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คำ�ปรารภ

การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นการเรียนวิชาชีวิต ควบคู่กันไปกับวิชาอาชีพ จัดเป็น

กระบวนการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายและทางใจ การศึกษาเช่นน้ีจะท�าให้ผู ้เรียน

มีคุณลักษณะตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติท่ีต้องการให้ผู้เรียน เป็นคนเก่ง ดี และ

มีความสุข การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่จะประสบความส�าเร็จได้น้ัน ผู้สอนจักต้องมีหลักการ

ศึกษาของพระพุทธศาสนา ๓ ประการ คือ 

 ๑. ปริยัติ คือ ได้ศึกษาพุทธประวัติ พระธรรมวินัยของพระพุทธองค์มาอย่างลึกซึ้ง 

 ๒. ปฏิบัติ สามารถน�ามาปฏิบัติในชีวิตของตนเองได้ 

 ๓. ปฏิเวธ เห็นผลของการปฏิบัตินั้น 

ในขณะเดียวกันในการเผยแผ่หรือการสอนธรรมะของพระพุทธองค์ ผู้สอนต้องยึดหลักการ

ของการสอน ๓ ประการ คือ 

 ๑. สอนให้ได้ความรู้ (knowledge) 

 ๒. สอนให้ผู้เรียนศรัทธาใคร่ปฏิบัติตาม (Attitude) 

 ๓. ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลจริงของการปฏิบัติธรรม (process)

เพราะฉะนั้นการสอนวิชาพระพุทธศาสนาท่ีได้ผลนั้นต้องมีทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ ที่

ผ่านมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ช่วยจัดท�าหลักสูตรวิชาสาระการเรียนรู้

พระพุทธศาสนาและหนังสือเรียนส�าหรับใช้สอนในสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลักสูตร

ขั้นบันได ครบทุกชั้น โดยเน้นให้ผู้สอนใช้กระบวนการสอน (KAP) นอกจากน้ีได้สนับสนุนให้มี

การด�าเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและฝึกอบรมพระสงฆ์เข้าไปเป็นพระสอนศีลธรรมประจ�า

โรงเรียน จากการประเมินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพบว่า นักเรียนหลังจากท่ีได้เรียน

ธรรมะจากพระสอนศีลธรรมแล้ว สามารถน�าหลักธรรมค�าสอนมาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง

รวดเรว็ ตัง้ใจฟังคณุครสูอนและมคีวามตัง้ใจในการเรยีนวชิาพระพุทธศาสนาท�าให้เกิดความคดิรเิริม่

สร้างสรรค์ท�าในเรื่องที่ดีๆ ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว



เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยัจงึได้มกุีสโลบายให้พระสอนศลีธรรม นักเรยีน และโรงเรยีน ร่วมมอืกันช่วยฝึกฝนอบรม

เพ่ิมทักษะด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้ก�าหนดไว้ในคู่มือน้ี ส่งแข่งขันประกวดทักษะและความ

สามารถ เพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ดีที่สุดในกิจกรรมแข่งขันทุกประเภทในระดับประเทศ เข้ารับโล่

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาในงาน

มหกรรมส่งเสรมิศลีธรรมและประกวดกิจกรรมผูเ้รยีนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชนัษา ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๘ กันยายน 

พ.ศ.๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (วัลลพ โกวิโล)

ผู้อ�านวยการส่วนธรรมนิเทศ

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน



คำ�นํา

คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ดานพระพุทธศาสนา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ น้ีเป็นคู่มือในการด�าเนินการจัดประกวด

แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประเภทต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏ

อยู่ในเอกสารฉบับนี้แล้ว พระสอนศีลธรรม ครู นักเรียน สถานศึกษา สามารถส่งกิจกรรม

เข้าประกวดได้ทุกประเภทโดยเริ่มต้นตั้งแต่รอบคัดเลือกระดับจังหวัด ระดับภาคคณะสงฆ์ และ

ระดับชิงชนะเลิศระดับประเทศ อีกท้ังยังเป็นคู่มืออ�านวยความสะดวกให้ฝายเจ้าภาพจัดงาน

ได้อีกด้วย

ขออนุโมทนาขอบคุณพระเถราจารย์และคฤหัสถ์จากกรมการศาสนาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 

มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการจัดประกวดกิจกรรมต่างๆ ด้านพระพุทธศาสนาเป็น

อันมาก มาให้ข้อแนะน�าในการจัดท�าคู ่มือ หวังว่า คู ่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริม

ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา ประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๖ เล่มนี้จะน�าพาให้ทุกท่านประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ด้วยผลานิสงส์ที่เกิดจากความสามัคคีธรรมในครั้งนี้ขอน้อมถวายเป็นพระกุศลเน่ืองใน

พิธีฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา

คณะผูจัดทํา
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ภาคผนวก   ๑๑๗

บทเพิ่มเติม   ๑๓๕
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 บทน�า

	หลักการและเหตุผล

สังคมไทยในยุคปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปจ�กสังคมคุณธรรมที่ผู ้คนเอื้ออ�ทรช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน กล�ยเป็นสังคมเศรษฐกิจ ที่คนส่วนม�กให้คว�มสำ�คัญต่อวัตถุม�กกว่�จิตใจ 
กล�ยเป็นวิถีประโยชน์ส่วนตัวม�กกว่�ส่วนรวม แข่งขันแย่งชิงเพื่อเป็นผู้ได้เปรียบ ข�ดคว�ม
เอื้ออ�ทรต่อกัน ข�ดคุณธรรมจริยธรรมเป็นกรอบในก�รดำ�เนินชีวิต จนกล�ยเป็นปัญห�สังคม
ที่ต�มม� โดยเฉพ�ะปัญห�ของเด็กและเย�วชน รัฐบ�ลและคณะสงฆ์จึงได้ร่วมมือกันส่งเสริมให้
สถ�นศึกษ�นำ�หลักธรรมท�งพระพุทธศ�สน�เข้�ม�เป็นส�ระก�รเรียนรู้ในกลุ่มสังคมศึกษ� 
ศ�สน�และวัฒนธรรมโดยวิธีอ�ร�ธน�พระสงฆ์ซ่ึงเป็นปร�ชญ์ท�งด้�นพระพทุธศ�สน�ในท้องถิน่
เข้�ไปสู่สถ�นศึกษ�เป็นผู้ช่วยสอนส�ระก�รเรียนรู้พระพุทธศ�สน� จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรม 
จรรย� ให้บรรลุคว�มมุ่งหม�ยและหลักก�รของพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ� แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ม�ตร� ๖ ม�ตร� ๗ และม�ตร� ๘ 

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย เป็นมห�วิทย�ลัยของคณะสงฆ์ไทยอยู่ในกำ�กับของ

รัฐบ�ล ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนก�รศึกษ�ท�งพระพุทธศ�สน�ตรงต�มคว�มมุ่งหม�ยและหลักก�ร

ของพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ� แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กล่�วม�แล้วนั้นอย่�งเป็นรูปธรรม ปัจจุบัน

รัฐบ�ลให้มห�วิทย�ลัยบริห�รโครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซ่ึงมีพระสงฆ์ในแต่ละท้องถิ่น

เข้�ไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ จำ�นวน ๑๘,๐๐๐ รูป จ�กก�รประเมินโครงก�ร

พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนพบว่� ด้�นผลผลิตจ�กก�รสอนศลีธรรมของพระสงฆ์ นกัเรยีนนำ�หลกัธรรม

คำ�สอนม�ใช้ตดัสนิแก้ไขปัญห�ทีเ่กดิข้ึนได้อย่�งรวดเร็ว นกัเรียนต้ังใจฟังคณุครูและมสีม�ธใินก�รเรียน

วิช�พระพุทธศ�สน�ทำ�ให้มีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ในเรื่องต่�งๆ ได้รวดเร็ว

๑บทที่



10 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

เพื่อเป็นก�รพัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน�อย่�งต่อเนื่อง มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ช

วทิย�ลยัจงึได้จดัง�นมหกรรมส่งเสรมิศีลธรรมและประกวดกจิกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� 

เพือ่เปิดโอก�สให้พระสอนศลีธรรม นกัเรยีน และสถ�นศกึษ� ได้มโีอก�สนำ�เสนอผลง�นกจิกรรม

พฒัน�ผูเ้รยีนด้�นคณุธรรม จรยิธรรมและร่วมจดักจิกรรมวชิ�ก�รท�งด้�นพระพทุธศ�สน� โดยผลผลติ

จ�กก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน�นี้ จักส่งเสริมนักเรียนผู้ทำ�กิจกรรมให้มีคว�ม

เป็นผู้นำ� กล้�แสดงออก มีคว�มรับผิดชอบ รู้จักแก้ปัญห�ด้วยสติปัญญ� มีคว�มช่วยเหลือแบ่งปัน

เอื้ออ�ทรสม�นฉันท์ และผล�นิสงส์ท่ีเกิดจ�กคว�มส�มัคคีธรรมในก�รร่วมกิจกรรมนี้จักน้อมนำ�ถว�ย

เป็นพระกุศลเนื่องในพิธีฉลองพระชันษ� ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช 

สกลมห�สังฆปริณ�ยก 

	วัตถุประสงค์

๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติคุณ ฉลองพระชันษ� ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จ
พระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก

๒. เพือ่ให้สถ�นศกึษ� พระสอนศลีธรรม คร ูนักเรยีน ร่วมคดิ ร่วมทำ� ร่วมนำ�เสนอกิจกรรม
ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ด้�นพระพุทธศ�สน�ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประช�คมช�วพุทธ

๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเย�วชนได้ศึกษ�ค้นคว้�พุทธธรรม แสดงคว�มเป็นผู้นำ�ยุวพุทธ
ด้วยศ�สนปฎิบัติท�งพระพุทธศ�สน� นำ�ผลจ�กก�รปฏิบัตินั้นม�พัฒน�คุณภ�พชีวิตและนำ�ไป
เผยแผ่

๔. เพือ่สนบัสนนุนโยบ�ยก�รศกึษ�ของรฐับ�ลในก�รมุง่เน้นให้เด็กและเย�วชนมคีณุธรรม
นำ�คว�มรู้ม�ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

๕. เพ่ือร่วมกันประก�ศพุทธธรรมผ่�นกิจกรรมท�งวิช�ก�ร ศ�สนพิธี และวิถีชีวิตของ
พุทธศ�สนิกชน

	ลักษณะกิจกรรม

๑. เป็นกิจกรรมที่ส่งเข้�แข่งขันต�มขั้นตอนจนถึงขั้นตอนสุดท้�ยเพื่อคัดเลือก Best 
Practice เข้�รับร�งวัลพระร�ชท�นและทุนก�รศึกษ�

๒. เป็นกิจกรรมที่ต้องก�รก�รมีส่วนร่วมจ�กคณะสงฆ์ สถ�นศึกษ� พระสอนศีลธรรม 
หน่วยง�นร�ชก�ร พ่อค้� ประช�ชน อย่�งหล�กหล�ย



11มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. เป็นกจิกรรมทีด่ำ�เนนิไปด้วยหลกัส�ร�ณยีธรรม ธรรมะทีท่ำ�ให้รำ�ลกึนึกถงึกัน สร้�งคว�ม
เป็นทีร่กั แสดงคว�มเค�รพนบัถอื เป็นไปเพือ่คว�มสงเคร�ะห์ เพือ่ไม่ววิ�ท เพือ่คว�มส�มคัค ีเพือ่
เป็นเอกภ�พ

๔. เป็นกิจกรรมที่สร้�งคว�มเป็นยุวพุทธศ�สนิกชนรุ่นใหม่ให้กับท้องถิ่น

๕. เป็นกิจกรรมสอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

	เป้าหมาย 

เชิงปริม�ณ 

ก�รจัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมด้�นพระพุทธศ�สน� 

ในวโรก�สนี้มีเป้�หม�ยในคณะบุคคลเหล่�นี้ทั่วประเทศ คือ

๑) พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนสงักดัมห�วิทย�ลยัมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวทิย�ลยั ๑๘,๐๐๐ รูป 
สงักดัมห�วทิย�ลยัมห�มกฏุร�ชวทิย�ลัย ๕,๐๐๐ รูป สังกดักรุงเทพมห�นคร ๑,๐๐๐ รปู  
และสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ๕๐๐ รูป

๒) ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ครู นักเรียน ๕๐,๐๐๐ คน

๓) พระสงฆ์ พ่อค้� ประช�ชนทั่วไป ๕๐,๐๐๐ รูป/คน

เชิงคุณภ�พ

ได้ร่วมเฉลิมฉลองพระชันษ� ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�

สังฆปริณ�ยก อันแสดงถึงคว�มศรัทธ� คว�มร่วมมืออันดีของชุมชนช�วพุทธ และองค์กรช�วพุทธ

ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันประก�ศหลักก�รท�งพระพุทธศ�สน�ซ่ึงเป็นอ�รยธรรมสำ�คัญของโลกผ่�น

กิจกรรมท�งวิช�ก�ร ศ�สนพิธีและวิถีชีวิตพุทธศ�สนิกชน



12 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

	กิจกรรมที่ด�าเนินการ

ล�ำดับ กิจกรรม ประเภท

๑ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ�
ตรวจเอกส�ร

เชิงประจักษ์

๒ คัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดีเด่นประจำ�จังหวัด
ตรวจเอกส�ร

เชิงประจักษ์

๓ ก�รประกวดสื่อก�รสอนศีลธรรม (วี ดี โอ เรื่องสั้น) ทีม ๕ คน

๔ ก�รประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำ�นองสรภัญญะ ทีม ๙ คน

๕ ก�รประกวดก�รบรรย�ยธรรม เดี่ยว/ทีม ๒ คน

๖ ก�รประกวดตอบปัญห�ธรรมะ ทีม ๒ คน

๗ ก�รประกวดคำ�กล่�วอ�ร�ธน�และคำ�ถว�ยท�นในพุทธศ�สนพิธี ทีม ๕ คน

๘ ก�รประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม เดี่ยว

	สถานที่จัดแข่งขันกิจกรรม
๑.	ส่วนภูมิภ�ค	รอบคัดเลือกระดับจังหวัด และรอบคัดเลือกระดับภ�คคณะสงฆ์ มห�วิทย�ลัย

มห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย จะได้พิจ�รณ�วัดในเขตคณะภ�คสงฆ์ ทั้ง ๑๘ ภ�ค เป็นสถ�นที่จัด

กิจกรรมและจักได้แจ้งให้ผู้สมัครเข้�ร่วมกิจกรรมได้ทร�บเป็นก�รเฉพ�ะในภ�ยหลัง

๒.	ส่วนกล�ง	รอบชิงชนะเลิศ	Best Practice และรับร�งวัลพระร�ชท�นพร้อมทุนก�รศึกษ�

เป็นง�นมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� ฉลอง

พระชันษ� ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก ณ มห�วิทย�ลัย

มห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

	หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
สำ�นักง�นโครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 

รับผิดชอบจัดกิจกรรมในคณะภ�คสงฆ์ดังนี้

๑. สำ�นักง�นโครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

๒. ศูนย์อำ�นวยก�รโครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำ�ภ�คคณะสงฆ์

๓. ศูนย์ประส�นง�นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำ�จังหวัด
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	ระยะเวลาด�าเนินการ

มิถุน�ยน ๒๕๕๖ ถึง กันย�ยน ๒๕๕๖ 

๑. ประช�สัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน สถ�นศึกษ� และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้ทร�บทั่ว

กันและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้�ร่วมประกวดกิจกรรม

๒. ส่งใบรับสมัคร ได้ที่วัดหรือสถ�นที่ๆ จังหวัดกำ�หนด ทุกกิจกรรม สิ้นก�รรับสมัครภ�ยใน วัน

ที่ ๑  สิงห�คม พ.ศ.๒๕๕๖

๓. ประกวดรอบคัดเลือกรอบจังหวัด วันที่ ๙ สิงห�คม พ.ศ.๒๕๕๖

๔. ประกวดรอบคัดเลือกรอบคณะภ�คสงฆ์ วันที่ ๒๓ สิงห�คม พ.ศ.๒๕๕๖

๕. คัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ และรับร�งวัลพระร�ชท�น วันที่ ๑๖-๑๘ กันย�ยน พ.ศ.๒๕๕๖

 แผนปฏิบัติการกิจกรรม

ล�ำดับ กิจกรรม
ระยะเวลำด�ำเนินกำร

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ต.
ค

๑. เสนอโครงก�รเพื่อขออนุมัติดำ�เนินก�ร

๒. จัดทำ�คู่มือกิจกรรม

๓. แต่งตั้งคณะทำ�ง�น

๔. ประชุมคณะทำ�ง�น ปฐมนิเทศโครงก�รฯ

๕. จัดประกวดระดับจังหวัด

๖. จัดประกวดระดับภ�ค

๗. ง�นมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรม

พัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� ฉลองพระชันษ� 

๑๐๐ ปี สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช 

สกลมห�สังฆปริณ�ยก

จัดประกวดรอบชิงชนะเลิศ/รับร�งวัลพระร�ชท�น

และทุนก�รศึกษ�

๘. สรุปร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น



14 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

	รางวัลที่ได้รับ

๑. ผู้ชนะเลิศก�รประกวดก�รแข่งขันแต่ละกิจกรรมได้รับโล่ร�งวัลพระร�ชท�นจ�กสมเด็จ

พระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี และทุนก�รศึกษ�ประเภทละ ๑๐๐,๐๐๐ บ�ทยกเว้น

กิจกรรมตรวจผลง�นเชิงประจักษ์

๒. ผู ้ท่ีได้ร�งวัลรองชนะเลิศและร�งวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติคุณและทุนก�รศึกษ�จ�ก

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัยต�มสมควร

	แหล่งที่มาของงบประมาณ

๑. โครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

๒. ก�รบริจ�คจ�กคณะสงฆ์ หน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�คเอกชน พ่อค้� และส�ธุชนทั่วไป

	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้ร่วมเฉลิมฉลองพระชันษ� ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�

สังฆปริณ�ยก 

๒. ได้ส่งเสรมิเครอืข่�ยก�รจดักจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนด้�นพระพทุธศ�สน�ในกลุม่ส�ระสงัคมศึกษ� 

ศ�สน�และวัฒนธรรมให้มีคว�มเข้มแข็งม�กยิ่งขึ้น

๓. เด็กและเย�วชนศรัทธ�ในก�รทำ�คว�มดี กล้�แสดงออก เป็นผู้นำ�กิจกรรม และส�ม�รถนำ�

หลักธรรมที่ศึกษ�ค้นคว้�ม�ดีแล้วม�ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้

๔. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันพัฒน�ก�รสอน

ศีลธรรมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลม�กขึ้น

๕. มสี�มคัคธีรรมร่วมกนัประก�ศพทุธธรรมผ่�นกจิกรรมท�งวชิ�ก�ร ศ�สนพธิ ีและวถิชีวีติของ

พุทธศ�สนิกชน

	การประเมินผล

๑. ออกแบบประเมินผลแจกผู้เข้�ร่วมกิจกรรมแสดงคว�มคิดเห็น

๒. ประมวลปัญห� อุปสรรค คว�มคิดเห็นจ�กก�รสังเกตและสอบถ�ม

๓. แบบร�ยง�นผลก�รดำ�เนินกิจกรรม



15มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 

 แนวทางการด�าเนินการจัด
 งานมหกรรมส่งเสรมิศลีธรรมและการประกวด
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

ก�รดำ�เนินก�รจัดง�นมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู ้เรียน

ด้�นพระพุทธศ�สน� ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๕๖ ได้จัดใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด (รับสมัคร

และคัดเลือก) ระดับภ�คศูนย์อำ�นวยก�รโครงก�รพระสอนศีลธรรม (รอบคัดเลือกระดับภ�ค) และ

ระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ) ซึ่งแต่ละระดับ มีแนวท�งก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

	 การจัดประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
 พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด

๑.	งบประม�ณดำ�เนินก�ร

โครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย ร่วมกัน

คณะสงฆ์ สถ�นศกึษ�และหน่วยง�นร�ชก�รในท้องถิน่ ประช�ชน ร่วมกนัเป็นเจ้�ภ�พในก�รจดักจิกรรม 

จัดสรรงบประม�ณสนับสนุนให้ ๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศ ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมง�นมหกรรมส่งเสริม

ศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� โดยให้ส่วนศูนย์อำ�นวยก�ร

โครงก�รพระสอนศีลธรรม จัดสรรให้ศูนย์ประส�นง�นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำ�จังหวัด ๗๗ 

จังหวัดดำ�เนินก�รรับสมัครและคัดเลือกเพื่อห�ผู้ชนะเลิศส่งเข้�ประกวดในรอบคัดเลือกระดับภ�ค

หม�ยเหตุ	: กิจกรรมที่จะมีก�รจัดประกวด ส�ม�รถดำ�เนินก�รพร้อมกันเพื่อคว�มสะดวกและ

 ประหยัดงบประม�ณในก�รดำ�เนินก�ร

๒บทที่



16 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๒.	สถ�นที่จัดประกวดระดับจังหวัด

