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ค�ำปรำรภ

 การขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยเครือข่ายที่เข้มแข็ง ในการ 
ขับเคลื่อนงาน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพพร้อมที่จะเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนและประชาชนชาวพุทธ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระสอนศีลธรรมจ�าเป็นต้องมีหลักการ ๓ ประการ คือ
 ๑. มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการท�างานให้ชัดเจน (Objective)
 ๒. มีกระบวนการและวิธีการเผยแผ่หลากหลายรูปแบบ (Learning)
 ๓. มีการประเมินผลและวัดผลเชิงประจักษ์ (Evaluation)
 เพราะฉะนั้น พระสอนศีลธรรมต้องสามารถพานักเรียนเข้าถึงคุณค่า(Value) ของ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ได้ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วม
กบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องจดัท�าคู่มือแนวทางการจดัการเรยีนบรูณาการสาระการเรยีนรูพ้ระพุทธ
ศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กับหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โดยเน้นให้ผู้สอนหรือพระสอน
ศลีธรรมใช้กระบวนการสอนแบบ Active learning นอกจากนีไ้ด้สนบัสนนุให้มกีารด�าเนนิการ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธและฝึกอบรมพระสงฆ์เข้าไปเป็นพระสอนศีลธรรมประจ�าโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง และมีผลการประเมินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพบว่า นักเรียนได้
เรียนธรรมะจากพระสอนศีลธรรมแล้ว สามารถน�าหลักธรรมค�าสอนมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว ตั้งใจฟังคุณครูสอนและมีความตั้งใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาท�าให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท�าในเรื่องที่ดีๆ ได้แคล่วคล่องว่องไว
 เพือ่เป็นการพัฒนาผูเ้รียนด้านพระพทุธศาสนาอย่างต่อเนือ่ง มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลง-
กรณราชวิทยาลัย จึงได้มีกุสโลบายให้พระสอนศีลธรรม นักเรียน และโรงเรียน ร่วมมือกันช่วย
ฝึกฝนอบรมเพิม่ทักษะด้วยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในคูม่อืนี ้แล้วส่งประกวดทกัษะ
และความสามารถ เพือ่คดัเลอืกหาทีมท่ีมแีนวการปฏบัิตทิีด่ ี(Best Practice) ในแต่ละกจิกรรม
การประกวดระดับประเทศ เป็นปีท่ี ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

พระรำชวรเมธี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการด�าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
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ค�ำน�ำ

 คู่มือกิจกรรมงำนมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและกำรประกวดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน        

ด้ำนพระพุทธศำสนำ ครั้งที่ ๓ (3rd Mcu Contest) ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดพิมพ์ขึ้น

เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของแต่ละกิจกรรมที่มีการจัดประกวดในงาน

มหกรรม ครั้งที่ ๓ ซึ่งในงานมหกรรมปีนี้ มีการประกวดเพียงแค่ ๒ ระดับ คือ ระดับภาค 

คณะสงฆ์ เป็นรอบคัดเลือก และระดับชิงชนะเลิศ เป็นรอบประเทศ มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม 

ประกอบด้วย

 ๑. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ท�านองสรภัญญะ

 ๒. การประกวดกล่าวค�าอาราธนาและพุทธศาสนพิธี

 ๓. การประกวดโครงการคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

 รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมปรากฏอยู่ในเล่มคู่มือนี้ ในการด�าเนินงานมหกรรมส่ง

เสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก็เพื่อให้พระสอนศีลธรรม คณะครู นักเรียน 

และสถานศึกษาได้ร่วมท�า ร่วมน�าเสนอกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา

และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน

 หวังว่า คู่มือมหกรรมฯ จักเป็นประโยชน์และอ�านวยความสะดวกให้กับพระสอน

ศีลธรรม คณะ ครู นักเรียนและสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เป็นอย่างดี

ส�ำนักงำนพระสอนศีลธรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สำรบัญ

ค�ำปรำรภ   (๓)

ค�ำน�ำ   (๔)

บทที่ ๑ บทน�ำ

 ๑. หลักการและเหตุผล ๑

 ๒. วัตถุประสงค์ ๒

 ๓. ลักษณะกิจกรรม ๒

 ๔. เป้าหมาย ๓

 ๕. กิจกรรมที่ด�าเนินการ ๔

 ๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม ๕

 ๗. สถานที่รับสมัครและจัดประกวดคัดเลือก ๕

 ๘. ระยะเวลาด�าเนินการ ๗

 ๙. แผนปฏิบัติการกิจกรรม ๗

 ๑๐. วิธีการด�าเนินการ ๘

 ๑๑. วิธีการด�าเนินการคัดเลือกกิจกรรมและรอบการประกวด ๙

 ๑๒. กรอบระยะเวลาการรับสมัครและการคัดเลือกกิจกรรมประกวด ๑๐

 ๑๓. รางวัลที่ได้รับ ๑๑

 ๑๔. แหล่งที่มาของงบประมาณ ๑๒

 ๑๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑๒

 ๑๖. การรายงานผลการด�าเนินงาน ๑๓

 ๑๗. การประเมินผล ๑๓
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บทที่ ๒ ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน

 ๑. ขั้นตอนการด�าเนินการประกวดกิจกรรมสวดมนต์ฯ ท�านองสรภัญญะ

  และกิจกรรมประกวดกล่าวค�าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนาพิธี ๑๖

 ๒. ขั้นตอนการประกวดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ๑๗

 ๓. ขั้นตอนการประกวด การด�าเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน�า รุ่น ๘ ๑๘

 ๔. ขั้นตอนการด�าเนินการ คัดเลือกพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจ�าจังหวัด ๑๙

 ๕. สถานที่รับสมัครและสถานที่ประกวด ๒๑

 ๖. สถานที่การจัดประกวดรอบคัดเลือก ระดับภาค ๒๒

  ๖.๑ ภาคกลาง ๒๒

  ๖.๒ ภาคเหนือ ๒๓

  ๖.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๔

  ๖.๔ ภาคใต้ ๒๖

 ๗. สถานที่การจัดประกวดรอบรอบชิง ระดับประเทศ ๒๗

บทที่ ๓ กิจกรรมที่มีกำรประกวดแข่งขัน

 ๑. กิจกรรมที่ด�าเนินการ ๒๙

  - ระเบียบการและหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ 

   ท�านองสรภัญญะ ๓๐

  - ระเบียบการและหลักเกณฑ์การประกวดกล่าวค�าอาราธนา

   และถวายทานในพุทธศาสนพิธี ๓๙

  - ระเบียบการและหลักเกณฑ์การประกวดโครงการคุณธรรมส่งเสริม

   อัตลักษณ์วิถีพุทธ ๕๑

  - กิจกรรมคัดเลือกพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจ�าจังหวัด ๗๐
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บทที่๑
หลักการและเหตุผล

๑. หลักการและเหตุผล

	 การจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน

พระพุทธศาสนา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง								

ปีนี้เป็นปีที่	 ๓	 การด�าเนินงานเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมพระพุทธ

ศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคมด้วย	๑	ทศวรรษที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวทิยาลยั	รบัผดิชอบดแูลและบรหิารงานโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน	มพีระสอน

ศีลธรรมอยู่ในสังกัด	 จ�านวน	 ๑๘,๐๐๐	 รูป	 พระสอนศีลธรรมเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่ตามที่

มหาวิทยาลัยก�าหนดเพื่อไปช่วยกันขับเคลื่อนศีลธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคม	 ในการปลูกฝัง										

และเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรม	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย	 

มีความมุ่งหมายที่จะสร้างภูมิคุ้มกันและปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอัน 

พึงประสงค์ตามที่ชาติต้องการ

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	จึงได้จัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	 (3rd MCU	 Contest)	 ขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่	 ๓	 เพื่อ						

เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมและทบทวนบทบาทหน้าที่การด�าเนินการโครงการ	 พร้อมทั้งมอบ

นโยบายแก่พระสอนศีลธรรม	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เนื่องด้วยวิสัยทัศน์ของประเทศ	 รัฐ						

มีเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน	 เม่ือเป็นเช่นนี้	 พระสอน 

ศีลธรรม	 จึงมีความส�าคัญยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธให้เกิดข้ึนกับ

นักเรียน	ตามนโยบายชาติ
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
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	 โครงการดงักล่าวนี	้ จะช่วยให้นกัเรยีนได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้านพระพทุธศาสนาผ่าน

กระบวนการ	 มีความเป็นผู้น�า	 กล้าคิดกล้าลงมือท�ากล้าแสดงออก	 มีความรับผิดชอบ	 รู้จัก

แก้ปัญหาด้วยสติปัญญา	 รู ้จักช่วยเหลือแบ่งปันเอ้ืออาทรสมานฉันท์ยึดหลักศีลธรรมน�า

ความรู้ น�าไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 มีทักษะทางสังคมอันจ�าเป็นต่อยุคสมัยปัจจุบันเป็น

ไปตามนโยบายรัฐ	และยุทธศาสตร์ชาติ

๒. วัตถุประสงค์ 

	 ๒.๑	เพื่อเพ่ิมศักยภาพของพระสอนศีลธรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการ

จัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัล	

	 ๒.๒	เพ่ือให้สถานศึกษา	 พระสอนศีลธรรม	 ครู	 และนักเรียนร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมน�า

เสนอประสบการณ์การเรียนรูด้้านพระพทุธศาสนาผ่านกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	ให้เป็นทีป่ระจกัษ์

	 ๒.๓	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าพุทธธรรมและกิจกรรม

พระพุทธศาสนา	 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ	อัน

สามารถน�าผลจากการปฏิบัตินั้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและประเทศชาติ

	 ๒.๔	เพื่อเผยแผ่ผลงานการด�าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 ที่

มหาวิทยาลัยได้รับผิดชอบด�าเนินการในวาระ	ครบรอบ	๑๐	ปี

 ๒.๕	เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจงานคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่และการศึกษา	

สงเคราะห์

๓. ลักษณะกิจกรรม

	 ๓.๑	เป็นกิจกรรมประกวดตามขั้นตอน	 แบ่งเป็น	 ๒	 รอบคือรอบคัดเลือกระดับภาค	

และขัน้ตอนสดุท้ายเพือ่คดัเลอืก	Best	Practice	เข้ารบัรางวลัพระราชทานพร้อมทนุการศึกษา	

และเพื่อเป็นต้นแบบใช้เป็นสื่อการสอนด้านศีลธรรมส�าหรับพระสอนศีลธรรมและโรงเรียน 

วิถีพุทธ	
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	 ๓.๒	เป็นกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	คัดเลือกสรรหาและจัดการองค์ความรู้ให้

เป็นระบบ	 เพื่อเผยแผ่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานด้านการสอนศีลธรรม	ทั้งพระสอน

ศีลธรรมและเจ้าหน้าที่บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ	เพื่อร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรม

	 ๓.๓	เป็นกจิกรรมการจดันทิรรศการแหล่งการเรียนรู	้ได้แก่	นทิรรศการ	๑๐	ปีโครงการ

พระสอนศีลธรรมและนิทรรศการอื่นๆ	ที่เกี่ยวเนื่องอัตลักษณ์วิถีพุทธ

	 ๓.๔	เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้การสนับสนุนการด�าเนินงานด้านโรงเรียนวิถีพุทธ

	 ๓.๕	เป็นกิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน	

ศึกษาและแผนแม่บทส�านักงานพระสอนศีลธรรม	(ยุทธศาสตร์	๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๔. เป้าหมาย

 ๔.๑ เชิงปริมาณ 

	 การจัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธ

ศาสนานี	้ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศดังนี้

	 ๑)	 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทุกสังกัด		 จ�านวน ๑๐,๐๐๐ รูป

	 ๒)	 นักเรียน	ครู	และผู้บริหารสถานศึกษา		 จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐	 คน

	 ๓)	 พระสงฆ์	พ่อค้า	ประชาชนทั่วไป		 จ�านวน ๒๐,๐๐๐		รูป/คน

	 	 รวมจ�านวนเป้าหมายเชิงปริมาณ	 จ�านวน ๑๓๐,๐๐๐	 รูป/คน

 ๔.๒ เชิงคุณภาพ

	 ๑)	 พระสอนศีลธรรม	 ครู	 นักเรียน	 และประชาชนทั่วไป	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และ	

ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนาให้มีความต่อเนื่อง	

	 ๒)	 พระสอนศีลธรรม	ครู	นักเรียน	และประชาชนทั่วไป	มีความสนใจใฝ่รู้ในการศึกษา

ค้นคว้าพุทธธรรม	และมีเจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา

	 ๓)	 พระสอนศีลธรรม	 ครู	 นักเรียน	 และประชาชนท่ัวไป	 สามารถน�าหลักธรรมไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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๕. กิจกรรมที่ด�าเนินการ
 ๕.๑ กิจกรรมประเภทการประกวดคัดเลือก

	 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	 มีการจัดกิจกรรม	 ๒	 รอบ	 คือ 

รอบคัดเลือกตัวแทน	๑๘	ภาคณะสงฆ์	 และรอบประเทศเพื่อคัดเลือก	 Best	 Practice	 ของ 

แต่ละกิจกรรม	ดังนี้

 ๕.๒ กิจกรรมประเภทตรวจเอกสารเชิงประจักษ์

 
ชื่อกิจกรรม 

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 
ü ü ü  ทีม	๑๐	คน

ท�านองสรภัญญะ

ประกวดกล่าวค�าอาราธนาและถวายทาน 
ü ü ü  ทีม	๑๐	คน	

ในพุทธศาสนพิธี

ประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ ์
-	 ü ü  ทีม	๓	คน

วิถีพุทธ

 รวมจ�านวนนับรายการประกวด ๒ ๓ ๓  -

 รวม ๓ กิจกรรม จ�านวน ๘ รายการประกวด

ประเภท
(รายการ*
จ�านวน)

เขตพื้นที่ / ระดับชั้น

สพป. สพม.

ป.๑-๓		ป.๔-๖		ม.๑-๓		ม.๑-๓		ม.๔-๖

 ที ่ กิจกรรม วิธีการ

	 ๑	 คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน�ารุ่นที่	๘	 -	เอกสารเชิงประจักษ์

	 	 จ�านวน	๑๐๐	โรงเรียน	 -	นิเทศติดตาม

	 	 คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่	๒		 -	สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 	 จ�านวน	๒๗	โรงเรียน

	 ๒	 คัดเลือกพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจ�าจังหวัด	 -	เอกสารเชิงประจักษ์

	 	 (พระสอนศีลธรรมระดับเชี่ยวชาญ)	 -	นิเทศติดตาม

	 	 	 -	ประชุมอบรมจัดการความรู้เพื่อเป็น

	 	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศีลธรรม	พร้อม

	 	 	 	 รวบรวมจัดเก็บและเผยแผ่เป็นต้นแบบ
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 ๕.๓ กิจกรรม ท�าบุญ ๑๐ ปี โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม

 ๖.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	 	 ๑)	ส�านักงานพระสอนศีลธรรม	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 	 ๒)	ศูนย์อ�านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	

	 	 	 ประจ�าภาคคณะสงฆ์	๒๖	ศูนย์

	 	 ๓)	ศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจ�าจังหวัด	

 ๖.๒ หน่วยงานร่วมจัด

	 	 ๑)	คณะสงฆ์ทุกจังหวัด

	 	 ๒)	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

	 	 ๓)	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	

	 	 ๔)	ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

	 	 ๕)	กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม

๗. สถานที่รับสมัครและจัดประกวดคัดเลือก	 (ดูรายละเอียดสถานที่จัดได้ที่ หน้า 

๒๒-๒๖)

 ๗.๑ รอบคัดเลือกระดับภาค 

 กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ท�านองสรภัญญะ และ

กิจกรรมการประกวดกล่าวค�าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสพิธี	 โรงเรียนมีความ

 ที ่ กิจกรรม วิธีการ

	 ๑	 ครบรอบ	๑๐	ปีพระสอนศีลธรรม	 -	นิทรรศการ	๑๐	ปี

	 	 	 -	สัมมนาการบริหารจัดการโครงการ

	 	 	 -	ทบทวนการด�าเนินโครงการ

	 	 	 -	สัมมนาพระสอนร่วม	มจร	และ	มมร

	 	 	 -	ท�าบุญครบ	๑๐	ปีโครงการพระสอนฯ
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สนใจที่จะสมัคร	 สามารถสมัครได้ที่ตัวแทนจัดการประกวดรอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์	

ภายในวันที่ก�าหนด	 (ศูนย์อ�านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจ�าภาค)	 หรือสมัครได้ที่ส�านักงานส่วนกลาง	 ภายในวันที่

ก�าหนด	 และสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์	 ได้ที่	 www.krupra.net	 สายตรงการจัดงาน

มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม	โทร.	๐๓๕	๒๔๘	๐๘๔

 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ	 โรงเรียนมีความสนใจท่ีจะ 

สมัคร	รวบรวมผลงานเป็นรูปเล่ม	และสามารถสมัครได้ที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	(สพป.	

