
         โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสนัติภาพโลก  

                                 ระดบัเยาวชนนานาชาติ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ถงึ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

         ภาคภาษาองักฤษ และภาคภาษาจีน ครัง้ท่ี 15 พ.ศ. 2565 
 

ชิงโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษาและประกาศนียบตัร  

 

 
 

   

 

          

 

 
 

 ความเป็นมา 

 

        “เยาวชน” คอื ผูท้ีจ่ะเตบิโตเป็นพลเมอืง และเป็นกําลงัสาํคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาตขิองเราใหเ้จรญิตอ่ไป 

เยาวชนในวนัน้ีจงึจาํเป็นจะตอ้งไดร้บัการปลูกฝังคุณธรรมอนัดงีาม ใหเ้กดิขึน้ในจติใจเพื่อพฒันา ฝึกฝนเตรยีมความพรอ้ม ในการ

เป็นบุคคลทีเ่ตม็เป่ียมไปดว้ยคุณภาพและคุณธรรม สามารถนําพาตนเองใหเ้ป็นผูป้ระสบความสาํเรจ็ในชวีติทัง้ทางโลกควบคู่กบั

การเป็นคนดมีศีลีธรรม 
 

ชมรมส่งเสรมิศลีธรรมเพื่อสนัตภิาพโลก มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะส่งเสรมิใหเ้ยาวชน ทัง้ในประเทศและนานาชาตไิดร้บั

การศกึษาคุณธรรมขัน้พืน้ฐาน  อนัเป็นความรูส้ากลทีเ่ยาวชนทกุเชือ้ชาต ิศาสนา สามารถเรยีนรูแ้ละนําไปใชฝึ้กฝนอบรมตนเองใน

ชวีติประจาํวนั ใหเ้ป็นผูม้จีติใจทีง่ดงาม ประสบความสาํเรจ็ ดาํรงชวีติดว้ยสนัตสุิขภายในใจ และเป็นผูท้ีจ่ะขยายความสุขใหก้บั

ครอบครวั สงัคมและประเทศชาตใิหเ้กดิความรกั ความสามคัค ีเกดิเป็นสนัตภิาพโลกทีแ่ทจ้รงิขึน้ได ้
 

จากวตัถุประสงคด์งักล่าว คณะกรรมการชมรมส่งเสรมิศลีธรรมเพื่อสนัตภิาพโลก จงึไดจ้ดัใหม้ ีโครงการสอบตอบปัญหา 

ศลีธรรมเพื่อสนัตภิาพโลก ระดบัเยาวชนนานาชาตขิึน้ครัง้แรก ในปี พ.ศ. 2551 ในประเทศไทย โดยนักเรยีนไดศ้กึษาเน้ือหา

คุณธรรมจากหนังสอื ‘Values Education for Peace’  และ 吉祥人生 (จี ๋ เสยีง เหรนิ เซงิ) มงคลชวีติภาคภาษาองักฤษและจนี 

รวมทัง้การทาํความด ีดว้ยการเขยีนบนัทกึความด ีในสมุดทีช่ื่อว่า  ‘Diary of Inner Peace’ 
 

        โครงการสอบในประเทศไทยไดด้าํเนินการมาอย่างต่อเน่ืองและขยายสู่ประเทศต่างๆ ไดแ้ก่ เมยีนมาร ์ บงัคลาเทศ เนปาล 

และ อนิเดยี จากความร่วมมอืขององคก์รต่างๆ เป็นอย่างด ีในปี พ.ศ. 2564 แมว้่าเราจะเผชญิกบัสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ  

โควดิ-19 คณะกรรมการฯ ยงัคงเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของการส่งเสรมิใหเ้ยาวชนไดศ้กึษาคุณธรรมและเตบิโตไปในทางทีถู่กตอ้งดี

งามอย่างต่อเน่ือง จงึตดัสนิใจจดัสอบในระบบออนไลน์ สาํหรบัปี พ.ศ. 2565น้ี จะไดจ้ดัโครงการสอบตอบปัญหาศลีธรรมเพื่อ

สนัตภิาพโลก ครัง้ที ่15 ขึน้ในระบบปกต ิ 

 

  วตัถปุระสงค ์

 

1.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้ยาวชน ไดม้โีอกาสศกึษาคุณธรรมขัน้พืน้ฐาน อนัเป็นความรูส้ากล ทีทุ่กคนปฏบิตัไิดแ้ละทาํให้

มหีลกัในการดาํเนินชวีติทีถู่กตอ้งดงีาม 

2.เพื่อปลูกฝังใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาศกัยภาพเชงิสรา้งสรรค ์สอดคลอ้งกบัการดาํเนินชวีติประจาํวนั อนัจะส่งเสรมิใหเ้กดิ

พฤตกิรรมทีด่งีาม มคีวามประพฤตทิีเ่รยีบรอ้ย สรา้งตนเองใหเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของครอบครวัทีอ่บอุ่นได ้