ส่วนภูมิภ�ค ให้ศูนย์ประส�นง�นพระสอนศีลธรรม จัดสถ�นที่ๆ จังหวัดกำ�หนด

ส่วนกล�ง (ภ�คคณะสงฆ์ ที่๑,๒,๓,๑๒,๑๓,๑๔) จัด ณ วัดหรือสถ�นที่ๆได้ท�งผู้ประส�นง�น

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำ�จังหวัดกำ�หนด

๓.	วิธีก�รดำ�เนินก�ร

๓.๑ สำ�นักง�นโครงก�รพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน มห�วทิย�ลยัมห�จฬุ�ลงกรณร�ชวิทย�ลยั

แจ้งและประส�นง�นกับศูนย์อำ�นวยก�รโครงก�รพระสอนศีลธรรม และศูนย์ประส�นง�นหรือวัดที่รับ

จัดง�นระดับจังหวัดรับทร�บกำ�หนดก�รต่�งๆ

๓.๒ แต่งตัง้คณะกรรมก�ร/คณะทำ�ง�นเพ่ือดำ�เนนิก�รจัดกจิกรรมต�มคว�มเหม�ะสมของแต่ละ

จังหวัด และประช�สัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน สถ�นศึกษ� และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้ทร�บ

โดยท่ัวกัน ให้ส่งนักเรียนเข้�ร่วมง�นง�นมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรมพัฒน�

ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน�

๓.๒ รับสมัครและคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เพื่อเข้�ประกวดระดับภ�ค ดังนี้

๑) ทุกกิจกรรมและทุกช่วงชั้นที่มีก�รประกวด รับสมัครและคัดเลือกส่งเข้�ประกวด

ระดับภ�ค จำ�นวน ๓ ระดับ ดังนี้

 - ชนะเลิศ

 - รองชนะเลิศ อันดับ ๑

 - รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 

๓.๓ ร�งวัลก�รประกวดระดับจังหวัด อ�จพิจ�รณ�ให้ผู้บริห�รระดับสูงสุดของมจร. ณ สถ�นที่

นั้น เป็นผู้ลงล�ยเซ็น เพื่อจัดทำ�เกียรติบัตรก�รประกวดและให้เป็นประธ�นมอบเกียรติบัตรในก�ร

ประกวด

๓.๔ โรงเรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรมและนักเรียนที่เข้�รวมกิจกรรมได้รับเกียรติบัตรทุกโรงเรียน

และทุกคน

หม�ยเหตุ	: จำ�นวนร�งวัลข้ึนอยู่กับก�รพิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสมของแต่ละจังหวัดและแต่ละภ�ค 

 คณะสงฆ์ที่เป็นเจ้�ภ�พ ถ้�มีโรงเรียนเข้�ประกวดจำ�นวนม�ก อ�จเพิ่มร�งวัลชมเชยก็ได้
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๔.	ระยะเวล�ในก�รรับสมัครและคัดเลือก

ระดับจังหวัดส�ม�รถกำ�หนดระยะเวล�ในก�รรับสมัครและคัดเลือกได้ต�มคว�มเหม�ะสม 

แต่ให้ดำ�เนินก�รประกวดหรือคัดเลือก ให้เสร็จสิ้นภ�ยใน วันที่ ๙ เดือนสิงห�คม พ.ศ.๒๕๕๖

๕.	ก�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�ร

๕.๑ ศูนย์ประส�นง�นระดับจังหวัดหรือวัดท่ีรับจัดง�นระดับจังหวัด ร�ยง�นผลก�รประกวด

ต�มแบบฟอร์มร�ยง�นผลระดบัจงัหวดัส่งสำ�นกัง�นศูนย์อำ�นวยก�รพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนระดบั

ภ�คที่เป็นตัวแทนจัดประกวดระดับภ�คคณะสงฆ์ ต�มวันเวล�ที่กำ�หนด เพื่อเป็นข้อมูลจัดประกวด

ต่อไป(แบบฟอร์มร�ยง�นผลอยู่ท้�ยของทุกกิจกรรม) 

๕.๒ ศูนย์ประส�นง�นระดับจังหวัดหรือวัดที่รับจัดง�นระดับจังหวัด ให้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนิน

ก�รพร้อมภ�พถ่�ยกิจกรรมและบรรย�ยใต้ภ�พ ให้ศูนย์อำ�นวยก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับ

ภ�คที่เป็นตัวแทนจัดประกวดระดับภ�คคณะสงฆ์เพื่อให้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รให้กับส่วนที่

รับผิดชอบต่อไป(แบบฟอร์มร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รอยู่บทที่ ๔)

๕.๓ สำ�นักง�นศูนย์อำ�นวยก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับภ�ค ร�ยง�นผลก�รดำ�เนิน

ก�รประกวดต�มแบบฟอร์มร�ยง�นผลส่งให้สำ�นักง�นโครงก�รพระสอนสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย ส่วนกล�ง ภ�ยในเดือนสิงห�คม พ.ศ.๒๕๕๖

	 การจัดประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
 พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

รอบคัดเลือก ระดับภาค

๑.	งบประม�ณดำ�เนินก�ร

โครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย ร่วมกันคณะ

สงฆ์ สถ�นศึกษ� และหน่วยง�นร�ชก�รในท้องถิ่น ประช�ชน ร่วมกันเป็นเจ้�ภ�พในก�รจัดกิจกรรม

จัดสรรงบประม�ณสนับสนุนให้จัดกิจกรรมรอบคัดเลือกในระดับภ�คสงฆ์ที่รับผิดชอบ ๑๘ แห่ง ที่รับ

เป็นสถ�นทีจ่ดัประกวดคดัเลอืก โดยให้ดำ�เนนิก�รเพือ่คดัเลอืกห�ตวัท�งเข้�ประกวดในง�นมหกรรมส่ง

เสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� ในระดับประเทศต่อไป



18 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

ระดับภ�ค จัดสรรผ่�นศูนย์อำ�นวยก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับภ�คที่รับเป็นตัวแทน

จัดประกวดคัดเลือก

ส่วนกล�ง	 สำ�นักง�นโครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณ

ร�ชวิทย�ลัยดำ�เนินก�รจัดประกวดคัดเลือก โดยให้สถ�นที่หรือวัดที่เป็นตัวแทนจัดปรกวดในระดับ

ภ�คของส่วนกล�ง 

๒.	สถ�นที่จัดประกวดระดับภ�ค

๒.๑	 ส่วนกล�ง	มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธย� กำ�กับ

ดูแลประส�นง�นก�รจัดประกวดคัดเลือกระดับภ�ค จัด ณ วัดที่รับเป็นตัวแทน จำ�นวน ๖ แห่ง ดังนี้

ภำค จังหวัด ตัวแทน/สถำนที่ ที่อยู่ หน่วยประสำนงำน

๑ กรุงเทพมห�นคร

นนทบุรี

ปทุมธ�นี

สมุทรปร�ก�ร

วัดละห�ร ๑๗ หมู่ ๒ 

วัดละห�ร ต.โสนลอย

อ.บ�งบัวทอง 

จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐

พระมห�สุริย� ฐิตเมธี

๐๘-๙๐๗๒-๐๓๐๐

๒ พระนครศรีอยุธย�

อ่�งทอง

สระบุรี

วัดพนัญเชิง	วรวิห�ร ๒ หมู่ ๑๒ ต.กะมัง

 อ.พระนครศรีอยุธย�

จ.พระนครศรีอยุธย� 

๑๓๐๐๐

พระมห�เชิดชัย กตปุญฺโญ

๐๘-๑๒๗๖-๐๖๒๑

๓ ลพบุรี

สิงห์บุรี

ชัยน�ท

อุทัยธ�นี

วัดพิกุลทอง

 

เขตตำ�บลวิห�รข�ว

อ.ท่�ช้�ง จ.สิงห์บุรี

๑๖๑๔๐

พระครูสิงหกิจคณ�ทร

๐๘-๘๘๗๕-๓๕๔๑

๑๒ ปร�จีนบุรี

สระแก้ว

ฉะเชิงเทร�

นครน�ยก

วัดประสิทธเวช ต.บ�งปล�กด

อ.องครักษ์ 

จ.นครน�ยก 

๒๖๐๐๐

พระมห�ชัยชนะจนฺทสโม

วัดบ�งปรัง ต.ศรีจุฬ�

อ.เมือง จ.นครน�ยก

๐๘-๑๔๓๖-๑๘๒๕

๑๓ ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตร�ด

วัดใหญ่อินท�ร�ม ต.บ�งปล�สร้อย อ.เมือง 

จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

พระมห�ชูศักด์ิ ชุติวณฺโณ

๐๘-๖๓๑๔-๕๖๐๙

Chutiwan51@gmail.com
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ภำค จังหวัด ตัวแทน/สถำนที่ ที่อยู่ หน่วยประสำนงำน

๑๔ นครปฐม

สุพรรณบุรี

ก�ญจนบุรี

สมุทรส�คร

วัดพระปฐมเจดีย์ ตำ�บลพระปฐมเจดีย์ 

อำ�เภอเมืองนครปฐม 

จังหวัด นครปฐม

๗๓๐๐๐

พระครูสุธีเจติย�นุกูล

๐๘-๑๓๘๔-๕๓๑๘

๑๓ ชลบุรี

ระยอง

จันทรบุรี

ตร�ด

วัดใหญ่อินท�ร�ม ตำ�บลบ�งปล�สร้อย

อำ�เภอเมือง

จังหวัดชลบุรี

๒๐๐๐๐

พระมห�ชูศักดิ์ 

ชุติวณฺโณ

๐๘๖-๐๐๔-๖๖๘๒

๑๔ นครปฐม

สุพรรณบุรี

ก�ญจนบุรี

สมุทรส�คร

วัดพระปฐมเจดีย์

ร�ชวรมห�วิห�ร

ตำ�บลพระปฐมเจดีย์

อำ�เภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

๗๓๐๐๐

พระครูสุธีเจติย�นุกูล 

๐๘๑-๑๓๘๔-๕๓๑๘

หม�ยเหตุ : สถ�นที่จัดประกวดคัดเลือกระดับภ�คของส่วนกล�งจักแจ้งให้ทร�บภ�ยหลังหรือติดต่อ

สอบถ�มได้ที่ สำ�นักง�นโครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๔

๒.๒	 ระดับภ�ค	 จัด ณ ศูนย์อำ�นวยก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับภ�ควิทย�ลัยเขต/

วิทย�ลัยสงฆ์/วัดที่รับจัดประกวดคัดเลือก จำ�นวน ๑๒ แห่ง ดังนี้

ภำค จังหวัด ตัวแทน/สถำนที่ ที่อยู่ หน่วยประสำนงำน

๔ นครสวรรค์
กำ�แพงเพชร
พิจิตร
เพชรบูรณ์

วิทย�ลัยสงฆ์
นครสวรรค์

วิทย�ลัยสงฆ์
นครสวรรค์ 
๙๙๙ หมู่ ๖ ตำ�บล
นครสวรรค์นอก 
อำ�เภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
โทร. ๐๕๖-๒๑๙-๙๙๙

น�ยรุ่งอรุณ อบเชย
๐๘-๑๗๒๗-๙๔๗๕

๕ พิษณุโลก
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
ต�ก

วิทย�ลัยสงฆ์
พุทธชินร�ช

วัดพระศรีมห�ธ�ตุ 
อำ�เภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
โทร.๐๕๕-๒๘๐-๒๒๐

พระธีรเดช ธีรวฑฺฒโน
๐๘-๑๐๔๒-๗๑๘๒
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ภำค จังหวัด ตัวแทน/สถำนที่ ที่อยู่ หน่วยประสำนงำน

๖ ลำ�ป�ง

เชียงร�ย

พะเย�

แพร่

น่�น

วิทย�เขตพะเย� วัดศรีโคมคำ� ตำ�บล

เวียง อำ�เภอเมือง 

จังหวัดพะเย� ๕๖๐๐๐ 

พระครูศรีวรพินิจ

๐๘-๑๗๙๖-๖๑๗๘

๗ เชียงใหม่

ลำ�พูน

แม่ฮ่องสอน

วิทย�เขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ตำ�บล

สุเทพ อำ�เภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

๕๐๒๐๐ 

โทร.๐๕๓-๒๗๘-๙๖๗ 

พระครูธีรสุตพจน์

๐๘-๑๖๗๑-๙๗๖๓

๘ อุดรธ�นี

หนองค�ย

เลย

สกลนคร

หนองบัวลำ�ภู

บึงก�ฬ

วิทย�เขตหนองค�ย ๒๑๙ ม. ๓

ต.ค่�ยบกหว�น

อ.เมือง

จ.หนองค�ย

๔๓๑๐๐

๐๘-๔๔๑๘-๕๒๘๒

พระครูปลัดวีระพงษ์ 

สุเมธี

๐๘-๑๒๖๒-๓๔๙๙

๙ ขอนแก่น

มห�ส�รค�ม

ก�ฬสินธุ์

ร้อยเอ็ด

วิทย�เขตขอนแก่น ๓๐ หมู่๑ บ้�นโคกสี 

ตำ�บลโคกสี อำ�เภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐

โทร.๐๔๓-๒๘๓๕๔๖,

๐๔๓-๒๘๓๕๔๗

น�ยนิเทศ สนั่นน�รี

๐๘-๙๗๑๑-๑๑๙๐

๑๐ อุบลร�ชธ�นี

ศรีสะเกษ

นครพนม

มุกด�ห�ร

ยโสธร

อำ�น�จเจริญ

วิทย�เขตอุบลร�ชธ�นี วิทย�ลัยเขต

อุบลร�ชธ�นี 

บ้�นหม�กหมี่ 

หมู่ ๑ ตำ�บลกระโสบ 

อำ�เภอเมือง จังหวัด

อุบลร�ชธ�นี ๓๔๐๐๐ 

พระสมุทร์จักรกฤษ์

จนฺทโก 

๐๘๑-๓๙๐-๕๔๔๙
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ภำค จังหวัด ตัวแทน/สถำนที่ ที่อยู่ หน่วยประสำนงำน

๑๑ สุรินทร์

ชัยภูมิ

นครร�ชสีม�

บุรีรัมย์

วทิย�เขตนคนร�ชสมี� วิทย�ลัยเขตนคน

ร�ชสีม� ตำ�บลหัวทะเล 

อำ�เภอเมือง จังหวัด

นครร�ชสีม� ๓๐๐๐ 

พระมห�สุพร 

รตฺขิตธมฺโม

๐๘-๓๓๖๙-๔๓๘๕

๑๕ ร�ชบุรี

เพชรบุรี

สมุทรสงค�ม

ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยวิทยบริก�ร

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�

ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 

จังหวัดร�ชบุรี

วัดหลวงพ่อสด

ธรรมก�ย�ร�ม 

ตำ�บลแพงพวย 

อำ�เภอดำ�เนินสะดวก 

จังหวัดร�ชบุรี ๗๐๑๓๐

พระมห�ปร�โมทย์ 

ปโมทิโต

๐๘-๑๙๔๔-๕๘๑๔

๑๖ ชุมพร

สุร�ษฎร์ธ�นี

ระนอง

นครศรีธรรมร�ช

ห้องเรียนวิทย�ลัย

เขตนครศรีธรรมร�ช

วัดพัฒน�ร�ม 

ตำ�บลตล�ด อำ�เภอเมือง 

จังหวัดสุร�ษฏณ์ธ�นี 

๘๔๐๐๐

พระมห�ขนบ 

สห�ยปญฺโญ

๑๗ กระบี่

พังง�

ตรัง

ภูเก็ต

วิทย�เขต

นครศรีธรรมร�ช

๓/๓ ต.มะม่วงสองต้น

อำ�เภอเมือง 

จังหวันครศรีธรรมร�ช 

๘๐๐๐๐ 

โทร.๐๗๕๓๔-๒๘๙๘

น�ยไพรัตน์ ฉิมห�ด

๐๘-๙๗๘๓-๕๕๐๔

๑๘ ยะล�

สตูล

นร�ธิว�ส

ปัตต�นี

พัทลุง

สงขล�

หน่วยวิทยบริก�ร	

มห�วิทย�ลัย

มห�จุฬ�ลงกรณ

ร�ชวิทย�ลัย

จังหวัดสงขล�

วัดหงษ์ประดิษฐ�ร�ม 

ตำ�บลห�ดใหญ่ 

อำ�เภอห�ดใหญ่ 

จังหวัดสงขล� 

๙๐๑๑๐

น�ยสุพรรณ คำ�ใส

๐๘-๕๑๑๕-๖๑๙๔

หม�ยเหตุ	:	 ตัวแทนสถ�นท่ีจัดก�รประกวดระดับภ�คอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลง และจักแจ้งให้ทร�บ 

 ในภ�ยหลัง
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พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๓.	วิธีก�รดำ�เนินก�ร

๓.๑ โครงก�รพระสอนศลีธรรมในโรงเรียน มห�วทิย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวทิย�ลัยประส�น

ง�นกับศูนย์อำ�นวยก�รโครงก�รพระสอนศีลธรรม และศูนย์ประส�นง�นหรือวัดที่รับจัดง�นระดับภ�ค

คณะสงฆ์รับทร�บเพื่อเป็นตัวแทนจัดประกวดระดับภ�ค

๓.๒ แต่งตัง้คณะกรรมก�ร/คณะทำ�ง�นเพ่ือดำ�เนนิก�รจัดกจิกรรมต�มคว�มเหม�ะสมของแต่ละ

ภ�ค และแจ้งประช�สัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน สถ�นศึกษ�ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน และพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนให้ทร�บโดยทั่วกัน

๓.๓ จัดก�รประกวดคัดเลือกตัวแทนระดับภ�ค เพ่ือส่งเข้�ประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับ

ประเทศ ดังนี้

๑) ทุกกิจกรรมและทุกช่วงชั้นที่มีก�รประกวด คัดเลือกผู ้ชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทน 

ส่งเข้�ประกวดระดับประเทศ จำ�นวน ๑ ระดับ คือ

 - ชนะเลิศ ของทกุกิจกรรมที่มีก�รจัดประกวด  

๓.๔ อ�จพิจ�รณ�ให้ผู้บริห�รระดับสูงสุดของมจร. ณ สถ�นที่นั้น เป็นผู้ลงล�ยเซ็น เพื่อจัดทำ�

เกียรติบัตรก�รประกวดและให้เป็นประธ�นมอบเกียรติบัตรในก�รประกวด

๓.๕ โรงเรียนท่ีเข้�รวมกิจกรรมและนักเรียนท่ีเข้�รวมกิจกรรมได้รับเกียรติบัตรทุกโรงเรียน

และทุกคน

หม�ยเหตุ	: ทุนก�รศึกษ�ร�งวัลและเกียรติให้ตัวแทนจัด จัดสรรต�มคว�มเหม�ะสมและจัดมอบโดย

ประธ�นในพิธี ณ สถ�นที่จัดประกวดคัดเลือก

๔.	ระยะเวล�ในก�รรับสนมัครและคัดเลือก

ศูนย์อำ�นวยก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับภ�ควิทย�ลัยเขต/วิทย�ลัยสงฆ์/วัดที่รับ

จัดประกวดคัดเลือก ส�ม�รถกำ�หนดระยะเวล�ในก�รคัดเลือกได้ต�มคว�มเหม�ะสม แต่ให้ดำ�เนินก�ร

ประกวดหรือคัดเลือก ให้เสร็จสิ้นภ�ยใน วันที่ ๒๔ เดือนสิงห�คม พ.ศ.๒๕๕๖

๕.	ก�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�ร

๕.๑ ศูนย์อำ�นวยก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับภ�ควิทย�ลัยเขต/วิทย�ลัยสงฆ์/วัดที่ 

รับจัดประกวดคัดเลือก ๑๘ แห่ง ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมฯ โดยข้อมูลแบบฟอร์มร�ยง�น

ผลก�รจัดประกวดคัดเลือก เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมดำ�เนินก�รจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศ (แบบฟอร์ม
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ร�ยง�นผลอยู่ท้�ยของทุกกิจกรรม) ส่งให้สำ�นักง�นโครงก�รพระสอนสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย ส่วนกล�ง ภ�ยในเดือนสิงห�คม	พ.ศ.๒๕๕๖

๕.๓ สำ�นกัง�นศูนย์อำ�นวยก�รพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนระดบัภ�ค ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิก�ร

ประกวดต�มแบบฟอร์มร�ยง�นผลส่งให้สำ�นักง�นโครงก�รพระสอนสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬลงกรณร�ชวิทย�ลัย ส่วนกล�ง ภ�ยในเดือนสิงห�คม พ.ศ.๒๕๕๖ (แบบฟอร์ม

ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รอยู่บทที่๔)

	 การจัดประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
 พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

๑.	งบประม�ณจัดประกวด

โครงก�รพระสอนศลีธรรมในโรงเรียน มห�วทิย�ลยัมห�จฬุ�ลงกรณร�ชวิทย�ลยั ร่วมกบัคณะสงฆ์ 

สถ�นศึกษ� และหน่วยง�นร�ชก�รต่�งๆ และพุทธศ�สนิกชน ร่วมกันจัดง�นมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

และก�รประกวดกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนด้�นพระพทุธศ�สน� โดยจะเป็นก�รประกวดระดบัประเทศ และ

