การประกวดโครงงาน/กิจกรรม ภายใตหัวขอ
“ปรัชญาพอเพียงสูหลักนิติธรรมสรางประโยชนสุขของมหาชนไดอยางไร”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหลักสําคัญในการดํารงชีวิตที่ตั้งอยูบนทางสายกลาง และความไมประมาท
คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว โดยการใชความรูแ ละ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน ซึ่งหากผูคนในสังคมดําเนินชีวิตตามหลักดังกลาวนี้ จะสงผลใหเกิดความกาวหนาที่
สมดุลและมั่นคง ไมเพียงแตเฉพาะดานเศรษฐกิจแตอยางเดียว แตรวมไปถึงความพอเพียงในดานอื่น ๆ
ดวย ซึ่งจะนําพาใหผูคนในสังคมอยูรวมกันไดอยางผาสุก
หลักของความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดนี ั้น สามารถสรางขึ้นได
โดยการปลูกฝงการเคารพในกติกาของสังคมและสิทธิของผูอื่นหรือการสรางวัฒนธรรมแหงการรักษา
กติกา อันเปนสาระสําคัญของหลักนิติธรรม เพราะกฎหมายหรือกติกาของสังคมนั้น โดยแทแลวก็ถูกตรา
ขึ้นโดยอาศัยหลักของความพอประมาณและความมีเหตุผล เพื่อใหผูคนในสังคมอยูรวมกันไดโดยไมละเมิด
สิทธิของผูอื่นหรือเกิดการกระทบกระทั่งซึง่ กันและกัน การปลูกฝงการเคารพกติกาหรือการสรางภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี จึงเปนสิ่งจําเปนประการหนึ่งเพื่อใหผูคนสามารถใชชีวิตรวมกันอยางพอเพียง โดยควรเริ่ม
ปลูกฝงตั้งแตยังเด็ก เพื่อใหเกิดความสงบสุขในสังคม และทําใหเกิดสังคมที่มีหลักนิติธรรมในที่สุด

๑. กิจกรรมการประกวดผลงานของโครงงาน/กิจกรรม
เปนการประกวดผลงานที่เกิดจากการทําโครงงานหรือกิจกรรมของนักเรียน เพื่อตอบโจทยที่วา
“ปรัชญาพอเพียงสูหลักนิติธรรมจะสรางประโยชนสุขของมหาชนไดอยางไร” โดยไมจํากัดรูปแบบ
การดําเนินโครงงาน/กิจกรรม การประกวดมีวัตถุประสงค ดังนี้
๑.๑ เพื่อสงเสริมความประพฤติเด็กและเยาวชนใหอยูในกรอบกติกาของสังคมและกฎหมาย ซึ่ง
เปนพื้นฐานสําคัญในการสรางทัศนคติใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและหลักนิติธรรมในการดําเนินชีวิต
อันเปนการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง
๑.๒ เพื่อใหเด็กและเยาวชนสามารถนําหลักปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรมมาเปนเครื่องมือ
หรือแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินชีวิต ซึ่งจะสงผลใหเด็กและเยาวชนอยูใน
กรอบกติกาของสังคมหรือกฎหมาย

-๑-

๑.๓ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่มและสรางสรรคในระหวางการดําเนินชีวิต ทําสิ่งที่
เปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งมีทัศนคติที่ดีในการเคารพกติกาของสังคม และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม

๒. คุณสมบัติของผูสงโครงงาน/กิจกรรม เขาประกวด
เปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖

๓. รายละเอียดการสงผลงานเขาประกวด
ผลงานที่จะสงเขาประกวด จะตองนําเสนอใหเห็นวา “ปรัชญาพอเพียงสูหลักนิติธรรมสราง
ประโยชนสุขของมหาชนไดอยางไร” โดยมีสาระสําคัญครอบคลุม บริบท สาเหตุ และลักษณะของ
ปญหา การดําเนินการแกไขหรือปองกันโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม ตลอดจน
ผลลั พ ธ ท่ี เ กิ ด ขึ้ น จากการดํ า เนิ น โครงงาน/กิ จ กรรมดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ ผลงานที่ ส ง เข า ประกวดต อ ง
ประกอบดวย
๓.๑ รายละเอียดโครงงาน/กิจกรรม ขนาดหนึ่งหนากระดาษ A๔ โดยไมจํากัดรูปแบบการ
นําเสนอ เชน ผังภาพ บทความ แผนภูมิความคิด หรือmind-map โดยพิมพตัวอักษรดวยแบบอักษร
THSarabun ขนาดไมต่ํากวา ๑๖
๓.๒ วีดิทัศนการนําเสนอผลงาน ความยาวไมเกิน ๓ นาที บันทึกในแผนซีดี หรือสื่อบันทึกขอมูล
อื่น ๆ