สพม.)	 ทุกเขต	 หรือสามารถสมัครได้ที่ศูนย์อ�านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เป็นตัวแทนจัดประจ�าภาคคณะสงฆ์	 และ

สามารถสมคัรผ่านระบบออนไลน์	ได้ท่ี	www.krupra.net	สายตรงการจดังานมหกรรมส่งเสรมิ

ศีลธรรม	โทร.	๐๓๕	๒๔๘	๐๘๔	(สมัครผ่านระบบตามวันเวลาที่ก�าหนดเท่านั้น)

 คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน�ารุ่นที่ ๘	 โรงเรียนมีความสนใจที่จะสมัคร	 รวบรวม

ผลงานเป็นรูปเล่ม	 และสามารถสมัครได้โดยการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันที่	 ๑๘	

มิถุนายน	๒๕๖๐	มาที่	 พระมหาวิชาญ	สุวิชาโน	 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม	 สถาบัน

วิปัสสนาธุระ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 อ�าเภอวังน้อย	 จังหวัดพระนคร-

ศรีอยุธยา	๑๓๑๗๐	

 คัดเลือกพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจ�าจังหวัด	 (พระสอนศีลธรรมระดับเชี่ยวชาญ)	

พระสอนศีลธรรมที่จะรับการคัดเลือกส่งผลงานและสมัครได้ที่ส�านักงานศูนย์อ�านวยการ

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจ�า	 วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/ห้องเรียน	 ทุกที่	 และ

ผู้ประสานงานประจ�าจังหวัดหรือลงชื่อสมัครแบบออนไลน์ได้ที่	 www.krupra.net	 และ

แนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา(ภายในวันที่ก�าหนดเท่านั้น)	

 ๗.๒ รอบชิงชนะเลิศ Best Practice ระดับประเทศ	โรงเรียนทีเ่ป็นตวัแทนเข้าประกวด

ระดับประเทศ	 ทุกกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

ต�าบลล�าไทร	 อ�าเภอวังน้อย	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ

ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	 ระหว่างวันที่	 ๑๕-๑๗	 เดือนกันยายน	 

พ.ศ.๒๕๖๐	ตามวันและสถานที่	ที่ก�าหนดตามเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรม
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๘. ระยะเวลาด�าเนินการ: เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

 มกราคม	-	มีนาคม	 ด�าเนินการอนุมัติโครงการ/จัดเตรียมเอกสาร/คู่มือด�าเนินการ

 พฤษภาคม	 แถลงข่าว/เปิดโครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ	ครั้งที่	๓

 มิถุนายน	-	กรกฎาคม เริ่มรับสมัคร/ด�าเนินการตามกิจกรรม	สิ้นสุดการรับสมัคร

 สิงหาคม	 เริ่มการประกวดรอบคัดเลือก	ระดับภาค

 กันยายน	 ประกวดระดับประเทศ/งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ	

  ครั้งที่	๓

๙. แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม

 ๑	 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด�าเนินการ

 ๒	 จัดท�าคู่มือกิจกรรม

 ๓	 แต่งตั้งคณะท�างาน/ประชุมคณะท�างาน

 
๔
	 แถลงข่าวเปิดโครงการฯ/ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

  และกิจกรรม

 ๕	 เริ่มรับสมัครกิจกรรม

 ๖	 จัดประกวดคัดเลือกระดับภาค

	 ๗	 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ

	 ๘	 สรุปรายงานผลการด�าเนินงาน

 ล�าดบัท่ี   กิจกรรม
ระยะเวลาด�าเนินการ

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑๐. วิธีการด�าเนินการ 

	 ๑๐.๑ ส�านกังานพระสอนศลีธรรม	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัประชมุ

ผู้บริหารโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและประสานงานกับวิทยาเขต	 วิทยาลัยสงฆ์	 หน่วย 

วิทยบริการ	หรือศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจ�าจังหวัด	ที่ได้มอบหมาย

ให้เป็นตัวแทนจัดการประกวดระดับภาค

	 ๑๐.๒ ด�าเนินการจัดท�าคู่มือการด�าเนินการประกอบ	ขั้นตอนการด�าเนินการ	/ วิธีการ

ด�าเนินการ	/	เกณฑ์การด�าเนินการประกวดกิจกรรมต่างๆ	ข้อมูลสารสนเทศในการด�าเนินการ

งานมหกรรมฯ

	 ๑๐.๓ แต่งตัง้คณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการและคณะท�างานแต่ละศนูย์อ�านวยการ

เพื่อด�าเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละศูนย์	

	 ๑๐.๔ จัดงานแถลงข่าวงานมหกรรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธ 

ศาสนา

	 ๑๐.๕ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน	 สถานศึกษา	 และพระสอนศีลธรรมให้ทราบ

โดยทั่วกัน	 ให้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงานส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

	 ๑๐.๖ เปิดรับสมัครและคัดเลือกตัวแทนในรอบคดัเลอืก	เพือ่เข้าประกวดระดบัประเทศ

	 ๑๐.๗ เริ่มการประกวดรอบคัดเลือกระดับภาค	 ด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน

สิงหาคมทุกกิจกรรม

โล่รางวัลพระราชทาน MCU Contest ครั้งที่ ๒
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๑๑. วิธีการด�าเนินการคัดเลือกกิจกรรมและรอบการประกวด

	 วิธีการด�าเนินการประกวดคัดเลือก	 แบ่งเป็น	 ๒	 รอบการประกวด	 คือ	 รอบที่	 ๑	

เรียกว่า	 รอบคัดเลือกระดับภาค	 (แบ่งเป็น	 ๑๘	ภาค	 ตามภาคคณะสงฆ์)	 รอบที่	 ๒	 เรียกว่า	 

รอบประกวดรอบชิงชนะเลิศ	ระดับประเทศ	ในการคัดเลือกรอบที่	๑	มีการคัดเลือกและการ

ด�าเนินการ	ดังนี้

 กิจกรรม วิธีการด�าเนินการประกวดคัดเลือก
 อัตราสิทธิ์เป็นตัวแทน

   การประกวดระดับประเทศ

๑.	กิจกรรมสวดมนต์หมู่

สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

ท�านองสรภัญญะ

๒.	กิจกรรมกล่าว

ค�าอาราธนาและถวายทาน

ในพุทธศาสนพิธี

๓.	กิจกรรมโครงงาน

คุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์

วิถีพุทธ

๔.	การคัดเลือกโรงเรียน

วิถีพุทธชั้นน�า	รุ่นที่	๘

๕.	การคัดเลือกพระสอน

ศีลธรรมดีเด่นประจ�าจังหวัด	

(พระสอนศีลธรรม

ระดับเชี่ยวชาญ)

ด�าเนินการประกวดคัดเลือกระดับภาคจากโรงเรียน

ที่สมัครทั้งหมดในภาคของตนโดยคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนระดับ 

ภาค	และตามรูปแบบกติกาและวิธีการประกวดของ

กิจกรรม	เพื่อคัดเลือกตัวแทน

(ดูรายละเอียดหน้า	๓๐-๕๐)

ด�าเนินการประกวดคัดเลือกระดับภาค(กลุ่มจังหวัด)	

จากเขตพื้นที่การศึกษาของตนก่อนแล้วส่งโครงงาน

ที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับภาค (ดูรายละเอียด

หน้า	๖๕) ด�าเนนิการโดยคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิ

จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	และศึกษานิเทศก์

ท่ีได้รับมอบหมาย	 และตามระเบียบการหลักเกณฑ์

การประกวดของกิจกรรม	 (ดูรายละเอียดหน้า	 ๕๑-

๖๔)	เพื่อคัดเลือกตัวแทน

ด�าเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ส�านัก 

พัฒนานวัตกรรมการศึกษา	 และผู้เชี่ยวชาญ	 มจร. 

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

ด�าเนินการคัดเลือกจากพระสอนศีลธรรมที่สมัคร								

ในจงัหวดัของตนโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุทิีไ่ด้

รบัการแต่งตัง้จากศนูย์อ�านวยการโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนของแต่ละศูนย์อ�านวยการที ่

รับผิดชอบ

ทีมชนะเลิศ	จาก	๑๘	ภาคสงฆ์	

แต่ละ	ระดับที่มีการประกวด

ประถม	๑	ทีม	(๑๘	ทีม)

มัธยมต้น	๑	ทีม	(๑๘	ทีม)

มัธยมปลาย	๑	ทีม	(๑๘	ทีม)

ทีมชนะเลิศ	จาก	๑๘	ภาคสงฆ์	

ตามอัตราที่ก�าหนด

มัธยมต้น	๑	ทีม	หรือ	๒	ทีม	

(๒๔	ทีม)

มัธยมปลาย	๑	ทีม	(๑๘	ทีม)

ร่วม	๔๒	ทีม	เพื่อเข้าค่าย

(รายละเอียดอัตราหน้า	๖๕)

ทั่วประเทศ	จ�านวน	๑๐๐	

โรงเรียน

ตามอัตราแต่ละจังหวัด

ที่ศูนย์อ�านวยการก�ากับดูแล

จังหวัดละ	๑	รูป	(๗๗	รูป)
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑๒. กรอบระยะเวลาการรับสมัครและการคัดเลือกกิจกรรมประกวด

	 การด�าเนินการด้านกิจกรรมการประกวดในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ	 ก�าหนด

กรอบระยะเวลาการรับสมัครและคัดเลือกกิจกรรม	ดังนี้

หมายเหตุ :	กรอบก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม	

แต่ละกิจกรรมได้ที่รายละเอียดของกิจกรรมการประกวด	 ส่วนกิจกรรมสัมมนาจัดการองค์      

ความรู้พระสอนศีลธรรมระดับเชี่ยวชาญ	จักแจ้งก�าหนดการให้ทราบภายหลัง

3
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๑๓. รางวัลที่ได้รับ

 ๑๓.๑ รางวลัรอบคดัเลอืกระดบัภาค	มอบให้ศูนย์อ�านวยการทีเ่ป็นตวัแทนด�าเนนิการ

จัดพิจารณาตามความเหมาะสมโดยให้ผู ้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย	 ท่ีเป็นตัวแทนเป็นผู้ลงลายเซ็น	 เพื่อจัดท�าเกียรติบัตรและเป็นประธาน

มอบเกียรติบัตรรอบคัดเลือกระดับภาค	 รางวัลอาจเป็นเกียรติบัตร	 หรือ	 โล่/เหรียญ	 และ 

ทุนการศึกษา	ก็ได้

  ๑๓.๒ รางวัลการประกวดระดับประเทศ 

	 โรงเรียนและนักเรียนที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	 จะได้รับเกียรติบัตร 

ทุกโรงเรียนและทุกคน	 โดยมีรายละเอียดรางวัลแต่ละกิจกรรมตามคณะกรรมการก�าหนด

และตามล�าดับของการประกวด	ดังนี้

 * รางวัลกิจกรรมโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ	๔๒	ทีม	ที่ผ่านเข้ารอบ

ระดับประเทศ	 (มัธยมต้น	 ๒๔	 และมัธยมปลาย	 ๑๘)	 ในการด�าเนินการมหกรรมส่งเสริม

ศีลธรรม	ครั้งที่	๓	นี้	รางวัลสูงสุด	เป็นไปตามมติของคณะกรรมการด�าเนินงาน	และ	๔๒	ทีม

โครงงาน	 จะต้องได้รับการประเมินต่อเนื่องตามเงื่อนไขโครงการ	 โดยก�าหนดการประเมิน

ระยะเวลา	๒	ปี	เพื่อมีสิทธิ์เข้าประกวดรางวัลโล่พระราชทาน

หมายเหตุ :	กิจกรรมหมายเลข	๑	และ	๒	รางวัลพระราชทาน	มี	๑	รางวัลส�าหรับทีมที่ชนะ

เลิศล�าดับที่	๑	เท่านั้น	ทีมล�าดับถัดลงไปเป็นโล่และรางวัลตามคณะกรรมการก�าหนด	
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑๔. แหล่งที่มาของงบประมาณ

 ส�านักงานพระสอนศีลธรรม	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ร่วมกับ

คณะสงฆ์	 สถานศึกษา	 และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น	 ประชาชน	 ร่วมกันเป็นเจ้าภาพใน 

การจัดงานโดยร่วมกันจัดสรรงบประมาณสนับสนุน	และแหล่งที่มาของงบประมาณ	ดังนี้

 ๑๔.๑ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย

	 ๑๔.๒ การบริจาคจากคณะสงฆ์	 หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 พ่อค้า	 และสาธุชน 

ทั่วไป

	 ๑๔.๓ สนับสนุนจากองค์กรร่วมจัดงาน

 (วิธีด�าเนินการด้านงบประมาณในส่วนของงบประมาณจากโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรยีน	ให้เป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการบรหิารโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน)

๑๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๑๕.๑ พระสอนศีลธรรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะ	 เพื่อการจัดการเรียนการสอนให ้

ทันสมัย

 ๑๕.๒ สถานศึกษา	 พระสอนศีลธรรม	 ครู	 และนักเรียนร่วมคิด	 ได้ร่วมกันส่งเสริม 

พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

	 ๑๕.๓ นักเรียนมีความรู ้	 มีความเข้าใจ	 ในหลักกระบวนการโครงงานคุณธรรม	 

สามารถน�าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา	 และส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธให้กับโรงเรียนและชุมชน

ได้อย่างยั่งยืน

 ๑๕.๔ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 ได้ประชาสัมพันธ์ผลงานการด�าเนิน

งานโครงการ

	 ๑๕.๕ ได้สนองนโยบายคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่และการศึกษาสงเคราะห์
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๑๖. การรายงานผลการด�าเนินงาน

	 ให้ศูนย์อ�านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/	

หน่วยวิทยบริการ/ห้องเรียนที่รับเป็นตัวแทนจัดประกวดรอบคัดเลือกระดับภาค	รายงานผล

การประกวดคดัเลอืกระดบัภาค	 ตามแบบฟอร์ม	 (สามารถดาวน์โหลดได้ที	่www.krupra.net)	

น�าส่งให้ส�านักงานพระสอนสอนศีลธรรม	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ส่วน

กลาง	ภายในวันท่ี ๕ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ก่อน	เพือ่จดัเตรยีมเป็นข้อมูลเตรยีมการประกวด 

รอบชิงชนะเลิศ	ระดับประเทศ	

	 และส�านักงานพระสอนศีลธรรม	 จะได้ออกบันทึกข้อความถึงศูนย์อ�านวยการขอให้

รายงานผลการด�าเนินการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ	 เพื่อจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานต่อ

คณะกรรมการบริหารโครงการ	 และรายงานผลการด�าเนินการเล่มสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม	

ส่งรายงานภายในเดือนตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๐

๑๗. การประเมินผล

	 ๑๗.๑ ออกแบบประเมินผลแจกผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น

	 ๑๗.๒ ประมวลปัญหา	อุปสรรค	ความคิดเห็นจากการสังเกตและการสัมภาษณ์

	 ๑๗.๓ แบบรายงานผลการด�าเนินกิจกรรม

พิธีเปิดงาน มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ MCU Contest ครั้งที่ ๒



พระพรหมบัณฑิต

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
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บทที่๒
ขั้นตอนการด�าเนินงาน

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ (3rd MCU Contest)

E	 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยท�านองสรภัญญะ

E	 การประกวดกล่าวค�าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี

E	 การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

E	 การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน�า	รุ่นที่	๘

E	 การคัดเลือกพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจ�าจังหวัด	(พระสอนศีลธรรมระดับเชี่ยวชาญ)
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑. ขั้นตอนการประกวด 
 กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยท�านองสรภัญญะ

 กิจกรรมการประกวดกล่าวค�าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี

➞

➞

➞
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๒. ขั้นตอนการประกวดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

➧
➧

➧
➧

➧
➧

➧
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๓. ขั้นตอนการประกวด การด�าเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน�า รุ่น ๘ 

    ปีการศึกษา ๒๕๖๐

หมายเหต	ุ:- 

	 ๑.	 โรงเรียนท่ีสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก	 ให้จัดท�าใบสมัครและข้อมูลประกอบส่ง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน	โดย	เอกสารทั้งหมด ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน 

๒๕๖๐ มาที่

 พระมหาวิชาญ สุวิชาโน 

 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ	

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อ�าเภอวังน้อย	

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๓๑๗๐  

สอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติมที ่

 -	พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต	๐๘๑-๔๔๖-๕๐๙๕,		Email:	stain๒๕๔๘@homail.com  