มีก�รจัดกิจกรรมอันเป็นผลง�นของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพร้อมกันก�รจัดแสดงผลง�นส่ือ

ก�รสอนและผลง�นอันเป็นก�รส่งเสริมศีลธรรมด้�นพระพุทธศ�สน�

๒.	สถ�นที่จัดประกวดระดับประเทศ

จัด ณ มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธย� 

๓.	วิธีก�รดำ�เนินก�ร

๓.๑ สำ�นักง�นโครงก�รพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน มห�วทิย�ลยัมห�จฬุ�ลงกรณร�ชวิทย�ลยั 

แต่งตั้งคณะกรรมก�ร/คณะทำ�ง�นเพื่อดำ�เนินก�รจัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและคว�มส�ม�รถ

ท�งพระพุทธศ�สน� รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ต�มคว�มเหม�ะสม

๓.๒ จัดประกวด เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศจ�กตัวแทนระดับภ�ค ๑๘ และ ส่วนกล�ง คัดเลือก

ผู้ชนะเลิศเพื่อรับโล่ร�งวัลพระร�ชท�นประดับพระน�ม�ภิไธยย่อ สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 
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สย�มบรมร�ชกุม�รี ในน�มโรงเรียนหรือสถ�นศึกษ� ในพิธีง�นมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและก�ร

ประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� ประจำ�ปีพุทธศักร�ช ๒๕๕๖ ดังนี้

๑) ช่วงชั้นที่ ๑ ทุกกิจกรรมท่ีมีก�รจัดประกวดและคัดเลือก ระดับประถมศึกษ�ต้น 

(ป. ๑ – ๓) จำ�นวน ๖ คน/ทีม คัดเลือกเพ่ือเข้�รับโล่ร�งวัลพระร�ชท�นและ

เกียรติบัตร จำ�นวน ๖ คน ดังนี้

  - ชนะเลิศ จำ�นวน ๑ คน/ทีม

  - รองชนะเลิศ อันดับ ๑ จำ�นวน ๑ คน/ทีม

  - รองชนะเลิศ อันดับ ๒ จำ�นวน ๑ คน/ทีม

  - ชมเชยอันดับ ๑, ๒, ๓ อันดับละ ๑ คน/ทีม รวมเป็น ๓ คน/ทีม

๒) ช่วงชั้นที่ ๒ ทุกกิจกรรมที่มีก�รจัดประกวดและคัดเลือก ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย 

(ป. ๔ – ๖) จำ�นวน ๖ คน/ทีม คัดเลือกเพ่ือเข้�รับโล่ร�งวัลพระร�ชท�นและ

เกียรติบัตร จำ�นวน ๖ คน ดังนี้

  - ชนะเลิศ จำ�นวน ๑ คน/ทีม

  - รองชนะเลิศ อันดับ ๑ จำ�นวน ๑ คน/ทีม

  - รองชนะเลิศ อันดับ ๒ จำ�นวน ๑ คน/ทีม

  - ชมเชยอันดับ ๑, ๒, ๓ อันดับละ ๑ คน/ทีม รวมเป็น ๓ คน/ทีม

๓) ช่วงชั้นที่ ๓ ทุกกิจกรรมที่มีก�รจัดประกวดและคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น 

(ม. ๑ – ๓) จำ�นวน ๖ คน/ทีม คัดเลือกเพื่อเข้�รับโล่ร�งวัลพระร�ชท�นและ

เกียรติบัตร จำ�นวน ๖ คน ดังนี้

  - ชนะเลิศ จำ�นวน ๑ คน/ทีม

  - รองชนะเลิศ อันดับ ๑ จำ�นวน ๑ คน/ทีม

  - รองชนะเลิศ อันดับ ๒ จำ�นวน ๑ คน/ทีม

  - ชมเชยอันดับ ๑, ๒, ๓ อันดับละ ๑ คน/ทีม รวมเป็น ๓ คน/ทีม

๔) ช่วงชัน้ที ่๔ ทกุกจิกรรมทีม่กี�รจัดประกวดและคดัเลือก ระดับมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย 

(ม. ๔ – ๖) จำ�นวน ๖ คน/ทีม คัดเลือกเพื่อเข้�รับโล่ร�งวัลพระร�ชท�นและ

เกียรติบัตร จำ�นวน ๖ คน ดังนี้
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  - ชนะเลิศ จำ�นวน ๑ คน/ทีม

  - รองชนะเลิศ อันดับ ๑ จำ�นวน ๑ คน/ทีม

  - รองชนะเลิศ อันดับ ๒ จำ�นวน ๑ คน/ทีม

  - ชมเชยอันดับ ๑, ๒, ๓ อันดับละ ๑ คน/ทีม รวมเป็น ๓ คน/ทีม

หม�ยเหตุ	: ก�รประกวดแข่งขันประเภททีมๆ ที่ได้รับร�งวัลหัวหน้�ทีมจะเข้�รับ ในน�มสถ�นศึกษ� 

๔.	ระยะเวล�ในก�รจัดกิจกรรม

จัด ณ มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธย� กำ�หนดจัดในวันที่	๑๖	–	๑๘	กันย�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๖ 

๕.	ก�รจัดทำ�ร�งวัล

๑.	รอบคัดเลือก

ระดับจังหวัด วัดหรือโรงเรียนที่เป็นตัวแทนดำ�เนินก�รจัดประกวด จัดทำ�เกียรติบัตร

ระดับภ�ค วทิย�ลยัเขตทีเ่ป็นตวัแทนดำ�เนนิก�รจดัประกวดในระดบัภ�ค จดัทำ�เกยีรตบิตัร

๒.	รอบเชิงชนะเลิศ	ระดับประเทศ

ผู้ชนะเลิศ	 มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย ดำ�เนินก�รขอพระร�ชท�น 

พระร�ช�นุญ�ตอัญเชิญพระน�ม�ภิไธยย่อ “..........” พร้อมล�ยพระหัตถ์

ของ........................... จ�รึกลงในโล่งร�งวัล จำ�นวน	๑๙	ร�งวัล 

รองชนะเลิศอันดับที่	๑  ดำ�เนินก�รขอโล่ร�งวัลจ�กสมเด็จพระสังฆร�ช จำ�นวน	๑๙	ร�งวัล

รองชนะเลิศอันดับที่	๒	 ดำ�เนินก�รขอโล่ร�งวัลจ�กน�ยกรัฐมนตรี จำ�นวน	๑๙	ร�งวัล

ร�งวัลชมเชย	 เกียรติบัตรง�นมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม 

 พัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน�

๖.	ก�รประเมินผล

๕.๑ ออกแบบประเมินผลแจกผู้เข้�ร่วมกิจกรรมแสดงคว�มคิดเห็น

๕.๒ ประมวลปัญห� อุปสรรค คว�มคิดเห็นจ�กก�รสังเกตและสอบถ�ม

๕.๓ แบบร�ยง�นผลก�รดำ�เนินกิจกรรม





27มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 

 กิจกรรมที่มีการประกวดแข่งขัน
ง�นมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� 

ได้จัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบก�รประกวดแข่งกิจกรรมท�งด้�นพระพุทธศ�สน� ดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม
ระดับช่วงชั้น

หมำยเหตุ
อนุบำล ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖

๑. โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ * * * * * โรงเรียน

๒. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้นแบบประจำ�จังหวัด
 (สอนดี สอนได้ สอนเป็น สอนเด็กไม่เซ็ง) * * * * * เดี่ยว

๓. ก�รประกวดสวดมนต์หมู่ทำ�นองสรภัญญะ   
๔. ก�รประกวดก�รบรรย�ยธรรม    
๕. ก�รประกวดตอบปัญห�ธรรมะ    
๖. ก�รประกวดกล่�วคำ�อ�ร�ธน�และถว�ยท�น
 ในพุทธศ�สนพิธี    

๗. ก�รประกวดก�รร้องเพลงลูกทุ่งไทย                   
 ส่งเสริมศีลธรรม – คุณธรรม ระดับประถม ระดับมัธยม

๘. ก�รประกวดสื่อก�รสอนศีลธรรม (V D O เรื่องสั้น) ระดับประถม ระดับมัธยม

รวม ๓ ๖ ๔ ๖

รวม	๘	กิจกรรม ๑๙	ร�ยก�ร

หม�ยเหตุ				:  * คัดเลือกแบบตรวจเอกส�รเชิงประจักษ์

  จัดก�รประกวดแข่งขัน

๓บทที่
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กิจกรรมที่ ๑

การประกวด
สวดมนต์หมู่ท�านองสรภัญญะ

	คุณสมบัติผู้สมัคร

คณุสมบตัขิองโรงเรยีนและนกัเรยีนทีเ่ข้�ประกวดสวดมนต์หมูส่รรเสรญิพระรตันตรยัทำ�นอง

สรภัญญะ

๑. โรงเรียน สถ�นศึกษ� ส�ม�รถส่งนักเรียนเข้�ประกวดได้ โดยได้รับคว�มเห็นชอบเป็น

ล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

๒. สถ�นศึกษ�ต่�งๆ ส่งนักเรียนได้ระดับ ๑ ทีมๆ ละ ๕ คน (สำ�รองได้ ๒ คน) และเป็นสถ�น

ศึกษ�ที่เปิดทำ�ก�รเรียนก�รสอนในระดับนั้นๆ เป็นสถ�นศึกษ�ช�ยล้วนหรือหญิงล้วนหรือสหศึกษ�

๓. นักเรียนผู้เข้�ประกวดจะต้องเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษ�ในระดับที่กำ�หนดของสถ�นที่ศึกษ�นั้นๆ

๔. นักเรียนส�ม�รถสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำ�นองสรภัญญะได้ต�มบทที่กำ�หนด

๕. นักเรียนจะต้องแต่งก�ยให้เรียบร้อยต�มระเบียบของสถ�นศึกษ�นั้นๆ

	ช่วงชั้นที่ส่งเข้าประกวด

จัดก�รประกวดก�รสวดมนต์หมู่ฯ ต�มระดับช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษ� เป็นต้นไป ถึง

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

ระดับชั้นที่จัดประกวด

แบ่งเป็น ๓ ช่วงชั้นก�รศึกษ� คือ

๑. ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย (ป.๔ – ๖) ส่งเป็นทมีๆ ละ ๕ คน สำ�รอง ๒

๒. ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.๑ – ๓)  ส่งเป็นทมีๆ ละ ๕ คน สำ�รอง ๒

๓. ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.๔ – ๖)  ส่งเป็นทมีๆ ละ ๕ คน สำ�รอง ๒

๓.๑
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พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

	หลักเกณฑ์การประกวด

๑.	 บทสวดที่ใช้ในก�รจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย	ทำ�นองสรภัญญะ

๑) บทนมัสก�รพระรัตนตรัย (อรหัง สัมม�สัมพุทโธ ฯลฯ)

๒) บทสวดนมัสก�รพระพุทธเจ้� (นโม ตัสสะ ภควโต ฯลฯ)

๓) บทสวดพระพุทธคุณ ภ�ษ�บ�ลี (อิติปิ โส ภคว� ฯลฯ) ทำ�นองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วย

บทสวดพระพุทธคุณ ภ�ษ�ไทย (องค์ใดพระสัมพุทธ ฯลฯ) ทำ�นองสรภัญญะ

๔) บทสวดพระธรรมคุณ ภ�ษ�บ�ลี (สว�กข�โต ภควต� ธัมโม ฯลฯ) ทำ�นองสังโยค เสร็จ

แล้วต่อด้วยบทสวดพระธรรมคุณ ภ�ษ�ไทย (ธรรมะคือคุณ�กร ฯลฯ) ทำ�นองสรภัญญะ

๕) บทสวดพระสังฆคุณ ภ�ษ�บ�ลี (สุปฏิปันโน ภควโต ฯลฯ) ทำ�นองสังโยค เสร็จแล้วต่อ

ด้วยบทสวดพระสังฆคุณ ภ�ษ�ไทย (สงฆ์ใดส�วกศ�สด� ฯลฯ) ทำ�นองสรภัญญะ

๖) บทสวดชยสิทธิค�ถ� ภ�ษ�บ�ลี (พ�หุง สหัสสะ..ฯลฯ) ทำ�นองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วย

บทสวดชยสิทธิค�ถ� ภ�ษ�ไทย (ป�งเมื่อพระองค์ปรมพุท – ฯลฯ) ทำ�นองสรภัญญะ

	กติกาและวิธีการจัดประกวด

๑. กรณมีโีรงเรยีนส่งเข้�ประกวดเป็นจำ�นวนม�ก คณะกรรมก�รอ�จจะพจิ�รณ�จดัก�รประกวด

ออกเป็น ๒ รอบ คือรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

๒. ก�รประกวดรอบคัดเลอืก จะกำ�หนดให้สวดเฉพ�ะบทพุทธคุณ ทัง้ภ�ษ�บ�ลี (ทำ�นองสังโยค) 

และภ�ษ�ไทย (ทำ�นองสรภัญญะ) หรืออ�จเพิ่มบทใดบทหนึ่ง หล�ยบท หรือทั้งหมดก็ได้ ขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของคณะกรรมก�รจัดก�รประกวด

๓. ก�รประกวดชิงชนะเลิศ ให้สวดทุกบท ทั้งภ�ษ�บ�ลี (ทำ�นองสังโยค) และภ�ษ�ไทย 

(ทำ�นองสรภัญญะ) รวมทั้งบทพ�หุง 

๔. ก�รจัดสถ�นที่ ให้จัดโต๊ะหมู่บูช�พร้อมด้วยธงช�ติและพระบรมฉ�ย�ลักษณ์ของพระบ�ท

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ในสถ�นที่จัดประกวด เพ่ือให้ผู้เข้�ประกวดกร�บพระรัตนตรัย เค�รพธงช�ติ 

และพระบรมฉ�ย�ลักษณ์ต�มลำ�ดับ

๕. กติก�และวิธีก�รจัดประกวดเบ้ืองต้นนี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ต�มคว�มเหม�ะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับดุพินิจของดุลพินิจคณะกรรมก�รจัดก�รประกวด

๖. ผลก�รตัดสินของคณะกรรมก�รถือเป็นอันยุติ
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	เกณฑ์การตัดสิน

๑. คว�มถูกต้องของอักขระ  ๒๐ คะแนน

๒. คว�มถูกต้องของจังหวะ  ๒๐ คะแนน

๓. คว�มถูกต้องของทำ�นอง  ๒๐ คะแนน

๔. คว�มไพเร�ะของนำ้�เสียง  ๒๐ คะแนน

๕. คว�มพร้อมเพรียงโดยรวม  ๑๕ คะแนน

๖. ม�รย�ทและท่�ท�ง  ๑๐ คะแนน

  รวม	 ๑๐๐	 คะแนน

๗. ผลก�รตัดสินของคณะกรรมก�รถือเป็นอันยุติ

	ค�าอธิบาย

๑.	คว�มถูกต้องของอักขระ

หม�ยถึง ก�รว่�ตัวอักษร คือพยัญชนะและสระ ได้ถูกต้องชัดเจนต�มหลักภ�ษ�ไทย และ

ภ�ษ�บ�ล ีว่�ตวักลำ�้ตวั ร ตวั ล อักษรสงู อักษรตำ�่ ทฆีะ รสัสะ อฑัฒสระได้ถกูต้องต�มระเบยีบแบบแผน

ของภ�ษ�

๒.	คว�มถูกต้องของจังหวะ

หม�ยถึง รู้จักวรรคตอนว่� ตรงไหนควรหยุด ตรงไหนไม่ควรหยุด ตรงไหนควรว่�ติดต่อกันไป 

ตรงไหนควรเอื้อน (จังหวะที่ถือว่�ผิดคือจังหวะท่ีช้�หรือยืดย�ดจนเกินไป และหยุดในแต่ละวรรค

น�นเกินไป)

๓.	คว�มถูกต้องของทำ�นอง

หม�ยถึง เมื่อสวดภ�ษ�บ�ลี สวดต�มสังโยควิธี เมื่อสวดภ�ษ�ไทยสรรเสริญพระพุทธคุณ 

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และบทพ�หุง ต้องสวดบทสรภัญญะให้ถูกต้องต�มบทประพันธ์นั้น ๆ 

(ห้�มสวดทำ�นองเสน�ะ)

๔.	คว�มไพเร�ะของนำ้�เสียง

หม�ยถึง เสียงท่ีเปล่งออกม�เต็มเสียง ดังชัดเจน กังว�นไพเร�ะเสน�ะหู ไม่แหบหรือค่อย

จนเกินไป เสียงกลมกล่อม ไม่แตก ไม่พร่� ก�รเอื้อนก็เอื้อนได้ไพเร�ะ
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พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๕.	คว�มพร้อมเพรียงโดยรวม

หม�ยถึง ขณะสวดว่�พร้อมกัน ทั้งอักขระ จังหวะ ทำ�นอง กลมกลืนเสมือนเสียงเดียวกัน ไม่มี
เสียงแตกแยกออกกันไป เช่น หล�ยคนออกเสียงสูง แต่บ�งคนออกเสียงตำ่� หรือหล�ยคนสวดเร็ว หรือ
พอดี แต่บ�งคนสวดช้�และล�กเสียง เป็นต้น

๖.	ม�รย�ทและท่�ท�ง

หม�ยถึง ก�รแต่งก�ย คว�มเรียบร้อยของแต่ละคนทั้งคณะ กิริย�ที่เข้�ไปในสถ�นที่สวดมนต์ 
ก�รเดนิเข้�ไปในทีป่ระชมุ ก�รเดนิเข่� ก�รนัง่คกุเข่� (อิริย�บถขณะสวดมนต์ ต้องน่ังคกุเข่�ประนมมอื) 
ก�รกร�บพระรัตนตรัยแบบเบญจ�งคประดิษฐ์ ก�รทำ�คว�มเค�รพธงช�ติ และก�รทำ�คว�มเค�รพ
พระบรมฉ�ย�ลักษณ์ (ถ้�ไม่ได้ตั้งไว้ ให้กร�บพระรัตนตรัยแล้วเริ่มสวดได้เลย)

	เกณฑ์การให้คะแนน

๑.	เกณฑ์ก�รตัดสิน	“คว�มถูกต้องของอักขระ”

เกณฑ์ที่คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ตัดคะแนนเกี่ยวกับอักขระ คือ

๑) สวดตัว ร เป็นตัว ล ตัดหนึ่งคะแนน(ทุกครั้งที่สวดผิด)
๒) คำ�ควบกลำ้�ออกเสียงไม่ควบกลำ้�ตัด ๑ คะแนน (ทุกครั้งที่สวดผิด)
๓) สวดผิดคำ�อื่นนอกจ�กเหนือจ�กนี้ตัดคำ�ละ ๑ คะแนน

๒.	เกณฑ์ก�รตัดสิน	“คว�มถูกต้องของจังหวะ

เกณฑ์ที่คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ตัดคะแนนเกี่ยวกับจังหวะคือ

๑) ขึ้นบทนำ�ผิดแบบ กล่�วคือต้องขึ้นคำ�คำ�เดียว ในบท นะโม / สฺว�กข�โต / สุปะฏิปันโน 
และพ�หุง ห�กขึ้นม�กกว่�คำ�เดียวให้ตัดแห่งละ ๑ คะแนน ยกเว้นบทพุทธคุณให้ขึ้นว่� 
อิติปิโส 

๒) สวดจังหวะไม่เท่�กัน ช้�บ้�งเร็วบ้�ง ให้ตัดแห่งละ ๑ คะแนน

๓) คำ�คร่อมวรรคที่มีเครื่องหม�ยยติภังค์ ( - ) ต้องเอื้อน (เอื้อนให้เสียงต่อเนื่องไปถึงคำ�
ในวรรคถัดไปโดยมิให้เสียงข�ด) ห�กไม่เอื้อนถือว่�ผิดจังหวะ ให้ตัดแห่งละ ๑ คะแนน 
เว้นวรรคก่อนจบ ให้เอ้ีอนโดยให้เสียงข�ดคำ�ห�กมิให้เสียงข�ดคำ�ให้ตัด ๑ คะแนน 
เช่นบทสวดภ�ษ�ไทยที่ว่� “สัมพุทธก�รุญ – ญภ�พนั้นนิรันดร” ต้องเอี้อนคำ�ว่� “รุญ” 
ให้เสียงข�ดจ�กคำ�ว่� “ญภ�พนั้นนิรันดร”

๔) สวดเร็วหรือช้�เกินไปทุกบทท้ังภ�ษ�บ�ลีและภ�ษ�ไทย ให้ตัดคะแนนได้ แต่ต้อง
ให้คะแนนไม่เกินระดับพอใช้ 
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๓.	เกณฑ์ก�รตัดสิน	“คว�มถูกต้องของทำ�นอง"

เกณฑ์ที่คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ตัดคะแนนเกี่ยวกับทำ�นอง คือ

๑) บทนมัสก�รพระรัตนตรัยไม่สวดเป็นทำ�นองนำ� คือมีผู้นำ� ๑ คน ที่เหลือให้สวดต�ม 
หรือมีผู้นำ� ๑ คน แล้วสวดพร้อมกันทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง

