
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. ความเป็นมา 

“เยาวชน” คือ ผูท่ี้จะเติบโตเป็นพลเมือง และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติของเราใหเ้จริญต่อไป 

เยาวชนในวนัน้ีจึงจ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการปลูกฝังคุณธรรมอนัดีงาม ใหเ้กิดข้ึนในจิตใจเพื่อพฒันา ฝึกฝนเตรียมความพรอ้ม ในการ

เป็นบุคคลท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยคุณภาพและคุณธรรม สามารถน าพาตนเองใหเ้ป็นผูป้ระสบความส าเรจ็ในชีวิตทั้งทางโลกควบคู่กบั

การเป็นคนดีมีศีลธรรม  

 

ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสนัติภาพโลก มีวตัถุประสงคท่ี์จะส่งเสริมใหเ้ยาวชน ทั้งในประเทศและนานาชาติไดร้บั

การศึกษาคุณธรรมขั้นพื้ นฐาน  อนัเป็นความรูส้ากลท่ีเยาวชนทุกเชื้ อชาติ ศาสนา สามารถเรยีนรูแ้ละน าไปใชฝึ้กฝนอบรมตนเอง

ในชวีิตประจ าวนั ใหเ้ป็นผูม้จีิตใจท่ีงดงาม ประสบความส าเรจ็ ด ารงชวีิตดว้ยสนัติสุขภายในใจ และเป็นผูท่ี้จะขยายความสุขใหก้บั

ครอบครวั สงัคมและประเทศชาติใหเ้กิดความรกั ความสามคัคี เกิดเป็นสนัติภาพโลกท่ีแทจ้ริงข้ึนได ้

 จากวตัถุประสงคด์งักล่าว คณะกรรมการชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสนัติภาพโลก จึงไดจ้ดัโครงการสอบตอบปัญหา

ศีลธรรมเพื่อสนัติภาพโลก ระดบัเยาวชนนานาชาติ ข้ึน ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 ในประเทศไทย โดยนักเรียนไดศึ้กษาเน้ือหา

คุณธรรมจากหนังสือ มงคลชีวิต 38 ประการ ภาคภาษาองักฤษและจีน รวมทั้งการท าความดีดว้ยการเขียนบนัทึกในสมุด Diary of 

Inner Peace 

 โครงการสอบในประเทศไทยไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองและขยายสู่ประเทศต่างๆ ไดแ้ก่ เมียนมาร ์ บงัคลาเทศ 

เนปาล และ อินเดีย จากความรว่มมือขององคก์รต่างๆ ส าหรบัในปี พ.ศ. 2564 น้ี คณะกรรมการเล็งเห็นความส าคญัของเยาวชน

ท่ีจะตอ้งฝึกการท าความดีอยา่งต่อเน่ือง แมจ้ะยงัคงมีการระบาดของเชื้ อไวรสั Covid-19 จึงมีการจดัสอบเป็นระบบออนไลน์ข้ึน 

2. วตัถปุระสงค ์

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ยาวชน ไดม้ีโอกาสศึกษาคุณธรรมและศีลธรรมขั้นพื้ นฐานอนัเป็นความรู ้

สากลท่ีทุกคนปฏิบติัได ้และท าใหม้ีหลกัในการด าเนินชวีิตท่ีถูกตอ้งดีงาม 

2.เพื่อปลูกฝังใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาศกัยภาพเชิงสรา้งสรรค ์สอดคลอ้งกบักาด าเนินชีวิตประจ าวนั อนัจะส่งเสริมใหเ้กิด

พฤติกรรมท่ีดีงาม มีความประพฤติท่ีเรียบรอ้ย สรา้งตนเองใหเ้ป็นจุดเริ่มตน้ของครอบครวัท่ีอบอุน่ได ้

3.เพื่อใหเ้ยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความพรอ้มท าหนา้ท่ีพฒันาสงัคม ประเทศ ใหเ้กิดความ

เจริญรุ่งเรือง มีความสงบร่มเย็นและ มีสนัติภาพท่ีแทจ้ริง 

 

3. ผูด้  าเนินโครงการ: ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสนัติภาพโลก 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ภาคภาษาองักฤษ:เยาวชนนานาชาติ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคภาษาจีน : เยาวชนนานาชาติ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 

 

โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสนัติภาพโลก ระดบัเยาวชนนานาชาติ  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

ภาคภาษาองักฤษ และภาคภาษาจนี ครั้งท่ี 14 พ.ศ. 2564 (ออนไลน)์ 
 

ชิงโล่เกียรติยศ เงินรางวลัและใบประกาศนียบตัร  

 