   ID	Line	:	narongdech๒๕๔๐		 	 เว็บไซต์	 www.vitheebuddha.com 

	 ๒.	 ให้ผู้อ�านวยการโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน�า	 รุ่น	 ๘	 เข้าร่วมสัมมนา	ณ	 มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ 

กันยายน ๒๕๖๐
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๔. ขั้นตอนการด�าเนินการ คัดเลือกพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจ�าจังหวัด 

    (พระสอนศีลธรรมระดับเชี่ยวชาญ)
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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๕. สถานที่รับสมัครและสถานที่การประกวด
 เพือ่ให้การด�าเนนิการการรบัสมคัรกจิกรรมการประกวดงานมหกรรมส่งเสรมิศลีธรรมฯ	
ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมอ�านวยความสะดวกในการรับสมัคร	 และเพื่อให้
โรงเรียนและนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั่วถึง จึงก�าหนดสถานที่รับสมัครแต่ละ

กิจกรรมและแต่ละภูมิภาค	ดังนี้
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๖. สถานที่จัดการประกวดรอบคัดเลือก ระดับภาค
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 โดยส�านักงานพระสอนศีลธรรม	 ร่วมกับ
ศูนย์อ�านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	๒๖	ศูนย์	ก�าหนดมอบหมายให้สถานที่
วัด	หรือ	วิทยาเขต	วิทยาลัยสงฆ์	ห้องเรียนที่มีความพร้อมรับผิดชอบด�าเนินการ
 เพื่อให้การประกวดทุกกิจกรรมด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและอ�านวยความสะดวก
ในการเดินทาง ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ก�าหนดให้ศูนย์อ�านวยการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน	 ของมหาวิทยาลัยตามเขตพ้ืนท่ีทั่วประเทศเป็นผู้ด�าเนินการเป็นตัวแทนจัดการ
ประกวดรอบคัดเลือกระดับภาค ดังนี้
 ๖.๑ ภาคกลาง จ�านวน ๖ ภาคคณะสงฆ์ ๒๓ จังหวัด
 ผู้ประสานงานประจ�าภูมิภาค	พระมหาสุรศักดิ์ สีลส�วโร โทร.	๐๘๙-๘๘๒-๕๘๘๑

(ลพบรุ)ี

อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๔ 
โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๔

วัดพนัญเชิง วรวิหาร
๑๒๐ ต�าบลคลองสวนพลู
อ�าเภอพระนครศีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
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 ๖.๒ ภาคเหนือ จ�านวน ๔ ภาคคณะสงฆ์ ๑๖ จังหวัด 

 ผู้ประสานงานประจ�าภูมิภาค นายภูวนัย ปริศนา  โทร. ๐๘๗-๑๗๗๔-๑๔๔	
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 ๖.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน ๔ ภาคคณะสงฆ ์๒๐ จังหวัด

 ผู้ประสานงานประจ�าภูมิภาค	นายนิรุต ป้องสีดา  โทร. ๐๘๗-๑๐๒๐-๘๕๔	
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 ๖.๔ ภาคใต้  จ�านวน ๔ ภาคคณะสงฆ์  ๑๘ จังหวัด

 ผู้ประสานงานประจ�าภูมิภาค	พระมหาสุรศักดิ์ สีลส�วโร  โทร. ๐๘๙-๘๘๒๕-๘๘๑

หมายเหตุส�าคัญ	:	วันที่จัดงานประกวดรอบคัดเลือกระดับภาค	ให้ติดตามข่าวสารได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลาง	 โทร.	๐๓๕	๒๔๘	๒๘๔	
เว็บไซต์	www.krupra.net
Facebook	:	ส�านักงานพระสอนศีลธรรม	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 : MCU Contest 3

หมายเหตุ ภาค	๑๖	๑๗	มีการทับเขตการดูแลของศูนย์อ�านวยการโครงการ

     และการแบ่งเขตภาคคณะสงฆ์
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๗. สถานที่จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

	 รอบชิงชนะเลิศ	 Best	 Practice	 และรับรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาใน 

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่	 ๗๙	 ต�าบลล�าไทร	 อ�าเภอวังน้อย	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	๑๓๑๗๐  โทร.	๐๓๕ ๒๔๘	๐๘๔



พระราชวรเมธี
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

พระศรีธรรมภาณี
ผู้อ�านวยการส�านักงานพระสอนศีลธรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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บทที่๓
กิจกรรมที่มีการประกวดแข่งขัน

๑. กิจกรรมที่ด�าเนินการ
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระเบียบการและหลักเกณฑ์
กิจกรรมที่ ๑

การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ท�านองสรภัญญะ

❍ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

 คุณสมบัติของโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ท�านองสรภัญญะ

 ๑. โรงเรียนหรือสถานศึกษา	 สามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้โดยได้รับความเห็น

ชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา

 ๒. โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ	ส่งนักเรียนได้ระดับละ	๑	ทีมๆ	ละ	๑๐	คน	ส�ารอง

ได้	๒	คน	

 ๓. นักเรียนผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่ก�าลังศึกษา	 และอยู่ในระดับที่จัดประกวด	

ระดับใดระดับหนึ่ง

 ๔.	 นกัเรยีนจะต้องแต่งกายให้เรยีบร้อยตามระเบยีบของโรงเรียนหรอืสถานศึกษานัน้ๆ	

❍ ประเภทของผู้เข้าประกวดแบ่งเป็น ๓ ระดับ

	 ๑. ระดับประถมศึกษา ส่งเป็นทีมๆ	ละ	๑๐	คน 

   (ชายหรือหญิงล้วนหรือคละกันก็ได้)

	 ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเป็นทีมๆ	ละ	๑๐	คน

   (ชายหรือหญิงล้วนหรือคละกันก็ได้)

	 ๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเป็นทีมๆ	ละ	๑๐	คน

   (ชายหรือหญิงล้วนหรือคละกันก็ได้)

❍ บทสวดที่ใช้ในการประกวด

 ๑. บทนมัสการพระรัตนตรัย	(อะระหัง	สัมมาสัมพุทโธ	ฯลฯ)

 ๒. บทนมัสการพระพุทธเจ้า	(นะโม	ตัสสะ	ภะคะวะโต	ฯลฯ)



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 31 

 ๓. บทพุทธคุณ	 ภาษาบาลี	(อิติปิโส	ภะคะวา	ฯลฯ)	สวดท�านองสังโยค	

    ภาษาไทย	(องค์ใดพระสัมพุทธ	ฯลฯ)	สวดท�านองสรภัญญะ

 ๔. บทธรรมคุณ	 ภาษาบาลี	(สวากขาโต	ภะคะวะตา	ฯลฯ) สวดท�านองสังโยค	

   ภาษาไทย	(ธรรมะคือคุณากร	ฯลฯ)	สวดท�านองสรภัญญะ

 ๕. บทสังฆคุณ	 ภาษาบาลี	(สุปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	ฯลฯ)	สวดท�านองสังโยค	

    ภาษาไทย	(สงฆ์ใดสาวกศาสดา	ฯลฯ)	สวดท�านองสรภัญญะ

 ๖. บทชยสิทธิคาถา	 ภาษาบาลี	(พาหุง	สะหัสสะ...	ฯลฯ)	สวดท�านองสังโยค	

    ภาษาไทย	(ปางเมือ่พระองค์ปรมพุท	-	ฯลฯ)	สวดท�านองสรภัญญะ

❍ วิธีการจัดประกวดและกติกา

	 ๑. การประกวดรอบคดัเลอืกจะก�าหนดให้สวดบทนมัสการพระรตันตรยั, บทนมัสการ

พระพุทธเจ้า, บทพุทธคุณภาษาบาลี	(สวดท�านองสงัโยค)	และภาษาไทย	(สวดท�านองสรภัญญะ)	

หรืออาจเพ่ิมบทใดบทหนึ่ง	 หลายบท	 หรือทั้งหมดก็ได้	 ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ

จัดการประกวด

	 ๒. การประกวดรอบชงิชนะเลศิ	ให้สวดทกุบท	หรอืข้ึนอยูก่บัดลุพนิจิของคณะกรรมการ

จัดการประกวด

	 ๓. เดินเข่าตรงไปหน้าโต๊ะหมู่บูชาด้วยความพร้อมเพรียงกัน	 แล้วกราบพระรัตนตรัย

แบบเบญจางคประดิษฐ์	 ยืนขึ้นแสดงความเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ตามล�าดับ

เมือ่พร้อมแล้วจงึนัง่ลงสวดมนต์ ทัง้นี	้การยนืแสดงความเคารพธงชาตแิละพระบรมฉายาลกัษณ์	

ให้เป็นตามดุลพินิจของคณะกรรมการด�าเนินงาน

	 ๔. กรณีมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาส่งเข้าประกวดเป็นจ�านวนมาก	 คณะกรรมการ       

อาจพิจารณาจัดการประกวดออกเป็น	 ๒	 รอบ	 คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ	 (ถ้าใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 มีทีมเข้าประกวดตั้งแต่	 ๒๕	 ทีมขึ้นไป	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 

ดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด)
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	 ๕. กรณีมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาส่งเข้าประกวดไม่เกิน	 ๒	 ทีม	 คณะกรรมการอาจ

พิจารณาจัดการประกวดโดยประกวดกับเกณฑ์การประกวดหรือส่งเข้าประกวดระดับภาค 

คณะสงฆ์	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด

	 ๖.	 หลังการประกวดเสร็จแล้ว ให้ตัวแทนบรรยายหรือพรรณนาคุณอานิสงส์ของ 

บทสวดมนต์	๑-๒	นาที

	 ๗.	 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันยุติ

 หมายเหต ุ: 	ให้มีการบรรยายหลังการประกวด	และถือว่าเป็นกติกาบังคับ

❍ เกณฑ์การตัดสิน

	 ๑. ความถูกต้องของอักขระ ๒๐  คะแนน

 ๒. ความถูกต้องของจังหวะ	 ๒๐  คะแนน

 ๓. ความถูกต้องของท�านอง	 ๒๐  คะแนน

 ๔. ความไพเราะของน�้าเสียง	 ๒๐  คะแนน

 ๕. มารยาทและท่าทาง	 ๑๐  คะแนน

 ๖. ความพร้อมเพรียงโดยรวม	 ๕  คะแนน

 ๗. การบรรยายสรุปอานิสงส์	 ๕  คะแนน

   รวม  ๑๐๐  คะแนน

❍ ค�าอธิบาย

 ๑. ความถูกต้องของอักขระ

 หมายถึง	 การว่าตัวอักษร	 คือพยัญชนะและสระ	 ได้ถูกต้องชัดเจนตามหลักภาษาไทย

และบาลี	ว่าตัวควบกล�้า	ตัว	ร	ตัว	ล	อักษรสูง	อักษรต�่า	ทีฆะ	รัสสะ	อัฑฒะสระ	ได้ถูกต้องตาม

ระเบียบแบบแผนของภาษา
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 ๒. ความถูกต้องของจังหวะ

	 หมายถึง	 รู้จักวรรคตอนว่า	 ตรงไหนควรหยุด	 ตรงไหนไม่ควรหยุด	 ตรงไหนควรว่า 

ติดต่อกันไป	ตรงไหนควรเอื้อน	(จังหวะที่ถือว่า	ผิด	คือจังหวะที่ช้าหรือยืดยาดจนเกินไป	และ

หยุดในแต่ละวรรคนานเกินไป)	

 ๓. ความถูกต้องของท�านอง

	 หมายถึง	 เมื่อสวดภาษาบาลี	 สวดตามสังโยควิธี เมื่อสวดภาษาไทยสรรเสริญ 

พระพุทธคุณ	 พระธรรมคุณ	 พระสังฆคุณ และบทพาหุง	 ต้องสวดบทสรภัญญะให้ถูกต้อง 

ตามบทประพันธ์นั้นๆ	(ห้ามสวดท�านองเสนาะ)

 ๔. ความไพเราะของน�้าเสียง

	 หมายถึง	เสียงที่เปล่งออกมาเต็มเสียง	ดังชัดเจน	กังวานไพเราะเสนาะหู	ไม่แหบหรือ

เบาจนเกินไป	เสียงกลมกล่อม	ไม่แตก	ไม่พร่า	เอื้อนได้ไพเราะ

 ๕. มารยาทและท่าทาง

	 หมายถึง	 การแต่งกาย	 ความเรียบร้อยของแต่ละคนทั้งคณะ	 กิริยาที่เข้าไปในสถานที่

ประกวด	 การเดินเข้าไปในที่ประชุม	 การเดินเข่า	 การนั่งคุกเข่า	 (อิริยาบถขณะสวดมนต์ต้อง 

นั่งคุกเข่าประนมมือ)	 การกราบพระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์	 การท�าความเคารพ

ธงชาติ	 และการท�าความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์	 (ไม่ได้ต้ังไว้	 ให้กราบพระรัตนตรัยแล้ว	

เริ่มสวดได้เลย)

 ๖. ความพร้อมเพรียงโดยรวม

	 หมายถึง	ขณะสวดว่า	พร้อมกัน	ทั้งอักขระ	จังหวะ	ท�านอง	กลมกลืนเสมือนเสียงเดียว 

กัน	 ไม่มีเสียงแตกแยกออกกันไป	 เช่น	 หลายคนออกเสียงสูง	 แต่บางคนออกเสียงต�่า	 หรือ        

หลายคนสวดเร็ว	หรือพอดี	แต่บางคนสวดช้าและลากเสียง	เป็นต้น

 ๗. การสรุปบรรยายอานิสงส์

	 หมายถึง	 การบรรยายอานิสงส์ให้ตรงกับบทสวดมนต์ในบทสวดที่ก�าหนด	 ให้ถูกต้อง

ตามหลักภาษา ตามเวลาที่ก�าหนด
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❍ เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑. เกณฑ์การตัดสิน “ความถูกต้องของอักขระ”

	 เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับอักขระ	คือ

  ๑. สวดตัว	ร	เป็นตัว	ล	ตัด	๑	คะแนน	(ทุกครั้งที่สวดผิด)

  ๒. ค�าควบกล�้าออกเสียงไม่ควบกล�้าตัด	๑	คะแนน	(ทุกครั้งที่สวดผิด)

  ๓. สวดผิดค�าอื่น	นอกจากนี้ตัดค�าละ	๑	คะแนน

 ๒. เกณฑ์การตัดสิน “ความถูกต้องของจังหวะ”

	 เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับจังหวะ	คือ	

	 	 ๑. ขึ้นบทน�าผิดแบบ	 กล่าวคือ ต้องขึ้นค�าเดียว	 ในบท	 นะโม	 /	 สวากขาโต	 /	 

สุปะฏิปันโน	 และบทชยสิทธิคาถา(พาหุง)	 หากขึ้นมากกว่าค�าเดียวให้ตัด    

แห่งละ	๑	คะแนน	ยกเว้นบทพุทธคุณให้ขึ้นว่า	อิติปิโส

	 	 ๒. สวดจังหวะไม่เท่ากัน	ช้าบ้างเร็วบ้าง	ให้ตัดแห่งละ	๑	คะแนน

	 	 ๓.	 ค�าคร่อมวรรคที่มีเครื่องหมายยติภังค์	 (-)	 ต้องเอื้อน	 (เอื้อนให้เสียงต่อเนื่อง

ไปถึงค�าในวรรคถัดไปโดยมิให้เสียงขาด)	 หากไม่เอื้อนถือว่าผิดจังหวะ	 ให้ตัด

แห่งละ	 ๑	 คะแนน	 เว้นวรรคก่อนจบ	 ให้เอ้ือนโดยให้เสียงขาดค�า หากมิให้

เสียงขาดค�าให้ตัด	๑	คะแนน

	 	 ๔.	 สวดเร็วหรือช้าเกินไปทุกบท ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย	 ให้ตัดคะแนนได้	 

แต่ต้องให้คะแนนไม่เกินระดับพอใช้

 ๓. เกณฑ์การตัดสิน “ความถูกต้องของท�านอง”

	 เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับท�านอง	คือ

	 	 ๑. บทนมัสการพระรัตนตรัยไม่สวดเป็นท�านองน�า	 คือ	 มีผู ้น�า	 ๑	 คนที่เหลือ

ให้สวดตาม

	 	 ๒. การสวดภาษาบาลี	ตั้งแต่บท	นโม	เป็นต้นไป	ไม่สวดเป็นท�านองสังโยค

	 	 ๓. การสวดภาษาไทย	ไม่สวดเป็นท�านองสรภัญญะตามลักษณะฉันทลักษณ์นั้นๆ
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	 	 ๔. การประกวดในรอบคดัเลือกกด็	ีรอบชงิชนะเลิศกด็	ีสวดบททีก่�าหนดให้ไม่ครบ