๒) ก�รสวดภ�ษ�บ�ลี ตั้งแต่บท นะโม เป็นต้นไป ไม่สวดทำ�นองสังโยค

๓) ก�รสวดภ�ษ�ไทย ไม่สวดทำ�นองสรภัญญะต�มลักษณะฉันทลักษณ์นั้นๆ

๔) ก�รประกวดในรอบคัดเลือกก็ดี รอบชิงชนะเลิศก็ดี สวดบทที่กำ�หนดให้ไม่ครบและ
ไม่ปฏิบัติต�มกติก�ที่กำ�หนดไว้ ให้คะแนนได้ไม่เกินระดับพอใช้

๔.	เกณฑ์ก�รตัดสิน	“คว�มไพเร�ะของนำ้�เสียง”

เกณฑ์ที่คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ตัดคะแนนเกี่ยวกับนำ้�เสียงในก�รสวดมนต์ คือ 

๑) สวดใช้เสียงดังเกินไป ไม่กลมกล่อม หรือเบ�เกินไป จนฟังไม่ชัดเจน

๒) เสียงไม่เข้�กัน เช่น เสียงสูง เสียงตำ่� เสียงเล็ก เสียงใหญ่ เป็นต้น

๓) ขึ้นบทนำ�ออกเสียงสูงเหินเกินไป

๕.	เกณฑ์ก�รตัดสิน	“คว�มพร้อมเพรียงโดยรวม”

เกณฑ์ที่คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ตัดคะแนนเกี่ยวกับคว�มพร้อมเพรียงในก�รสวดมนต์ คือ

๑) สวดไม่พร้อมเพรียงกัน เช่น ก�รรับไม่พร้อมกัน เป็นต้น

๒) ผู้สวดนำ�ขึ้นบทนำ�คร้ังแรกอ�จไม่ชอบใจหรือรู้สึกเพี้ยน ข้ึนบทนำ�ใหม่เป็นคร้ังที่ ๒ 
แสดงถึงคว�มไม่พร้อมให้ตัดคะแนนครั้งละ ๑ คะแนน

๓) สวดข้�มบท เช่น กำ�หนดให้สวดทุกบท เมื่อสวดบทพุทธคุณจบแล้ว ไม่สวดบทธรรมคุณ
ต่อจ�กบทพุทธคุณ แต่ข้�มไปสวดบทสังฆคุณเป็นต้น ลักษณะอย่�งนี้กรรมก�รมีสิทธิ์
ที่จะพิจ�รณ�ให้คะแนนได้ไม่เกินระดับพอใช้

๖.	เกณฑ์ก�รตัดสิน	“ม�รย�ทและท่�ท�ง”

เกณฑ์ก�รที่คณะกรรมพิจ�รณ�ตัดคะแนนเกี่ยวกับม�รย�ทและท่�ท�งขณะทำ�ก�รประกวด
สวดมนต์ คือ

๑) ไม่เดินเข่�เข้�ไปสถ�นที่จัดประกวด (หน้�โต๊ะหมู่บูช�)

๒) กร�บพระรัตนตรัยไม่พร้อมเพรียงกัน ก�รทำ�คว�มเค�รพธงช�ติและบรมฉ�ย�ลักษณ์

ไม่ถูกต้อง (กรณีที่มีก�รตั้งธงช�ติและพระบรมฉ�ย�ลักษณ์ไว้)
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พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๓) ก�รนั่ง ก�รเดินเข่� และก�รลุกขึ้น ไม่พร้อมเพรียงกันทั้งคณะ

๔) ไม่สงบนิ่งในขณะสวด มีอ�ก�รไม่สำ�รวม เช่นมอง ซ้�ย-ขว� เป็นต้น

๕) คว�มไม่พร้อมอย่�งอื่น เช่น ก�รแต่งก�ยไม่เรียบร้อยทั้งที่อยู่โรงเรียนเดียวกันเป็นต้น 

ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมก�ร ห�กปร�กฏว่� ไม่พร้อม กรรมก�รมีสิทธิ์ให้คะแนน

ไม่เกินกว่�ระดับพอใช้

	หลักการพิจารณาตัดสินในกรณีได้คะแนนเท่ากัน

จ�กประสบก�รณ์ในก�รประกวดก�รสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำ�นองสรภัญญะ 

ที่ผ่�นม� มักจะเกิดปัญห�ถกเถียงกันในเรื่องก�รให้คะแนนตัดสินอยู่เสมอ เพ่ือแก้ปัญห�และเป็น

หลักก�รพิจ�รณ�ก�รตัดสิน จึงว�งหลักก�รพิจ�รณ�ในก�รตัดสินสำ�หรับกรรมก�รไว้ ดังนี้

๑. ถ้�มกีรรมก�รตดัสนิ ๕ หรอื ๗ หรอื ๙ ท่�น จะใช้วธิกี�รตดัคะแนนของกรรมก�รทีใ่ห้คะแนน

สูงสุดและตำ่�สุดออก รวมเฉพ�ะกรรมก�รที่ให้คะแนนในระดับกล�งแล้วห�รด้วยจำ�นวนกรรมก�รท่ี

เหลือ จะได้ผลลัพธ์ถูกต้อง ถือเป็นอันยุติ

๒. ถ้�รวมคะแนนของกรรมก�รที่ให้คะแนนในระดับกล�งแล้ว ผลลัพธ์มีคะแนนเท�่กัน ให้เอ�

คะแนนของกรรมก�รทุกคนม�รวมกัน ถ้�โรงเรียนใดได้ม�กกว่� ถือว่�โรงเรียนนั้นเป็นผู้ชนะ (เฉพ�ะที่

มีกรรมก�รถึง ๕ หรือ ๗ หรือ ๙ ท่�น)

๓. ถ้�มีกรรมก�รตัดสิน ๓ หรือ ๕ ท่�น จะใช้วิธีรวมคะแนนจ�กกรรมก�รทั้งหมด แล้วห�รด้วย

จำ�นวนกรรมก�ร ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ถือเป็นอันยุติ

๔. ห�กส�มวิธีข้�งต้นนั้นยังห�ข้อยุติไม่ได้ ให้ดูคะแนนพิเศษในช่องคะแนนพิเศษในใบให้

คะแนนว่�มีอยู่หรือไม่ ถ้�มีให้เอ�คะแนนนั้นม�บวกกับคะแนนที่ได้ โรงเรียนใดได้คะแนนม�กกว่�

ก็ถือว่�เป็นผู้ชนะ

๕. ถ้�ไม่มีคะแนนพิเศษต�มข้อที่ ๔ ให้กรรมก�รยึดเอ�คะแนนอักขระ ห�กโรงเรียนใดได้

คะแนนอักขระม�กกว่� ถือว่�โรงเรียนนั้นเป็นผู้ชนะ ถ้�คะแนนอักขระเท่�กันอีก ให้ดูคะแนน จังหวะ 

ทำ�นอง ฯลฯ เป็นเกณฑ์ตัดสินไปต�มลำ�ดับจนกว่�จะยุติ
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แบบการให�คะแนน	ใบให้คะแนนส�ำหรับกรรมกำร

การประกวดสวดมนต�หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย	ทํานองสรภัญญะ

โครงการกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม

พัฒนาผู�เรียนด�านพระพุทธศาสนา

ณ ........................................................วันที่..................เดือน............................ พ.ศ....................

ระดับที่ส่งประกวด	  ประถมศึกษ�ตอนปล�ย    มัธยมศึกษ�ตอนต้น    มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

สถ�นศึกษ�..............................................................................

ที่ เกณฑ์กำรตัดสิน
ควำมถูกต้อง

คะแนน
เต็ม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ดีมำก ดี พอใช้

๑. อักขระ ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐

๒. จังหวะ ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐

๓. ทำ�นอง ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐

๔. นำ้�เสียง ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐

๕. คว�มพร้อมเพรียงโดยรวม ๑๐ ๙ ๘ - ๗ ๖ - ๕ ๔ - -

๖. ม�รย�ทและท่�ท�ง ๑๐ ๙ ๘ - ๗ ๖ - ๕ ๔ - -

รวม ๑๐๐ รวมคะแนน...................................

คะแนนพิเศษ		๑ 	๒ 	๓ 

คว�มเห็นของกรรมก�ร	..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................................กรรมก�ร

 (.......................................................................)

หม�ยเหตุ	: - ให้ทำ�เครื่องหม�ย O ในช่องคะแนนที่กรรมก�รต้องก�รให้คะแนน

 - ให้ทำ�เครือ่งหม�ย √ ในช่องคะแนนพเิศษ 	๑ 	๒ 	๓ ถ้�เหน็ว่�สวดได้ดมี�ก เพือ่เอ�ไว้สำ�หรบั

 พิจ�รณ�ในกรณีที่มีคะแนนเท่�กัน



36 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

แบบการให�คะแนน	ใบรวมคะแนน

การประกวดสวดมนต�หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย	ทํานองสรภัญญะ

โครงการกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม

พัฒนาผู�เรียนด�านพระพุทธศาสนา

ณ ........................................................วันที่..................เดือน............................ พ.ศ....................

ระดับที่ส่งประกวด	  ประถมศึกษ�ตอนปล�ย    มัธยมศึกษ�ตอนต้น    มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

สถ�นศึกษ�..............................................................................

ที่ เกณฑ์กำรตัดสิน
ควำมถูกต้อง กรรมกำรที่ ๑ กรรมกำรที่ ๒ กรรมกำรที่ ๓ หมำยเหตุ

๑. อักขระ

๒. จังหวะ

๓. ทำ�นอง

๔. นำ้�เสียง

๕. คว�มพร้อมเพรียงโดยรวม

๖. ม�รย�ทและท่�ท�ง

รวมคะแนนที่ได้ ................................ คะแนน,			คะแนนพิเศษ ............................... คะแนน	

ลงชื่อ.....................................................................กรรมก�รตัดสิน

ลงชื่อ.....................................................................กรรมก�รตัดสิน

ลงชื่อ.....................................................................กรรมก�รตัดสิน

ลงชื่อ.....................................................................เลข�คณะกรรมก�รตัดสิน

หม�ยเหตุ	:	 - ใบรวมคะแนนสำ�หรับเลข�คณะกรรมตัดสินในก�รรวมคะแนนในแต่ละรอบ

 - ก�รคิดห�คะแนนรวมดังนี้   N
3 = คะแนนรวม อธิบ�ย รวบคะแนนของกรรมก�รทั้ง ๓ ได้ผมลัพธ์

   แล้วห�ญด้วย ๓ เท่�กับ คะแนนรวม
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แบบฟอร�มต�างๆ ใบสมัคร

การประกวดสวดมนต�หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ 

ในโครงการกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�านพระพุทธศาสนา ประจําป� ๒๕๕๕

วันที่.........................เดือน........................พ.ศ.......................

โรงเรียน.................................................................เลขที่................หมู่ที่................ซอย.............................ถนน..........................

แขวง/ตำ�บล..................................................เขต/อำ�เภอ.......................................จังหวัด..........................................................

รหสัไปรษณีย.์...............................................โทร....................................................โทรส�ร.........................................................

ระดับที่ส่งเข้�ประกวด   ประถมศึกษ�ตอนปล�ย    มัธยมศึกษ�ตอนต้น    มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย   

๑. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๒. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๓. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๔. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๕. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๖. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น .......................(สำ�รอง)

๗. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น .......................(สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	

พระ.................................................... วัด .................................................................... ตำ�บล ....................................

อำ�เภอ ................................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์....................................

โทร .................................................... E – mail........................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่............................... ตำ�บล ....................................

อำ�เภอ ................................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................

โทร .................................................... E – mail ........................................................................................................

คำ�รับรองของหัวหน้�สถ�นศึกษ�

 ขอรับบรองว่�ข้อคว�มดังกล่�วข้�งต้นเป็นคว�มจริง

ลงชื่อ.............................................................................

 (..............................................................................)

ตำ�แหน่ง........................................................................

หม�ยเหตุ	:  กรุณ�ส่งใบสมัครไปยังสถ�นที่จัดก�รประกวด ภ�ยในวันที่ ................



38 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

แบบรายงานผลต�างๆ	แบบรำยงำนผลกำรคัดเลือก

การประกวดสวดมนต�หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ	
ประจําป�งบประมาณ	๒๕๕๖

ระดับจังหวัด
เพื่อเป�นข�อมูลเตรียมการจัดประกวด รอบคัดเลือกระดับภาคสงฆ�

๑. จำ�นวนผู้ที่ได้รับก�รคัดเลือกเข้�ประกวดสวดมนต์หมู่	ระดับภ�คคณะสงฆ์

๑.๑	ช่วงชั้นที่	๒	ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย	(ป.๔-๖)

 สถ�นศึกษ�........................................................

๑. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๒. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๓. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๔. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๕. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๖. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น .......................(สำ�รอง)

๗. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น .......................(สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	

พระ.................................................... วัด .................................................................... ตำ�บล ....................................

อำ�เภอ ................................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์....................................

โทร .................................................... E – mail........................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่............................... ตำ�บล ....................................

อำ�เภอ ................................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................

โทร .................................................... E – mail ........................................................................................................

๑.๒	ช่วงชั้นที่	๓	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	(ม.๑-๓)	

 สถ�นศึกษ�........................................................

๑. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๒. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๓. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๔. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๕. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................
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๖. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น .......................(สำ�รอง)

๗. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น .......................(สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	

พระ.................................................... วัด .................................................................... ตำ�บล ....................................

อำ�เภอ ................................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์....................................

โทร .................................................... E – mail........................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่............................... ตำ�บล ....................................

อำ�เภอ ................................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................

โทร .................................................... E – mail ........................................................................................................

๑.๓	ช่วงชั้นที่	๔	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	(ม.๔-๖)

 สถ�นศึกษ�........................................................

๑. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๒. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๓. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๔. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๕. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๖. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น .......................(สำ�รอง)

๗. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น .......................(สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	

พระ.................................................... วัด .................................................................... ตำ�บล ....................................

อำ�เภอ ................................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์....................................

โทร .................................................... E – mail........................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่............................... ตำ�บล ....................................

อำ�เภอ ................................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................

โทร .................................................... E – mail ........................................................................................................

ชื่อผู้ประส�นง�นระดับจังหวัด

ชื่อ ........................................................................................ ที่อยู่..............................................................................

ตำ�บล ................................................. อำ�เภอ ...........................................................จังหวัด .....................................

โทร .................................................... E – mail ........................................................................................................

หม�ยเหตุ : ส่งเอกส�รไปยัง ................... ภ�ยในวันที่ ..........
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พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

แบบรายงานผลต�างๆ แบบรำยงำนผลกำรคัดเลือก

การประกวดสวดมนต�หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ

ประจําป�งบประมาณ	๒๕๕๖

ระดับภาคสงฆ�
เพื่อเป�นข�อมูลเตรียมการจัดประกวด รอบคัดเลือกระดับประเทศ

๑.ข้อมูลจัดสถ�นที่ประกวด	รอบคัดเลือก	ระดับภ�คคณะสงฆ์	(ภ�ค................)

ชื่อ ........................................................................................ ที่อยู่..............................................................................

ตำ�บล ................................................. อำ�เภอ ...........................................................จังหวัด .....................................

โทร ....................................................

จัดประกวดเมื่อวันที่...................เดือน.........................พุทธศักร�ช ๒๕๕๖

จำ�นวนผู้เข้�ประกวด

๑.๑ ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย (ป.๔-๖) จำ�นวน....................คน...................สถ�นศึกษ�

๑.๒ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.๑-๓) จำ�นวน....................คน...................สถ�นศึกษ�

๑.๓ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.๔-๖) จำ�นวน....................คน...................สถ�นศึกษ�

จำ�นวนนักเรียนเข้�ร่วมประกวดทุกระดับ  จำ�นวน....................คน...................สถ�นศึกษ�

ภ�คคณะสงฆ์..............มีจังหวัด..................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

๒.ข้อมูลนักเรียนผู้เป็นตัวแทนเข้�ประกวด	(ระดับประเทศ)

๒.๑	ช่วงชั้นที่	๒	ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย	(ป.๔-๖)

ผู้ชนะเลิศ

 สถ�นศึกษ�........................................................

๑. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๒. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๓. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๔. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๕. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................
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๖. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น .......................(สำ�รอง)

๗. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น .......................(สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	

พระ.................................................... วัด .................................................................... ตำ�บล ....................................

อำ�เภอ ................................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์....................................

โทร .................................................... E – mail........................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่............................... ตำ�บล ....................................

อำ�เภอ ................................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................

โทร .................................................... E – mail .....................................................................................................

๒.๒	ช่วงชั้นที่	๓	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	(ม.๑-๓)	

ผู้ชนะเลิศ

 สถ�นศึกษ�........................................................

๑. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๒. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๓. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๔. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๕. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๖. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น .......................(สำ�รอง)

๗. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น .......................(สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	

พระ.................................................... วัด .................................................................... ตำ�บล ....................................

อำ�เภอ ................................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์....................................

โทร .................................................... E – mail........................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่............................... ตำ�บล ....................................

อำ�เภอ ................................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................

โทร .................................................... E – mail .....................................................................................................
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พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๒.๓	ช่วงชั้นที่	๔	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	(ม.๔-๖)	

ผู้ชนะเลิศ	

 สถ�นศึกษ�........................................................

๑. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๒. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๓. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๔. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๕. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น ....................................

๖. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น .......................(สำ�รอง)

๗. ชื่อ .......................................................น�มสกุล .............................................................. ชั้น .......................(สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	

พระ.................................................... วัด .................................................................... ตำ�บล ....................................

อำ�เภอ ................................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์....................................

โทร .................................................... E – mail........................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่............................... ตำ�บล ....................................

อำ�เภอ ................................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................

โทร .................................................... E – mail ........................................................................................................

ชื่อผู้ประส�นง�นระดับภ�ค

ชื่อ ........................................................................................ ที่อยู่..............................................................................

ตำ�บล ................................................. อำ�เภอ ...........................................................จังหวัด .....................................

โทร .................................................... E – mail ........................................................................................................
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๓.๒กิจกรรมที่ ๒

การประกวด
การบรรยายธรรม 

	คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของโรงเรียนและนักเรียนที่เข้�ร่วมประกวดบรรย�ยธรรม

๑) โรงเรียน สถ�นศึกษ� ส�ม�รถส่งนักเรียนเข้�ประกวดได้ โดยได้รับคว�มเห็นชอบเป็นล�ย

ลักษณ์อักษรจ�กผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� 

๒) นักเรียนผู้เข้�ประกวดจะต้องเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษ�ในระดับที่กำ�หนดของสถ�นที่ศึกษ�นั้นๆ

๓) ต้องเป็นผู้ที่กำ�ลังเรียนหรือศึกษ�อยู่ในช่วงชั้นที่จัดประกวด ช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่ง

๔) โรงเรยีนส�ม�รถส่งนกัเรยีนเข้�ร่วมประกวดบรรย�ยธรรมได้ไม่เกินระดับช่วงชัน้ละ ๑ ทมี 

๕) นักเรียนจะต้องแต่งก�ยให้เรียบร้อยต�มระเบียบของสถ�นศึกษ�นั้นๆ

	ช่วงชั้นที่ส่งเข้าประกวด

แบ่งเป็น ๔ ช่วงชั้นก�รศึกษ� คือ

๑) ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น (ป.๑ – ๓)  ส่งได้ช่วงชั้นละ ๑ คน

๒) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย (ป.๔ – ๖)  ส่งได้ช่วงชั้นละ ๑ คน

๓) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.๑ – ๓)  ส่งได้ช่วงชั้นละ ๑ คน

๔) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.๔ – ๖)  ส่งได้ช่วงชั้นละ ๑ คน
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	กติกาในการแข่งขัน 

ผูเ้ข้�ประกวดระดบัมธัยมศกึษ� ตอนต้นและตอนปล�ย ต้องจับหวัข้อธรรมทีจ่ะบรรย�ยเสริม ๑ 

หัวข้อ ก่อนขึ้นบรรย�ยในลำ�ดับต่อไป ต�มเวล�ที่กำ�หนดให้ ๒ น�ที และบรรย�ยต่อเนื่องกับหัวข้อ

บรรย�ยธรรมหลกั ก�รนบัเวล�ให้นบักบัก�รบรรย�ยหวัข้อธรรมหลัก คอื ช่วงชัน้ที ่๓ มธัยมศกึษ�ตอน

ต้นเวล�รวม ๘ น�ที (๒+๖) ช่วงชั้นที่ ๔ มัธย�ศึกษ�ตอนปล�ยเวล�รวม ๑๐ น�ที (๒+๘)

๓.๑ แต่งก�ยให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียน หรือชุดประจำ�สถ�นศึกษ�ของตน

