โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติ ภาพโลก
ระดับเยาวชนนานาชาติ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน ครัง้ ที่ 15 พ.ศ. 2565
ชิ งโล่เกียรติ ยศ ทุนการศึกษาและประกาศนี ยบัตร
ความเป็ นมา
“เยาวชน” คือ ผูท้ จ่ี ะเติบโตเป็ นพลเมือง และเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราให้เจริญต่อไป
เยาวชนในวันนี้จงึ จําเป็ นจะต้องได้รบั การปลูกฝั งคุณธรรมอันดีงาม ให้เกิดขึน้ ในจิตใจเพื่อพัฒนา ฝึกฝนเตรียมความพร้อม ในการ
เป็ นบุคคลทีเ่ ต็มเปี่ ยมไปด้วยคุณภาพและคุณธรรม สามารถนําพาตนเองให้เป็ นผูป้ ระสบความสําเร็จในชีวติ ทัง้ ทางโลกควบคู่กบั
การเป็ นคนดีมศี ลี ธรรม
ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะส่งเสริมให้เยาวชน
ทัง้ ในประเทศและนานาชาติได้รบั
การศึกษาคุณธรรมขัน้ พืน้ ฐาน อันเป็ นความรูส้ ากลทีเ่ ยาวชนทุกเชือ้ ชาติ ศาสนา สามารถเรียนรูแ้ ละนําไปใช้ฝึกฝนอบรมตนเองใน
ชีวติ ประจําวัน ให้เป็ นผูม้ จี ติ ใจทีง่ ดงาม ประสบความสําเร็จ ดํารงชีวติ ด้วยสันติสุขภายในใจ และเป็ นผูท้ จ่ี ะขยายความสุขให้กบั
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติให้เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดเป็ นสันติภาพโลกทีแ่ ท้จริงขึน้ ได้
จากวัตถุประสงค์ดงั กล่าว คณะกรรมการชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก จึงได้จดั ให้มี โครงการสอบตอบปัญหา
ศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติขน้ึ ครัง้ แรก ในปี พ.ศ. 2551 ในประเทศไทย โดยนักเรียนได้ศกึ ษาเนื้อหา
คุณธรรมจากหนังสือ ‘Values Education for Peace’ และ 吉祥人生 (จี๋ เสียง เหริน เซิง) มงคลชีวติ ภาคภาษาอังกฤษและจีน
รวมทัง้ การทําความดี ด้วยการเขียนบันทึกความดี ในสมุดทีช่ ่อื ว่า ‘Diary of Inner Peace’
โครงการสอบในประเทศไทยได้ดาํ เนินการมาอย่างต่อเนื่องและขยายสู่ประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ บังคลาเทศ เนปาล
และ อินเดีย จากความร่วมมือขององค์กรต่างๆ เป็ นอย่างดี ในปี พ.ศ. 2564 แม้ว่าเราจะเผชิญกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 คณะกรรมการฯ ยังคงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนได้ศกึ ษาคุณธรรมและเติบโตไปในทางทีถ่ ูกต้องดี
งามอย่างต่อเนื่อง จึงตัดสินใจจัดสอบในระบบออนไลน์ สําหรับปี พ.ศ. 2565นี้ จะได้จดั โครงการสอบตอบปั ญหาศีลธรรมเพื่อ
สันติภาพโลก ครัง้ ที่ 15 ขึน้ ในระบบปกติ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ได้มโี อกาสศึกษาคุณธรรมขันพื
้ น้ ฐาน อันเป็ นความรูส้ ากล ทีท่ ุกคนปฏิบตั ไิ ด้และทําให้
มีหลักในการดําเนินชีวติ ทีถ่ ูกต้องดีงาม
2.เพื่อปลูกฝั งให้เยาวชนได้พฒ
ั นาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับการดําเนินชีวติ ประจําวัน อันจะส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมทีด่ งี าม มีความประพฤติทเ่ี รียบร้อย สร้างตนเองให้เป็ นจุดเริม่ ต้นของครอบครัวทีอ่ บอุน่ ได้
3.เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็ นพลเมืองทีม่ คี ุณภาพ มีคุณธรรม มีความพร้อมทําหน้าทีพ่ ฒ
ั นาสังคม ประเทศ ให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรือง มีความสงบร่มเย็นและ มีสนั ติภาพทีแ่ ท้จริง