และไม่ปฏิบัติตามกติกาที่ก�าหนดไว้	ให้คะแนนได้ไม่เกินระดับพอใช้

 ๔. เกณฑ์การตัดสิน “ความไพเราะของน�้าเสียง”

	 เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับน�้าเสียงในการสวดมนต์	คือ

	 	 ๑. สวดใช้เสียงดังเกินไป	ไม่กลมกล่อม	หรือเบาเกินไป	จนฟังไม่ชัดเจน

	 	 ๒. เสียงไม่เข้ากัน	เช่น	เสียงสูง	เสียงต�่า	เสียงเล็ก	เสียงใหญ่	เป็นต้น

	 	 ๓. ขึ้นบทน�าออกเสียงสูงเหินเกินไป

 ๕. เกณฑ์การตัดสิน “มารยาทและท่าทาง”

	 เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับมารยาทและท่าทาง ขณะท�าการ

ประกวดสวดมนต์	คือ

	 	 ๑.	 ไม่เดินเข่าเข้าไปสถานที่จัดประกวด	(หน้าโต๊ะหมู่บูชา)

	 	 ๒. กราบพระรัตนตรัยไม่พร้อมเพรียงกัน	 การท�าความเคารพธงชาติและบรม-

ฉายาลักษณ์ไม่ถูกต้อง	(กรณีที่มีการตั้งธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ไว้)

	 	 ๓. การนั่ง	การเดินเข่า	และการลุกขึ้น	ไม่พร้อมเพรียงกันทั้งคณะ

	 	 ๔. ไม่สงบนิ่งในขณะสวด	มีอาการไม่ส�ารวม	เช่น	มองซ้าย-ขวา	เป็นต้น

	 	 ๕.	 ความไม่พร้อมอย่างอื่น	 เช่น	 การแต่งกายไม่เรียบร้อย ทั้งที่อยู่โรงเรียนเดียว 

กัน	 เป็นต้น	 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ	 หากปรากฏว่า	 ไม่พร้อม	

กรรมการมีสิทธิ์ให้คะแนนไม่เกินกว่าระดับพอใช้

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน “ความพร้อมเพรียงโดยรวม”

	 เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับความพร้อมเพรียงในการสวดมนต	์

คือ

	 	 ๑. สวดไม่พร้อมเพรียงกัน	เช่น	การรับไม่พร้อมกัน	เป็นต้น

	 	 ๒. ผู้สวดน�าขึ้นครั้งแรกอาจไม่ชอบใจหรือรู้สึกเพี้ยน	 ขึ้นบทน�าใหม่เป็นครั้งที่	 ๒	

แสดงถึงความไม่พร้อมให้ตัดคะแนนครั้งละ	๑	คะแนน
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	 	 ๓. สวดข้ามบทที่ก�าหนด	เช่น	ก�าหนดให้สวดทุกบท	เมื่อสวดบทพุทธคุณจบแล้ว	

ไม่สวดบทธรรมคุณ	 ต่อจากบทพุทธคุณ	 แต่ข้ามไปสวดบทสังฆคุณเป็นต้น	

ลักษณะอย่างนี้คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้คะแนนได้ไม่เกินระดับ

พอใช้

 ๗. เกณฑ์การตัดสิน “การบรรยายสรุปอานิสงส์”

	 เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับการบรรยายสรุปอานิสงส์	คือ

	 	 ๑.	เนื้อหาการบรรยายต้องสอดคล้องกับบทสวดที่ประกวด

	 	 ๒.	เนื้อหาการบรรยายต้องให้ข้อคิด	คติธรรม

	 	 ๓.	ต้องสรุปให้ได้ภายในเวลาที่ก�าหนด

❍ หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินในกรณีได้คะแนนเท่ากัน

	 ๑. ถ้ามีกรรมการตัดสิน	๕	หรือ	๗	หรือ	๙	ท่าน	จะใช้วิธีการตัดคะแนนของกรรมการ

ที่ให้คะแนนสูงสุดและต�่าสุดออก	 รวมเฉพาะกรรมการที่ให้คะแนนในระดับกลางแล้วหาร	 (/)	

ด้วยจ�านวนกรรมการที่เหลือ	จะได้ผลลัพธ์ถูกต้อง	ถือเป็นอันยุติ

	 ๒. ถ้ารวมคะแนนของกรรมการท่ีให้คะแนนในระดับกลางแล้ว	 ผลลัพธ์มีคะแนน        

เท่ากัน	ให้เอาคะแนนของกรรมการทุกคนมารวมกัน	ถ้าโรงเรียนใดได้มากกว่า	ถือว่า	โรงเรียน

นั้นเป็นผู้ชนะ	(เฉพาะที่มีกรรมการถึง	๕	หรือ	๗	หรือ	๙	ท่าน)

	 ๓. ถ้ามีกรรมการตัดสิน	 ๓	 หรือ	 ๕	 ท่าน	 จะใช้วิธีรวมคะแนนจากกรรมการทั้งหมด	  

แล้วหาร (/)	ด้วยจ�านวนกรรมการ	ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง	ถือเป็นอันยุติ

	 ๔.	 ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้คณะกรรมการยึดเอาคะแนนอักขระ	 หากโรงเรียนใดได ้

คะแนนอักขระมากกว่า	ถือว่าโรงเรียนนั้นเป็นผู้ชนะ	ถ้าคะแนนอักขระเท่ากันอีก	ให้ดูคะแนน	

จังหวะ	ท�านอง	ฯลฯ	เป็นเกณฑ์ตัดสินไปตามล�าดับจนกว่าจะยุติฯ
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❍ เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ

 คุณสมบัติของผู้เป็นกรรมการตัดสินสวดมนต์หมู่ฯ

	 ๑. เป็นผู้มีความยุติธรรม	ไม่มีความล�าเอียงด้วยอคติ	๔

	 ๒. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ	กติกา	และกฎเกณฑ์การตัดสินต่างๆ

	 ๓. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการสวดท�านองสังโยคและท�านองสรภัญญะ และ

รู้ลักษณะของฉันทลักษณ์และบทประพันธ์ได้ดี	ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย

	 ๔. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทสวดทั้งที่เป็นภาษาบาลี

และภาษาไทย

	 ๕. เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม	มีคุณธรรมเป็นที่น่าเคารพนับถือ

	 ๖. ต้องไม่มีนักเรียนของตนเข้าประกวดหรือฝึกสอนในขณะที่ท�าหน้าที่เป็นกรรมการ

ตัดสิน

❍ ระเบียบวิธีการจัดสถานที่การประกวด

 การจัดเตรียมสถานที่สวดมนต์หมู่ฯ ท�านองสรภัญญะ

	 ๑. ห้อง	 หรือสถานที่อันเหมาะสมควรแก่การประกวดสวดมนต์	 เช่น	 โบสถ์	 ศาลา

การเปรียญ	หรือห้องประชุม	เป็นต้น	แล้วแต่ผู้รับผิดชอบเห็นสมควร

	 ๒. ต้องตั้งโต๊ะหมู่บูชาอาจจะเป็นหมู่	 ๕	หมู่	 ๗	หรือ	หมู่	 ๙	ก็ได้	พร้อมพระพุทธรูป	 

ธูป	เทียน และดอกไม ้ตามองค์ประกอบของโต๊ะหมู่บูชาที่นิยม 

	 ๓. ควรเตรียมพรมหรือเสื่อหน้าโต๊ะหมู่บูชา	ส�าหรับให้ผู้ประกวดนั่งประกวด

	 ๔. ควรเตรยีมธงชาตแิละพระบรมฉายาลักษณ์	จ�านวนเท่ากบัจุดหรอืสถานทีป่ระกวด

ให้เหมือนๆ	 กัน	 ทั้งนี้	 การตั้งธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์	 ให้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ 

ด�าเนินงาน
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

	 ๕. ควรเตรียมโต๊ะส�าหรับวางอปุกรณ์ของคณะกรรมการ	ซึง่อาจเป็นโต๊ะยาวกไ็ด้	และ

เก้าอี้	ให้พอดีกับคณะกรรมการตัดสิน	อาจจะเป็น	๓	ท่าน	๕	ท่าน	หรือมากกว่านั้น	ขึ้นอยู่กับ

ผู้รับผิดชอบว่าจะเชิญคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนี้กี่ท่าน

 ๖.	 ติดตั้งป้ายชื่อคณะกรรมการตัดสินตามจ�านวนผู้ตัดสิน

	 ๗.	 หากบางสถานที่ต้องการให้เสียงดังออกไปนอกสถานที่ประกวดก็ควรเตรียมไมล์

และเครื่องเสียงไว้ด้วย

	 ๘.	 กรณีมีทีมเข้าประกวดตั้งแต่	๒๕	ทีม	ขึ้นไปให้แบ่งเป็น	๒	รอบ	(๒	สาย)	กล่าวคือ	

รอบคัดเลือกช่วงเช้าจนกว่าจะประกวดเสร็จ	 รอบบ่ายเป็นรอบชิงชนะเลิศ	 ดังนั้น	 หากมี 

กรณีเช่นนี้เกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบต้องเตรียมอุปกรณ์ตามข้อ	๑	ถึงข้อ	๖	ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 

เพิ่มเติมให้พร้อม

กิจกรรมการประกวดกล่าวค�าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี 

MCU Contest ครั้งที่ ๒
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ระเบียบการและหลักเกณฑ์
กิจกรรมที่ ๒

การประกวดกล่าวค�าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี

❍ คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าประกวด

 คุณสมบัติของโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าประกวดกล่าวค�าอาราธนาฯ

 ๑. โรงเรียนหรือสถานศึกษา	 สามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้	 โดยได้รับความเห็น

ชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา

 ๒.	 สถานศึกษาต่างๆ	 สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดกล่าวค�าอาราธนาและ

ถวายทาน ในพุทธศาสนพิธีได้ไม่เกินระดับละ	๑	ทีม	โดย	๑	ทีมจะมีนักเรียน	๑๐	คน	(ส�ารอง

ได้	๒	คน)

 ๓. นักเรียนผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่ก�าลังศึกษา	 และอยู่ในระดับที่จัดประกวด	

ระดับใดระดับหนึ่ง

 ๔. นักเรียนจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ

❍ ประเภทของผู้เข้าประกวด แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

	 ๑. ระดับประถมศึกษา	 ส่งเป็นทีมๆ	ละ	๑๐	คน 

   (ชายหรือหญิงล้วนหรือคละกันก็ได้)

	 ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเป็นทีมๆ	ละ	๑๐	คน 

   (ชายหรือหญิงล้วนหรือคละกันก็ได้)

	 ๓.	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเป็นทีมๆ	ละ	๑๐	คน

   (ชายหรือหญิงล้วนหรือคละกันก็ได้)
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

❍ บทสวดที่ใช้ในการประกวด

 บทสวดที่ใช้ในการจัดประกวดกล่าวค�าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี

หมายเหตุ : รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	ของมัธยมศึกษาตอนปลาย	(ม.๔-๖)	

 ต้องสวดค�าถวายสังฆทานอุทิศ	(พร้อมแปลภาษาไทย)

❍ วิธีการจัดประกวดและกติกา

	 ๑. การประกวดรอบคัดเลือก	จะก�าหนดให้สวดเฉพาะบท	หรืออาจเพิ่มบทใดบทหนึ่ง	

หลายบทหรือทั้งหมดก็ได้	ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด

	 ๒. การประกวดรอบชงิชนะเลศิ	ให้สวดทกุบท	หรอืข้ึนอยูก่บัดลุพนิจิของคณะกรรมการ

จัดการประกวด

	 ๓. การประกวดกล่าวค�าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี	 (ไม่อนุญาตให้

ดูเอกสาร)

 ระดับการศึกษาที่ประกวด บทที่ใช้ในการประกวด

ระดับประถมศึกษา(ป.๑-๖)	 บทบูชาพระรัตนตรัย/ค�าอาราธนาศีล	๕/

 ค�าอาราธนาพระปริตร/ค�าอาราธนาธรรม/

 ค�าถวายสังฆทาน	(พร้อมแปลภาษาไทย)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-๓)	 บทนมัสการพระรัตนตรัย/ค�าอาราธนาศีล	๕/

 ค�าอาราธนาพระปริตร/ค�าอาราธนาธรรม	(พร้อมแปลภาษาไทย)/

 ค�าถวายสังฆทาน (พร้อมแปลภาษาไทย)/

 กรวดน�้าแบบย่อ	(พร้อมแปลภาษาไทย)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-๖) บทบูชาพระรัตนตรัย/ค�าอาราธนาศีล	๕/ค�าอาราธนาศีล	๘/

 ค�าอาราธนาพระปริตร/ค�าอาราธนาธรรม (พร้อมแปลภาษาไทย)/

 ค�าถวายสังฆทาน (พร้อมแปลภาษาไทย)/

 กรวดน�้าแบบย่อ (พร้อมแปลภาษาไทย)
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	 ๔. เดินเข่าตรงไปหน้าโต๊ะหมู่บูชาด้วยความพร้อมเพรียงกัน	 แล้วกราบพระรัตนตรัย

แบบเบญจางคประดิษฐ์	 ยืนขึ้นแสดงความเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ตามล�าดับ

เมื่อพร้อมแล้วจึงนั่งลงสวดมนต์	 ท้ังนี้	 การยืนแสดงความเคารพธงชาติและพระบรมฉายา 

ลักษณ์	ให้เป็นตามดุลพินิจของคณะกรรมการด�าเนินงาน

	 ๕.	 กรณีมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาส่งเข้าประกวดเป็นจ�านวนมาก	 คณะกรรมการ 

อาจพิจารณาจัดการประกวดออกเป็น	 ๒	 รอบ	 คือ	 รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ	 (ถ้าใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 มีทีมเข้าประกวดตั้งแต่	 ๒๕	 ทีมขึ้นไป	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 

ดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด)

	 ๖.	 กรณีมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาส่งเข้าประกวดไม่เกิน	 ๒	 ทีม	 คณะกรรมการอาจ

พิจารณาจัดการประกวดโดยประกวดกับเกณฑ์การประกวดหรือส่งเข้าประกวดระดับภาค 

คณะสงฆ์	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการการจัดประกวด

	 ๗.	 หลังการประกวดเสร็จแล้วให้ตัวแทนบรรยายหรือพรรณนาคุณอานิสงส์ของบท 

สวดมนต์	๑-๒	นาที

	 ๘.	 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันยุติ

 หมายเหตุ :  ให้มีการบรรยายหลังการประกวด	และถือว่าเป็นกติกาบังคับ

❍ เกณฑ์การตัดสิน

 ๑. ความถูกต้องของอักขระ ๒๐ คะแนน

 ๒. ความถูกต้องของจังหวะและวรรคที่สวด	 ๒๐ คะแนน

 ๓. น�้าเสียงในการสวดมีความไพเราะ		 ๑๕	 คะแนน

 ๔. มารยาทและท่าทาง	ความพร้อมเพรียงถูกต้องตามหลักศาสนพิธี	 ๑๕ คะแนน

 ๕. ล�าดับขั้นตอนมีความถูกต้อง	 ๑๕ คะแนน

 ๖. ความพร้อมเพรียงโดยรวม	 ๑๐	 คะแนน

 ๗. การบรรยายสรุปอานิสงส์	 ๕	 คะแนน

   รวม   ๑๐๐ คะแนน
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❍ ค�าอธิบาย

การประกวดกล่าวค�าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี 

 บทบังคับ คลานเข่าแล้วนั่งท่าเทพบุตร/เทพธิดา	 กราบเบญจางคประดิษฐ์	 ๓	 ครั้ง	 

แล้วกล่าวพร้อมกัน

    อิมินา สักกาเรนะ, พุทธัง อภิปูชะยามะ.

    อิมินา สักกาเรนะ, ธัมมัง อภิปูชะยามะ.

    อิมินา สักกาเรนะ, สังฆัง อภิปูชะยามะ.

	 วันทา	๑	ครั้ง	แล้วกล่าว

บทนมัสการพระรัตนตรัย

 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา./  พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)

 สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม./ ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)

 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ./ สังฆัง นะมามิ. (กราบ)	แล้ววันทาวางตัก

	 หันไปกราบพระสงฆ์	๓	ครั้ง	แล้วกล่าวว่า

ค�าอาราธนาศีล ๕

มะยัง ภันเต/ วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ/ ติสะระเณนะ สะหะ/ ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ.

ทตุยิมัปิ มะยงั ภนัเต/ วสุิง วสุิง รกัขะณตัถายะ/ ตสิะระเณนะ สะหะ/ ปัญจะ สลีาน ิยาจามะ.

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต/ วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ/ ติสะระเณนะ สะหะ/ ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ. 

