
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย 
Moral Ethics and Core Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2019 

ภายใต้แนวคิด 
“จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอดการท าดีเพื่อแผ่นดิน” 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาความมั่นคงของชาติ สิ่งส าคัญท่ีรัฐจะต้องด าเนินการเป็นอันดับแรกคือ การพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากร
ที่มีค่าที่สุด เพราะก าลังคนที่มีคุณค่าจะเป็นตัวก าหนดทิศทางความก้าวหน้าของประเทศ  ปัจจุบันภาพลักษณ์ของผู้ใหญ่
ที่ไม่ดใีนสังคมส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของชาติ และเป็นตัวฉุดให้เด็กและเยาวชนของชาติไม่ได้รับการส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนา สิ่งที่ส าคัญต่อความก้าวหน้าในอนาคตของประเทศชาติคือการสร้างเด็กและเยาวชนของชาติในวันนี้ให้มี
คุณภาพเพ่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่า มีคุณธรรม จริยธรรมในวันข้างหน้า เพ่ือความพร้อมในการวางรากฐานของ
ประเทศไทยใหก้้าวไปสู่การพัฒนาด้วยความมั่นคงตลอดไป ในปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ
ทางด้านวัตถุ การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน  รวมถึง
กระแสนิยมต่างชาติได้หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทย จนท าให้คนไทยสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
งาม ความเจริญทางด้านจิตใจก าลังเสื่อมลงในทุกสังคมจนเป็นปัญหาสังคมที่ยากจะเยียวยาได้   สถาบันการศึกษาเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่มีความส าคัญในการฟ้ืนฟูคุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคลตั้งแต่ยังเยาว์วัย   ดังนั้นสถาบันและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 13 สถาบัน จึงร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้เกิดความตระหนักและเห็นถึง
คุณค่าความเป็นไทยในรูปแบบการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย  ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา   
สืบสาน รักษา และต่อยอดการท าดีเพ่ือแผ่นดิน” โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมไทย 12 ประการ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และการสร้างสื่อดิจิทัล เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปได้
ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย
ได้ศึกษารวบรวมองค์ความรู้ในสังคมไทยและประมวลผลเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบของโครงการกิจกรรมและสื่อ
ดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปทราบถึงความส าคัญของการร่วมสร้างชุมชน 
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ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอดการท าดีเพ่ือแผ่นดิน” แห่งความสามัคคีและมีคุณธรรมเพ่ือถวายแด่
พ่อของแผ่นดิน และน าไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 13 สถาบัน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี สมาคมสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย ส านักงานวิจัยและพัฒนาทางทหาร
กองทัพบก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตระหนักถึงความส าคัญและการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาให้เยาวชนเติบโต
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทย ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข ได้เรียนรู้การด าเนินชีวิตของคนในบุคคลที่เป็นต้นแบบของชาติ  รวมทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาท าให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และร่วมกันรักษาสิ่งที่ดีงามในชาติของตนให้คงอยู่
ตลอดไป   

 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียน-นักศึกษา-บุคคลทั่วไป  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษา-บุคคลทั่วไป ได้ทราบและตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและค่านิยมไทย 
3. เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษา-บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรักและหวงแหนต่อสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ รวมถึงคุณธรรม  จริยธรรม วัฒนธรรมและค่านิยมไทย 
4. เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษา-บุคคลทั่วไปมีจิตส านึกในการจัดกิจกรรม และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมความรักและหวงแหนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งคุณธรรม  จริยธรรม วัฒนธรรมและ
ค่านิยมไทย 

5. เพ่ือเผยแพร่ความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและ
ค่านิยมไทย 

 
3. วิธีการด าเนินงาน 
  3.1 จัดประชุมคณะกรรมการในเครือข่ายทั้ง 13 แห่งเพ่ือวางแผนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.2 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานเพื่อก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลงาน กิจกรรมที่จะจัดการประกวด
ประกอบด้วย  
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 3.2.1  จัดประกวดโครงการต้นแบบที่เก่ียวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง
ศิลปวัฒนธรรม  ค่านิยมไทย 12 ประการ ความส าคัญของชุมชน ในหัวข้อ “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอดการท า
ดีเพ่ือแผ่นดิน” โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

  (1) ระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา (แยกเป็นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ปวช.) 
  (2) ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป  
 3.2.2  จัดประกวดสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม 

ความส าคัญของชุมชน ในหัวข้อ “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอดการท าดีเพ่ือแผ่นดิน” และค่านิยมไทย 12 
ประการ แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