3.เพื่อใหเ้ยาวชนเตบิโตเป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพ มคีุณธรรม มคีวามพรอ้มทาํหน้าทีพ่ฒันาสงัคม ประเทศ ใหเ้กดิความ

เจรญิรุ่งเรอืง มคีวามสงบร่มเยน็และ มสีนัตภิาพทีแ่ทจ้รงิ 

 

  

    ผู้ดาํเนินโครงการ       ชมรมส่งเสรมิศลีธรรมเพื่อสนัตภิาพโลก             

 
 

     

                                     ภาคภาษาองักฤษ: เยาวชนนานาชาต ิระดบัประถมศกึษาปีที ่4 ถงึมธัยมศกึษาปีที ่6 

                                     ภาคภาษาจีน : เยาวชนนานาชาต ิระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 1-6 
                                  

กลุ่มเป้าหมาย 



 

     

        ขั้นตอนการเขา้ร่วมโครงการ   
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรยีนสมคัรเข้าร่วมโครงการได้ท่ี 
    www.vir2kidz.com 

 

 
 

 ตั้งแตว่นัน้ี ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
 

สอบถามรายละเอียด 

โทรศพัท ์081-918-0609 หรือ 

02-831-1520 
อีเมล:์ vir2kidz2022@gmail.com 

เฟสบุค: WorldPeaceEthicsClub 
ไลน์ ID: wp072 

 ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพ่ือสนัติภาพโลก  

จดัส่งหนังสือและสมุดบนัทึกความดีมอบแด่โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 

สาํหรบันักเรียนที่เลือกสอบภาษาองักฤษ 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

•  หนังสือ Values Education for Peace  

 (1 เล่ม/ นักเรียน 3 คน) 

• สมุดบนัทึกความดี  Diary  of Inner Peace  

(1 เล่ม/1คน) 

 

 

 

 นักเรียนอ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตวัสอบพรอ้มกบัเขียนบนัทึกความด ี

 

สาํหรบันักเรียนที่เลือกสอบภาษาองักฤษ 
 

**ภาคทฤษฎี: มีคะแนนทั้งสิ้ น 80%** 

นักเรียนอ่านหนังสือ ‘Values Education for Peace’ 
• ระดบัประถมศึกษาปีท่ี  4-6  14 บทเรียน  

• ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3   บทท่ี 1-18  

• ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6   บทท่ี 1-38 

 
 

**ภาคปฏิบติั: มีคะแนนทั้งสิ้ น 20%** 

นักเรียนบนัทึกความด ี30 วนั  

ในสมุด Diary of Inner Peace  
   
 

 

 

สาํหรบันักเรียนที่เลือกสอบภาษาจีน 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 

• หนังสือ 吉祥人生 จี๋ เสียง เหริน เซิง  

(1 เล่ม/ นักเรียน 2 คน) 

• สมุดบนัทึกความดี  Diary of Inner Peace  

(1 เล่ม/1คน) 

 

 

สาํหรบันักเรียนที่เลือกสอบภาษาจีน 
 

**ภาคทฤษฎี: มีคะแนนทั้งสิ้ น 80%** 

นักเรียนอ่านหนังสือ ‘จี๋ เสียง เหริน เซิง’ 

• ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3   บทท่ี 1-18  

• ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6   บทท่ี 1-38 

 
 

**ภาคปฏิบติั: มีคะแนนทั้งสิ้ น 20%** 

นักเรียนบนัทึกความดี 30 วนั 

ในสมุด Diary of Inner Peace 
 

  

 

 

WORLD-PEC 2022 

http://www.vir2kidz.com/


 

ขั้นตอนการเขา้ร่วมโครงการ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สรุปกาํหนดการ       (กาํหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม) 

 

 ค่าสมคัรสอบ         ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าสมัคร 
 

เวลา กิจกรรม 

ตั้งแตบ่ดัน้ีถึง 30 กนัยายน 2565 ประชาสมัพนัธ ์/ รบัสมคัร 

 

1 สิงหาคม–23 พฤศจกิายน 2565 

นักเรียนศึกษาเน้ือหามงคลชีวิตภาคภาษา 

องักฤษ/จนีและบนัทึกกิจกรรมความดีใน 

Diary of Inner Peace 

16-23 พฤศจกิายน 2565 ส่งคะแนนสมุดบนัทึกความดี 

วนัพุธท่ี 23 พฤศจกิายน 2565  

เวลา  09.30-11.10 น. 