 วันทา ๑ ครั้ง	แล้วกล่าวว่า

  ปาณาติปาตา เวระมะณ ีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

  อะทินนาทานา  เวระมะณ ีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

  กาเมสุมิจฉาจารา  เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

  มุสาวาทา  เวระมะณ ีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา  เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

	 วันทาพร้อมกับสาธ ุ๑	ครั้ง	จากนั้นวันทาอีก	๑	ครั้ง	แล้วกล่าว
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ค�าอาราธนาพระปริตร

   วิปัตติปะฏิพาหายะ   สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

  สัพพะ ทุกขะ วินาสายะ    ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง.

  วิปัตติปะฏิพาหายะ   สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

  สัพพะ ภะยะ วินาสายะ    ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง.

   วิปัตติปะฏิพาหายะ   สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

  สัพพะ โรคะ วินาสายะ    ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง.

	 วันทาวางตัก	และกราบอีก	๓	ครั้ง	แล้วกล่าวว่า

ค�าอาราธนาธรรม (พร้อมแปลภาษาไทย)

      พรัหมา จะ โลกาธิปะต ีสะหัมปะต ิ

     กัตอัญชะล ีอันธิวะรัง อะยาจะถะ

    สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา 

    เทเสต ุธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง ฯ.

    (กล่าวจบแล้วยกมือขึ้นวันทา ๑ ครั้ง)

สวดท�านองสรภัญญะ

ท้าวสหัมบดีพรหม				 เป็นบรมในพรหมา		

ทรงฤทธิศักดา			 กว่าบริษัททุกหมู่พรหม	

น้อมหัตถ์นมัสการ			 ประดิษฐานในที่สม	

ควรแล้วจึงบังคม		 ชุลีบาทพระศาสดา

ขอพรอันประเสริฐ			 วระเลิศมโหฬาร์	 	

โปรดสัตว์ในโลกา				 กิเลสน้อยก็ยังมี

ขอองค์พระจอมปราชญ์	 สู่ธรรมาสน์อันรูจี		

โปรดปวงประชานี้				 ท่านจงโปรดแสดงธรรม		 	
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นิมนต์ท่านเจ้าข้า				 ผู้ปรีชาอันเลิศล�้า			

โปรดแสดงพระสัทธรรม เทศนาและวาที	

เพื่อให้ส�าเร็จผล				 แก่ปวงชนบรรดานี้		

สู่สุขเกษมศรี				 สมดังเจตตะนาเทอญ ฯ

(กล่าวจบแล้วยกมือขึ้นวันทา ๑ ครั้ง)

ค�าถวายสังฆทาน (พร้อมแปลภาษาไทย)

 อิมานิ มะยัง ภันเต/ ภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ภิกขุสังฆัสสะ/ โอโณชะยามะ/ 

สาธ ุ โน ภันเต/ ภิกขุสังโฆ/ อิมานิ/ ภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ปะฏิคคัณหาตุ/ อัมหากัง/ 

ฑีฆะรัตตัง/ หิตายะ/ สุขายะ./ 

	 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ/	ข้าพเจ้าทั้งหลาย/	ขอน้อมถวายภัตตาหาร/ กับทั้งของอันเป็น

บริวารเหล่านี้/ แด่พระภิกษุสงฆ์/	ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหาร/ กับทั้งของอันเป็นบริวาร

เหล่านี/้	ของข้าพเจ้าทัง้หลาย/	เพือ่ประโยชน์และความสขุ/	แก่ข้าพเจ้าทัง้หลาย/	สิน้กาลนาน	

เทอญ ฯ

 วันทาพนมมือ	 ตัวแทนวางตักแล้วคลานไปประเคนของพระสงฆ์	 แล้ววันทาวางตัก	 

ถอยหลัง	แล้วกราบ	๓	ครั้ง	หันไปกราบพระพุทธรูป	๓	ครั้ง	ถอยหลังกลับ.

 ข้อเลือก กราบ	๓	 ครั้งวันทาวางตัก ตัวแทนยกสังฆทานมาวางไว้ด้านหน้าพระสงฆ์

แล้วกราบ	๓	ครั้ง	ว่า	นะโม	๓	จบ	แล้วว่าตามผู้น�า...

ค�าถวายสังฆทานอุทิศ (พร้อมแปลภาษาไทย)

  อมิาน ิมะยงั ภนัเต/ มะตะกะภัตตาน/ิ สะปะรวิารานิ/ ภกิขสุงัฆสัสะ/ โอโณชะยามะ/ 

สาธุ โน ภันเต/ ภิกขุสังโฆ/ อิมานิ/ มะตะกะภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ปะฏิคัณหาตุ/  

อัมหากัญเจวะ/ มาตาปิตุ/ อาทีนัญจะ/ ญาตะกานัง/ กาละกะตานัง/ ฑีฆะรัตตัง/ หิตายะ/ 

สุขายะ ฯ
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 ค�าแปล :	ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ/	ข้าพเจ้าทั้งหลาย/	ขอน้อมถวาย/	มตกภัตตาหาร/	

กับทั้งบริวารเหล่านี้/	แด่พระภิกษุสงฆ์/	ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ/ มตกภัตตาหาร/	กับทั้งบริวาร

เหล่านี้/ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย/ เพื่อประโยชน์/ และความสุข/ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย/ 

แก่ญาติของข้าพเจ้าทัง้หลาย/ มมีารดาบิดาเป็นต้น/	ผูท้�ากาละล่วงลบัไปแล้วด้วย/	สิน้กาลนาน

เทอญ ฯ	

 วันทาพนมมือ	 ตัวแทนวางตักแล้วคลานไปประเคนของพระสงฆ์	 แล้ววันทาวางตัก	 

ถอยหลัง	แล้วกราบ	๓	ครั้ง	หันไปกราบพระพุทธรูป	๓	ครั้ง	ถอยหลังกลับ.

บทกรวดน�้า (พร้อมแปลภาษาไทย)

  อิทัง โน, ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, ญาตะโย

  ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล	 	 บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล

  ถึงบิดา มารดา ครูอาจารย์		 ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน	

	 	 คนเคยร่วมเคยรักสมัครใคร่		 มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน

	 	 ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ	 ขอทุกท่านรับกุศลผลบุญเทอญ ฯ

(กล่าวจบแล้วยกมือขึ้นวันทา ๑ ครั้ง)

กราบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วเดินเข่าออกไป

กิจกรรมการประกวดกล่าวค�าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
MCU Contest ครั้งที่ ๒
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ค�าอธิบายขยายความรายละเอียดในใบให้คะแนน (ส�าหรับกรรมการผู้ตัดสิน)

๑. อักขระ ต้องออกเสียงอักขระให้ถูกต้องชัดเจน	 ถ้าออกเสียงอักขระผิดเพี้ยนมาก	 จน 

อักขระวิบัติ	 (ถ้าผิดตรงตามตัวอย่างท่ียกมาให้ดู	 หักค�าละ	 ๑	 คะแนน	 นอกเหนือจากนั้น

หักค�าละครึ่งคะแนน)

๒. จังหวะ, วรรคตอน

 ๒.๑	 จังหวะ	 ให้หยุดตรงที่เป็นจุดเด่น	 คือ	 หยุดตรงที่มีเครื่องหมายจุดลูกน�้าเท่านั้น

เช่น	มะยัง	ภันเต,	(ถ้าหยุดที่อื่นหักที่ละ	๑	คะแนน)

 ๒.๒	วรรคตอนการหยุดตามค�าศัพท์ไม่แยกศัพท์	เพราะท�าให้ผิดความหมายของศัพท์	

เช่น	ตสิะระเณนะสะหะ, สีลา-นิยาจามะ	(ซึง่ต่างจากผดิจงัหวะ	เพราะถ้าผดิจังหวะ	ความหมาย

ไม่ผิด เช่น	ทุติยัมปิ-มะยัง-ภันเต)	หักทีละ	๑	คะแนน

 ออกเสียงถูก ออกเสียงผิด ออกเสียงถูก ออกเสียงผิด

 มะ-ยัง	ภัน-เต	 มา-ยัง	ภัน-เต	 วิ-นา	สายะ	 วี-นา-สา-ยะ,	วี-นา-ซา-ยะ

 วิ-สุง	วิ-สุง	 วี-สุง	วี-สุง ปะ-ริต-ตัง	 ปา-ริต-ตัง,	ปะ-ลิต-ตัง

 รัก-ขะ-ณัต-ถา-ยะ	 รา-คา-ณัต-ถา-ยะ	 พรู-ถะ	 พรู-ทะ,	พู-ถะ

 ติ-สะ-ระ-เณ-นะ-สะ-หะ	 ติ-ชา-ระ-เณ-นะ-ซา-หะ	 มัง-คะ-ลัง	 มัง-ขะ-ลัง,	มัง-คา-ลัง

	ปัญ-จะ	 ปาน-จะ	 พรัหม-มา-จะ-โลกา	 พรหม-มา-จา-โลกา

	วิ-ปัต-ติ-ปะ-ฏิ-พา-หา-ยะ วิ-ปะ-ติ-ปะ-ฏิ-พา-ห้า-ยะ	 ธิ-ปะ-ติ	 ธิ-ปะ-ตี,-ธิ-ปา-ติ

	ทุก-ขะ,	ภะ-ยะ	 ทุก-คะ,	ภา-ยะ,	ผะ-ยะ	 สัต-ตาป-ปะ-ระ-ชัก-ขะ	 สัต-ตา-ปะ-ระ-ชัก-ขะ

	สะ-มัน-นา-คะ-ตัง	 สะ-มา-นา-คะ-ตัง	 อุ-โป-สะ-ถัง	 อุ-โบ-สะ-ถัง

	ญา-ตี-นัง	โห-ตุ	 ญา-ติ-นัง	โห-ต	ุ ปะ-ฏิค-คัณ-หา-ตุ	 ปะ-ฏิ-คัณ-หา-ตุ

	ปัง-สุ-กู-ละ-จี-วะ-รา-นิ	 บัง-สะ-กู-ละ-จี-วะ-รา-นิ	 อา-ยา-จะ-ถะ	 อา-ยา-จา-ถะ

	สะ-หวาก-ขา-โต	 สะ-วา-ขา-โต	 สา-วะ-กะ-สังโฆ	 สา-วัก-กะ-สังโฆ
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๓. ล�าดับขั้นตอนถูกต้อง

	 ๓.๑ เมื่อเดินเข่าเข้ามาที่โต๊ะหมู่บูชา	กราบเบญจางคประดิษฐ์	๓	ครั้ง

	 ๓.๒ เมื่อกล่าวค�าบูชาพระรัตนตรัยจบ	 แล้วยกมือขึ้นวันทา	 ๑	 ครั้ง	 ถ้าไม่วันทาหัก	

๑	คะแนน

 ๓.๓	 เมื่อกล่าวค�านมัสการพระรัตนตรัยจบแต่ละบทต้องกราบ	ถ้าไม่กราบหรือกราบ  

ไม่ครบหัก	๑ คะแนน

 ๓.๔ หมุนตัวเล็กน้อยลักษณะกึ่งขวาหัน	 หันหน้าไปกราบพระสงฆ์	 ๓	 ครั้ง	 แบบ

เบญจางคประดิษฐ์ (ถ้าไม่กราบพระสงฆ์หัก	 ๑	 คะแนน)	 การหมุนตัวส้นเท้าต้องไม่ขยับหรือ

เคลือ่นที ่(ถ้าขยบัหัก ๑	คะแนน) เพราะการหมุนตวัส้นเท้าต้องอยูก่บัที	่หมุนเฉพาะเข่าเท่านัน้

 ๓.๕ ต้องกราบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง ก่อนกล่าวค�าอาราธนาศีล	 ๕, ศีล	 ๘,  

ศีลอุโบสถและอาราธนาธรรม (ถ้าไม่กราบหัก	 ๑	 คะแนน)	 และเม่ือกล่าวค�าอาราธนาศีล	 ๕,       

ศีล	๘, และศีลอุโบสถจบ	 ให้ยกมือขึ้น “วันทา” ๑	ครั้ง	 (ถ้าไม่วันทาหัก	๑	คะแนน)	 แต่ถ้า          

กล่าวค�าอาราธนาธรรมจบ	 ให้กราบเบญจางคประดิษฐ์	 ๓	 ครั้ง	 (ถ้าไม่กราบหัก	 ๑	 คะแนน)	

ยกเว้นระดับประถมศึกษาท่ีจับฉลากได้อาราธนาศีลอุโบสถ	 เมื่อกล่าวจบให้กราบเบญจางค-

ประดิษฐ์	๓	ครั้ง	(ถ้าไม่กราบ	๓	ครั้งหัก ๑	คะแนน)

 ๓.๖ เมื่อกล่าวค�าสมาทานศีลจบแล้ว	 ต้องนั่งสงบนิ่งสักครู่แล้วยกมือขึ้นกล่าวค�าว่า	

“สาธุ”	พร้อมกัน	๑	ครั้ง	(สมมติว่าพระสงฆ์บอกอานิสงส์ของการรักษาศีล)	ถ้าไม่สงบนิ่งและ

ไม่กล่าวค�าว่า “สาธุ” หัก	๑	คะแนน

 ๓.๗ ต้องยกมือขึ้น	“วันทา”	๑	ครั้ง	ก่อนอาราธนาพระปริตรและกล่าวจบอีก	๑	ครั้ง	

(ถ้าไม่ยกมือขึ้นวันทาให้ครบทั้ง	๒	ครั้ง	หัก	๑	คะแนน)	ข้อสังเกต	นักเรียนบางคน	วันทาตอน

กล่าวค�าอาราธนาพระปรติรจบแล้วไม่น�ามอืลงมาไว้ในท่าเตรยีม	แต่จะน�าไปรวมกบัการกราบ

เบญจางคประดิษฐ์	 เพื่ออาราธนาบทในบทต่อไป	 ถ้ากระท�าเช่นนี้	 ถือว่าขาดไป	๑	 ขั้นตอน	

(หัก	๑	คะแนน)

 ๓.๘ ต้องกราบเบญจางคประดิษฐ์	 ๓	 ครั้ง	 ก่อนอาราธนาธรรม	 (ถ้าไม่กราบหัก	 

๑	คะแนน) เมือ่กล่าวค�าอาราธนาธรรมจบแล้ว	ให้กราบเบญจางคประดษิฐ์	๓	ครัง้	(ถ้าไม่กราบ

หัก	๑	คะแนน)
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 ๓.๙ การถวายทานใดๆ	 ก่อนกล่าวค�าถวายต้องยกสิ่งของไปวางไว้ข้างหน้าพระก่อน	
เช่น	 ส�ารับกับข้าวเคร่ืองสังฆทาน	 เคร่ืองผ้าป่า	 ฯลฯ	 (ถ้าไม่ยกไปหัก	 ๑	 คะแนน)	 เสร็จแล้ว
ยกกลับที่เดิม	(ถ้าไม่ยกกลับที่เดิมหัก	๑	คะแนน)

 ๓.๑๐ ก่อนกล่าวค�าถวายทานใดๆ	จะต้องกราบเบญจางคประดษิฐ์	๓	ครัง้ (ถ้าไม่กราบ
หัก	 ๑	 คะแนน) และกล่าวค�านมัสการ	 คือ	 ตั้งนะโม	 ๓	 จบ	 พร้อมกันก่อนเสมอ	 (ถ้า
ไม่ต้ังนะโมหัก	 ๑	 คะแนน)	 ส่วนค�าถวายสังฆทาน	 ต้องมีผู้กล่าวน�าที่เหลือกล่าวตาม	 (ถ้า
ไม่กล่าวน�า หัก	๑	คะแนน)

	 ๓.๑๑ เมื่อกล่าวค�าถวายทานจบต้องยกมือขึ้น	 “วันทา”	 ๑	 ครั้ง	 (ถ้าไม่วันทาหัก	
๑	 คะแนน)	 แล้วให้ตัวแทนเดินเข่าเข้าไปให้ได้ระยะหัตถบาส (๑	 ศอก)	 จึงยกสิ่งของข้ึน 
ประเคน	(ถวาย)	พระสงฆ์	(ชายถวายกับมือพระสงฆ์ได้	หญิงให้ถวายโดยวางบนผ้าที่พระสงฆ์
ทอดรับ)	 เช่น	 ถวายสังฆทาน	ฯลฯ และการประเคนของพระ	ต้องค้อมตัวและควรใช้	 ๒	มือ	
(ยกเว้นผ้าป่าไม่ต้องประเคน)	ห้ามใช้จับต่อศอกหรอืต่อมือ	(ถ้าต่อศอกหรอืต่อมือหัก	๑	คะแนน) 
ส่วนนักเรียนท่ีเหลือให้นั่งประนมมือรอ จนกว่าตัวแทนกลับที่เดิมก่อน	 จึงลดมือลง	 (ถ้า 
ไม่ประนมมือหัก	๑	คะแนน)	แล้วจึงกราบเบญจางคประดิษฐ์	๓	ครั้ง	พร้อมกัน	 (ถ้าไม่กราบ 
หัก	๑	คะแนน)