๓.๒ ให้ไปถึงสถ�นที่จัดประกวดและร�ยง�นตัวตรงต�มวัน เวล�ที่กำ�หนด

๓.๓ ก�รบรรย�ย ไม่อนุญ�ตให้นำ�เอกส�รไปอ่�นบนเวทีบรรย�ย 

๓.๔ ไม่กระทำ�ก�รใด อันจะเป็นก�รรบกวนผู้กำ�ลังบรรย�ยอยู่

๓.๕ เมื่อบรรย�ยเสร็จแล้ว ควรนั่งเป็นกำ�ลังใจให้กับผู้เข้�ประกวดท่�นอื่นๆ

	เกณฑ์การตัดสิน

ผู้เข้�ประกวดระดับประถมศึกษ�ตอนต้น, ปล�ย มัธยมศึกษ�ตอนต้นและตอนปล�ย สมัครได้  

๑ คนและต้องบรรย�ยธรรมอย่�งต่อเนื่องต�มเวล�ที่กำ�หนดให้ในแต่ละช่วงนั้น

๔.๑ ก�รปร�กฏตัวและมรรย�ทไทยที่แสดง

๔.๒ กล่�วนำ�ทักท�ยที่ประชุมและอ�รัมภบท

๔.๓ เนื้อห�ส�ระก�รบรรย�ยต่อเนื่อง มีเหตุผลและคว�มเหม�ะสมกลมกลืน

๔.๔ หลักว�ทศิลป์คือก�รใช้ภ�ษ� ส�ยต� ท่�ท�งและระดับนำ้�เสียงสัมพันธ์กัน

๔.๕ ก�รกล่�วสรุปจบ

๔.๖ ในระดบัมธัยมศกึษ� ก�รบรรย�ยหัวข้อธรรมเสรมิบรรย�ยต่อเนือ่งกบัหวัข้อบรรย�ยธรรม 

 หลักมีปฏิภ�ณไหวพริบต�มเวล�ที่กำ�หนด

๔.๘ คำ�ตัดสินของคณะกรรมก�รถือเป็นอันยุติ

	หัวข้อการบรรยายธรรม (ตัวอย่าง)

ในปีพุทธศักร�ช ๒๕๕๖ นี้ กรมศ�สน� กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้คว�มสำ�คัญเป็นอย่�งยิ่งใน

โอก�ส ๒๖ สัมพุทธศตวรรษ : สัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งก�รตรัสรู้ธรรมของพระพุทธองค์ ซึ่งบรรลุ
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พระสัมม�สัมโพธิญ�ณอันสูงสุดตรัสรู้เป็นรพระสัมม�สัมพุทธเจ้�ภ�ยหลังเสด็จออกผนวช และบำ�เพ็ญ

เพียรอยู่ ๖ ปี แล้วทรงพ�กเพียรสั่งสองเวไนยสัตว์ ตลอดพระชนมชีพ อีก ๔๕ ปี จนดับขันธปรินิพพ�น 

เมื่อพระชนม�ยุ ๘๐ พรรษ� นับตั้งแต่ต้นนั้นม�จนถึงปีพุทธศักร�ช ๒๕๕๖ ที่พระพุทธศ�สน�ได้เผย

แพร่ผ่�นบริษัทส�วกแห่งพุทธะ ข้�มเขตแดน ผู้คน วิถี วัฒนธรรม และก�ลเวล�ครบ ๒,๖๐๐ ปี และ

จะขย�ยต่อเน่ืองออกไปอีกย�ว น�น ประวัติศ�สตร์ช�ติไทยมีหลักฐ�นระบุว่�มีก�รเริ่มรับพระพุทธ

ศ�สน�ของบรรพชนในดินแดนแถบน้ีม�ไม่น้อยกว่� ๒,๓๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยยุคสุวรรณภูมิ สืบผ่�นม� 

ทว�รวดี ศรีวิชัย และอ�ณ�จักรน้อยใหญ่ ก่อนที่จะมีก�รรวมเป็นเผ่�พงษ์ประเทศไทยที่มีพุทธศ�สน�

เป็นศ�สน�ประจำ�ช�ต ิรงัสรรค์ภูมธิรรม ประเพณวีถิวีฒันธรรม และโบร�ณสถ�น โบร�ณวตัถ ุประจกัษ์

พย�นน้อยใหญ่ไว้ท่ัวแผ่นดนิ ได้รบัก�รยอมรบัจ�ก น�น�ประเทศให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กล�งพระพทุธ

ศ�สน�ของโลก

แนวท�งที่พระสัมม�สัมพุทธเจ้�ได้ทรงมอบให้กับพระพุทธศ�สนิกชนทั้งหล�ย ถือได้ว่�เป็นองค์

คว�มรู้ที่สำ�คัญเหนือกว่�วิทย�ศ�สตร์และปรัชญ� กล่�วได้ว่� “สัมพุทธชยันตี” ม�จ�กคำ�ว่� สัมพุทธ 

คือ ก�รตรัสรู้ของพระพุทธองค์เป็นพระสัมม�สัมพุทธเจ้� ส่วนคำ�ว่� ชยันตี คือ มีชัยชนะอันหม�ยถึง 

ชัยชนะของพระสัมม�สัมพุทธเจ้�ที่มีต่อหมู่ม�ร และกิเลสทั้งปวงอย่�งสิ้นเชิง โดยคำ�นี้ได้มีก�รนำ�ม�ใช้

อย่�งกว้�งขว�งจ�กก�รเฉลมิฉลองใหญ่ในง�น ๒๕ พุทธศตวรรษ เมือ่ ๒๕๐๐ ท่ีผ่�นม�แล้ว ซ่ึงในโอก�ส

สำ�คัญดงักล่�ว ได้มกี�รเฉลมิฉลองชยัชนะของพระสมัม�สมัพทุธเจ้�ทีม่ต่ีอหมูม่�รอนัหม�ยถงึก�รตรสัรู้

ธรรม ซึ่งถือเป็นก�รมีชัยชนะเหนือพระองค์เอง มีชัยชนะต่อกิเลส โดนอ�ศัยพุทธกิจที่ช่วยช�วพุทธให้

มีชัยชนะต�มพระองค์

หลักคิดของพระพรหมคุณ�ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่ทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจถึงคว�มสำ�คัญในว�ระ

โอก�สดังกล่�วม�กขึ้น มีร�ยละเอียด ดังนี้

คว�มหม�ย ก�รเฉลมิฉลองชัยชนะของพระสมัม�สมัพทุธเจ้�ต่อม�ร อนัหม�ยถงึก�รตรสัรูธ้รรม 

ซึ่งถือเป็นก�รมีชัยชนะเหนือพระองค์เอง มีชัยชนะต่อกิเลส มีชัยชนะดับทุกข์ และยังมีชัยชนะในพุทธ

กิจที่ช่วยช�วพุทธให้มีชัยชนะ ถือเป็นก�รมีชัยชนะในก�รปฏิบัติต�มพุทธะ ก�รชนะอย่�งช�วพุทธ

มีแนวท�งในก�รน้อมนำ�เอ�หลัก อริยวัฑฒิ ๕ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงหลักคว�มเจริญของ

อ�รยชนประกอบด้วย

๑. ศรัทธ� คว�มเชื่อ คว�มมั่นใจในพระรัตนตรัย ในหลักแห่งคว�มจริงคว�มดีง�มอันมีเหตุผล

และในก�รที่จะทำ�คว�มดีง�ม

๒. ศีล คว�มประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต ซื่อตรง
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๓. สุตะ ก�รเล่�เรียนสดับฟังศึกษ�ห�คว�มรู้

๔. จ�คะ คว�มเผื่อแผ่เสียสละนำ้�ใจและใจกว้�ง พร้อมที่จะรับฟังและร่วมมือ ชอบที่จะให้ ไม่

ตระหนี่คับแคบ เห็นแก่ตัว

๕. ปัญญ� คว�มรอบรู้ รู้คิด รู้พิจ�รณ� เข้�ใจเหตุผล รู้จักโลกและชีวิตต�มคว�มเป็นจริงของสิ่ง

ทั้งหล�ยต�มหลักส�มัญลักษณะ

ฉะนั้น พุทธศ�สนิกชนทั้งหล�ยจึงควรรับรู้ว่� หลักธรรมของพระพุทธศ�สน�ถือเป็นส�กล 

เนื่องจ�กที่เป็นหลักธรรมที่ประก�ศสัจธรรมคว�มจริงที่พิสูจน์ได้ พระสัมม�สัมพุทธเจ�้ทรงสอนให้

เร�ทั้งหล�ยมีคว�มเชื่อในตนเอง ไม่ได้ให้เชื่อผู้อื่นแม้แต่พระองค์เอง ซึ่งทรงสอนเร�เหล่�ช�วพุทธ

ทัง้หล�ยให้ใช้ปัญญ�พจิ�รณ�ให้เกดิคว�มรูอ้ย่�งถ่องแท้ จงึเชือ่ได้ว่� คำ�สอนของพระพทุธองค์จะทำ�ให้

พระพุทธศ�สน�ดำ�รงอยู่และเป็นหน่ึงเดียวของประเทศไทย และเผยแผ่ขย�ยทั่วโลกเหล่�ช�วพุทธ

จึงร่วมกันจัดง�นเฉลิมฉลอง รำ�ลึก ฝึกปฏิบัติให้มห�มงคลนี้ให้ยิ่งใหญ่ร่วมสืบส�นพระพุทธศ�สน�ให้

ดำ�รงอยู่เป็นสัจธรรมของพุทธศ�สนิกชนสืบไป

 ในโอก�สนี้ ผู้เข้�ประกวดบรรย�ยธรรมจึงควรบรรย�ยธรรมให้มีคว�มสัมพันธ์สอดคล้องกับ

เรื่องดังกล่�ว สำ�หรับปีพุทธศักร�ช ๒๕๕๖ ได้กำ�หนดหัวข้อธรรมสำ�หรับใช้ในก�รบรรย�ยธรรม ดังนี้

ช่วงชั้นที่ หัวข้อกำรบรรยำยธรรมหลัก หัวข้อกำรบรรยำยธรรมเสริม
เวลำในกำร

บรรยำย

๑

ป.๑ – ๓

๑. เย�วชนไทยยึดมั่นกตัญญู

๒. ผู้ทรงธรรมของแผ่นดิน

๓. มือสะอ�ด ช�ติเจริญ

๔. ร้อยดวงใจ ถว�ยสังฆร�ช�

๕. เย�วชนไทยห่�งไกลย�เสพติด

บรรย�ย ๕ น�ที

๒

ป.๔ – ๖

๑. แม่ของฉันคือพระอรหันต์ในบ้�น

๒. ทศพิธร�ชธรรม น้อมนำ�ชีวิต

๓. คุณธรรมนำ�ไทยเจริญ

๔. ศตวรรษสังฆร�ช� น้อมบูช� 

 พระพร

๕. อบ�ยมุขคือคุกของชีวิต

บรรย�ย ๖ น�ที
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ช่วงชั้นที่ หัวข้อกำรบรรยำยธรรมหลัก หัวข้อกำรบรรยำยธรรมเสริม
เวลำในกำร

บรรยำย

๓

ม.๑ – ๓

๑. พ่อแม่ให้ชีวิต แล้วลูกๆ คิดจะให้ 

 อะไร

๒. พระร�ชกรณียกิจ พลิกฟื้นชีวิต 

 ช�วประช�

๓. รู้จักพอก่อให้เกิดสุข

๔. อัศจรรย์ยิ่งใหญ่ สังฆร�ช ๑๐๐ ปี

๕. ครองเรือนด้วยธรรม นำ�ใจเป็นสุข

มี ๓ หัวข้อ คือ 

๑. สังคหวัตถุ ๔

๒. อริยสัจ ๔

๓. มิตรแท้ ๔

ให้จับฉล�กเลือกบรรย�ยเพียง ๑ 

หัวข้อให้เวล�บรรย�ย ๒ น�ที

บรรย�ยต่อเนื่อง

รวมเวล� ๘ น�ที

๔

ม.๔ – ๖

๑. ของขวัญของแม่คือลูกไม่แพ้

 คว�มชั่ว

๒. เศรษฐกิจพอเพียง ล่อเลี้ยงร�ษฎร์

๓. วินัยไม่ใช่เผด็จก�รแต่เป็น  

 ม�ตรฐ�นของคว�มดี

๔. สกลมห�สังฆปริณ�ยก บิดร 

 สังฆมณฑล

๕. สม�นฉันท์ สร้�งสรรค์ช�ติไทย   

บรรย�ยต่อเนื่อง

รวมเวล� ๑๐ น�ที

หม�ยเหตุ	: ๑. ผู้เข้�ประกวดบรรย�ยแต่ละช่วงชั้น ให้ใช้หัวข้อบรรย�ยธรรมในก�รประกวดระดับ 

 จังหวัด ระดับภ�คสงฆ์ และระดับประเทศ ต้องไม่ซำ้�กัน

 ๒. ผู้เข้�ประกวดช่วงชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้นและตอนปล�ย ต้องจับหัวข้อธรรมะที่จะ 

 บรรย�ยเสริม ๑ หัวข้อ ก่อนขึ้นบรรย�ยในระดับต่อไป ต�มเวล�ที่กำ�หนดให้ ๒ น�ที  

 และบรรย�ยต่อเนือ่งกบัหวัข้อบรรย�ยธรรมหลกั ก�รนบัเวล�ให้นบัรวมกบัก�รบรรย�ย 

 หัวข้อบรรย�ยธรรมหลัก คือ ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษ�ตอนต้นเวล�รวม ๘ น�ที (๒+๖)  

 ช่วงชั้นที่ ๔ มัธยมศึกษ�ตอนปล�ยเวล�รวม ๑๐ น�ที (๒+๘)

 ๓. ก�รบรรย�ยหัวข้อธรรมเสริม ให้ผู้เข้�ประกวดท่ีจับสล�กได้ ๑ หัวข้อ บรรย�ยให้ 

 ครอบคลุมเนื้อห�ของหัวข้อธรรมนั้นทั้งหมด เช่น จับฉล�กได้หัวข้อ อริยสัจ ๔ ต้อง 

 บรรย�ยครอบคลุมทั้ง ๔ หัวข้อย่อย คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค



48 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

แบบการให�คะแนน ใบให้คะแนนเวลำ

การประกวดบรรยายธรรมงานกิจกรรมการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

ป�พุทธศักราช	๒๕๕๖

วันที่......................... เดือน............................. พุทธศักร�ช	๒๕๕๖

ชื่อ – สุกล ...................................................... ตัวแทนโรงเรียน.......................................................................

จังหวัด............................................................. ประกวดในช่วงชั้นที่.......................ลำ�ดับที่ประกวด................

 ช่วงชั้นที่ ๑  ประถมศึกษ�ตอนต้น บรรย�ยหัวข้อ..................................................................

 ช่วงชั้นที่ ๒  ประถมศึกษ�ตอนปล�ย บรรย�ยหัวข้อ..................................................................

 ช่วงชั้นที่ ๓  มัธยมศึกษ�ตอนต้น บรรย�ยหัวข้อ..................................................................

 ช่วงชั้นที่ ๔  มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย บรรย�ยหัวข้อ..................................................................

 หัวข้อเสริมช่วงชั้นที่ ๓ – ๔  บรรย�ยหัวข้อ..................................................................

เวลำบรรยำย ๕ นำที/ประถมศึกษำ

ดีมำก ดี ปำนกลำง ต�่ำ ต�่ำสุด

เวล�ที่ใช้บรรย�ย 04.30-05.29 04.00-04.29 05.30-05.29 03.30-03.29 06.30-06.29 02.00-03.29 07.30-07.59 03.30-03.59

วิธีก�รให้คะแนน 5 4 4 3 3 2 2 1

หม�ยเหตุ	สัญญ�ณเตือนครั้งที่	๑	เมื่อบรรย�ยถึงเวล�	๕	น�ที

เวลำบรรยำย ๖ นำที/ประถมศึกษำ

เกณฑ์ให้คะแนน ดีมำก ดี ปำนกลำง ต�่ำ ต�่ำสุด

เวล�ที่ใช้บรรย�ย 05.30-06.29 05.00-05.29 06.30-06.29 04.30-04.29 07.30-07.29 04.00-04.29 07.30-07.59 03.30-03.59

วิธีก�รให้คะแนน 5 4 4 3 3 2 2 1

หม�ยเหตุ	สัญญ�ณเตือนครั้งที่	๑	เมื่อบรรย�ยถึงเวล�	๕	น�ที
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เวลำบรรยำย ๘ นำที/มัธยมศึกษำตอนต้น

เกณฑ์ให้คะแนน ดีมำก ดี ปำนกลำง ต�่ำ ต�่ำสุด

เวล�ที่ใช้บรรย�ย 07.30-08.29 07.00-07.29 08.30-08.59 06.30-06.59 09.00-09.29 06.00-06.29 09.30-09.59 06.30-06.59

วิธีก�รให้คะแนน 5 4 4 3 3 2 2 1

หม�ยเหตุ	สัญญ�ณเตือนครั้งที่	๑	เมื่อบรรย�ยถึงเวล�	๖	น�ที

เวลำบรรยำย ๑๐ นำที/ประถมศึกษำตอนปลำย

เกณฑ์ให้คะแนน ดีมำก ดี ปำนกลำง ต�่ำ ต�่ำสุด

เวล�ที่ใช้บรรย�ย 09.30-10.29 09.00-09.29 10.30-10.59 08.30-08.59 11.00-11.29 07.00-07.29 11.30-11.59 06.30-06.59

วิธีก�รให้คะแนน 5 4 4 3 3 2 2 1

หม�ยเหตุ	สัญญ�ณเตือนครั้งที่	๑	เมื่อบรรย�ยถึงเวล�	๗	น�ที	ครั้งที่	๒	เมื่อบรรย�ยถึงเวล�	๘	น�ที	ให้บรรย�ยธรรมะหมวด	๒	ต่อเนื่อง

ลงชื่อ............................................กรรมก�รควบคุมเวล�

วันที่ ............เดือน............พ.ศ. ๒๕๕๖



50 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

แบบการให�คะแนน ใบให้คะแนนประกวดบรรยำยธรรม

การประกวดบรรยายธรรมงานกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

ป�พุทธศักราช	๒๕๕๖

จัดโดย ................................................................................... ร่วมกับโครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   

วันที่.........................................เดือน...................................... พุทธศักร�ช	๒๕๕๖

ชื่อ – สุกล................................................. ตัวแทนโรงเรียน.....................................จังหวัด.............................

ประกวดในช่วงชั้นที่................ลำ�ดับที่ประกวด....................

 ช่วงชั้นที่ ๑  ประถมศึกษ�ตอนต้น บรรย�ยหัวข้อ..................................................................

 ช่วงชั้นที่ ๒  ประถมศึกษ�ตอนปล�ย บรรย�ยหัวข้อ..................................................................

ที่
เกณฑ์กำร

ตัดสิน
เต็ม

วิธีกำรให้คะแนน

ดีมำก ดี ปำนกลำง ต่�ำ ต่�ำมำก

๑ ก�รปร�กฏตัวและ

มรรย�ทไทย

๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๒ ก�รทักท�ยที่

ประชุมและ

อ�รัมภบท

๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๓ เนื้อห�ก�รบรรย�ย 

เหตุผลประกอบ

๓๐ ๓๐ ๒๙ ๒๘ ๒๗ ๒๖ ๒๕ ๒๔ ๒๓ ๒๒ ๒๑

๔ หลักว�ทศิลป์ 

ก�รใช้ภ�ษ� 

ส�ยต� และ

ท่�ท�งประกอบ

๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖

๗ ก�รใช้นำ้�เสียง ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖

๘ ก�รสรุปจบ ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖

รวม

รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

๙๕

๑๐๐

รวมคะแนนก�รบรรย�ย	ได้.......................

	+	คะแนนเวล�	=	...................................
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คะแนนพิเศษ				๑		 	๒		 	๓ 

คว�มเห็นของกรรมก�ร	..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................................กรรมก�ร

 (.......................................................................)

หม�ยเหตุ	:	- ให้ทำ�เครื่องหม�ย Ο ในช่องคะแนนที่กรรมก�รต้องก�รให้คะแนน

 - ให้ทำ�เครื่องหม�ย √ ในช่องคะแนนพิเศษ 	 ๑ 	 ๒ 	 ๓ ถ้�เห็นว่�ร้องได้ดีม�ก 

 เพื่อเอ�ไว้สำ�หรับพิจ�รณ�ในกรณีที่มีคะแนนเท่�กัน



52 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

แบบการให�คะแนน ใบให้คะแนนประกวดบรรยำยธรรม

การประกวดบรรยายธรรมงานกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

ป�พุทธศักราช	๒๕๕๖

จดัโดย .......................................................................................ร่วมกบัโครงก�รพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน   

วันที่.........................................เดือน....................................... พุทธศักร�ช	๒๕๕๖

ชื่อ – สุกล................................................. ตัวแทนโรงเรียน.....................................จังหวัด.............................

ประกวดในช่วงชั้นที่................ลำ�ดับที่ประกวด....................

 ช่วงชั้นที่ ๑  ประถมศึกษ�ตอนต้น หัวข้อบรรย�ย..................................................................

 ช่วงชั้นที่ ๒  ประถมศึกษ�ตอนปล�ย หัวข้อบรรย�ย..................................................................

 หัวข้อธรรมะบรรย�ยเสริม หัวข้อบรรย�ย..................................................................