  (1) ระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา (แยกเป็นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ปวช.) 
  (2) ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป 
 3.2.3 จัดประกวดเกมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม 

ความส าคัญของชุมชน ในหัวข้อ “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอดการท าดีเพ่ือแผ่นดิน” และค่านิยมไทย 12 
ประการ แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

  (1) ระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา (แยกเป็นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ปวช.) 
  (2) ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป  
3.3 จัดนิทรรศการและเวทีย่อยที่เกี่ยวข้องกับการให้องค์ความรู้ด้านสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง

ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยมไทย 12 ประการ และการท ากิจกรรมจิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอด การท าดีเพ่ือแผ่นดิน 
 

4. การประกวดมีขั้นตอนดังนี้ 

- ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส่งผล
งานเข้าประกวด http://sams.east.spu.ac.th/methai 

- ผู้เข้าร่วมการประกวดด าเนินการส่งเค้าโครงและแผนปฏิบัติการโครงการต้นแบบที่ได้จัดท าขึ้น โดยจะแบ่งการ
แข่งขันออกเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน  

- ผู้ผ่านเข้ารอบให้น าผลงานมาน าเสนอและแสดงผลงานในวันจัดงาน 

- ประกาศรางวัล รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร 
 

5. วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน 
1. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับ

การประกวด 
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2. ผู้เข้าร่วมการประกวดด าเนินการส่งเค้าโครงและแผนปฏิบัติการโครงการต้นแบบที่ได้จัดท าขึ้น โดยจะแบ่งการ
แข่งขันออกเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน (รวมทุกคนในทีมและที่ปรึกษา) 

3. การส่งผลงานเข้าประกวด หนึ่งคน (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือสมาชิก) สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน 
แต่ช าระเงินแค่ 1 ผลงาน (หมายความว่า นายแดง ส่งผลงาน 2 เรื่อง จ่ายเงินแค่เรื่องเดียว แต่ต้องแจ้งการช าระเงินใน
ระบบทุกเรื่องโดยใช้หลักฐานการช าระเงินเดียวกัน ถ้าเรื่องไหนไม่แจ้งการช าระเงินถือว่าไม่ลงทะเบียน) 

4. ผู้ผ่านเข้ารอบให้น าผลงานมาน าเสนอและแสดงผลงานในวันจัดงานในรูปแบบ Poster 
5. ประกาศรางวัล รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร 

* หมายเหตุ การส่งผลงาน หัวหน้าทีมเป็นผู้ส่งผลงาน ถ้าเป็นสมาชิกจะไม่สามารถส่งผลงานในระบบได้ 
 

6. การพิจารณาผลงาน 
 ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด ส าหรับทีมที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัล ดังนี้ 

1. รางวัลระดับยอดเยี่ยม (Best of The Best) ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี และ เงินรางวัล 
5,000 บาท 

2. รางวัลระดับดีเด่น (Excellence) ได้รับเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
และ เงินรางวัล 4,000 บาท 

3. รางวัลระดับดีมาก (Very Good) ได้รับเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
และ เงินรางวัล 3,000 บาท 

4. รางวัลระดับดี (Good) ได้รับเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
และ เงินรางวัล 2,000 บาท 

รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี และเงินรางวัล 
2,000 บาท 

 
7. กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ 

นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ จ านวน 500 คน  
 
8. สถานที่ในการจัดการแข่งขัน 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี 
 
9. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2562 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ไดโ้ครงการต้นแบบ จ านวน 20 โครงการ 
11.2 ได้สื่อดิจิทัล จ านวน 20 เรื่อง 
11.3 ไดเ้กม จ านวน 10 เกม 

        11.4 นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปทราบถึงความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง
ศิลปวัฒนธรรม ความส าคัญของชุมชน ในหัวข้อ “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอดการท าดีเพ่ือแผ่นดิน” 

 
11. ก าหนดการจัดงาน 

วันศุกรท์ี่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 
 
12. หัวข้อการแข่งขัน 

 หัวข้อการแข่งขันในหัวข้อ “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอดการท าดีเพ่ือแผ่นดิน” แบ่งงานอาสาออกเป็น 
9 หมวดหมู่เส้นทางตามรอยพ่อ ดังนี้ 