 ๓.๑๒ การกราบเบญจางคประดิษฐ์	 อาราธนาศีล	 สมาทานศีล	 อาราธนาพระปริตร	
อาราธนาธรรมกล่าวค�าถวายสังฆทานทุกชนิด	กล่าวค�าบูชาข้าวพระพุทธและลาข้าวพระพุทธ	
จะต้องอยู่ในท่านั่งคุกเข่าตลอดเวลา	 (ถ้าไม่นั่งคุกเข่าหัก	 ๑	 คะแนน)	 ส่วนการกรวดน�้าให้
นั่งพับเพียบ

 ๓.๑๓ ก่อนกลบัต้องหมนุตวัหันหน้ากลบัหาพระพทุธรปูแล้วกราบเบญจางคประดษิฐ์	
๓	ครั้ง	แล้วเดินเข่าออกไปเป็นเสร็จพิธ	ี(ถ้าไม่กราบลาพระพุทธรูปหัก	๑	คะแนน)

๔. น�้าเสียง, ท�านอง, ความไพเราะ

	 ๔.๑ น�้าเสียง	 เป็นธรรมชาติที่เปล่งออกมาด้วยความมั่นใจ	 ชัดเจนเต็มเสียง	 (แต่
ไม่เป็นแบบตะโกน)

	 ๔.๒ ท�านอง	 ถ้ากล่าวเป็นธรรมนองธรรมวัตร	 จะได้รับการพิจารณาให้คะแนนสูง
ถึงขั้น	 “ดีมาก” (คืออาจได้คะแนน	๑๓, ๑๔	 ก็ได้)	 แต่ถ้าแบบค�าพูดธรรมดา	 จะได้รับการ    
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พิจารณาคะแนนปานกลางเพียงชั้น	 “ดี”	 (คือไม่เกิน	๑๒	 เท่านั้น)	 ส่วนท�านองสรภัญญะ	ซึ่ง

บางส�านักน�ามาใช้ในบทอาราธนาธรรมแล้วแบ่งวรรคผิด	 โดยแยกค�าศัพท์	 เช่น	 “กัตอัญ-

ชลีอัน-ธิวะรัง”เป็นต้น	ถือว่า	แบ่งวรรคผิด	ให้หักคะแนนในข้อ	๒ (จังหวะวรรคตอน)

๕. กริยามารยาทตลอดการแข่งขัน

 จะต้องปฏิบัติได้สมบูรณ์ถูกต้องตามแบบวัฒนธรรมไทยและกิริยามารยาทสุภาพ	

เรียบร้อยตลอดการแข่งขันเพ่ือเป็นการแสดงความเคารพต่อองค์พระพุทธรูปและพระสงฆ์        

เมื่อดูแล้วพิธีกรรมนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์	น่าเลื่อมใส	มิใช่ท�าเล่นๆ หรือนั่งหัวเราะไปด้วย	ให้นั่ง

ตามปกติไม่ต้องเกร็งตัว	 เพียงแต่นั่งตัวตรง	 นิ่ง	 ไม่ลุกลี้ลุกลน	 สายตาทอดลงเบื้องหน้าแต่พอ

งาม	(ประมาณ	๑	เมตร	สายตาไม่ทอดส่ายไปมา)	มือทีพ่นมกต้็องนิง่	คอื	ต้องส�ารวมทกุอิรยิาบถ	

(ถ้ากราบเบญจางคประดิษฐ์ผิดหัก	๑	คะแนน	และถ้าไม่ส�ารวมหักต่างหากอีก	๑	คะแนน)

๖. ความพร้อมเพียง

 ความพร้อมเพียงท้ังการออกเสียงและการปฏิบัติต้องพร้อมกันทุกขั้นตอน	 เช่น	 การ 

เดินเข่า	การกราบเบญจางคประดิษฐ์	ฯลฯ (เวลาหักคะแนนแยกกัน	คือหักเฉพาะตอนกราบ

ส่วนหนึ่งและตอนออกเสียงอีกส่วนหนึ่ง)

❍ เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ

	 คุณสมบัติของผู้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดกล่าวค�าอาราธนาและถวายทานใน

พุทธศาสนพิธี

	 ๑. เป็นผู้มีความยุติธรรม	ไม่มีความล�าเอียงด้วยอคติ	๔

	 ๒. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ	กติกา	และกฎเกณฑ์การตัดสินต่างๆ

	 ๓. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านศาสนพิธีเป็นอย่างดี

	 ๔. เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม	มีคุณธรรมเป็นที่น่าเคารพนับถือ

	 ๕. ต้องไม่มีนักเรียนของตนเข้าประกวดหรือฝึกสอนในขณะที่ท�าหน้าที่เป็นกรรมการ

ตัดสิน
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❍ ระเบียบวิธีการจัดสถานที่การประกวด 

	 ๑. ห้อง	 หรือสถานที่อันเหมาะสมควรแก่การประกวด	 เช่น	 โบสถ์	 ศาลาการเปรียญ	

หรือห้องประชุม	เป็นต้น	แล้วแต่ผู้รับผิดชอบเห็นสมควร

	 ๒. ต้องตั้งโต๊ะหมู่บูชาอาจจะเป็นหมู่	 ๕	หมู่	 ๗	หรือ	หมู่	 ๙	ก็ได้	พร้อมพระพุทธรูป	 

ธูป	เทียน และดอกไม ้ตามองค์ประกอบของโต๊ะหมู่บูชาที่นิยม 

	 ๓. ควรเตรียมพรมหรือเสื่อปูหน้าโต๊ะหมู่บูชา	

	 ๔. ควรเตรยีมธงชาตแิละพระบรมฉายาลักษณ์	จ�านวนเท่ากบัจุดหรอืสถานทีป่ระกวด

ให้เหมือนๆ	 กัน	 ทั้งนี้	 การตั้งธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์	 ให้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ 

ด�าเนินงาน

	 ๕. ควรเตรียมโต๊ะส�าหรับวางอุปกรณ์ของคณะกรรมการ	 ซึ่งอาจเป็นโต๊ะยาวก็ได	้

และเก้าอี้	ให้พอดีกับคณะกรรมการตัดสิน	อาจจะเป็น	๓	ท่าน	๕	ท่าน	หรือมากกว่านั้น	ขึ้น  

อยู่กับผู้รับผิดชอบว่าจะเชิญคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนี้กี่ท่าน

	 ๖.		ติดตั้งป้ายชื่อคณะกรรมการตัดสินตามจ�านวนผู้ตัดสิน

	 ๗.	 หากบางสถานท่ีต้องการให้เสียงดังออกไปนอกสถานท่ีประกวด	 ก็ควรเตรียมไมค์

และเครื่องเสียง	

	 ๘.	 ควรเตรียมเคร่ืองสงัฆทานหรือเครือ่งไทยธรรม	ส�าหรบัทมีทัง้	๓	ระดบัไว้	เนือ่งจาก

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดกล่าวค�าอาราธนาและค�าถวายทานในพุทธศาสนพิธี

	 ๙.	 ควรเตรียมที่กรวดน�้าวางไว้	 ส�าหรับทีมที่เข้าประกวดระดับมัธยมศึกษา	 (อาจจัด 

ให้มีที่กรวดน�้าหรือไม่มีก็ได้)	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ

	 ๑๐.	 ควรปูอาสนะด้านซ้ายมือพระพุทธรูป	และเตรียมผ้ารับประเคนไว้ด้วย	เพื่อจ�าลอง

หรือสร้างสถานการณ์คล้ายกับการถวายสังฆทานเสมือนจริง

	 ๑๑.	 กรณีมีทีมเข้าประกวดตั้งแต่ ๒๕ ทีม ขึ้นไปให้แบ่งเป็น ๒ รอบ (๒ สาย) กล่าว

คือ รอบคัดเลือกช่วงเช้าจนกว่าจะประกวดเสร็จ รอบบ่ายเป็นรอบชิงชนะเลิศ ดังนั้น  

หากมกีรณเีช่นนีเ้กดิขึน้ ผูร้บัผดิชอบต้องเตรยีมอุปกรณ์ตามข้อ ๑ ถงึข้อ ๙ ดงักล่าวมาแล้ว

ข้างต้นเพิ่มเติมให้พร้อม



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 51 

ระเบียบการและหลักเกณฑ์
กิจกรรมที่ ๓

การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

❍ คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าประกวด

 คุณสมบัติของโรงเรียนและนักเรียนท่ีเข้าประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริม 

อัตลักษณ์วิถีพุทธ

 ๑. โรงเรียนหรือสถานศึกษา	 สามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้	 โดยได้รับความเห็น

ชอบ เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารหรือสถานศึกษา

 ๒.	 สถานศึกษา	 สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรมได้ไม่เกิน

ระดับละ	๑	ทีมๆ	๓	คน

 ๓. นักเรียนที่เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่ก�าลังศึกษา	 และอยู่ในระดับที่จัดประกวด

ระดับใดระดับหนึ่ง

 ๔. นักเรียนจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ

❍ ประเภทของผู้เข้าประกวด แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

	 ๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 (ขยายโอกาส) ส่งเป็นทีมๆ	ละ	๓	คน

	 ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 (สพม.)		 ส่งเป็นทีมๆ	ละ	๓	คน

	 ๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพม.)		 ส่งเป็นทีมๆ	ละ	๓	คน
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❍ กติกาการประกวด

 ๑. โครงงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานคณุธรรม	มุง่เน้นถงึการแก้ไขปัญหาและ

เพื่อส่งเสริมการสวดมนต์	การบริหารจิตเจริญปัญญา	อันแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์วิถีพุทธ	

ก่อให้เกดิความศรัทธา	เห็นคุณค่าความส�าคญัและประโยชน์ของการสวดมนต์	และการบรหิาร

จิตเจริญปัญญา	

	 ๒.	 โครงงานท่ีส่งเข้าประกวด	ต้องไม่เป็นโครงงานทีล่อกเลยีนแบบของผูอ้ืน่	(โครงงาน

ทีส่�าเนา	ท�าซ�า้หรือลอกเลยีนแบบ	ถอืว่าเป็นโครงงานทีข่าดความรเิริม่	และท�าให้เป็นอปุสรรค

ต่อการพัฒนามาตรฐานโครงงานนักเรียน)	

	 ๓.	 โครงงานทีส่่งเข้าประกวดทกุโครงงานถอืเป็น	ลขิสทิธิร่์วม	กบั	ส�านกังานพระสอน

ศีลธรรม	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		โดยส�านักงานพระสอนศีลธรรมให้ความ

ส�าคัญต่อการพัฒนา	และจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

❍ วิธีการจัดประกวด

	 ๑.	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโครงงานท่ีเป็นตัวแทนของแต่ละเขต	 (ตาม

อัตราที่ก�าหนด ในหน้า	๖๕)	เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับภาค

	 ๒.	 ลงทะเบียนและรายงานตัว	ณ	ศูนย์จัดการประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ	

ระดับภาค	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 (ดูรายละเอียดสถานที่ประกวด	 

หน้า	 ๒๒-๒๖)	 ในเวลา	 ๐๘.๐๐	 น.	 ท้ังน้ีจะต้องส่งรายชื่อโรงเรียน	 นักเรียนผู้เข้าประกวด	 

๓	คน	พระสอนศีลธรรมที่ปรึกษาโครงงาน	๑	รูป	และครูที่ปรึกษาโครงงาน	๑	คน	ที่แผนก 

ฝ่ายรับลงทะเบียนโครงงานคุณธรรม

	 ๓.	 โครงงานทุกโครงงานจะต้องตั้งแผงแสดงนิทรรศการโครงงาน	๑	วัน	ตามสถานที่

ที่ทางคณะกรรมการผู้จัดงานได้ก�าหนดไว้	 ทั้งนี้จะต้องตั้งแผงแสดงนิทรรศการตั้งแต่เวลา	

๐๘.๐๐	-	๑๖.๐๐	น.	หรือจนกว่าจะมกีารประกาศผลการประกวด	(หากเกบ็ก่อนเวลาทีก่�าหนด

คณะกรรมการจะพิจารณาไม่มอบเกียรติบัตรการประกวด)



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 53 

	 ๔.	 ส่งรายการเอกสารต่อไปนี้	ที่ฝ่ายรับลงทะเบียนผู้เข้าประกวดโครงงานคุณธรรม

	 	 -	สรุปย่อโครงงาน	 ตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด	 จ�านวน	 ๕	 แผ่น (ตัวอย่าง	 ๑.๑ 

หน้า	๕๙)

	 	 -	รายงานฉบับสมบูรณ์		จ�านวน	๕	ฉบับ	(ตัวอย่าง	๑.๒	หน้า	๖๐)

	 	 -	แผ่นพับ	(Brochure)	สรุปย่อโครงงาน	จ�านวน	๕	ชุด

	 	 -	CD	บันทึกข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์	จ�านวน	๑	แผ่น

	 ๕.	 จัดเตรียมแผ่นป้าย	 (Board)	 เพื่อน�าเสนอโครงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน	 (ตาม

ตัวอย่าง	๑.๓	หน้า	๖๓)	

	 ๖.	 นักเรียนทุกโครงงานน�าเสนอต่อคณะกรรมการ	ไม่เกิน ๖	นาที	

	 ๗.	 นักเรียนทุกโครงงานร่วมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ	โดยใช้เวลา	๑๔	นาที

	 ๘.	 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันยุติ

❍ เกณฑ์การตัดสิน
 ๑.	 คิดริเริ่มจากนักเรียน	มีความเป็นนวัตกรรม	คิดใหม่	ไอเดียดี	 ๑๕ คะแนน

 ๒.	 มีคุณประโยชน์และความส�าคัญในการส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ		 ๑๕ คะแนน

 ๓.	 ขยันท�างาน	มุ่งมั่นทุ่มเทเพียรพยายามเด่นชัด	 ๑๐ คะแนน

	 ๔.	 เกิดผลส�าเร็จ	แก้ไขปัญหาได้	พัฒนาคุณธรรมกลุ่มเป้าหมายได้	 ๑๐ คะแนน

	 ๕.	 มีที่มาที่ไปปัญหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางแก้	มีความชัดเจน สอดคล้องกัน ๑๐ คะแนน

	 ๖. เก็บข้อมูล	วิเคราะห์ประมวลผลเป็นสถิติได้ดี	 ๑๐ คะแนน

	 ๗.	 การใช้หลักธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 ๑๐ คะแนน

	 ๘.	 สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลหลายฝ่ายได้มาก	(บ-ว-ร)	 ๕ คะแนน

	 ๙.	 โครงงานมีการสืบต่อไปได้อย่างยั่งยืน	 ๕ คะแนน

	 ๑๐.	 เทคนิควิธีการน�าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์และกิริยามารยาทที่ดี	 ๕ คะแนน

	 ๑๑.	 ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและสื่อน�าเสนอ	 ๕ คะแนน

รวมเป็น ๑๐๐ คะแนน
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❍ ค�าอธิบาย

 ๑. คิดริเริ่มจากนักเรียน มีความเป็นนวัตกรรม คิดใหม่ ไอเดียดี 

 หมายถึง	 เป็นโครงงานที่คิดริเริ่มโดยตัวของนักเรียนเอง	 ไม่ว่าจะเป็นการคิดงานใหม่

หรือคิดปรับปรุงแก้ปัญหางานเดิมก็ได ้ โดยพิจารณาใน	๒	 ส่วนส�าคัญคือ	๑)	 นักเรียนคิดเอง

ท�าเองอย่างแท้จริง	 ๒)	 แนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ	 ในการแก้ไขปัญหาท่ีมีความเป็นนวัตกรรม	

เพื่อการส่งเสริมหรือเสริมสร้างอัตลักษณ์วิถีพุทธให้มีความเด่นเห็นผลเป็นที่ประจักษ์

 ๒. มีคุณประโยชน์และความส�าคัญในการส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

	 หมายถึง	 ประเด็นท่ีเลือกท�าโครงงานมีคุณประโยชน์ในการส่งเสริมหรือเสริมสร้าง

อัตลักษณ์วิถีพุทธ โดยมุ่งหมายให้เกิดความศรัทธา	เห็นคุณค่า	ความส�าคัญและประโยชน์ของ

การสวดมนต์	และการบริหารจิตเจริญปัญญา	

 ๓. ขยันท�างานมุ่งมั่นทุ่มเทเพียรพยายามเด่นชัด 

 หมายถงึ	ความมุง่มัน่ทุม่เท	เพยีรพยายามของนกัเรียนอย่างต่อเนือ่งจนเป็นทีป่ระจกัษ์ 

โดยมีช่วงเวลาท�างานจริงไม่น้อยกว่า	 ๒	 เดือนต่อ	 ๑	 ภาคการศึกษา	 (ไม่รวมเวลาที่ท�างาน