 

 



 

ภาษาองักฤษ 

สมัครแบบโรงเรียน 

ภาษาองักฤษ 
นักเรียนสมัครด้วยตัวเอง 

ภาษาจีน 
นักเรียนสมัครด้วยตัวเอง 

ภาษาจีน 

สมัครแบบโรงเรียน 

5. ขั้นตอนการเขา้ร่วมโครงการ   

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 โรงเรยีนหรือนักเรียนสมคัรเขา้ร่วมโครงการไดต้ั้งแตว่นัน้ี ถึงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2564 

สอบถามรายละเอียด 

โทร.081-918-0609 

02-831-1520 

อีเมล ์vir2kidz@gmail.com 

เฟสบุค:   
WorldPeaceEthicsClub 

ไลน ์:  ID: wp072 
 

 

 คณะกรรมการชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสนัติภาพโลก  

ส่งรหสัประจ าตวัผูส้มัครสอบ (Exam Code) และลิงคส์  าหรบัดาวนโ์หลดหนังสือใหก้ับ  

ครู อาจารยผ์ูป้ระสานงานหรือนักเรียนที่สมัครสอบ 

 

 นักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม โดยแบง่เป็น 2 ส่วน คือ  

 

3.1 ภาคทฤษฏี มีคะแนน รอ้ยละ 70 

1) การอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตวัสอบ 

 *ส าหรบันักเรียนที่เลือกสอบภาษาองักฤษ 
 

นักเรียนอ่านหนังสือมงคลชีวิตภาษาองักฤษ 

 (Values Education for Peace) 

• ระดบัประถมศึกษาปีท่ี  4-6  จ านวน14 บทเรียน  

• ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3   บทท่ี 1-18  

• ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6   บทท่ี 1-38         

     *ส าหรบันักเรียนที่เลือกสอบภาษาจีน 

นักเรียนอ่านหนังสือมงคลชีวิตภาษาจีน 

 จี๋ เสียง เหริน เซิง 

• ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3   บทท่ี 1-18  

• ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6   บทท่ี 1-38 

2)การสอบโดยท าขอ้สอบออนไลน ์
 

ขอ้สอบปรนัย 100 ขอ้ อตันัย 1 ขอ้ 

 

 

 

 

3.2 ภาคปฏิบตัิ มีคะแนน รอ้ยละ 30 

 

1) นักเรียนบนัทึกความดีใน 

 Online Diary of Inner Peace  

เป็นเวลา 30 วนั (คะแนน รอ้ยละ 20) 
 

2) นักเรียนเขา้ร่วมประชุมปฐมนิเทศและ

สรุปเน้ือหาก่อนสอบ ออนไลน์ผ่านZoom 

(คะแนนรอ้ยละ 10) 

 

  
 

 
 



 

  
 
 
 
 
 
 

             
             
      
 
 

 

 

 

6. สรุปก าหนดการ (ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม) 

 

7. ค่าสมคัรสอบ       สมคัรฟรี ไม่มีค่าสมคัรสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

เวลา กิจกรรม 

ตั้งแต่บดัน้ีถึง 30 ธนัวาคม 2564 ประชาสมัพนัธ ์/ รบัสมคัร 

30 พฤศจิกายน 2564 
คณะกรรมการเร่ิมส่งลิงคเ์น้ือหาคู่มือใหนั้กเรียนศึกษาและเริ่มบนัทึก

ความดีออนไลน์ 

30 พฤศจกิายน 2564 ถึง 

8 มกราคม 2565 

นักเรียนเขา้ร่วมประชุมปฐมนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 

(ก าหนดตามล าดับของการสมัครสอบจะแจง้ใหท้ราบอีกครั้ง) 

15 -22 มกราคม 2565 นักเรียนเขา้ฟังสรุปเน้ือหาก่อนสอบ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

วนัเสารท่ี์ 5 กุมภาพนัธ ์2565 นักเรียนเขา้สอบ ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 

วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2565 ประกาศผลสอบ 

วนัท่ี  1-31 มีนาคม 2565 มอบรางวลั 

 

ประกาศผลการสอบทางเว็บไซด ์www.vir2kidz.com หรือ  

เฟสบุค๊ WorldPeaceEthicsClub  วนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2565 

 
 

 พิธีมอบรางวลั ณ โรงเรียนของท่าน วนัที่  1-31มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนเขา้สอบ ออนไลน ์ผ่านระบบ Zoom 

วนัเสารท์ี่ 5 กุมภาพนัธ ์2565  

เวลา14.00-15.40 น. 

