือตัดสินการประกวดในระดับอําเภอ และจังหวัด

๑.๕. งบประมาณดําเนินงาน
๑.๕.๑. ใชงบประมาณประจําปตามสายงาน
๑.๕.๒. ใชงบประมาณบูรณาการจากหนวยงานรวมในพ้ืนท่ี
๑.๕.๓. แสวงประประโยชนจากกลุมจิตอาสา

๑.๖. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑.๖.๑. เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาดานโภชนาการและสุขภาพอนามัย
๑.๖.๒. เด็กและเยาวชนเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
๑.๖.๓. เด็กและเยาวชนมีโอกาสเสริมสรางศักยภาพของในการเรียนรูทางวิชาการ
๑.๖.๔. เด็กและเยาวชนมีโอกาสเสริมสรางศักยภาพของทางการอาชีพ
๑.๖.๕. เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑.๖.๖. เด็กและเยาวชนไดรับการเสริมสรางศักยภาพในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน
๑.๖.๗. คนไทยทุกภาคสวน สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี
**********************



๓๕

กลุมงานกิจกรรมโรงเรียน
โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง ระยะสานตอโครงการ ป ๒๕๕๘ หวงท่ี ๒

๒. โครงการประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ และเพลงรักชาติรวมสมัย
๒.๑ หลักการและเหตุผล

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน. ภาค ๓) ไดกําหนดยุทธศาสตรเดินหนา
ปฏิรูปประเทศไทย โดยใชมิติทางวัฒนธรรมปลูกฝงคานิยม ๑๒ ประการ ผานการจัดกิจกรรมและโครงการ
ตางๆ โดยเฉพาะกิจกรรมดานดนตรี ซึ่งทาง กอ. รมน. ภาค ๓ เล็งเห็นความสําคัญในการขับรองบทเพลงเปนสื่อ
จึงกําหนดโครงการประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ และเพลงรักชาติรวมสมัย ข้ึน ภายใตแผนงานการปลูกฝง
คานิยม ๑๒ ประการใหแกเยาวชนไทย

ดังนั้น เพ่ือเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหแกเยาวชนไทยในคานิยมท้ัง ๑๒ ประการ จึงไดจัดทําโครงการ
ประกวดประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ ความฝนอันสูงสุด และเพลงรักชาติรวมสมัย ประจําป ๒๕๕๘ ข้ึน
เพ่ือใหเยาวชนรุนหลังไดมีสวนรวมในการอนุรักษ สรางสรรคและเผยแพรบทเพลงพระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการรักชาติ ศาสนกษัตริยท่ีทรงคุณคา ผานเวทีการประกวดซึ่งเปนพ้ืนท่ี
สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน ตอไป

๒.๒ วัตถุประสงค
๒.๒.๑ เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนมีสวนรวมในการอนุรักษ สรางสรรคและเผยแพรบทเพลงพระราชนิพนธ

และเพลงรักชาติรวมสมัย
๒.๒.๒ เพ่ือใหเยาวชนและประชาชน เกิดจิตสํานึกในการรักชาติ รักสถาบันและสมานสามัคคีกันมากข้ึน

จากการไดรับฟงบทเพลงพระราชนิพนธ และเพลงรักชาติรวมสมัย
๒.๒.๓ เพ่ือใหดนตรีเปนสื่อกลางในการสรางจิตสํานึกท่ีดีใหแกเยาวชนไทย

๒.๓ เปาหมาย
๒.๓.๑ เยาวชนเขารวมการประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ และเพลงรักชาติรวมสมัย ไมนอยกวา

๘๐% ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
๒.๓.๒ เผยแพรผลงานการประกวดสูหนวยงานและสาธารณชน

๒.๔ วิธีดําเนินงาน
๒.๔.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
๒.๔.๒ ประกาศรับสมัคร
๒.๔.๓ แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด
๒.๔.๔ ดําเนินการประกวดขับรองเพลง จํานวน ๓ เพลง ประเภทขับรองหมู ๒ ระดับ อายุ ไดแก

๑) ระดับมัธยมศึกษา ๒) ระดับ ประถมศึกษา
๒.๔.๕ สรุปผล รายงานผลการประกวด
๒.๔.๖ เผยแพรผลงานการประกวดในระดับจังหวัดไปยังหนวยงานและสาธารณชน