วนัสอบ (มีคณะกรรมการไป จดัสอบ ณ 

โรงเรียนของท่าน) 

6 กุมภาพนัธ ์2566 ประกาศผลสอบ 

6 มีนาคม 2566 พิธีมอบรางวลั 

ครูประสานงานรวบรวมคะแนนการบนัทึกความดีของนักเรียนทุกคน 

ลงในแบบฟอรม์การบนัทึกความด ี

และคดัเลือกสมุดบนัทึกของนักเรยีนท่ีไดค้ะแนน 100% (1,500 คะแนน)  
ส่งกลบัมายงัชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพ่ือสนัติภาพโลก 

ระหว่างวนัท่ี 16-23 พฤศจกิายน 2565 

*** คณะกรรมการจะพิจารณารางวลัของนักเรียนจากคะแนนการบนัทึกความดี ซ่ึงมีคะแนน 20%*** 
 

 

ประกาศผลการสอบทางเว็บไซด ์www.vir2kidz.com หรือ  

เฟสบุค๊ WorldPeaceEthicsClub  วนัที่ 6 กุมภาพนัธ ์2566 

 

 

 พิธีมอบรางวลั  

ในวนัท่ี  6 มีนาคม  2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนเขา้สอบ ณ โรงเรียนของตนเอง 

วนัพุธท่ี 23 พฤศจกิายน 2565 เวลา 09.30 – 11.10 น. 

ใชเ้วลาทาํขอ้สอบ 1 ชัว่โมง 40 นาที 

นักเรียนทาํขอ้สอบปรนัย 100 ขอ้ และ ขอ้สอบอตันัย 1ขอ้ (คิดคะแนนเป็นภาคทฤษฎี 80%) 

โดยจะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางนําขอ้สอบไปจดัสอบใหท่ี้โรงเรียน 

 

http://www.vir2kidz.com/


 

 

ภาคภาษาองักฤษ 

• โล่เกียรตยิศสาํหรบัรางวลัชนะเลิศ รวม 3 โล่  

    1) ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 4-6   จาํนวน 1  โล ่

    2) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3    จาํนวน 1  โล ่

    3) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  4-6    จาํนวน 1 โล ่

• เงินรางวลั จาํนวน 20 รางวลั 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6   

รางวลัชนะเลศิ 10,000 บาท 

รางวลัท่ี 2    7,000 บาท 

รางวลัท่ี 3    5,000 บาท 

รางวลัท่ี 4   4,000 บาท 

รางวลัท่ี 5   3,000 บาท 

รางวลัท่ี 6–10    1,500 บาท 

รางวลัท่ี 11-20  1,000 บาท 

 

• เงินรางวลั จาํนวน 20 รางวลั 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3   

รางวลัชนะเลศิ   7,000 บาท 

รางวลัท่ี 2   5,000 บาท 

รางวลัท่ี 3    4,000 บาท 

รางวลัท่ี 4   3,000 บาท 

รางวลัท่ี 5   2,000 บาท 

รางวลัท่ี 6–10    1,000 บาท 

รางวลัท่ี 11-20     700 บาท 

 

• เงินรางวลั จาํนวน 20 รางวลั 

ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6   

รางวลัชนะเลศิ   5,000 บาท 

รางวลัท่ี 2    4,000 บาท 

รางวลัท่ี 3    3,000 บาท 

รางวลัท่ี 4   2,000 บาท 

รางวลัท่ี 5   1,000 บาท 

รางวลัท่ี 6–10     700 บาท 

รางวลัท่ี 11-20    500 บาท 

 

 

ภาคภาษาจีน 

• โล่เกียรตยิศสาํหรบัรางวลัชนะเลิศ รวม 2 โล่  

    1) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3    จาํนวน 1  โล ่

    2) ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  4-6    จาํนวน 1 โล ่

• เงินรางวลั จาํนวน 15 รางวลั 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3   

รางวลัชนะเลศิ   7,000 บาท 

รางวลัท่ี 2    5,000 บาท 

รางวลัท่ี 3    4,000 บาท 

รางวลัท่ี 4   3,000 บาท 

รางวลัท่ี 5   2,000 บาท 

รางวลัท่ี 6–10     1,000 บาท 

รางวลัท่ี 11-15     700 บาท 

 

• เงินรางวลั จาํนวน 20 รางวลั 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6   

รางวลัชนะเลศิ 10,000 บาท 

รางวลัท่ี 2    7,000 บาท 

รางวลัท่ี 3    5,000 บาท 

รางวลัท่ี 4   4,000 บาท 

รางวลัท่ี 5   3,000 บาท 

รางวลัท่ี 6–10    1,500 บาท 

รางวลัท่ี 11-20  1,000 บาท 

 

• ประกาศนียบตัร  

-  รางวลัอนัดบั 1-20  ไดร้บัประกาศนียบตัรเชิดชูเกียรตพิิเศษ  

-  ผูท่ี้ทาํคะแนน 50 ข้ึนไป ไดร้บัประกาศนียบตัรดีเด่น ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศลีธรรมเพ่ือสนัติภาพโลก 

-  ผูท่ี้ทาํคะแนนนอ้ยกว่า 50 คะแนน ไดร้บัประกาศนียบตัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพ่ือสนัติภาพโลก   

      -  ผูบ้รหิารโรงเรียนและอาจารยป์ระสานงาน ไดร้บัประกาศนียบตัรเชิดชูเกียรติผูส้นับสนุนการปลูกฝังคณุธรรม 

รางวลัเกียรติยศ 

   

 

 

  

   

 

 

 

  


	ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
	ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ (ต่อ)