ด้านเอกสาร)	ลักษณะของกิจกรรมและวิธีการปฏิบัติงานสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงการเกาะติด 

มุ่งมั่นทุ่มเทท�าจริง	การท�างานลงสู่กลุ่มเป้าหมายและประชากรอย่างต่อเนื่อง	สามารถน�าลงสู่

วิถีชีวิตปกติของคนในโรงเรียนหรือชุมชนได้	จนเกิดการยอมรับและปรับเปลี่ยนเป็นอัตลักษณ์

วิถีพุทธได้อย่างแท้จริง	

 ๔. เกิดผลส�าเร็จ แก้ไขปัญหาได้ พัฒนาคุณธรรมกลุ่มเป้าหมายได้

 หมายถึง	 การบรรลุผลได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงงานที่ตั้งไว้	 รวมทั้ง

การท�าให้เกิดการเรียนรู้เชิงลึกและพัฒนาการแก่ผู้เรียนได้จริง	ทั้งทางด้านพฤติกรรม	 จิตใจ	

และปัญญา	

 ๕. ปัญหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางแก้ มีความชัดเจน สอดคล้องต้องกัน

	 หมายถึง	มีการสังเกตส�ารวจค้นคว้า	คิดวิเคราะห์	คิดสังเคราะห์	จนเข้าใจในประเด็น

ที่เลือกมาท�าโครงงานได้ตลอดสายระหว่างปัญหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางแก้	ได้อย่างชัดเจน
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 ๖. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผลเป็นสถิติได้ดี

	 หมายถึง	 มีข้อมูลสถิติ	 และน�าเสนอข้อมูลสถิติที่ได้จากการท�างานมานั้นให้เหมาะสม

เข้าใจง่าย	 เห็นที่มาที่ไปได้ชัด	 เห็นการเปลี่ยนแปลงและความส�าเร็จของโครงงานได้ชัด

มีเคร่ืองมือวัดผลที่ระบุชี้ชัดว่า	 กลุ่มเป้าหมายมีการเปล่ียนแปลงมากน้อยเพียงใดท่ีชัดเจน 

ในขัน้ตอนของข้อมลูสถตินิีอ้นญุาตให้ครทูีป่รกึษาสามารถช่วยแนะน�าวางแผนให้กับนกัเรยีนได้

 ๗. การใช้หลักธรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

	 หมายถึง	 มีการใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา	 มาใช้เป็นหลักการหรือแนวทาง 

ในการด�าเนินการโครงงานได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม	 กล่าวคือมีการยกหัวข้อหลักธรรมได้

สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและวิธีการด�าเนินงาน มีการอธิบายความหมายหัวข้อหลักธรรม

นั้นได้ถูกต้องกระชับ	 ไม่สั้นหรือเยิ่นเย่อจนเกินไป	 มีการอธิบายเชื่อมโยงหลักธรรมนั้นๆ	 มาสู่

แนวคิดในการท�าโครงงานหรือเชื่อมโยงมาสู่การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ	 ในโครงงานได้

เป็นที่เข้าใจ

 ๘. สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลหลายฝ่าย (บ-ว-ร)

 หมายถึง	 การสร้างความมีส่วนร่วมแก่บุคคลหลายฝ่าย	 โดยเฉพาะชุมชน	 (บ-ว-ร: 

บ้าน–วัด-โรงเรียน)	 ได้มากที่สุด	 ซึ่งพิจารณาจากการวางขอบเขตการท�างาน	 การระบุกลุ่ม

เป้าหมาย	 การสร้างเครือข่ายแกนน�าหรือกลุ่มสมาชิก	หรือการมีพัฒนาการจากกลุ่มสมาชิก

โครงงานมาก่อตั้งเป็นชมรม/ชุมนุม	 เป็นต้น	 ทั้งนี้มิได้พิจารณาแต่เพียงตัวเลขของจ�านวนคน

เท่านั้น	ต้องดูบริบทแวดล้อมของโรงเรียนประกอบด้วย	

 ๙. โครงงานมีการสืบต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 หมายถึง	 มีแผนการด�าเนินงานที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้	 มีการสร้างเครือข่าย

แกนน�าและกลุ่มสมาชิกไปยังรุ่นน้องต่อไปได้	 เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของอัตลักษณ์วิถีพุทธ	

และมีวิธีการระดมทุนหรือแสวงหาแหล่งที่มาของงบประมาณได้เอง

 ๑๐. เทคนิควิธีการน�าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ และกิริยามารยาทที่ดี 

	 หมายถึง	นกัเรียนผูรั้บผดิชอบโครงงานมีวธิกีารน�าเสนอทีช่ดัเจนและบอกเล่าความดทีี่

ตนเองได้ท�าจริงอย่างน่าสนใจ	ร่วมทั้งการแสดงออกที่ดี	มีกิริยามารยาท	การทักทาย	การพูด	

การใช้ภาษา	 บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ	ที่ท�าให้เกิดความน่าเชื่อถือ มีการแบ่งงาน

ท�างานเป็นกลุ่มได้ดี	
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 ๑๑. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและสื่อน�าเสนอ

	 หมายถึง	 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมส่งเอกสารและส่ือที่เกี่ยวข้องกับโครงงานคุณธรรม 

อัตลักษณ์วิถีพุทธให้กับคณะกรรมการ	ประกอบด้วย	

	 	 ๑) รูปเล่มรายงานโครงงาน,	 สรุปย่อโครงงานใน	 ๑	 หน้ากระดาษ,	 แผ่นพับน�า

เสนอโครงงาน,	CD	บันทึกข้อมูลรายงาน	จ�านวน	๑	แผ่น

	 	 ๒)	 แผ่นป้าย	(Board)	นิทรรศการน�าเสนอโครงงาน	

❍ เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ

 คุณสมบัติของผู้เป็นคณะกรรมการ

	 ๑.	 มีประสบการณ์ตัดสินโครงงานคุณธรรมไม่น้อยกว่า	 ๒	 ปี	 หรือเคยเป็นกรรมการ

ตัดสินโครงงาน คุณธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา	หรือระดับภูมิภาค	

	 ๒.	 พระสงฆ์ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมได้เป็นอย่างดี

	 ๓.	 ครูผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมได้เป็นอย่างดี	

	 ๔.	 ผูท้รงคณุวฒุจิากหน่วยงานต่างๆ	ทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัโครงงานคณุธรรม

ได้เป็นอย่างดี	

	 ๕.	 ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย	 ที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเรียนการสอน

โครงงานได้เป็นอย่างดี

	 ๖.	 เป็นผู้มีความยุติธรรม	ไม่มีความล�าเอียงด้วยอคติ	๔

	 ๗.	 กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน

 หน้าที่ของคณะกรรมการ

	 ๑.	 ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม

	 ๒.	 ถามค�าถามหลังจากแต่ละทีมน�าเสนอเสร็จในทุกระดับ	จ�านวน	๒-๓	ค�าถาม

	 ๓.	 สรุปผลคะแนนของนักเรียนแต่ละทีมที่แข่งขันทั้งหมด	 ส่งฝ่ายประมวลผลเพื่อ

ประกาศผลคะแนน
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 ข้อควรค�านึง

	 ๑.	 กรรมการที่มาจากครูผู้สอน	ควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท�าการสอน	

	 ๒.	 กรรมการควรมีที่มาจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย

	 ๓.	 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนทุกโครงงาน	

	 ๔.	 กรรมการควรบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสินประกอบการพิจารณา

❍ ระเบียบวิธีการจัดสถานที่การประกวด

 สถานที่รับลงทะเบียน

	 ๑.	 จัดเตรียมห้อง	 หรือสถานที่ส�าหรับรับลงทะเบียน	 ทั้งนี้จะต้องอยู่คนละส่วนกับ

ห้องกรรมการ

	 ๒.	 ควรมีเจ้าหน้าที่	๓-๕	คน	เป็นผู้ช่วยกรรมการ	ท�าหน้าที่รับลงทะเบียน	และชี้แจง

ให้นกัเรยีนผูเ้ข้าประกวดทกุทมี	ได้เข้าใจและรบัทราบถงึระเบยีบเวลาในการน�าเสนอโครงงาน

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	

	 ๓.	 ผู้ช่วยกรรมการรับเอกสารคู่มือรายงานโครงงานจากผู้เข้าประกวดทุกทีม	 จ�านวน	

๕	ฉบับ	เพื่อจัดเตรียมส่งให้คณะกรรมการในห้องตัดสินโครงงานต่อไป

	 ๔.	 ผู้ช่วยกรรมการอ�านวยความสะดวกให้นักเรียนผู้เข้าประกวดโครงงานทุกทีม	 ใน

การจัดเตรียมอุปกรณ์แผ่นป้ายโครงงาน	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน	ทั้งช่วงก่อนและหลัง

การน�าเสนอ	เพื่อเป็นการรักษาเวลาตามที่ก�าหนดไว้

	 ๕.	 ผู้ช่วยกรรมการ	 ให้ผู้เข้าประกวดทุกทีมจับฉลากหมายเลขเพื่อน�าเสนอโครงงาน

ตามล�าดับ

	 ๖.	 ผู้ช่วยกรรมการส่งรายการเอกสารต่อไปนี้ให้คณะกรรมการโครงงาน	 ก่อนเริ่ม 

เวลาประกวด	๕	นาที

  - ใบสรุปย่อโครงงานตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด	 จ�านวน	 ๕	 แผ่น,	 รายงานฉบับ

สมบูรณ์	จ�านวน	๕	ฉบับ,	แผ่นพับ	(Brochure)	สรุปย่อโครงงานจ�านวน	๕	ชุด,	CD	บันทึก

ข้อมูลรายงาน	จ�านวน	๑	แผ่น
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 สถานที่/ตัดสินโครงงาน

	 ๑.	 ควรมีห้องส�าหรับจัดการประกวดแข่งขัน	เช่น	ห้องประชุม	หรือห้องเรียน	เป็นต้น	

ทั้งนี้ควรเป็นห้องที่ไม่ส่งเสียงดังรบกวนเวลานักเรียนน�าเสนอโครงงาน

	 ๒.	 จัดเตรียมโต๊ะส�าหรับวางแผ่นป้ายโครงงานเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ	 และ

โต๊ะควรมีขนาดความกว้าง	๗๖	ซม.	ยาว	๑๘๐	ซม.	สูง	๗๕	ซม.	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ 

ผู้รับผิดชอบ

	 ๓.	 จัดเตรียมโต๊ะส�าหรับวางเอกสารประกอบการประเมินโครงงานส�าหรับคณะ

กรรมการ	ประมาณ	๒	ตวั	ซ่ึงอาจเป็นโต๊ะยาวกไ็ด้	พร้อมทัง้จดัเตรยีมเก้าอีน้ัง่ให้คณะกรรมการ

จ�านวน	๕	ท่าน

	 ๔.	 ติดตั้งป้ายช่ือคณะกรรมการประจ�าโต๊ะโครงงาน ควรมีผู้ช่วยกรรมการในการ

จดัการด้านเวลาการน�าเสนอโครงงาน	และการซักถามของคณะกรรมการ	เพื่อให้การประกวด

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้
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60
คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตัวอย่าง ๑.๒ ส่วนประกอบของเอกสารรูปเล่มรายงาน

 รายงานโครงงานคุณธรรม	จัดพิมพ์ให้มีจ�านวนหน้า	๒๐-๕๐	หน้ากระดาษขนาด	A๔	

ไม่รวมปก	 โดยแสดงเน้ือหา	 บทและหัวข้อต่างๆ	 ตามที่ก�าหนด	 ดังนี้	 (ดูตัวอย่างแบบฟอร์ม

รายงานการเขียนโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ	ที่	www.krupra.net) 

 (๑) ปกหน้า 

  ๑.๑ ปกนอก	(แสดงช่ือโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ, ชือ่กลุม่เยาวชน	

ผู้รับผิดชอบโครงงาน, ชื่อสถานศึกษา, ชื่อสังกัด	โดยระบุ	สพท.)	

  ๑.๒ ปกใน	 (แสดงชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, รายชื่อสมาชิก     

กลุม่เยาวชนผูร้บัผดิ	ชอบโครงงานโดยระบ	ุชือ่-นามสกลุ	ต�าแหน่ง	ชัน้เรยีน, ชือ่-ฉายา-นามสกลุ

พระสงฆ์ที่ปรึกษาโดยระบุวัดและท่ีตั้งของวัด	 หมาย	 เลขโทรศัพท์/E-mail,	 ชื่อผู้บริหารและ 

ครูที่ปรึกษาโดยระบุ	 ต�าแหน่ง	 หมายเลขโทรศัพท์/E-mail, ชื่อสถานศึกษา	 ที่ตั้ง	 หมายเลข

โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/เวบไซต์	(ถ้ามี)

 (๒) กิตติกรรมประกาศ	(แสดงการขอบคุณบุคคล	คณะองค์กรต่างๆ	ที่สนับสนุนการ

ท�าโครงงาน	เป็นต้น)	

 (๓) บทคัดย่อ (สรุปย่อเนื้อหาและประเด็นส�าคัญของโครงงานเป็นความเรียงใน	

๑ หน้า	กระดาษ)

 (๔) ผังมโนทัศน์ (สรุปภาพรวมของโครงงานทั้งหมดเป็นผังมโนทัศน์	 ใน	 ๑	 หน้า

กระดาษ)

 (๕) บทที่ ๑ บทน�า	

  ๑.๑ ทีม่าและความส�าคญั	(อธบิายความเป็นมา	แรงบนัดาลใจหรอืเหตผุลทีท่�าให้

คิดท�าโครงงานขึ้น)

  ๑.๒ วตัถปุระสงค์	(แสดงจดุมุง่หมายของการท�าโครงงานเป็นรายข้อ	ไม่ควรเกนิ	

๕	ข้อ)

  ๑.๓ ขอบเขตการศึกษาเรียนรู้	 (ระบุ	 กลุ่มเป้าหมาย	 ก�าหนดระยะเวลาและ

สถานที่ในการด�าเนินการโครงงาน)
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 (๖) บทที่ ๒	การด�าเนินการโครงงาน

  ๒.๑ วิธีการด�าเนินงาน	 (อธิบายวิธีการด�าเนินงาน,	 แสดงแผนผังขั้นตอนการ

ด�าเนินงาน, แสดงปฏิทินหรือก�าหนดการด�าเนินงาน	และ/หรือ	มีรูปภาพประกอบ)

  ๒.๒ งบประมาณ	(แสดงรายการค่าใช้จ่ายโดยแยกเป็นรายหมวดและยอดรวม)	

  ๒.๓ แหล่งท่ีมาของงบประมาณ	 (กรณีที่มีการระดมทุนหรือหางบประมาณ 

เพิ่มเติมขึ้นเอง	ให้อธิบายถึงวิธีการระดมทุนหรือการเข้าถึงแหล่งงบประมาณนั้นโดยย่อด้วย)

  ๒.๔ อุปสรรคความผิดพลาดและการแก้ปัญหา	 (อธิบายถึงอุปสรรคปัญหาหรือ 

ข้อขัดข้องต่างๆ	 ท่ีเกิดขึ้นในการด�าเนินการโครงงาน	 และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	 แล้วสรุป

เป็นบทเรียนที่ได้จากการเผชิญปัญหานั้นๆ)

 (๗) บทที่ ๓	 ผลการด�าเนินงาน	 (แสดงผลการด�าเนินงานโดยการอธิบายพร้อมรูป	

ภาพและ/หรือ	มีสถิติ	ตาราง	หรือแผนภูมิ	ประกอบ)

 (๘) บทที่ ๔	การศึกษาวิเคราะห์

  ๔.๑ ปัญหาและสาเหตุ (ประมวลข้อมูลสภาพปัญหา	 แล้ววิเคราะห์สืบสาวหา

สาเหตุของปัญหา)

  ๔.๒ เป้าหมายและทางแก้	 (วิเคราะห์เชื่อมโยงเป้าหมายของโครงงานกับวิธีการ

ด�าเนินงาน	ว่าเป็นหนทางไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างไร	อย่างเป็นเหตุเป็นผล)

  ๔.๓ หลักการและหลักธรรมที่น�ามาใช้	 (แสดงหลักธรรมและแนวพระราชด�าริ	

หรือหลักวิชาการต่างๆ	 ที่น�ามาใช้	 พร้อมอธิบายความหมายโดยย่อ	 แล้วอธิบายเชื่อมโยงกับ

โครงงาน	อย่างสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล)

  ๔.๔ ประเมินผลการด�าเนินงาน	(แสดงหรืออธิบายเหตุผลว่า	ผลการด�าเนินงาน

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงงานหรือไม่	 เพียงใด	 เพราะเหตุใด	 และ/หรือ

แสดงสถิติประกอบ (ถ้ามี)