๔. ขั้นตอนการสงผลงานเขาประกวด
๔.๑ สถานศึกษาคัดเลือกโครงงาน/กิจกรรม ของนักเรียนภายในโรงเรียน เพื่อสงประกวดแหง
ละ ๑ โครงการ โดยมีจํานวนนักเรียนในทีมที่รวมทําโครงงาน/กิจกรรม ไมเกิน ๑๐ คน
๔.๒ สถานศึ ก ษาจั ด ส ง ใบสมั ค ร พร อ มทั้ ง ผลงานตามรายละเอี ย ดในข อ ๓ ข า งต น ไปยั ง
สํานักงานกิจการและโครงการในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา สํานักงานอัยการ
สูงสุด ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๔.๓ คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
รองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลชมเชย ๗ รางวัล รวมทั้งสิ้น ๑๐ รางวัล และจะประกาศผลภายในตน
เดือนกันยายน ๒๕๖๐
๔.๔ สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลทั้ง ๑๐ แหง เขารับรางวัลในงาน “ปรัชญาพอเพียงสูหลักนิติ
ธรรมเพื่อประโยชนสุขของมหาชน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
จะแจงรายละเอียดในภายหลัง

-๒-

๕. การตัดสินและใหคะแนน
ตัดสินและใหคะแนนโดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดาน
กฎหมาย โดยจะพิจารณาจากสาระสําคัญและวิธีการนําเสนอ ในเอกสารที่นําเสนอโครงงาน/กิจกรรม
และวีดิทัศนประกอบกัน ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกรางวัล ทุกขั้นตอน ถือเปน
อํานาจสิทธิ์ขาดของสํานักงานกิจการและโครงการในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
และถือเปนที่สิ้นสุด

๖. กําหนดระยะเวลา
เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

๗. รางวัลการประกวด
๗.๑ ทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
จะไดเขารับประทานโลรางวัลจากพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
๗.๒ ที ม ที่ ไ ด รั บ รางวั ล ชมเชย จํ า นวน ๗ รางวั ล จะได เ ข า รั บ ประทานเกี ย รติ บั ต รจาก
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา

๘. ติดตอสอบถาม
สํานักงานกิจการและโครงการในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
สํานักงานอัยการสูงสุด ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดเิ รกฤทธิ์ ชั้น ๘
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทร ๐ - ๒๑๔๒๓๑๒๙ – ๓๐, ๐ - ๒๑๔๒๑๔๓๓ – ๓๕ โทรสาร ๐ – ๒๑๔๓๙๔๗๖
หมายเหตุ
(๑) สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกรางวัล โปรดจัดนักเรียนไมเกิน ๑๐ คน และคุณครูผูควบคุมทีม
๑-๒ คน เขารวมงาน “ปรัชญาพอเพียงสูหลักนิติธรรมเพื่อประโยชนสุขของมหาชน” ซึ่งจะจัดขึ้นใน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ จะมีการจัด พื้นที่แสดงผลงานใหกับสถานศึกษาที่ไดรับ
รางวัล โดยทางคณะผูจัดจะประสานรูปแบบการแสดงผลงานภายหลัง
(๒) สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลชนะเลิศใหเตรียมนักเรียนที่จะเปนผูนําเสนอผลงานตอหนาพระ
พักตร พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในงานตามขอ (๑) ขางตน
(๓) สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลทัง้ ๑๐ รางวัลและเดินทางมาเขารวมงาน “ปรัชญาพอเพียงสูหลัก
นิติธรรมเพื่อประโยชนสุขของมหาชน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ขางตน จะไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายในการเดินทางเพื่อเขารวมงานอยางประหยัด จากศูนยสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ ตามระเบียบเบิกจายของมูลนิธิยุวสถิรคุณ

-๓-