(ใชเ้วลาท าขอ้สอบ 1 ชัว่โมง 40 นาที) 

ขอ้สอบปรนัย 100 ขอ้ และ ขอ้สอบอตันัย 1ขอ้ (คิดคะแนนเป็นภาคทฤษฎี 70%) 

โดยจะมีลิงคแ์ละรายละเอียดการท าขอ้สอบแจง้ใหท้ราบอีกครั้ง 

http://www.vir2kidz.com/


 

8. รางวลัเกียรติยศ 
 

ส าหรบัผูเ้ขา้สอบภาคภาษาองักฤษ 

 

ส าหรบัผูเ้ขา้สอบภาคภาษาจนี 

 

1. โล่เกียรติยศส าหรบัรางวลัชนะเลิศ รวม 3 โล่  

1) ระดบัประถมศึกษาปีที่  4-6  จ านวน  1  โล่ 

2) ระดบัมธัยมศึกษาปีที่   1-3   จ านวน 1  โล ่

           3) ระดบัมธัยมศกึษาปีที่  4-6   จ  านวน  1  โล่ 

 

1. โล่เกียรติยศส าหรบัรางวลัชนะเลิศ รวม 2 โล่  

1) ระดบัมธัยมศึกษาปีที่   1-3   จ  านวน 1 โล่ 

           2) ระดบัมธัยมศกึษาปีที่   4-6   จ  านวน 1 โล่ 

 

2. รางวลั จ  านวน 60 รางวลั ไดแ้ก่ 
 

       ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 4-6  จ  านวน 20 รางวลั  

 รางวลัชนะเลศิ 10,000 บาท 

รางวลัที่ 2    7,000 บาท 

รางวลัที่ 3    5,000 บาท 

รางวลัที่ 4   4,000 บาท 

รางวลัที่ 5   3,000 บาท 

รางวลัที่ 6–10      1,500 บาท 

รางวลัที่ 11-20     1,000 บาท 

      ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1-3  จ  านวน 20 รางวลั  

 รางวลัชนะเลศิ 7,000 บาท 

รางวลัที ่2  5,000 บาท 

รางวลัที่ 3  4,000 บาท 

รางวลัที่ 4 3,000 บาท 

รางวลัที่ 5 2,000 บาท 

รางวลัที่ 6–10   1,000 บาท 

รางวลัที่ 11-20    700 บาท 

     ระดบัประถมศึกษาปีที่ 4-6   จ  านวน 20 รางวลั 

รางวลัชนะเลศิ  5,000 บาท 

รางวลัที่ 2   3,000 บาท 

รางวลัที ่3   2,000 บาท 

รางวลัที่ 4           1,500 บาท 

รางวลัที่ 5           1,000 บาท 

           รางวลัที่ 6–10     700 บาท 

รางวลัที่ 11-20      500 บาท 

 

2. รางวลั จ  านวน 35 รางวลั ไดแ้ก่ 
 

        ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 4-6  จ  านวน 20 รางวลั  

 รางวลัชนะเลศิ 10,000 บาท 

รางวลัที่ 2    7,000 บาท 

รางวลัที่ 3    5,000 บาท 

รางวลัที่ 4   4,000 บาท 

รางวลัที่ 5   3,000 บาท 

รางวลัที่ 6–10      1,500 บาท 

รางวลัที่ 11-20     1,000 บาท 

          ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1-3  จ  านวน 15 รางวลั  

 รางวลัชนะเลศิ 7,000 บาท 

รางวลัที ่2  5,000 บาท 

รางวลัที่ 3  4,000 บาท 

รางวลัที่ 4  3,000 บาท 

รางวลัที่ 5  2,000 บาท 

รางวลัที่ 6–10    1,000 บาท 

รางวลัที่ 11-15     700 บาท 

 

 

 

3. ประกาศนียบตัร  

-  รางวลัอนัดบั 1-20  ไดร้บัประกาศนียบตัรเชิดชูเกียรติพิเศษ  

-  ผูท้ี่ท าคะแนน 50 ข้ึนไป ไดร้บัประกาศนียบตัรดีเด่น ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศลีธรรมเพ่ือสนัติภาพโลก 

-  ผูท้ี่ท าคะแนนนอ้ยกว่า 50 คะแนน ไดร้บัประกาศนียบตัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสนัติภาพโลก   

-  ส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรียน และอาจารยป์ระสานงานทุกท่าน ไดร้บัประกาศนียบตัรเชิดชูเกียรติผูส้นับสนุน 

การปลูกฝังคุณธรรม 

 