ที่ เกณฑ์กำร
ตัดสิน เต็ม

วิธีกำรให้คะแนน
ดีมำก ดี ปำนกลำง ต่�ำ ต่�ำมำก

๑ ก�รปร�กฏตัวและ

มรรย�ทไทย

๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๒ ก�รทักท�ยที่

ประชุมและ

อ�รัมภบท

๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๓ เนื้อห�ก�รบรรย�ย 

เหตุผลประกอบ

๓๐ ๓๐ ๒๙ ๒๘ ๒๗ ๒๖ ๒๕ ๒๔ ๒๓ ๒๒ ๒๑

๔ หลักว�ทศิลป์ 

ก�รใช้ภ�ษ� 

ส�ยต� และ

ท่�ท�งประกอบ

๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖

๗ ก�รใช้นำ้�เสียง ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖

๘ ก�รสรุปจบ ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖

รวม

รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

๙๕

๑๐๐

รวมคะแนนก�รบรรย�ย	ได้.......................

	+	คะแนนเวล�	=	...................................
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คะแนนพิเศษ				๑		 	๒		 	๓ 

คว�มเห็นของกรรมก�ร	..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................................กรรมก�ร

 (.......................................................................)

หม�ยเหตุ	:	- ให้ทำ�เครื่องหม�ย Ο ในช่องคะแนนที่กรรมก�รต้องก�รให้คะแนน

 - ให้ทำ�เครื่องหม�ย √ ในช่องคะแนนพิเศษ 	 ๑ 	 ๒ 	 ๓ ถ้�เห็นว่�ร้องได้ดีม�ก 

 เพื่อเอ�ไว้สำ�หรับพิจ�รณ�ในกรณีที่มีคะแนนเท่�กัน



54 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

แบบฟอร�มต�างๆ ใบสมัคร

การประกวดบรรยายธรรมงานกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

ป�พุทธศักราช	๒๕๕๖

จัดโดย ............................................................................................... ร่วมกับโครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   

วันที่........................................ เดือน.................................................. พุทธศักร�ช	๒๕๕๖

โรงเรียน.................................. แขวง/ตำ�บล........................................

เขต/อำ�เภอ.............................. จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์.....................................

เบอร์โทรศัพท์ที่ส�ม�รถติดต่อได้......................................................... โทรส�ร.............................................

ขอส่งนักเรียนสมัครแข่งขันก�รประกวดบรรย�ยธรรม ง�นกิจกรรมง�นมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
ก�รประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� ประจำ�ปี ๒๕๕๖ รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ดังนี้

	ช่วงชั้นที่	๑	ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น	

ชื่อ – น�มสกุล (ด.ช. , ด.ญ.) ........................................................................... อ�ยุ ............. ปี

บรรย�ยหัวข้อ ............................................................................................................................

 ช่วงชั้นที่	๒	ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย	

ชื่อ – น�มสกุล (ด.ช. , ด.ญ.) ........................................................................... อ�ยุ ............. ปี

บรรย�ยหัวข้อ ............................................................................................................................

 ช่วงชั้นที่	๓	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	(คณะละ	๒	คน)

ชื่อ – น�มสกุล (ด.ช. , ด.ญ.,น�ย,น.ส.) ........................................................... อ�ยุ ............. ปี

บรรย�ยหัวข้อ ............................................................................................................................

 ช่วงชั้นที่	๔	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	(คณะละ	๒	คน)

ชื่อ – น�มสกุล (ด.ช. , ด.ญ.,น�ย,น.ส.) ........................................................... อ�ยุ ............. ปี

บรรย�ยหัวข้อ ............................................................................................................................

คำ�รับรองของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

ข้�พเจ้�.................................................. น�มสกุล..................................... ตำ�แหน่ง........................................

ชื่อสถ�นศึกษ�....................................... แขวง/ตำ�บล................................ เขต/อำ�เภอ...................................

จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์........................................

มีคว�มยินดีขอส่งนักเรียนช่วงชั้นที่............เข้�ร่วมกิจกรรมง�นมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและก�รประกวด
กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� ระดับจังหวัด/โดยอยู่ในคว�มควบคุมดูแลและประส�นง�นของ 

ชื่อ......................................................... ตำ�แหน่ง...................................... โทรศัพท์........................................

ลงชื่อ....................................................
 (................................................)

วันที่............เดือน........................พ.ศ.๒๕๕๖
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แบบรายงานผลต�างๆ แบบรำยงำนผลกำรคัดเลือก

การประกวดบรรยายธรรม	ประจําป�งบประมาณ	๒๕๕๖

ระดับจังหวัด

เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมการจัดประกวดบรรยายธรรมรอบคัดเลือกระดับภาคสงฆ์

๑. จำ�นวนผู้ที่ได้รับก�รคัดเลือกเข้�ประกวดบรรย�ยธรรม	ระดับภ�คคณะสงฆ์

๑.๑	ช่วงชั้นที่	๑	ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น	(ป.๑-๓)

(๑) ชื่อ-สกุล.......................................................................................................................

จ�กสถ�นศึกษ�....................................................................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับจังหวัด..................................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับภ�ค......................................................................................

พระสอนศีลธรรม

(๑)................................................................................ โทรศัพท์........................................

อ�จ�รย์ผู้ควบคุม

(๒)................................................................................ โทรศัพท์.........................................

๑.๒	ช่วงชั้นที่	๒	ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย	(ป.๔-๖)

(๑) ชื่อ-สกุล.......................................................................................................................

จ�กสถ�นศึกษ�....................................................................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับจังหวัด..................................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับภ�ค......................................................................................

พระสอนศีลธรรม

(๑)................................................................................ โทรศัพท์........................................

อ�จ�รย์ผู้ควบคุม

(๒)................................................................................ โทรศัพท์.........................................



56 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๑.๓	ช่วงชั้นที่	๓	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	(ม.๑-๓)	

คณะที่	๑

(๑) ชื่อ-สกุล.......................................................................................................................

จ�กสถ�นศึกษ�....................................................................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับจังหวัด..................................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับภ�ค......................................................................................

พระสอนศีลธรรม

(๑)................................................................................ โทรศัพท์........................................

อ�จ�รย์ผู้ควบคุม

(๒)................................................................................ โทรศัพท์.........................................

๑.๔	ช่วงชั้นที่	๔	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	(ม.๔-๖)

คณะที่	๑

(๑) ชื่อ-สกุล.......................................................................................................................

จ�กสถ�นศึกษ�....................................................................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับจังหวัด..................................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับภ�ค......................................................................................

พระสอนศีลธรรม

(๑)................................................................................ โทรศัพท์........................................

อ�จ�รย์ผู้ควบคุม

(๒)................................................................................ โทรศัพท์.........................................

จำ�นวนผู้เข้�ประกวด อ�จ�รย์ผู้ควบคุม และผู้เข้�ร่วมเดินท�งทั้งหมด.........รูป/คน

๓.	ชื่อผู้ประส�นง�นระดับจังหวัด

ชื่อ......................................................................... ที่อยู่.......................................................

ตำ�บล.......................... อำ�เภอ.............................. จังหวัด...................................................

โทรศัพท์................................................................ อีเมล์...................................................
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แบบฟอร�มต�างๆ แบบรำยงำนผลกำรคัดเลือก

การประกวดบรรยายธรรม	ประจําป�งบประมาณ	๒๕๕๖

ระดับภาคคณะสงฆ�

เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมการจัดประกวดบรรยายธรรมรอบคัดเลือกประเทศ

๑.	ข้อมูลจัดสถ�นที่ประกวด	รอบคัดเลือก	ระดับภ�คคณะสงฆ์	(ภ�ค................)

ชือ่......................................................... ตำ�บล.................................... อำ�เภอ.......................................

จังหวัด................................................... โทรศัพท์........................................................

จัดประกวดเมื่อวันที่............................... เดือน.................................... พุทธศักร�ช	๒๕๕๕

จำ�นวนผู้เข้�ประกวด

๑.๑	ระดับประถมศึกษ�ตอนตน้ (ป.๑-๓)  จำ�นวน.................คน...................สถ�นศกึษ�

๑.๒ ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย (ป.๔-๖)  จำ�นวน.................คน...................สถ�นศกึษ�

๑.๓ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.๑-๓)  จำ�นวน.................คน....................สถ�นศกึษ�

๑.๔ ระดับมัธยมศกึษ�ตอนปล�ย (ม.๔-๖ หรอื) จำ�นวน.................คน...................สถ�นศกึษ�

จำ�นวนนกัเรยีนเข้�ร่วมประกวดทกุระดับ...........................................คน..................สถ�นศกึษ�

ภ�คคณะสงฆ์.............................มีจังหวัด....................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

๒.ข้อมูลนักเรียนผู้เป็นตัวแทนเข้�ประกวด	(ระดับประเทศ)

๒.๑	ช่วงชั้นที่	๑	ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น	(ป.๑-๓)

ผู้ชนะเลิศ 

๑. ชื่อ................................................. น�มสกุล.......................................... อ�ยุ......................ปี

เกิดเมื่อวันที่................ เดือน......................... พ.ศ. ................. บ้�นเลขที่.............. หมู่ที่...........

ตำ�บล.................................... อำ�เภอ....................................... จังหวัด........................................

ชื่อบิด�........................................................... อ�ชีพ...................................................................

ชื่อม�รด�....................................................... อ�ชีพ...................................................................



58 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

กำ�ลังศึกษ�อยู่ชั้น..................... โรงเรียน.....................................................................................

ตำ�บล.......................................... อำ�เภอ......................................... จังหวัด.......................................

เบอร์โทรศัพท์ที่ส�ม�รถติดต่อได้สะดวกที่สุด..............................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับจังหวัด..........................................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับภ�คคณะสงฆ์...............................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยประกวดรอบชิงชนะเลิศ........................................................................

ประกวดบรรย�ยธรรมในน�ม......................................................................................................

๒.๒	ช่วงชั้นที่	๒	ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย	(ป.๔-๖)

ผู้ชนะเลิศ 

๑. ชื่อ................................................. น�มสกุล...........................................อ�ยุ......................ปี

เกิดเมื่อวันที่................ เดือน......................... พ.ศ. ................. บ้�นเลขที่.............. หมู่ที่...........

ตำ�บล.................................... อำ�เภอ....................................... จังหวัด........................................

ชื่อบิด�........................................................... อ�ชีพ...................................................................

ชื่อม�รด�....................................................... อ�ชีพ...................................................................

กำ�ลังศึกษ�อยู่ชั้น..................... โรงเรียน.....................................................................................

ตำ�บล.......................................... อำ�เภอ......................................... จังหวัด.......................................

เบอร์โทรศัพท์ที่ส�ม�รถติดต่อได้สะดวกที่สุด..............................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับจังหวัด..........................................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับภ�คคณะสงฆ์...............................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยประกวดรอบชิงชนะเลิศ........................................................................

ประกวดบรรย�ยธรรมในน�ม......................................................................................................

๒.๓	ช่วงชั้นที่	๓	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	(ม.๑-๓)	

ผู้ชนะเลิศ	(คณะละ ๒ คน)

๑. ชื่อ................................................. น�มสกุล...........................................อ�ยุ......................ปี

เกิดเมื่อวันที่................ เดือน......................... พ.ศ. ................. บ้�นเลขที่.............. หมู่ที่...........
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ตำ�บล.................................... อำ�เภอ....................................... จังหวัด........................................

ชื่อบิด�........................................................... อ�ชีพ...................................................................

ชื่อม�รด�....................................................... อ�ชีพ...................................................................

กำ�ลังศึกษ�อยู่ชั้น..................... โรงเรียน.....................................................................................

ตำ�บล.......................................... อำ�เภอ......................................... จังหวัด.......................................

เบอร์โทรศัพท์ที่ส�ม�รถติดต่อได้สะดวกที่สุด..............................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับจังหวัด..........................................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับภ�คคณะสงฆ์...............................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยประกวดรอบชิงชนะเลิศ........................................................................

ประกวดบรรย�ยธรรมในน�ม......................................................................................................

๒.๔	ช่วงชั้นที่	๔	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	(ม.๔-๖)	

ผู้ชนะเลิศ (คณะละ ๒ คน)

๑. ชื่อ................................................. น�มสกุล...........................................อ�ยุ......................ปี

เกิดเมื่อวันที่................ เดือน......................... พ.ศ. ................. บ้�นเลขที่.............. หมู่ที่...........

ตำ�บล.................................... อำ�เภอ....................................... จังหวัด........................................

ชื่อบิด�........................................................... อ�ชีพ...................................................................

ชื่อม�รด�....................................................... อ�ชีพ...................................................................

กำ�ลังศึกษ�อยู่ชั้น..................... โรงเรียน.....................................................................................

ตำ�บล.......................................... อำ�เภอ......................................... จังหวัด.......................................

เบอร์โทรศัพท์ที่ส�ม�รถติดต่อได้สะดวกที่สุด..............................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับจังหวัด..........................................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยระดับภ�คคณะสงฆ์...............................................................................

ชื่อหัวข้อธรรมที่บรรย�ยประกวดรอบชิงชนะเลิศ........................................................................

ประกวดบรรย�ยธรรมในน�ม......................................................................................................



60 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๓.	ข้อมูลอ�จ�รย์ผู้ควบคุม

๓.๑	ช่วงชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น	(ป.๑-๓)	

พระสอนศีลธรรม	ที่ส่งเข้�แข่งขัน	
พระ ...................................... วัด ..................................................ตำ�บล ...............................
อำ�เภอ................................... จังหวัด ..................................... รหสัไปรษณย์ี...........................
โทร ....................................... E – mail..................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น
(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่.........................................
ตำ�บล ....................................อำ�เภอ ............... จังหวัด ....................รหัสไปรษณีย์ ...............
โทร ....................................... E – mail .................................................................................

๓.๒	ช่วงชั้นประถมศึกษ�ตอนปล�ย	(ป.๔-๖)	

พระสอนศีลธรรม	ที่ส่งเข้�แข่งขัน	
พระ ...................................... วัด ..................................................ตำ�บล ...............................
อำ�เภอ................................... จังหวัด ..................................... รหสัไปรษณย์ี...........................
โทร ....................................... E – mail..................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น
(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่.........................................
ตำ�บล ....................................อำ�เภอ ............... จังหวัด ....................รหัสไปรษณีย์ ...............
โทร ....................................... E – mail .................................................................................

๓.๓	ช่วงชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น	(ม.๑-๓)	

พระสอนศีลธรรม	ที่ส่งเข้�แข่งขัน	
พระ ...................................... วัด ..................................................ตำ�บล ...............................
อำ�เภอ................................... จังหวัด ..................................... รหสัไปรษณย์ี...........................
โทร ....................................... E – mail..................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น
(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่.........................................
ตำ�บล ....................................อำ�เภอ ............... จังหวัด ....................รหัสไปรษณีย์ ...............
โทร ....................................... E – mail .................................................................................
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๓.๔	ช่วงชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย(ม.๔-๖)	

พระสอนศีลธรรม	ที่ส่งเข้�แข่งขัน	
พระ ...................................... วัด ..................................................ตำ�บล ...............................
อำ�เภอ................................... จังหวัด ..................................... รหสัไปรษณย์ี...........................
โทร ....................................... E – mail..................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น
(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่.........................................
ตำ�บล ....................................อำ�เภอ ............... จังหวัด ....................รหัสไปรษณีย์ ...............
โทร ....................................... E – mail .................................................................................

๔.	ข้อมูลผู้ร่วมเดินท�ง

๔.๑ บรรพชิต....................... รูป

๔.๒ คฤหัสถ์......................... คน  จำ�แนกเพศช�ย........................คน  เพศหญิง.....................คน

๔.๓ รวมจำ�นวนผู้ร่วมเดินท�ง.................................................รูป/คน

๔.๔ รวมจำ�นวนผู้เข้�ประกวด อ�จ�รย์ผู้ควบคุม และผู้ร่วมเดินท�งทั้งหมด......................รูป/คน

๕.	ชื่อผู้ประส�นง�นระดับจังหวัด

 ชื่อ................................................................................ ที่อยู่..................................................

 ตำ�บล............................ อำ�เภอ................................... จังหวัด..............................................

 โทรศัพท์................................................ อีเมล์.......................................................................
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กิจกรรมที่ ๓

การประกวดแข่งขัน
ตอบปัญหาธรรมะ

	คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของโรงเรียนและนักเรียนที่เข้�ประกวดสวดแข่งขันตอบปัญห�ธรรมะ

๑) โรงเรียน สถ�นศึกษ� ส�ม�รถส่งนักเรียนเข้�ประกวดได้ โดยได้รับคว�มเห็นชอบเป็น

ล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� 

๒) นักเรียนผู้เข้�ประกวดจะต้องเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษ�ในระดับที่กำ�หนดของสถ�นที่ศึกษ�นั้นๆ

๓) ต้องเป็นผู้ที่กำ�ลังเรียนหรือศึกษ�อยู่ใช่วงชั้นที่จัดประกวด ช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่ง

๔) โรงเรียนส�ม�รถส่งนักเรียนเข้�ตอบปัญห�ธรรมะได้ไม่เกินช่วงชั้นละ ๑ ทีม โดย ๑ ทีม

จะมีนักเรียน ๒ คน

๕) นักเรียนจะต้องแต่งก�ยให้เรียบร้อยต�มระเบียบของสถ�นศึกษ�นั้นๆ

	ช่วงชั้นที่ส่งเข้าประกวด

 แบ่งเป็น ๔ ช่วงชั้นก�รศึกษ� คือ

๑) ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น (ป.๑ – ๓)  ส่งเป็นทีมๆ ละ ๒ คน

๒) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย (ป.๔ – ๖) ส่งเป็นทีมๆ ละ ๒ คน

๓) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.๑ – ๓)  ส่งเป็นทีมๆ ละ ๒ คน

๔) ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.๔ – ๖)  ส่งเป็นทีมๆ ละ ๒ คน

	กติกาในการแข่งขัน 

๓.๑ แต่งก�ยให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียน หรือชุดประจำ�สถ�นศึกษ�ของตน

๓.๒ ให้ไปถึงสถ�นที่จัดประกวดและร�ยง�นตัวตรงต�มวัน เวล�ที่กำ�หนด

๓.๓
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พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๓.๓ โรงเรียนส�ม�รถส่งนักเรียนเข้�ตอบปัญห�ธรรมะได้ไม่เกินช่วงชั้นละ ๑ ทีม โดย ๑ ทีม

จะมีนักเรียน ๒ คน

๓.๔ ก�รแข่งขันแบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษ�ช่วงชั้นที่ ๑-๒, ข้อสอบแบบปรนัยจำ�นวน 

๖๐ ข้อ ๖๐ น�ที, ระดับชั้นมัธยมศึกษ� ช่วงชั้นที่ ๓- ๔ ข้อสอบแบบปรนัยจำ�นวน ๑๐๐ 

ข้อ ๑ ชั่วโมง ๔๐ น�ที

๓.๕ ก�รแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ในรอบแรกช่วงเช้�จะเป็นก�รตอบปัญห�แบบปรนัย 

(เลอืกตอบ) เพือ่คัด ๑๐ ทมีเข้�รอบชงิชนะเลศิ ในช่วงบ่�ยเป็นก�รตอบคำ�ถ�มแบบอตันยั 

(เขียนตอบ)

๓.๖ ก�รแข่งขันตอบปัญห�ธรรมะ ไม่อนุญ�ตให้นำ�เอกส�รทุกชนิดเข้�ห้องแข่งขันและไม่

กระทำ�ก�รใดๆ อันจะเป็นก�รรบกวนผู้แข่งขันท่�นอื่น

๓.๗ ก�รสอบแข่งขันรอบ ๒ เป็นข้อสอบอัตนัย (เป็นชุดคำ�ถ�ม) และจะตัดสินต�มลำ�ดับ

คะแนนที่ได้

๓.๘ ก�รตัดสินของคณะกรรมก�รถือเป็นอันยุติ

	เกณฑ์การตัดสิน

๔.๑ ก�รแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ รอบ รอบแรก ข้อสอบแบบปรนัย ระดับประถมศึกษ�ช่วงที่ 

๑-๒,ข้อสอบแบบปรนัยจำ�นวน ๖๐ ข้อ ให้เวล� ๖๐ น�ที, ระดับชั้นมัธยมศึกษ� ข้อสอบ

แบบปรนัยจำ�นวน ๑๐๐ ข้อ ให้เวล� ๑ ชั่วโมง ๔๐ น�ที

๔.๒ คัดเลือกนักเรียน ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดช่วงชั้นละไม่เกิน ๑๐ ทีมสอบแข่งขันรอบ ๒

๔.๓ ก�รสอบแข่งขันรอบ ๒ เป็นข้อสอบอัตนัย (เป็นชุดคำ�ถ�ม) และจะตัดสินต�มลำ�ดับ

คะแนนที่ได้

๔.๔ ก�รตัดสินของคณะกรรมก�รถือเป็นอันยุติ

๑.	การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

ก. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ(รอบแรก)

	 ๑.	ระดับก�รแข่งขัน	

๑) ระดับประถมศึกษ� จ�กทั่วประเทศ ส่งเข้�แข่งขันได้โรงเรียนทีมละ ๒ คน

๒) ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น จ�กทั่วประเทศ ส่งเข้�แข่งขันได้โรงเรียนทีมละ ๒ คน
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๓) ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย จ�กทั่วประเทศ ส่งเข้�แข่งขันได้โรงเรียนทีมละ ๒ คน