๓๖

๒.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา ๒๕๕๘
๒.๖ สถานท่ีดําเนินการ สถานศึกษา
๒.๗ งบประมาณ -
๒.๘ รางวัล : กําหนดเพ่ิมเติม
๒.๙ ผูรับผิดชอบโครงการ : หนวยทหารประจําพื้นท่ี และผูบริหารสถานศึกษา
๒.๑๐ การติดตามประเมินผล

การติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานตามแผนโดยใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ และ
สรุปผล รายงานผลการดําเนินงานโครงการเปนรูปเลม

๒.๑๑ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๒.๑๑.๑ เยาวชนและประชาชน เกิดจิตสํานึกรักชาติ รักสถาบัน และสมัครสมานสามัคคีกันมากข้ึน

ผานสื่อบทเพลงพระราชนิพนธ และเพลงรักชาติรวมสมัย
๒.๑๑.๒ ศิลปะดานการดนตรีเปนสื่อสรางความสุขใหแกคนไทยและสาธารณชน

หลักเกณฑการประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ และเพลงรักชาติรวมสมัย
โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง ระยะสานตอโครงการ ป ๒๕๕๘ หวงท่ี ๒

หลักเกณฑการประกวด
๑. ประเภทของการประกวด

ประเภทขับรองหมู
๒. คุณสมบัติของผูเขาประกวด

ผูเขาประกวดมี ๒ ระดับ  ไมจํากัดเพศ
๒.๑ ระดับประถมศึกษา อายุ ๑๑ - ๑๔ ป  นับอายุตามปเกิดสากล โดยไมนับเดือนเกิด
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา อายุ ๑๕ - ๑๘ ป   นับอายุตามปเกิดสากล โดยไมนับเดือนเกิด

๓. เพลงท่ีใชในการประกวด จํานวน ๓ เพลง ไดแก
๓.๑ เพลงพระราชนิพนธ ความฝนอันสูงสุด
๓.๒ เพลงรักชาติรวมสมัย เดินตามรอยเทาพอ
๓.๓ เพลงรักชาติรวมสมัย คานิยม ๑๒ ประการ

๔. เกณฑการตัดสิน
๔.๑ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  แบงออกเปน

๑) ความถูกตองของจังหวัดและทํานอง ๓๐ คะแนน
๒) เสียงรอง ๓๐ คะแนน
๓) อักขระภาษา ๒๐ คะแนน
๔) การแสดงออก ๑๐ คะแนน
๕) การแตงกาย ๑๐ คะแนน

๔.๒ ผลการตัดสินของคณะกรรมการใหถือเปนท่ีสิ้นสุด
๕. รางวัล : กําหนดเพิ่มเติม
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กลุมงานกิจกรรมโรงเรียน
โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง ระยะสานตอโครงการ ป ๒๕๕๘ หวงท่ี ๒

๓. โครงการประกวดสวดมนตสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ

๓.๑ หลักการและเหตุผล

ในสังคมปจจุบันมีปญหายุงยากเกิดข้ึนจากหลายอยาง  แตเหตุผลสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาตางๆ  คือ
การขาดแคลนและบกพรองในความเปนระเบียบ และความม่ันคงในความประพฤติ ความคิดจิตใจอันดีงามของ
คน การสวดมนตจึงเปนกุศโลบายสําคัญท่ีใชในการสรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจ ทําใหทุกคนรูจักคิด รูจักทําตอ
เพ่ือนมนุษยดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน เปนการเสริมสรางคุณธรรมซึ่งเปนท่ีตั้งของความสามัคคี
ท่ีทําใหเกิดความพรอมเพรียงในหมูคน เปนการเชื่อมโยงระหวางศาสนิกชนกับหลักธรรมคําสอนเขาดวยกัน
และในหลักเศรษฐกิจพอเพียงการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะนับอยูในหลักการดังกลาวดวยเชนกัน บทสวด
ทํานองสรภัญญะเปนบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ซึ่งเปนองคประกอบของ
พระรัตนตรัย มีทวงทํานองท่ีไพเราะ กอใหเกิดความรูสึกซาบซึ้งใจ ผูสวดจะมีความเบิกบานใจ สงบและเปนสุข
ซึ่งเปนการปดก้ันมิใหประพฤติในสิ่งท่ีไมดีไมงามท้ังปวง

จากเหตุผลดังกลาวขางตนประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ีเนนการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
โดยการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต เนนการพัฒนาใหเกิดการเรียนรูจริยธรรมในระดับเยาวชน
ใหความสําคัญแกการสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม รวมท้ังสงเสริมใหศาสนาไดทําหนาท่ีในการกลอมเกลา
เสริมสรางและยกระดับจิตใจของเยาวชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น จึงเห็นควรสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
ใหมีโอกาสไดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ เพ่ือไดใกลชิดพระรัตนตรัย ศึกษาและนําหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาไปกลอมเกลาจิตใจ ประพฤติปฏิบัติขัดเกลานิสัยใหเปนเยาวชนท่ีดีของสังคมตอไปในอนาคต

๓.๒ วัตถุประสงคของโครงการ
๓.๒.๑ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนของชาติ ไดฝกฝนการสวดมนตสรรเสริญพระรัตนตรัย
๓.๒.๒ เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแกเยาวชนของชาติให

ม่ันคง
๓.๒.๓ เพ่ือเสริมสรางความเปนผูกลาหาญทางดานจริยธรรม และสรางความม่ันคงทางดานจิตใจ

รวมท้ัง มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมและนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
๓.๓ เปาหมาย (เด็กนักเรียน ระดับ ประถมศึกษา)

เชิงประมาณ : เยาวชนผูเขารวมการประกวดฯ  จํานวน ๑๐๐ คน
เชิงคุณภาพ : เยาวชนตระหนักถึงการทําหนาท่ีสืบสานแนวทางปฏิบัติท่ีดีจากพระพุทธศาสนา

รวมถึงเปนแบบอยางใหผูอ่ืนไดปฏิบัติตาม อันจักกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
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๓.๔ วิธีดําเนินการ
๓.๒.๑ เสนอโครงการแขงขันสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะประจําป ๒๕๕๘

เพ่ือขออนุมัติ
๓.๒.๒ จัดทําระเบียบ หลักเกณฑ และใบสมัครเขาแขงขันสวดมนตฯ
๓.๒.๓ แจงหนวยงาน/สถานศึกษาเพ่ือสงนักเรียนเขาแขงขัน
๓.๒.๔ แตงตั้งคณะกรรมการจัดแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ประจําป ๒๕๕๘
๓.๒.๕ ประสานงานและเชิญคณะกรรมการฯ ประชุม เพ่ือเตรียมการจัดแขงขัน
๓.๒.๖ ดําเนินการแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
๓.๒.๗ ประเมินผลและรายงานผล

๓.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา ๒๕๕๘
๓.๖ สถานท่ีดําเนินการ สถานศึกษา
๓.๗ งบประมาณ -
๓.๘ รางวัล : กําหนดเพ่ิมเติม
๓.๙ ผูรับผิดชอบโครงการ : หนวยทหารในพ้ืนท่ี และผูบริหารสถานศึกษา
๓.๑๐ การติดตามประเมินผล

การติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานตามแผนโดยใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ และ
สรุปผล รายงานผลการดําเนินงานโครงการเปนรูปเลม

๓.๑๑ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๓.๑๑.๑ เด็กและเยาวชน สวดมนตสรรเสริญพระรัตนตรัยไดถูกตอง
๓.๑๑.๒ เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมและนําไปใชในชีวิตประจําวัน
๓.๑๑.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตใจออนโยนและยึดม่ันในการทําหนาท่ีเปนพลเมืองท่ีดี เปนแบบอยาง

ใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม กอใหเกิดความสามัคคีและสงบสุขในสังคม
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การจัดประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ
บทสวดท่ีใชในการจัดประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ

๑. บทนมัสการพระรัตนตรัย ทํานองสวดนํา (อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ฯ)
๒. บทสวดนมัสการ ทํานองสังโยค (นะโม ตัสสะ  ภะคะวะโต ฯลฯ)
๓. บทสวดพระพุทธคุณ ภาษาบาลี (อิติป โส  ภะคะวา ฯลฯ) ทํานองสังโยค เสร็จแลว ตอดวยบท