ผู้ดาํ เนิ นโครงการ

กลุ่มเป้ าหมาย

ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
ภาคภาษาอังกฤษ: เยาวชนนานาชาติ ระดับประถมศึกษาปี ท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษาปี ท่ี 6
ภาคภาษาจีน : เยาวชนนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
www.vir2kidz.com

WORLD-PEC 2022

สอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์ 081-918-0609 หรือ

02-831-1520

ตั้งแต่วนั นี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

อีเมล์: vir2kidz2022@gmail.com
เฟสบุค: WorldPeaceEthicsClub
ไลน์ ID: wp072

 ชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก

จัดส่งหนังสือและสมุดบันทึกความดีมอบแด่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
สําหรับนักเรียนที่เลือกสอบภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6
•
หนังสือ Values Education for Peace
(1 เล่ม/ นักเรียน 3 คน)
• สมุดบันทึกความดี Diary of Inner Peace
(1 เล่ม/1คน)

สําหรับนักเรียนที่เลือกสอบภาษาจีน

มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6
• หนังสือ 吉祥人生 จี๋ เสียง เหริน เซิง
(1 เล่ม/ นักเรียน 2 คน)
• สมุดบันทึกความดี Diary of Inner Peace
(1 เล่ม/1คน)

 นักเรียนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบพร้อมกับเขียนบันทึกความดี
สําหรับนักเรียนที่เลือกสอบภาษาอังกฤษ
**ภาคทฤษฎี: มีคะแนนทั้งสิ้ น 80%**

นักเรียนอ่านหนังสือ ‘Values Education for Peace’
• ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4-6 14 บทเรียน
• ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 บทที่ 1-18
• ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 บทที่ 1-38

**ภาคปฏิบตั :ิ มีคะแนนทั้งสิ้ น 20%**
นักเรียนบันทึกความดี 30 วัน
ในสมุด Diary of Inner Peace

สําหรับนักเรียนที่เลือกสอบภาษาจีน
**ภาคทฤษฎี: มีคะแนนทั้งสิ้ น 80%**
•
•

นักเรียนอ่านหนังสือ ‘จี๋ เสียง เหริน เซิง’
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 บทที่ 1-18
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 บทที่ 1-38

**ภาคปฏิบตั ิ: มีคะแนนทั้งสิ้ น 20%**
นักเรียนบันทึกความดี 30 วัน
ในสมุด Diary of Inner Peace

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ (ต่อ)

ครูประสานงานรวบรวมคะแนนการบันทึกความดีของนักเรียนทุกคน

ลงในแบบฟอร์มการบันทึกความดี
และคัดเลือกสมุดบันทึกของนักเรียนที่ได้คะแนน 100% (1,500 คะแนน)
ส่งกลับมายังชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก

ระหว่างวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2565

*** คณะกรรมการจะพิจารณารางวัลของนักเรียนจากคะแนนการบันทึกความดี ซึ่งมีคะแนน 20%***

นักเรียนเข้าสอบ ณ โรงเรียนของตนเอง

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 11.10 น.
ใช้เวลาทําข้อสอบ 1 ชั ่วโมง 40 นาที

นักเรียนทําข้อสอบปรนัย 100 ข้อ และ ข้อสอบอัตนัย 1ข้อ (คิดคะแนนเป็ นภาคทฤษฎี 80%)
โดยจะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางนําข้อสอบไปจัดสอบให้ที่โรงเรียน

ประกาศผลการสอบทางเว็บไซด์ www.vir2kidz.com หรือ
เฟสบุค๊ WorldPeaceEthicsClub วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปกําหนดการ

 พิธีมอบรางวัล

ในวันที่ 6 มีนาคม 2566

(กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

เวลา
ตั้งแต่บดั นี้ ถึง 30 กันยายน 2565
1 สิงหาคม–23 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ / รับสมัคร
นักเรียนศึกษาเนื้ อหามงคลชีวิตภาคภาษา
อังกฤษ/จีนและบันทึกกิจกรรมความดีใน

16-23 พฤศจิกายน 2565
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.30-11.10 น.
6 กุมภาพันธ์ 2566
6 มีนาคม 2566

ส่งคะแนนสมุดบันทึกความดี
วันสอบ (มีคณะกรรมการไป จัดสอบ ณ
โรงเรียนของท่าน)
ประกาศผลสอบ
พิธีมอบรางวัล

ค่าสมัครสอบ

Diary of Inner Peace

ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าสมัคร

รางวัลเกียรติยศ

ภาคภาษาอังกฤษ
• เงินรางวัล จํานวน 20 รางวัล

ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
รางวัลที่ 2
7,000 บาท
รางวัลที่ 3
5,000 บาท
รางวัลที่ 4
4,000 บาท
รางวัลที่ 5
3,000 บาท
รางวัลที่ 6–10 1,500 บาท
รางวัลที่ 11-20 1,000 บาท

ภาคภาษาจีน
• เงินรางวัล จํานวน 20 รางวัล

ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
รางวัลที่ 2
7,000 บาท
รางวัลที่ 3
5,000 บาท
รางวัลที่ 4
4,000 บาท
รางวัลที่ 5
3,000 บาท
รางวัลที่ 6–10 1,500 บาท
รางวัลที่ 11-20 1,000 บาท

-

• ประกาศนียบัตร

• โล่เกียรติยศสําหรับรางวัลชนะเลิศ รวม 3 โล่

1) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จํานวน 1 โล่
2) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 จํานวน 1 โล่
3) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 จํานวน 1 โล่
• เงินรางวัล จํานวน 20 รางวัล

ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
รางวัลชนะเลิศ 7,000 บาท
รางวัลที่ 2
5,000 บาท
รางวัลที่ 3
4,000 บาท
รางวัลที่ 4
3,000 บาท
รางวัลที่ 5
2,000 บาท
รางวัลที่ 6–10 1,000 บาท
รางวัลที่ 11-20 700 บาท

• เงินรางวัล จํานวน 20 รางวัล

ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4-6
รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท
รางวัลที่ 2
4,000 บาท
รางวัลที่ 3
3,000 บาท
รางวัลที่ 4
2,000 บาท
รางวัลที่ 5
1,000 บาท
รางวัลที่ 6–10 700 บาท
รางวัลที่ 11-20 500 บาท

• โล่เกียรติยศสําหรับรางวัลชนะเลิศ รวม 2 โล่
1) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 จํานวน 1 โล่
2) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 จํานวน 1 โล่

• เงินรางวัล จํานวน 15 รางวัล

ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
รางวัลชนะเลิศ 7,000 บาท
รางวัลที่ 2
5,000 บาท
รางวัลที่ 3
4,000 บาท
รางวัลที่ 4
3,000 บาท
รางวัลที่ 5
2,000 บาท
รางวัลที่ 6–10 1,000 บาท
รางวัลที่ 11-15 700 บาท

รางวัลอันดับ 1-20 ได้รบั ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพิเศษ
ผูท้ ี่ทาํ คะแนน 50 ขึ้ นไป ได้รบั ประกาศนียบัตรดีเด่น ผูเ้ ข้าร่วมโครงการสอบตอบปั ญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
ผูท้ ี่ทาํ คะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน ได้รบั ประกาศนียบัตรผูเ้ ข้าร่วมโครงการสอบตอบปั ญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
ผูบ้ ริหารโรงเรียนและอาจารย์ประสานงาน ได้รบั ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผสู ้ นับสนุนการปลูกฝั งคุณธรรม