เส้นทางจิตอาสาตามรอยพ่อ 
1. ด้านการเกษตร สัตว์เลี้ยง 
2. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
3. ด้านบูรณะ ฟ้ืนฟู ก่อสร้าง 
4. ด้านสุขภาพ สาธารณสุข 
5. ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
6. ด้านศาสนา ปฏิบัติธรรม 
7. ด้านการศึกษา เรียนรู้ ฝึกอบรม 
8. ด้านเด็ก เยาวชน สตรี 
9. ด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
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13. ค่าลงทะเบียน 
1. ส าหรับผู้ส่งผลงานประกวด 

รายการ อัตราค่าลงทะเบียน 
นักเรียน นักศึกษาสถาบันในเครือข่าย 200 บาทต่อคน 
อาจารย์สถาบันในเครือข่าย 400 บาทต่อคน 
นักเรียน นักศึกษาสถาบันนอกเครือข่าย 300 บาทต่อคน 
อาจารย์สถาบันนอกเครือข่าย 600 บาทต่อคน 
นักเรียน ในระดับต่ ากว่าระดับอุดมศึกษา 100 บาทต่อคน 
อาจารย์ในสถาบันต่ ากว่าอุดมศึกษา 200 บาทต่อคน 
บุคคลทั่วไป 500 บาทต่อคน 

 
2. ส าหรับหน่วยงานร่วมจัด 

หน่วยงานละ 3,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
กองทุนทั่วไป” เลขที่บัญชี 092-250629-7 สาขาประชาชื่น ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 

 
14. ข้อก าหนดอื่น ๆ 

14.1 ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด 
หลังลงทะเบียนรอบแรกแล้วให้ส่งผลงานเบื้องต้น เช่น แนวความคิด หรือ เค้าโครงงาน หรือเค้าโครงเกม

หรือบทคัดย่อเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานเพ่ือผ่านเข้ารอบต่อไป ผู้ที่ผ่านเข้ารอบแรกจะต้องลงทะเบียนและช าระ
เงิน พร้อมทั้งผลงานฉบับสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563  

14.2 ผู้ที่ผ่านรอบแรกและส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ต้องช าระเงิน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563  
สามารถ Print ใบแจ้งช าระเงินในระบบ ช าระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือโอนเงินผ่าน ATM

หรือ Internet Banking 
14.3 หลังจากช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะต้องน าหลักฐานมายืนยันการช าระเงินผ่านเว็บไซต์

http://sams.east.spu.ac.th/methai เท่านั้น หากไม่ยืนยันการช าระเงินถือว่าไม่ได้ลงทะเบียน และจะไม่พิจารณา
ผลงานที่ส่งประกวด 
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15. รายรับ (ประมาณการ) 
1. รายรับค่าลงทะเบียน (ประมาณการ) 120,000 บาท 
2. เงินสนับสนุนการจัดโครงการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย (3,000*13) 39,000 บาท 
3. เงินสนับสนุนจากภายนอก 52,000 บาท 
 รวมรายรับ 211,000 บาท 

16. ค่าใช้จ่าย 
1. โล่รางวัล (3,000 * 4 โล่) 12,000 บาท 
2. ค่าพิมพ์เอกสาร สติ๊กเกอร์ ป้ายต่าง ๆ 30,000 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเวที 10,000 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดชุดการแสดง 10,000 บาท 
5. ค่าวัสดุ 12,000 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 7,500 บาท 
7. ค่าอาหาร 
 7.1 ค่าอาหารส าหรับผู้ลงทะเบียน (350 ท่าน * 50 บาท) 17,500 บาท 
 7.2 ค่าอาหารส าหรับคณะท างาน/กรรมการ (5 มื้อ * 15,000 บาท) 75,000 บาท 
 7.3 เงินรางวัล 32,000 บาท 
 รวมค่าใช้จ่าย 206,000 บาท 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
17. ก าหนดการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ MeThai Contest 2019 
1. เปิดลงทะเบียนเพ่ือส่งผลงานรอบแรก วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 
2. ปิดลงทะเบียนการส่งผลงานรอบแรก วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการตามสถาบันต่างๆ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้นไป 
5. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนและส่งผลงานรอบแรก วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 
6. วันประกาศผลงานผ่านการประเมินรอบแรก วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 
7. ก าหนดส่งโครงการ/สื่อ ฉบับสมบูรณ์ 
(พร้อมช าระค่าลงทะเบียน) 

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562–วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 

8. น าเสนอผลงานในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 
9. พิธีมอบโล่รางวัล วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 
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18. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ โทรศัพท์. 02-432-6101 ต่อ 1223 โทรศัพท์มือถือ 081-467-0480  

โทรสาร. 02-432-6107 E-mail: nuwise@rpu.ac.th  
 

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

mailto:nuwise@rpu.ac.th