  ๔.๕ การประเมนิตนเอง	(สมาชกิกลุม่เยาวชนผูร้บัผิดชอบโครงงานทกุคน	แสดง

ความคิดเห็นและความรู้สึกต่อการพัฒนาตนเองหรือความประทับใจต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่าง

การด�าเนินการโครงงาน)
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  ๔.๖ การประเมนิและวจิารณ์โดยผูอ้ืน่	(แสดงความคดิเหน็เชงิวเิคราะห์	ค�าวิจารณ์	

และข้อเสนอแนะ	 ของผู้บริหารสถานศึกษา	 อาจารย์และพระสงฆ์ที่ปรึกษาโครงงาน	๓	ท่าน	

และ/หรือ	บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอีกไม่เกิน	๕	คน	เช่น	ผู้ปกครอง,	เพื่อนนักเรียนคนอื่นที่ไม่ได้

เป็นสมาชิกกลุ่ม,	คนในชุมชน)

 (๙) บทที่ ๕	บทสรุปและข้อเสนอแนะ	

  ๕.๑ สรุปผลการด�าเนินการโครงงาน	(อธบิายสรปุภาพรวมของโครงงานทั้งหมด

เชื่อมโยงสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมตาม	วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครง

งานคุณธรรม)	

  ๕.๒ แผนการด�าเนนิงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ(แผนการด�าเนนิงานในภาค

การศึกษาต่อไป) 

 (๑๐) เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

 (๑๑) ภาคผนวก	(ประกอบด้วยตัวอย่างรูปภาพแต่ละกิจกรรม	ไม่เกิน	๑๐	หน้า)
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❍ รูปแบบแผ่นป้าย (Board) นิทรรศการโครงงานคุณธรรม

	 แสดงภาพรวมและสรปุสาระส�าคญัของโครงงานทัง้หมด	ได้แก่	ชือ่โครงงาน	สถานศกึษา	

รายชื่อที่ปรึกษาและกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน	บทคัดย่อ	 ผังมโนทัศน์	 วิธีการด�าเนิน

งาน	 ผลการด�าเนินงาน	 ข้อมูลสถิติ	 การประเมินผลสรุปผล	 เป็นต้น	 โดยมุ่งเน้นการจัดแสดง 

เป็น	 แผนผัง	 แผนภูมิ	 รูปภาพ	 ตาราง	 สัญลักษณ์	 ฯลฯ	 ที่ท�าให้ผู้ชมเข้าใจได้โดยไว	 โดยใช้

ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคทางศิลปะมาช่วยน�าเสนอให้เกิดการสื่อความได้ง่าย	 ชัดเจน	

และน่าสนใจ		โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ส่วนแสดงเนื้อหา : วัสดุ	ใช้ไม้อัดหรือวัสดุอื่นที่ไม่เป็นอุปสรรคในการตั้งแผงแสดง

   ผลงาน

  : ขนาด	ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น	๓	แผ่น

   -	แผ่นกลาง	มีขนาด	๖๐	x	๑๒๐	เซนติเมตร

   -	แผ่นข้าง มีขนาด	๖๐	x	๖๐ เซนติเมตร

ส่วนประกอบเพิ่มเติม   

 อนุญาตให้มีส่วนประกอบเพ่ิมเติมต่อเติมแผงได้เฉพาะ เพื่อบอกนามโรงเรียนหรือให้ 

เกิดความสวยงาม	 แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นที่แสดงเนื้อหาโครงงาน	 และต้องมีขนาดส่วนสูง 

ไม่เกิน	๖๐	ซม.
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หมายเหตุ 

 อุปกรณ์อื่นที่น�ามาสาธิตอาจแสดงบนโต๊ะได้หรือวางบนพื้นที่หน้าโต๊ะได้	 โดยใช้พื้นที่

ยื่นออกมาหน้าโต๊ะได้ไม่เกิน	๖๐	ซม.	

ทุนรางวัล งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ ครั้งที่ ๒
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ประกาศ

เรื่อง รับสมัครพระสอนศีลธรรมที่มีผลงานดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๐

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 โดยส�านักงานพระสอนศีลธรรม	 จัดงาน

มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	 ครั้งที่	

๓	 ซึง่มกีารก�าหนดคัดเลอืกพระสอนศลีธรรมทีม่ผีลงานดเีด่น	 เพือ่เข้ารบัโล่รางวลัและประกาศ

เกียรติคุณในงานดังกล่าว	พร้อมเป็นการคัดหาพระสอนศีลธรรมต้นแบบเพื่อจัดการความรู้ให้

เป็นระบบ	 สามารถเผยแผ่ให้กับพระสอนศีลธรรมใช้ในการสอนได้	 และเป็นการสร้างขวัญ 

ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการสอนศีลธรรมสืบไป รายละเอียดการคัดเลือก	ดังนี้

๑. คุณสมบัติของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก

 คุณสมบัติพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดีเด่น	(สอนดี	สอนได้	สอนเป็น	สอนเด็กไม่เซ็ง)	

ต้องมกีารจัดการการเรยีน	การสอนได้ด	ีมกีารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง	มผีลการสอนท�าให้ลกูศษิย์

ก้าวหน้าในชีวิต	เป็นแบบอย่างที่ดี	เป็นที่ยกย่อง	ตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล	ดังนี้

 ๑.๑ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่	๓	ปีขึ้นไป

 ๑.๒ เป็นผู้ที่มีประพฤติตนดีงาม	ตามพระธรรมวินัย	

 ๑.๓ เป็นที่ศรัทธา	 ยกย่อง	 ยอมรับของนักเรียน	 คณะครูผู้บริหารสถานศึกษาและ 

ชุมชนสังคม

 ๑.๔ เป็นผู้ประพฤติตนไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี	หรือเป็นที่รังเกียจของสังคม

 ๑.๕ เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางพระวินัย	 หรืออยู่ในระหว่างการด�าเนินการทาง

พระวินัย	และอาญาทางการปกครองของบ้านเมือง
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 ๑.๖ เป็นผู้ที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง	 จนเกิดผลเป็นท่ี

ประจักษ์

หมายเหต	ุ:	ต้องท�าการสอนในโรงเรียนปัจจุบันไม่น้อยกว่า	๑	ภาคการศึกษา

๒. แนวทางการเสนอรายชื่อพระสอนศีลธรรมฯ ผู้สมควรได้รับคัดเลือก

 ผู้สมควรได้รับการคัดเลือก

 ๒.๑ มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการฯก�าหนด

 ๒.๒ ศึกษาข้อก�าหนดเฉพาะของผู้ที่ได้เสนอพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจ�าจังหวัด

 ๒.๓ มีผลงานตรงกับข้อก�าหนดและเป็นที่ประจักษ์

 ๒.๔ มีผลงานย้อนหลัง	๓	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๗	ถึง	พ.ศ.๒๕๕๙	หรือมากกว่านั้นก็ได้)

 ๒.๕ ส่วนกลาง	ขอแบบฟอร์มได้ทีส่�านกังานพระสอนศลีธรรม	มหาวทิยาลยัมหาจฬุา-	

ลงกรณราชวิทยาลัย	 ๗๙	 หมู่ท่ี	 ๑	 ต�าบลล�าไทร	 อ�าเภอวังน้อย	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

๑๓๑๗๐	อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น	๒	หรือ ดาวน์โหลดจาก	http://www.krupra.net

 ๒.๖ ส่วนภูมิภาค	ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ส�านักงานศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรม

ประจ�าจังหวัด และส�านักงานศูนย์อ�านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตามวิทยาเขต	วิทยาลัยสงฆ์	ห้องเรียน	ของทุกที่	หรือสามารถดาวน์โหลดจาก	http://www.

krupra.net

๓. การเสนอผลงาน

 ๓.๑	 จัดท�าเป็นรูปเล่ม	๑	เล่ม	ประกอบด้วย (ดูตัวอย่างได้ที่	www.krupra.net)

  - ภาพถ่ายหน้าตรง	๒	ภาพ	(ไม่ใช้ภาพถ่ายส�าเนา)	เขียนชื่อ	นามสกุล	หรือ	ฉายา	

พร้อมผลงานที่น�าส่งไว้ข้างหลังภาพ	ทั้ง	๒	ภาพ	ด้วยตัวบรรจง

 ๓.๒ ผลงานเกี่ยวกับนักเรียนที่ตนเองสอน

  - ภาพถ่ายขณะน�านักเรยีนท�ากจิกรรมหรอืภาพถ่ายนกัเรยีนได้รับเกียรตบิตัรหรอื

โล่รางวัล
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และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 ๓.๓ แผนการจัดการเรียนการสอน/สื่อการสอน	(ถ่ายภาพ)

  - รวบรวมแผนการจัดการเรียนการสอน	อย่างน้อยจ�านวน	๕	แผน	แล้วเย็บเป็น

รูปเล่มให้สวยงาม เพื่อประกอบการคัดเลือก	

  - ภาพถ่ายสื่อการสอน	 เป็นสื่อที่ตนเองค้นคว้าผลิตเพื่อใช้ในการสอนหรือต่อ 

ยอดจากสื่อผู้อื่น	หรือส่งตัวอย่างสื่อการสอน	เพื่อประกอบการตัดเลือก

 ๓.๔ จัดท�าลง	ซีดี	๑	แผ่น	หรือ	ฮาร์ดไดร์	USB	

  - มีรายละเอียดครบถ้วนตามผลงานที่จัดท�าเป็นรูปเล่ม	ในข้อ	๑

  - สรุปผลงานย้อนหลังท่ีเก่ียวกับการเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 ๓	 ปี	 

ย้อนหลัง	เฉพาะที่ส�าคัญ	(ขนาดความยาวไม่เกิด	๑	หน้ากระดาษ	A๔)	ใส่แผ่นซีดี	(ดาวน์โหลด

แบบใบสมัครเสนอประวัติ	ได้ที่	www.krupra.net)

การด�าเนินกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ ระดับภาค คณะสงฆ์ทั่วประเทศ
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๔. การน�าเสนอผลงานและการสมัคร

	 พระสอนศีลธรรมสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือหน่วยงานสามารถสมัคร	 เสนอ 

ผลงานการสอนศีลธรรม	เพื่อรับการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมดีเด่น	ได้ดังนี้
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๕. เกณฑ์การสรรหาคัดเลือก 

 การสรรหาและคัดเลือกพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจ�าจังหวัด	 คณะกรรมการที่ได้รับ

การแต่งตั้งจะพิจารณาตามเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก	๕	ด้าน	ดังนี้

 ๑.	ด้านการเตรียมการสอน	ด้านการสอน	และผลส�าเร็จการสอน

 ๒.	การใช้สื่อ/การสร้างสื่อ	

 ๓.	ด้านชุมชนสัมพันธ์	

 ๔.	ด้านความเป็นต้นแบบ	

 ๕.	ด้านผลงาน

 

ค�าอธิบายเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก

	 การสรรหาและคัดเลือกพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจ�าจังหวัด	คณะกรรมการที่ได้รับ

การแต่งตั้งจะพิจารณาตามเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก	๕	ประการ	ดังนี้

 ๑. ด้านการเตรียมการสอน ด้านการสอน และผลส�าเร็จการสอน

	 ผู้สอนสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้โดยมีการเตรียมแผนการสอนที่ดี	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การสร้างให้นกัเรยีนเกดิความเข้าใจร่วมกนัสามารถให้เดก็มีทศันคตทิีดี่และซาบซึง้ในพระพทุธ

ศาสนาจนน�าไปปฏิบัติ	 มีการสร้างกิจกรรมการสอนที่น่าสนใจในการสอน	มีบุคลิกภาพที่ดี	 มี

ความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้อง	 สามารถสื่อธรรมะให้นักเรียนมีความเข้าใจลึกซึ้ง ซึ่งเด็กนักเรียน      

สามารถบูรณาการประยุกต์แนวคิดใหม่ได้ว่า	 เรียนธรรมะไม่ใช่เรื่องยาก	 แต่เป็นเรื่องง่ายแล้ว

สนุกทุกคร้ังเมื่อได้เรียนรู้	 ผู้สอนมีการตรงต่อเวลาและท�างานอย่างทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อการ

สอน	 นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน	 หลังจากมีพระสอนศีลธรรมสอนในโรงเรียนอย่าง

ชัดเจน	 สามารถน�าพานักเรียนเป็นชาวพุทธที่ดีและมีความเจริญงอกงามด้านจิตวิญญาณของ

ความดีที่เกิดขึ้น	มีกาย	วาจา	ใจที่อ่อนน้อมถ่อมตน	มีจิตอาสา	ความประพฤติที่ดี
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การพิจารณาจะค�านึงถึง

	 - มีการเตรียมแผนการสอนและวิธีการสอนที่หลากหลาย

	 - ประยุกต์และเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

	 - มีการประเมินให้เห็นถึงผลอันเกิดจากการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน

	 - ผลงานแผนการสอนที่เกิดจากการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๒. การใช้สื่อ/การสร้างสื่อ

	 มีความคิดสร้างสรรค์ในการน�าเสนอด้วยสื่อและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้เรียน

เข้าใจชัดจากการใช้สื่อการสอน	 พร้อมสามารถสร้างแนวทางให้เด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมได้	โดยไม่เป็นการบังคับ	สื่อการสอนมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักธรรม

 การพิจารณาจะค�านึงถึง

	 - มีการผลิตสื่อและกิจกรรมของตนอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นรูปธรรม

	 - มีการค้นคว้า	จัดหา	น�าสื่อมาใช้ในการเรียนการสอน

	 - มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	นอกจากการเรียนการสอนปกติ

	 - ผลงานสื่อการสอนที่เกิดจากการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๓. ด้านชุมชนสัมพันธ์

	 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนท�าให้	บวร	คือ	

บ้าน	วดั	โรงเรยีนและมกีารกจิกรรมร่วมเรียนรู้ร่วมกนัและร่วมมอืบรหิารสภาพแวดล้อมทีเ่กดิ

ขึน้ภายในโรงเรยีนและสภาพแวดล้อมท่ีเกดิขึน้ภายนอกโรงเรยีน	สามารถท�าให้ทกุฝ่ายร่วมมือ

กันสร้างสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
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คู่มือกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 การพิจารณาจะค�านึงถึง

	 - มีการจัดกิจกรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชุมชน	 โรงเรียนและนักเรียนมี

ส่วนร่วม

	 - มีกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ 

ไทย

	 - ประโยชน์ท่ีเกิดจากการด�าเนินการหรือคาดหวังว่าจะได้รับทั้งต่อสถาบันพระพุทธ

ศาสนาและชุมชน

	 - กิจกรรมการด�าเนินการ	 ความต่อเนื่อง	 คุณภาพและปริมาณงาน	 ความยากล�าบาก

และระยะเวลาในการด�าเนินงาน

๔. ด้านความเป็นต้นแบบ

	 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 มีศีลาจารวัตรที่งดงาม	 (วิชชา	 จรณสัมปันโน)	 สื่อถึง 

ความเป็นผู้มีศีลธรรมเป็นประจักษ์ชัดว่าสามารถเป็นแบบอย่างให้เยาวชนได้เรียนรู้	 มีความ 

เป็นกัลยาณมิตร	 เป็นศิษย์กับอาจารย์และมีคุณธรรมของความเป็นครู	 ๗	 ประการ	 ซึ่งเป็น 

แบบให้นักเรียนได้ศรัทธาและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง

 การพิจารณาจะค�านึงถึง

	 - มีศีลาจารวัตรที่งดงาม	เป็นแบบอย่างของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

	 - เป็นที่เคารพ	ศรัทธาของนักเรียน	คณะครู	ผู้ปกครองและชุมชนสังคม

	 - อุทิศตนเพื่อการสอนศีลธรรม	เพื่อผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม

	 - มีการฝึกฝนทักษะเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อการสอนศีลธรรมในโรงเรียนอย่าง 

ต่อเนื่อง
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๕. ด้านผลงาน

	 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 มีการจัดอบรมนักเรียนเป็นประจ�าและเข้ารับการฝึก

อบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านการสอน	 หรือมีการฝึกสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธ

ศาสนา	และมีการจัดท�าแผนการเรียนการสอนเป็นประจ�าทุกปี

	 การพิจารณาจะค�านึงถึง

	 - เกียรติบัตรวุฒิบัตรที่พระสอนศีลธรรมผ่านการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ 

จากหน่วยงานต่างๆ

	 - ผลงานจากโรงเรียนที่ได้รับการยกย่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรม

	 - ผลงานของนักเรียนที่ได้รับการยกย่องจากการสอนของพระสอนศีลธรรม

	 - พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการปฏิบัต ิ

ตามแผน

ประกาศ ณ วันที ่  มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

(พระราชวรเมธี)

ประธานคณะกรรมการด�าเนินงาน

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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