   * ในกรณีที่สถ�นศึกษ�เปิดก�รเรียนก�รสอนหล�ยระดับ ส�ม�รถส่งนักเรียนเข้�ร่วม 

   แข่งขันได้ทุกระดับ

	 ๒.	ข้อสอบ	และเวล�ทำ�ก�รสอบแข่งขัน	

๑) ข้อสอบแบบปรนัย ตัวเลือก ๔ คำ�ตอบ ให้เลือกคำ�ตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำ�ตอบเดียว 

จำ�แนกเป็น

 ๑.๑) ระดับประถมศึกษ� จำ�นวน ๖๐ ข้อ 

 ๑.๒) ระดับมัธยมศึกษ� จำ�นวน ๑๐๐ ข้อ 

๒) ระดับประถมศึกษ�ใช้เวล�ในก�รทำ�ข้อสอบ ๖๐ น�ที, ระดับประถมศึกษ�ใช้เวล�

ในก�รทำ�ข้อสอบ ๑ ชั่วโมง ๔๐ น�ที

	เนื้อหา

  แต่ละระดับจะออกข้อสอบโดยมีเนื้อห�ครอบคลุม ดังนี้

๑) ระดับประถมศึกษ� 

- ส�ระก�รเรยีนรูด้้�นพระพุทธศ�สน�ในหลักสูตรส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน� 

และวัฒนธรรม

- คว�มรู้ทั่วไป ท�งด้�นเศรษฐกิจ ก�รเมือง และสังคม 

- คว�มรู้เกี่ยวกับพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

๒) ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น 

- ส�ระก�รเรยีนรูด้้�นพระพุทธศ�สน�ในหลักสูตรส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน� 

และวัฒนธรรม 

- คว�มรู้ทั่วไป ท�งด้�นเศรษฐกิจ ก�รเมือง และสังคม  

- คว�มรู้เกี่ยวกับพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว  

- คว�มรู้ทั่วไป เกี่ยวกับประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน คืออะไร (AEC) 

๓) ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ครอบคลุมเนื้อห�เฉพ�ะระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย) 

- ส�ระก�รเรยีนรูด้้�นพระพุทธศ�สน�ในหลักสูตรส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน� 

และวัฒนธรรม 
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- คว�มรู้ทั่วไป ท�งด้�นเศรษฐกิจ ก�รเมือง และสังคม  

- คว�มรู้เกี่ยวกับพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว   

- คว�มรู้ทั่วไป เกี่ยวกับประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน คืออะไร (AEC) 

ข. การตอบปัญหาบนเวที 

 ๒. ข้อสอบ และเวล�ทำ�ก�รแข่งขัน 

 ๑) ข้อสอบแบบอัตนัย จำ�นวน ๑๐ ข้อ โดยมีกติก� ดังนี้ 

๑.๑) กรรมก�รจะแจกกระด�ษเปล่�เพื่อให้ผู้เข้�แข่งขันใช้เขียนคำ�ตอบทีมละ ๑๐ แผ่น

๑.๒) ทำ�ก�รแข่งขันตอบคำ�ถ�มครั้งละ ๑ ข้อ ไปต�มลำ�ดับจนครบ ๑๐ ข้อ โดยให้เวล�

เขยีนตอบ ข้อละ ๑ น�ท ี(ผูเ้ข้�แข่งขนัแต่ละทมีเลอืกซองคำ�ถ�มทลีะข้อหมนุเวยีน

ไปต�มลำ�ดับ)

๑.๓) กรรมก�รจะอ่�นคำ�ถ�ม และเริ่มจับเวล�เมื่ออ่�นทวนคำ�ถ�มครั้งที่สองสิ้นสุดลง 

๑.๔) กรรมก�รจะกดกริ่งสัญญ�ณเมื่อหมดเวล� และเก็บกระด�ษคำ�ตอบ 

๑.๕) กรรมก�รอ่�นคำ�เฉลยหลังจ�กที่เก็บกระด�ษคำ�ตอบครบถ้วน และข�นคะแนน

 ๒) ให้คะแนนข้อละ ๒ คะแนน ในกรณท่ีีคำ�ตอบไม่สมบรูณ์หรือไม่ครบประเดน็ ให้ประธ�น

คณะกรรมก�รตัดสินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ข�ด และหลังจ�กที่ทำ�ก�รแข่งขันตอบปัญห�ครบทั้ง ๑๐ ข้อ แล้ว

ห�กมี ทีมที่ได้คะแนนเท่�กันในลำ�ดับที่ ๑ ลำ�ดับที่ ๒ หรือ ลำ�ดับที่ ๓ ให้ทีมที่ได้คะแนนลำ�ดับดังกล่�ว

ทำ�ก�รแข่งขนัตอบคำ�ถ�มต่อไปโดยใช้ข้อสอบพเิศษครัง้ละข้อ เพือ่ตัดสนิเพือ่ห�ทมีทีไ่ด้คะแนนม�กกว่�

ต�มลำ�ดับ

	เนื้อหา
- ส�ระก�รเรยีนรูด้้�นพระพุทธศ�สน�ในหลักสูตรส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน� 

และวัฒนธรรม 

- คว�มรู้ทั่วไป ท�งด้�นเศรษฐกิจ ก�รเมือง และสังคม 

- คว�มรู้เกี่ยวกับพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว  

- คว�มรู้ทั่วไป เกี่ยวกับประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน คืออะไร (AEC) 

หม�ยเหต ุ: ห�กมีผู้ได้คะแนนในอันดับที่ ๑-๓ หรืออันดับที่ ๔ เท่�กัน ให้ทำ�ก�รแข่งขันใหม่เพื่อห�ผู้ที่ 

 ได้คะแนนม�กกว่� โดยใช้ข้อสอบพิเศษ ชุดละ ๕ ข้อ จนกว่�จะได้ผู้ที่มีคะแนนม�กกว่�
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แบบฟอร�มต�างๆ ใบสมัครตอบปัญหำธรรมะ

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาระดับ.......................................

ณ ..................................... ตำ�บล.......................... อำ�เภอ........................ จังหวัด............................

๑.	ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
โรงเรียน.......................................... ตำ�บล.............................. อำ�เภอ .............................. จงัหวัด..............................

สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�......................................... เขต ....................................................................

๒.	ระดับที่ส่งแข่งขัน
มีระดับชั้นดังนี้ (ทีมละ ๒ คน)

 ประถมศึกษ�ช่วงชั้นที่ ๑ จำ�นวนทีม..........ทีม  ประถมศึกษ�ช่วงชั้นที่ ๒ จำ�นวนทีม...........ทีม

 มัธยมศึกษ�ช่วงชั้นที่ ๓ จำ�นวนทีม............ทีม  มัธยมศึกษ�ช่วงชั้นที่ ๔ จำ�นวนทีม.............ทีม 

   จำ�นวนทีมที่ส่ง...........................................ทีม    จำ�นวนนักเรียน ......................................... คน

๓.	ชื่อนักเรียนที่สมัครเข้�ตอบปัญห�ธรรมะ

ทีมที่	๑

๑. ชื่อ................................................. น�มสกุล...............................................ชั้น...............................

๒. ชื่อ................................................. น�มสกุล...............................................ชั้น...............................

ทีมที่	๒

๑. ชื่อ................................................. น�มสกุล...............................................ชั้น...............................

๒. ชื่อ................................................. น�มสกุล...............................................ชั้น...............................

ทีมที่	๓

๑. ชื่อ................................................. น�มสกุล...............................................ชั้น...............................

๒. ชื่อ................................................. น�มสกุล...............................................ชั้น...............................

ทีมที่	๔

๑. ชื่อ................................................. น�มสกุล...............................................ชั้น...............................

๒. ชื่อ................................................. น�มสกุล...............................................ชั้น...............................
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ชื่อพระสอนศีลธรรมที่ส่งเข้�แข่งขัน

๑. ชื่อ.................................................................... น�มสกุล................................................................

    เบอร์โทรศัพท์................................................... E-Mail..................................................................

ชื่อครูผู้ควบคุม

๑. ชื่อ.................................................................... น�มสกุล................................................................

    เบอร์โทรศัพท์................................................... E-Mail..................................................................

หม�ยเหตุ

๑. โรงเรียนส�ม�รถส่งนักเรียนเข้�ตอบปัญห�ธรรมะได้ไม่เกินระดับชั้นละ ๒ ทีม โดย ๑ ทีมจะมีนักเรียน ๒ คน

๒. ก�รแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ในรอบแรกช่วงเช้�จะเป็นก�รตอบปัญห�แบบปรนัย ( เลือกตอบ ) เพื่อคัด 

๑๐ ทีมเข้�รอบชิงชนะเลิศ ในช่วงบ่�ยเป็นก�รตอบคำ�ถ�มแบบอัตนัย ( เขียนตอบ )

๓. โรงเรยีนทีจ่ะเข้�ร่วมกจิกรรมจะต้องส่งใบสมคัรภ�ยในวนัที.่..........................................โดยส่งใบสมคัรได้ทีศ่นูย์

ประส�นง�นพระสอนศีลธรรมประจำ�จังหวัด (ห�กพ้นวันดังกล่�วแล้ว จะไม่รับสมัคร)

๔. ก�รแข่งขนัแบ่งออกเป็น ระดบัประถมศกึษ�ช่วงที ่๑-๒,ข้อสอบแบบปรนยัจำ�นวน ๖๐ ข้อ ระดบัชัน้มธัยมศกึษ�

ตอนต้น ข้อสอบแบบปรนัยจำ�นวน ๑๐๐ ข้อ, ระดับช้ันมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยข้อสอบแบบปรนัยจำ�นวน 

๑๐๐ ข้อ 

โทรสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	....................................................................
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แบบรายงานผลต�างๆ	แบบรำยงำนผลกำรคัดเลือก

การประกวดตอบปัญหาธรรมะ	ประจําป�งบประมาณ	๒๕๕๖

ระดับจังหวัด

เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมการจัดประกวดตอบปัญหาธรรมะ รอบคัดเลือกระดับภาคสงฆ์

๑.	จำ�นวนผู้ที่ได้รับก�รคัดเลือกเข้�ประกวดตอบปัญห�ธรรมะ	ระดับภ�คคณะสงฆ์

๑.๑	ช่วงชั้นที่	๑	ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น	(ป.๑-๓)

ชื่อทีม...............................................................................สถ�นศึกษ�.................................................................
๑. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................
๒. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................

พระสอนศีลธรรม	ที่ส่งเข้�แข่งขัน	
พระ ................................................วัด ............................................................... ตำ�บล ................................
อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหสัไปรษณย์ี....................................
โทร .................................................E – mail................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น
(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่...................... ตำ�บล ................................
อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทร .................................................E – mail ...............................................................................................

๑.๒	ช่วงชั้นที่	๒	ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย	(ป.๔-๖)

ชื่อทีม...............................................................................สถ�นศึกษ�.................................................................
๑. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................
๒. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................

พระสอนศีลธรรม	ที่ส่งเข้�แข่งขัน	
พระ ................................................วัด ............................................................... ตำ�บล ................................
อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหสัไปรษณย์ี....................................
โทร .................................................E – mail................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น
(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่...................... ตำ�บล ................................
อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทร .................................................E – mail ...............................................................................................



70 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๑.๓	ช่วงชั้นที่	๓	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	(ม.๑-๓)	

ชื่อทีม...............................................................................สถ�นศึกษ�.................................................................
๑. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................
๒. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................

พระสอนศีลธรรม	ที่ส่งเข้�แข่งขัน	
พระ ................................................วัด ............................................................... ตำ�บล ................................
อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหสัไปรษณย์ี....................................
โทร .................................................E – mail................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น
(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่...................... ตำ�บล ................................
อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทร .................................................E – mail ...............................................................................................

๑.๔	ช่วงชั้นที่	๔	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	(ม.๔-๖)

ชื่อทีม...............................................................................สถ�นศึกษ�.................................................................
๑. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................
๒. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................

พระสอนศีลธรรม	ที่ส่งเข้�แข่งขัน	
พระ ................................................วัด ............................................................... ตำ�บล ................................
อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหสัไปรษณย์ี....................................
โทร .................................................E – mail................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น
(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่...................... ตำ�บล ................................
อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทร .................................................E – mail ...............................................................................................

ชื่อผู้ประส�นง�นระดับจังหวัด
ชื่อ ........................................................................................ ที่อยู่.................................................................
ตำ�บล .............................................อำ�เภอ...................................................... จังหวัด ..................................
โทร .................................................E – mail ...............................................................................................
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แบบรายงานผลต�างๆ แบบรำยงำนผลกำรคัดเลือก

การประกวดตอบปัญหาธรรมะ	ประจําป�งบประมาณ	๒๕๕๖

ระดับภาคสงฆ�

เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมการจัดประกวดตอบปัญหาธรรมะ รอบคัดเลือกระดับประเทศ

๑.	ข้อมูลจัดสถ�นที่ประกวด	รอบคัดเลือก	ระดับภ�คคณะสงฆ์	(ภ�ค................)

ชื่อ...................................ตำ�บล.........................อำ�เภอ........................จังหวัด........................โทรศัพท์.........................

จัดประกวดเมื่อวันที่..........................................เดือน..........................พุทธศักร�ช ๒๕๕๖

จำ�นวนผู้เข้�ประกวด

๑.๑ ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น (ป.๑-๓) จำ�นวน ............... คน .................... สถ�นศึกษ�

๑.๒ ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย (ป.๔-๖) จำ�นวน ............... คน .................... สถ�นศึกษ�

๑.๓ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.๑-๓) จำ�นวน ............... คน .................... สถ�นศึกษ�

๑.๔ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.๔-๖ ) จำ�นวน ............... คน .................... สถ�นศึกษ�

 จำ�นวนนกัเรยีนเข้�ร่วมประกวดทกุระดับ จำ�นวน ............... คน .................... สถ�นศึกษ�

 ภ�คคณะสงฆ์ .........................................มจีงัหวดั.........................................................................................

 .................................................................................. ..................................................................................

๒.	ข้อมูลนักเรียนผู้เป็นตัวแทนเข้�ประกวด	(ระดับประเทศ)
๒.๑	ช่วงชั้นที่	๑	ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น	(ป.๑-๓)

ผู้ชนะเลิศ

ชื่อทีม...............................................................................สถ�นศึกษ�.................................................................
๑. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................
๒. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................

พระสอนศีลธรรม	ที่ส่งเข้�แข่งขัน	
พระ ................................................วัด ............................................................... ตำ�บล ................................
อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหสัไปรษณย์ี....................................
โทร .................................................E – mail................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น
(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่...................... ตำ�บล ................................
อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทร .................................................E – mail ...............................................................................................



72 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๒.๒	ช่วงชั้นที่	๒	ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย	(ป.๔-๖)

ผู้ชนะเลิศ

ชื่อทีม...............................................................................สถ�นศึกษ�.................................................................

๑. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................

๒. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................

พระสอนศีลธรรม	ที่ส่งเข้�แข่งขัน	

พระ ................................................วัด ............................................................... ตำ�บล ................................

อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหสัไปรษณย์ี....................................

โทร .................................................E – mail................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่...................... ตำ�บล ................................

อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ...............................

โทร .................................................E – mail ...............................................................................................

๒.๓	ช่วงชั้นที่	๓	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	(ม.๑-๓)	

ผู้ชนะเลิศ	(คณะละ	๒	คน)

ชื่อทีม...............................................................................สถ�นศึกษ�.................................................................

๑. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................

๒. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................

พระสอนศีลธรรม	ที่ส่งเข้�แข่งขัน	

พระ ................................................วัด ............................................................... ตำ�บล ................................

อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหสัไปรษณย์ี....................................

โทร .................................................E – mail................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่...................... ตำ�บล ................................

อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ...............................

โทร .................................................E – mail ...............................................................................................

๒.๔	ช่วงชั้นที่	๔	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	(ม.๔-๖	หรือ	ปวช.๑-๓	)	

ผู้ชนะเลิศ	(คณะละ	๒	คน)

ชื่อทีม...............................................................................สถ�นศึกษ�.................................................................

๑. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................

๒. ชื่อ .................................................. น�มสกุล ......................................................... ชั้น .................................
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พระสอนศีลธรรม	ที่ส่งเข้�แข่งขัน	

พระ ................................................วัด ............................................................... ตำ�บล ................................

อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหสัไปรษณย์ี....................................

โทร .................................................E – mail................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่...................... ตำ�บล ................................

อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ...............................

โทร .................................................E – mail ...............................................................................................

ชื่อผู้ประส�นง�นระดับจังหวัด

ชื่อ ........................................................................................ ที่อยู่.................................................................

ตำ�บล .............................................อำ�เภอ...................................................... จังหวัด ..................................

โทร .................................................E – mail ...............................................................................................
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กิจกรรมที่ ๔

การประกวดกล่าวค�าอาราธนา
และถวายทานในพุทธศาสนพิธี

	คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของโรงเรียนและนักเรียนที่เข้�ประกวดกล่�วคำ�อ�ร�ธน�และถว�ยท�นใน

พุทธศ�สนพิธี

๑) โรงเรียน ส�ม�รถส่งนกัเรยีนเข้�ประกวดได้ โดยได้รบัคว�มเหน็ชอบเป็นล�ยลกัษณ์อกัษร

จ�กผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� 

๒) นักเรียนผู้เข้�ประกวดจะต้องเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษ�ในระดับที่กำ�หนดของสถ�นที่ศึกษ�นั้นๆ

๓) ต้องเป็นผู้ที่กำ�ลังเรียนหรือศึกษ�อยู่ใช่วงชั้นที่จัดประกวด ช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่ง

๔) โรงเรยีนส�ม�รถส่งนกัเรยีนเข้�ประกวดกล่�วคำ�อ�ร�ธน�และถว�ยท�นในพุทธศ�สนพิธี

ได้ไม่เกินระดับช่วงชั้นละ ๑ ทีม โดย ๑ ทีมจะมีนักเรียน ๕ คน ผู้เข้�ประกวดจะต้องเป็น

ทมีช�ย ๑ หญงิ ๑ ยกเว้นถ้�เป็นโรงเรยีนช�ยล้วนหรอืหญงิล้วนอนโุลมในเป็นทีม ช�ยหญงิ

๕) นักเรียนจะต้องแต่งก�ยให้เรียบร้อยต�มระเบียบของสถ�นศึกษ�นั้นๆ

 

	ช่วงชั้นที่ส่งเข้าประกวด

แบ่งเป็น ๔ ช่วงชั้นก�รศึกษ� คือ

๑) ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น  (ป.๑ – ๓) ส่งเป็นทีมๆ ละ ๒ คน

๒) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย  (ป.๔ – ๖) ส่งเป็นทีมๆ ละ ๕ คน

๓) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น  (ม.๑ – ๓) ส่งเป็นทีมๆ ละ ๕ คน

๔) ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย  (ม.๔ – ๖) ส่งเป็นทีมๆ ละ ๕ คน

๓.๔



76 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

	กติการในการแข่งขัน 

๑.	บทสวดที่ใช้ในก�รจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย	ทำ�นองสรภัญญะ

๑. บทบูช�พระรัตนตรัย

๒. คำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕

๓. คำ�อ�ร�ธน�พระปริตร

๔. คำ�อ�ร�ธน�พระธรรม (พร้อมแปลภ�ษ�ไทย)

๕. คำ�ถว�ยสังฆท�น (พร้อมแปลภ�ษ�ไทย)

๖. กรวดนำ้�สั้น (พร้อมแปลภ�ษ�ไทย)

ช่วงชั้นที่ประกวด บทที่ใช้ในกำรประกวด

ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น 

(ป.๑ – ๓) 

บูช�พระรัตนตรัย/คำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕/คำ�อ�ร�ธน�

พระปริตร/คำ�อ�ร�ธน�พระธรรม (ไม้ต้องแปลภาษาไทย)

ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย  

(ป.๔ – ๖) 

บูช�พระรัตนตรัย/คำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕/คำ�อ�ร�ธน�

พระปริตร/คำ�อ�ร�ธน�พระธรรม (พร้อมแปลภ�ษ�ไทย) 

คำ�ถว�ยสังฆท�น (พร้อมแปลภ�ษ�ไทย)

ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น 

(ม.๑ – ๓)

บูช�พระรัตนตรัย/คำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕/คำ�อ�ร�ธน�

พระปริตร/คำ�อ�ร�ธน�พระธรรม (พร้อมแปลภ�ษ�ไทย) 

 คำ�ถว�ยสังฆท�น (พร้อมแปลภ�ษ�ไทย)/กรวดนำ้�สั้น 

(พร้อมแปลภ�ษ�ไทย) 

ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 

(ม.๔ – ๖)

บูช�พระรัตนตรัย/คำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕/คำ�อ�ร�ธน�

พระปริตร/คำ�อ�ร�ธน�พระธรรม (พร้อมแปลภ�ษ�ไทย) 

คำ�ถว�ยสังฆท�น (พร้อมแปลภ�ษ�ไทย)/กรวดนำ้�สั้น 

(พร้อมแปลภ�ษ�ไทย) 

หม�ยเหตุ	:	ก่อนก�รประกวด คณะกรรมก�รจะแจ้งร�ยละเอียดให้ทร�บอีกครั้งหนึ่ง
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	กติกาและวิธีการจัดประกวด

๑. กรณีมโีรงเรียนส่งเข้�ประกวดเป็นจำ�นวนม�ก คณะกรรมก�รอ�จจะพจิ�รณ�จดัก�รประกวด

ออกเป็น ๒ รอบ คือรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

๒. ก�รประกวดรอบคัดเลือก จะกำ�หนดให้สวดเฉพ�ะบท หรืออ�จเพิ่มบทใดบทหนึ่ง หล�ยบท 

หรือทั้งหมดก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมก�รจัดก�รประกวด

๓. ก�รประกวดรอบชิงชนะเลิศ ให้สวดทุกบท 

๔. ก�รจัดสถ�นที่ ให้จัดโต๊ะหมู่บูช�พร้อมด้วยธงช�ติและพระบรมฉ�ย�ลักษณ์ของพระบ�ท

สมเดจ็พระเจ้�อยูห่วั ในสถ�นทีจั่ดประกวด เพือ่ให้ผูเ้ข้�ประกวดกร�บพระรตันตรยั เค�รพธงช�ต ิและ

พระบรมฉ�ย�ลักษณ์ต�มลำ�ดับ

๕. กตกิ�และวธิกี�รจดัประกวดเบือ้งต้นนีอ้�จเปลีย่นแปลงได้ต�มคว�มเหม�ะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั

ดุลพินิจของคณะกรรมก�รจัดก�รประกวด

๖. ผลก�รตัดสินของคณะกรรมก�รถือเป็นอันยุติ เกณฑ์ก�รตัดสิน

๑. ม�รย�ทเรียบร้อยถูกต้องต�มหลักศ�สนพิธี  

๒. สวดถูกทำ�นอง (ใช้ภาษากลาง)    

๓. จังหวะ อักขระวิธี วรรคตอน    

๔. นำ้�เสียงในก�รสวดมีคว�มไพเร�ะ    

๕. คว�มพร้อมเพรียงกัน     

๖. ก�รตัดสินของคณะกรรมก�รถือเป็นอันยุติ

	ค�าอธิบาย

ก�รแข่งขันอ�ร�ธน�ในศ�สนพิธี		

บทบังคับ  คล�นเข่�แล้วนั่งท่�เทพธิด� กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วกล่�ว

อิมิน�	สักก�เรนะ,	พุทธัง	อภิปูชะย�มะ.