สวดพระพุทธคุณ ภาษาไทย (องคใดพระสัมพุทธ ฯลฯ) ทํานองสรภัญญะ
๔. บทสวดพระธรรมคุณ ภาษาบาลี (สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ฯลฯ) ทํานองสังโยค เสร็จแลว

ตอดวยบทสวดพระธรรมคุณ ภาษาไทย (ธรรมะคือคุณากร ฯลฯ) ทํานองสรภัญญะ
๕. บทสวดพระสังฆคุณ ภาษาบาลี (สุปะฏิปนโน   ภะคะวะโต ฯลฯ) ทํานองสังโยค เสร็จแลวตอดวย

บทสวดพระสังฆคุณ ภาษาไทย (สงฆใดสาวกศาสดา ฯลฯ) ทํานองสรภัญญะ
๖. บทสวดชยสิทธิคาถา ภาษาบาลี (พาหุง สะหัส สะ...ฯลฯ) ทํานองสังโยค เสร็จแลว ตอดวยบท

สวดชยสิทธิคาถา ภาษาไทย (ปางเม่ือพระองคปะระมะพุทธ ฯลฯ) ทํานองสรภัญญะ
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมสวดมนตหมู

๑. เพ่ือนอมใจรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ท่ีมีตอตนเองและชาวโลก และไดฝกพุทธานุสติ
ธัมมานุสติและสังฆานุสติ

๒. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย แกเด็กและเยาวชน
ของชาติใหม่ันคง

๓. เพ่ือใหมีสวนรวมในการรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม
๔. เพ่ือใหเกิดปญญา ตระหนักถึงคุณคาของการประพฤติพระธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
๕. เพ่ือนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพ่ือความกาวหนาม่ันคง

แกตนเอง
๖. เพ่ือสรางความสามัคคีอันดีงามระหวางหมูคณะและคนในชาติ
๗. เพ่ือสงเสริมความเปนผูกลาหาญทางดานจริยธรรม และสรางความม่ันคงทางดานจิตใจ

กติกา กฏเกณฑ และระเบียบปฏิบัติในการประกวดสวดมนตหมูฯ
กติกาการแขงขันเบ้ืองตน

๑. ถากรณีผูเขาแขงขัน มีจํานวนมาก  คณะกรรมการอาจจะพิจารณา จัดการประกวดออกเปน
๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

๒. การประกวดรอบคัดเลือก จะกําหนดใหสวดเฉพาะบทพระพุทธคุณ ท้ังภาษาบาลี (ทํานอง
สังโยค) และภาษาไทย (ทํานองสรภัญญะ) หรืออาจเพ่ิมบทใดบทหนึ่ง หรือหลายบท หรือ
ท้ังหมดก็ได ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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๓. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ใหสวดท้ังภาษาบาลี (ทํานองสังโยค) และภาษาไทย (ทํานอง
สรภัญญะ) ทุกบท รวมท้ังบทพาหุง  ผลการประกวด คือ ชนะเลิศ ๑ รางวัล และรองชนะเลิศ ๒
รางวัล (รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ และ ๒)

๔. การจัดสถานท่ีใหจัดโตะหมูบูชา พรอมดวยธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในสถานท่ีจัดการประกวด  เพ่ือใหผูเขาประกวดกราบพระรัตนตรัย เคารพธงชาติ
และพระบรมฉายาลักษณตามลําดับ

๕. กติกาการประกวดเบื้องตนนี้  อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ

เกณฑการตัดสิน

๑. ความถูกตองของการกราบพระรัตนตรัย การทําความเคารพธงชาติ และพระบรม-ฉายาลักษณ
ตามลําดับ

๒. ความถูกตองของอักขระ จังหวะ และทํานอง
๓. ความไพเราะของน้ําเสียงในการสวดมนตหมู
๔. ความพรอมเพรียง มารยาทของหมูคณะ เชน การกราบ เปนตน
๕. ความถูกตองสวยงามของทาทางขณะสวดมนต เชน การประนมมือ เปนตน
๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันยุติ

เกณฑการใหคะแนน

๑. ความถูกตองของอักขระ ๒๐ คะแนน
๒. ความถูกตองของจังหวะ ๑๕ คะแนน
๓. ความถูกตองของทํานอง ๑๕ คะแนน
๔. น้ําเสียง ๑๕ คะแนน
๕. ความพรอมเพรียงขณะสวด ๑๕ คะแนน
๖. ทาทางขณะสวด ๑๐ คะแนน
๗. มารยาทและความพรอมโดยรวม ๑๐ คะแนน

รวมท้ังสิ้น ๑๐๐ คะแนน

คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน

๑. ความถูกตองของอักขระ หมายถึง  การวาดวยตัวอักษร คือ พยัญชนะ และสระ ไดชัดเจน
ถูกตองตามหลักภาษาไทยและภาษาบาลี วาตัวกล้ํา ตัว ร ตัว ล อักษรสูง อักษรต่ํา ทีฆะ รัสสะ อัฑฒสระ
ไดถูกตอง ตามระเบียบแบบแผนของภาษา

๒. ความถูกตองของจังหวะ หมายถึง  รูจักวรรคตอนวา ตรงไหนควรหยุด ตรงไหนไมควรหยุด
ตรงไหนควรวาติดตอกันไป ตรงไหนควรเอ้ือน (จังหวะท่ีถือวาผิดจังหวะท่ีวาชายืดยาด หรือเร็วจนเกินไป และ
หยุดในแตละวรรคนานเกินไป)
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๓. ความถูกตองของทํานอง หมายถึง เม่ือสวดภาษาบาลี สวดตามสังโยควิธี เม่ือสวดภาษาไทย
สรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และบทพาหุงตองสวดทํานองสรภัญญะ ใหถูกตองตามบท
ประพันธนั้นๆ (หามสวดทํานองเสนาะ)

๔. ความไพเราะของน้ําเสียง หมายถึง เสียงท่ีเปลงออกมาเต็มเสียง ดังชัดเจน มีกังวานไพเราะ
เสนาะหู  ไมแหบหรือคอยจนเกินไป เสียงกลมกลอม ไมแตก ไมพรา การเอ้ือนก็เอ้ือนไดไพเราะ

๕. ความพรอมเพรียงขณะสวด หมายถึง ขณะสวดวาพรอมกัน ท้ังอักษร จังหวะ ทํานอง กลมกลืน
เสมือนเสียงเดียวกัน ไมมีเสียงแตกแยกออกไป เชน หลายคนวาเสียงสูง แตมีบางคนวาเสียงต่ํา หลายคนสวด
เร็วหรือพอดี แตบางคนสวดชา และลากเสียง เปนตน

๖. ทาทางขณะสวด หมายถึง  อิริยาบถขณะสวดมนตตองนั่งคุกเขา (ชาย : นั่งคุกเขา ปลายเทาตั้ง
ใหกนนั่งทับลงบนสนเทาท้ังสอง, หญิง : นั่งคุกเขา ปลายเทา ท้ังสองราบไปกับพ้ืน ใหกนนั่งทับลงบนสนเทาท้ัง
สอง) ลําตัวตั้งตรง ประนมมือแนบชิดสนิทกัน นิ้วท้ังสิบของมือท้ังสองชิดกันไมหาง ตั้งอยูเสมออก ปลายนิ้วมือ
ท่ีประนมตั้งข้ึน ๕ องศา ของลําตัวตลอดเวลาท่ีสวดอยู สายตาเพงอยูท่ีโตะหมูบูชา ไมหลุกหลิก ไมงอตัวหรือ
เหลียวไปมา เม่ือถึงเวลากราบ จะตองกราบแบบเบญจางคประดิษฐ (ชายแบบชาย หญิงแบบหญิง) ใหพรอมกัน

๗. มารยาท และความพรอมโดยรวม หมายถึง กิริยาท่ีเขาไปในสถานท่ีแขงขันสวดมนต การเดิน
เขาไปท่ีประชุม การเดินเขา การนั่งคุกเขา การกราบพระรัตนตรัย การทําความเคารพตอธงชาติ พระบรมฉายา
ลักษณ (ถาไมไดตั้งธงชาติ และ พระบรมฉายาลักษณ ไว ใหกราบพระรัตนตรัยอยางเดียว) และการแตงกาย
ความเรียบรอยของแตละคนและท้ังคณะ