อิมิน�	สักก�เรนะ,	ธัมมัง	อภิปูชะย�มะ.

อิมิน�	สักก�เรนะ,	สังฆัง	อภิปูชะย�มะ.

วันท� ๑ ครั้ง แล้วกล่�ว
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 บทบูชาพระรัตนตรัย 
อะระหัง	สัมม�สัมพุทโธ	ภะคะว�./	พุทธัง	ภะคะวันตัง	อภิว�เทมิ.	(กร�บ)

สว�กข�โต	ภะคะวะต�	ธัมโม./	ธัมมัง	นะมัสส�มิ.	(กร�บ)

สุปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	ส�วะกะสังโฆ./	สังฆัง	นะม�มิ.	(กร�บ)	แล้วว�งตัก

หันไปกร�บพระสงฆ์ ๓ ครั้ง แล้วกล่�วว่�

	ค�าอาราธนาศีล	๕	

มะยัง	 ภันเต	 /	 วิสุง	 วิสุง	 รักขะณัตถ�ยะ	 /	 ติสะระเณนะ	 สะหะ/	ปัญจะ	 สีล�นิ	 ย�จ�มะ.		

ทุติยัมปิ	มะยัง	ภันเต	/	วิสุง	วิสุง	รักขะณัตถ�ยะ	/	ติสะระเณนะ	สะหะ/	ปัญจะ	สีล�นิ	ย�จ�มะ		

ตะติยัมปิ	มะยัง	ภันเต	/	วิสุง	วิสุง	รักขะณัตถ�ยะ	/	ติสะระเณนะ	สะหะ/	ปัญจะ	สีล�นิ	ย�จ�มะ.	

วันท� ๑ ครั้ง

	ค�าอาราธนาพระปริตร	
วิปัตติปะฏิพ�ห�ยะ	 สัพพะสัมปัตติสิทธิย�

สัพพะ	ทุกขะ	วิน�ส�ยะ		 ปะริตตัง	พรูถะ	มังคะลัง.

วิปัตติปะฏิพ�ห�ยะ	 สัพพะสัมปัตติสิทธิย�

สัพพะ	ภะยะ	วิน�ส�ยะ		 ปะริตตัง	พรูถะ	มังคะลัง.

วิปัตติปะฏิพ�ห�ยะ	 สัพพะสัมปัตติสิทธิย�

สัพพะ	โรคะ		วิน�ส�ยะ		 ปะริตตัง	พรูถะ	มังคะลัง.

วันท�ว�งตัก และกร�บอีก ๓ ครั้ง แล้วกล่�วว่�
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	ค�าอาราธนาพระธรรม (พร้อมแปลภาษาไทย) 

พรัหม�	จะ	โลก�ธิปะตี	สะหัมปะติ	

กัตอัญชะลี	อันธิวะรัง	อะย�จะถะ

สันตีธะ	สัตต�ปปะระชักขะช�ติก�	

เทเสตุ	ธัมมัง	อะนุกัมปิมัง	ปะชังฯ.

(กล่�วจบแล้วยกมือขึ้นวันท� ๑ ครั้ง)

ท้�วสหัมบดีพรหม    เป็นบรมในพรหม�  

ทรงฤทธิศักด�   กว่�บริษัททุกหมู่พรหม

น้อมหัตถ์นมัสก�ร   ประดิษฐ�นในที่สม 

ควรแล้วจึงบังคม  ชุลีบ�ทพระศ�สด�

ขอพรอันประเสริฐ   วระเลิศมโหฬ�ร์  

โปรดสัตว์ในโลก�    กิเลสน้อยก็ยังมี

ขอองค์พระจอมปร�ชญ์ สู่ธรรม�สน์อันรูจี  

โปรดปวงประช�นี้    ท่�นจงโปรดสะแดงธรรม   

นิมนต์ท่�นเจ้�ข้�    ผู้ปรีช�อันเลิศลำ้�   

โปรดแสดงพระสัทธรรม    เทศน�และว�ที 

เพื่อให้สำ�เร็จผล    แก่ปวงชนบรรด�นี้  

สู่สุขกเษมศรี    สมดังเจตตะน�เทอญฯ

(กล่�วจบแล้วยกมือขึ้นวันท� ๑ ครั้ง)
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 ค�าถวายสังฆทาน (พร้อมแปลภาษาไทย) 

อิม�นิ มะยัง ภันเต /ภัตต�นิ / สะปะริว�ร�นิ / ภิกขุสังฆัสสะ / โอโณชะย�มะ /ส�ธุ โน ภันเต 

/ภิกขุสังโฆ / อิม�นิ / ภัตต�นิ / สะปะริว�ร�นิ / ปะฏิคคัณห�ตุ / อัมห�กัง /ฑีฆะรัตตัง / หิต�ยะ /

สุข�ยะ./ 

ข้�แต่พระสงฆ์ผูเ้จริญ	/	ข้�พเจ้�ทัง้หล�ย	/	ขอน้อมถว�ยภตัต�ห�ร	/กบัทัง้ของอนัเป็นบรวิ�ร

เหล่�นี้	/	แด่พระภิกษุสงฆ์	/	ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตต�ห�ร	/	กับทั้งของอันเป็นบริว�รเหล่�นี้	/	

ของข้�พเจ้�ทั้งหล�ย	/	เพื่อประโยชน์และคว�มสุข	/	แก่ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย/	สิ้นก�ลน�น	เทอญฯ

วนัท�พนมมอื ตวัแทนว่�งตกัแล้วคล�นไปประเคนของพระสงฆ์ แล้ววนัท�ว�งตัก ถอยหลัง แล้ว 

กร�บ ๓ ครั้ง หันไปกร�บพระพุทธรูป ๓ ครั้ง ถอยหลังกลับ.

ข้อเลือก กร�บ ๓ ครั้งวันท�ว�งตัก ตัวแทนยกสังฆท�นม�ว�งไว้ด้�นหน้�พระสงฆ์แล้วกร�บ  

๓ ครั้ง ว่� นะโม	๓	จบ แล้วว่�ต�มผู้นำ�..

  บทกรวดน�้า (พร้อมแปลภาษาไทย) 

อิทัง โน, ญ�ตีนัง โหตุ, สุขิต� โหนตุ, ญ�ตะโย

ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศ�ล

ถึงบิด� ม�รด� ครูอ�จ�รย์ ทั้งลูกหล�นญ�ติมิตรสนิทกัน 

คนเคยร่วมเคยรักสมัครใคร่ มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน

ทั้งเจ้�กรรมน�ยเวรและเทวัญ ขอทุกท่�นรับกุศลผลบุญเทอญฯ

(กล่�วจบแล้วยกมือขึ้นวันท� ๑ ครั้ง)

กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์	๓	ครั้ง	แล้วเดินเข่�ออกไป	

หม�ยเหตุ	:	ร�ยละเอียดก�รประกวดกติก�ต่�งๆ ส�ม�รถศึกษ�เพิ่มเติมได้ที่ภ�คผนวกท้�ยเล่ม
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	ค�าอธิบายขยายความรายละเอียดในใบให้คะแนน

(สำ�หรับกรรมก�รผู้ตัดสิน)

๑.	อักขระ	ต้องออกเสียงอักขระให้ถูกต้องชัดเจน ถ้�ออกเสียงอักขระผิดเพี้ยนม�ก จนอักขระ

วิบัติ (ถ้�ผิดตรงต�มตัวอย่�งที่ยกม�ให้ดู หักคำ�ละ ๑ คะแนน นอกเหนือจ�กนั้นหักคำ�ละครึ่งคะแนน)

๒.	จังหวะ,	วรรคตอน

๒.๑ จังหวะ หยุดตรงท่ีเป็นจุดเด่น คือ หยุดตรงที่มีเครื่องหม�ยจุดลูกนำ้�เท่�น้ัน เช่น 

มะยัง ภันเต, (ถ้�หยุดที่อื่นหักที่ละ ๑ คะแนน)

๒.๒ วรรคตอน ก�รหยุดต�มคำ�ศัพท์ไม่แยกศัพท์ เพร�ะทำ�ให้ผิดคว�มหม�ยของศัพท์ 

เช่น ติสะระเณ – นะสะหะ,สีล�-นิย�จ�มะ (ซึ่งต่�งจ�กผิดจังหวะ เพร�ะถ้�ผิดจังหวะ 

คว�มหม�ยไม่ผิด เช่น ทุติยัมปิ-มะยัง-ภันเต) หักที่ละ ๑ คะแนน

๓.	ลำ�ดับขั้นตอนถูกต้อง

๓.๑ เมื่อเดินเข่�เข้�ม�ที่โต๊ะหมู่บูช� กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง

๓.๒ เมือ่กล่�วคำ�บูช�พระรตันตรยัจบ แล้วยกมือขึน้วนัท� ๑ ครัง้ ถ้�ไม่วันท�หกั ๑ คะแนน

๓.๓ เมื่อกล่�วคำ�นมัสก�รพระรัตนตรัยจบแต่ละบทต้องกร�บ ถ้�ไม่กร�บหรือกร�บไม่ครบ

หัก ๑ คะแนน

ออกเสียงถูก ออกเสียงผิด ออกเสียงถูก ออกเสียงผิด



82 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๓.๔ หมุนตัวเล็กน้อยลักษณะกึ่งขว�หัน หันหน้�ไปกร�บพระสงฆ์ ๓ คร้ัง แบบ

เบญจ�งคประดิษฐ์ (ถ้�ไม่กร�บพระสงฆ์หัก ๑ คะแนน) ก�รหมุนตัวส้นเท้�ต้องไม่ขยับ

หรือเคลื่อนที่ (ถ้�ขยับหัก ๑ คะแนน)เพร�ะก�รหมุนตัวส้นเท้�ต้องอยู่กับที่ หมุน

เฉพ�ะเข่�เท่�นั้น

๓.๕ ต้องกร�บเบญจ�งคประดษิฐ์ ๓ ครัง้ ก่อนกล่�วคำ�อ�ร�ธน�ศลี ๕,ศลี ๘,ศลีอโุบสถและ

อ�ร�ธน�ธรรม(ถ้�ไม่กร�บหัก ๑ คะแนน) และเมื่อกล่�วคำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕,ศีล ๘,และ

ศีลอุโบสถจบ ให้ยกมือขึ้น “วันท�” ๑ ครั้ง (ถ้�ไม่วันท� หัก ๑ คะแนน) แต่ถ้�กล่�ว

คำ�อ�ร�ธน�ธรรมจบ ให้กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง (ถ้�ไม่กร�บหัก ๑ คะแนน) 

ยกเว้นระดับประถมศึกษ�ที่จับฉล�กได้อ�ร�ธน�ศีลอุโบสถ เมื่อกล่�วจบ ให้กร�บ

เบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง (ถ้�ไม่กร�บ ๓ ครั้ง หัก ๑ คะแนน)

๓.๖ เมื่อกล่�วคำ�สม�ท�นศีลจบแล้ว ต้องนั่งสงบนิ่งสักครู่แล้วยกมือขึ้นกล่�วคำ�ว่� “ส�ธุ” 

พร้อมกัน ๑ คร้ัง (สมมติว่�พระสงฆ์บอกอ�นิสงส์ของก�รรักษ�ศีล) ถ้�ไม่สงบนิ่ง 

และไม่กล่�วคำ�ว่� “ส�ธุ” หัก ๑ คะแนน

๓.๗ ต้องยกมือขึ้น “วันท�” ๑ ครั้ง ก่อนอ�ร�ธน�พระปริตรและกล่�วจบอีก ๑ ครั้ง 

(ถ้�ไม่ยกมือขึ้น วันท�ให้ครบทั้ง ๒ ครั้ง หัก ๑ คะแนน)  ข้อสังเกต นักเรียน

บ�งคน วันท�ตอนกล่�วคำ�อ�ร�ธน�พระปริตรจบแล้วไม่นำ�มือลงม�ไว้ในท่�เตรียม 

แต่จะนำ�ไปรวมกับก�รกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ เพื่ออ�ร�ธน�บทในบทต่อไป 

ถ้�กระทำ�เช่นนี้ ถือว่�ข�ดไป ๑ ขั้นตอน (หัก ๑ คะแนน)

๓.๘ ต้องกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง ก่อนอ�ร�ธน�ธรรม (ถ้�ไม่กร�บหัก ๑ คะแนน)

เมื่อกล่�วคำ�อ�ร�ธน�ธรรมจบแล้ว ให้กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง (ถ้�ไม่กร�บ

หัก ๑ คะแนน)

๓.๙ ก�รถว�ยท�นใดๆ ก่อนกล่�วคำ�ถว�ยต้องยกสิ่งของไปว�งไว้ข้�งหน้�พระก่อน เช่น 

สำ�รับกับข้�ว เครื่องสังฆท�น เครื่องผ้�ป่� ฯลฯ (ถ้�ไม่ยกไปหัก ๑ คะแนน) เสร็จแล้ว

ยกกลับที่เดิม (ถ้�ไม่ยกกลับที่เดิมหัก ๑ คะแนน)

๓.๑๐ ก่อนกล่�วคำ�ถว�ยท�นใดๆ จะต้องกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ คร้ัง (ถ้�ไม่กร�บ

หัก ๑ คะแนน)  และกล่�วคำ�นมัสก�ร คือ ตั้งนะโม ๓ จบ พร้อมกันก่อนเสมอ 

(ถ้�ไม่ตั้งนะโมหัก ๑ คะแนน) ส่วนคำ�ถว�ยสังฆท�น ต้องมีผู้กล่�วนำ�ที่เหลือกล่�วต�ม 

(ถ้�ไม่กล่�วนำ�หัก ๑ คะแนน)
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๓.๑๑ เมื่อกล่�วคำ�ถว�ยท�นจบต้องยกมือขึ้น “วันท�” ๑ ครั้ง (ถ้�ไม่วันท�หัก ๑ คะแนน) 

แล้วให้ตัวแทน เดินเข่�เข้�ไปให้ได้ระยะหัตถบ�ส(๑ ศอก) จึงยกสิ่งของขึ้นประเคน 

(ถว�ย) พระสงฆ์ (ช�ย ถว�ย กับมือพระสงฆ์ได้ หญิง ให้ถว�ยโดยว�งบนผ้�ที่พระสงฆ์

ทอดรับ) เช่น ถว�ยสังฆท�น ฯลฯ  และก�รประเคนของพระ ต้องค้อมตัวและควรใช้ 

๒ มือ (ยกเว้นผ้�ป่�ไม่ต้องประเคน) ห้�มใช้จับ ต่อศอกหรือต่อมือ (ถ้�ต่อศอกหรือ

ต่อมอืหกั ๑ คะแนน) ส่วนนกัเรยีนทีเ่หลอืให้นัง่ประนมมอืรอ จนกว่�ตัวแทนกลบัทีเ่ดิม

ก่อน จึงลดมือลง (ถ้�ไม่ประนมมือหัก ๑ คะแนน) แล้วจึงกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ 

๓ ครั้ง พร้อมกัน (ถ้�ไม่กร�บหัก ๑ คะแนน)

 ๓.๑๒ ก�รกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ อ�ร�ธน�ศีล สม�ท�นศีล อ�ร�ธน�พระปริตร อ�ร�ธน�

ธรรม กล่�วคำ�ถว�ยสังฆท�นทุกชนิด กล่�วคำ�บูช�ข้�วพระพุทธและล�ข้�วพระพุทธ 

จะต้องอยู่ในท่� นั่งคุกเข่�ตลอดเวล� (ถ้�ไม่นั่งคุกเข่�หัก ๑ คะแนน) ส่วนก�รกรวดนำ้�

ให้นั่งพับเพียบ

๓.๑๓ ก่อนกลับต้องหมุนตัวหันหน้�กลับห�พระพุทธรูปแล้วกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง 

แล้วเดินเข่� ออกไปเป็นเสร็จพิธี (ถ้�ไม่กร�บล�พระพุทธรูปหัก ๑ คะแนน)

๔.	นำ้�เสียง,	ทำ�นอง,	คว�มไพเร�ะ

๔.๑ นำ้�เสียง เป็นธรรมช�ติที่เปล่งออกม�ด้วยคว�มมั่นใจ ชัดเจนเต็มเสียง (แต่ไม่เป็น

แบบตะโกน)

๔.๒ ทำ�นอง ถ้�กล่�วเป็นธรรมนองธรรมวัตร จะได้รับก�รพิจ�รณ�ให้คะแนนสูงถึงขั้น 

“ดีม�ก” (คืออ�จได้คะแนน ๑๓,๑๔ ก็ได้) แต่ถ้�แบบคำ�พูดธรรมด� จะได้รับก�ร

พจิ�รณ�คะแนน ป�นกล�งเพยีงชัน้ “ด”ี (คอืไม่เกิน ๑๒ เท่�นัน้) ส่วนทำ�นองสรภญัญะ 

ซึ่งบ�งสำ�นักนำ�ม�ใช้ใน บทอ�ร�ธน�ธรรมแล้วแบ่งวรรคผิด โดยแยกคำ�ศัพท์ เช่น 

“กัตอัญ-ชลีอัน-ธิวะรัง” เป็นต้น ถือว่� แบ่งวรรคผิด ให้หักคะแนนในข้อ ๒ (จังหวะ

วรรคตอน)

๕.	คว�มพร้อมเพรียง

 คว�มพร้อมเพรียงทั้งก�รออกเสียงและก�รปฏิบัติต้องพร้อมกันทุกข้ันตอน เช่น ก�ร

เดินเข่� ก�รกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ฯลฯ (เวล�หักคะแนนแยกกัน คือ หักเฉพ�ะ

ตอนกร�บส่วนหนึ่งและตอนออกเสียงอีกส่วนหนึ่ง)



84 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๖.	กริย�ม�รย�ทตลอดก�รแข่งขัน

 จะต้องปฏิบัติได้สมบูรณ์ถูกต้องต�มแบบวัฒนธรรมไทยและกิริย�ม�รย�ทสุภ�พ 

เรียบร้อย  ตลอดก�รแข่งขัน เพื่อเป็นก�รแสดงคว�มเค�รพต่อองค์พระพุทธรูป

และพระสงฆ์ เมื่อดูแล้ว พิธีกรรมนั้นมีคว�มศักดิ์สิทธิ์ น่�เลื่อมใส มิใช่ทำ�เล่นๆ หรือ

นั่งหัวเร�ะไปด้วย ให้นั่งต�มปกติ ไม่ต้องเกร็งตัว เพียงแต่นั่งตัวตรง นิ่ง ไม่หลุกหลิก 

ส�ยต�ทอดลงเบ้ืองหน้�แต่พอง�ม (ประม�ณ ๑ เมตร ส�ยต�ไม่ทอดส่�ยไปม�) 

มือที่พนมก็ต้องน่ิง คือ ต้องสำ�รวมทุกอิริย�บถ (ถ้�กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ผิด

หัก ๑ คะแนน และถ้�ไม่สำ�รวมหักต่�งห�กอีก ๑ คะแนน)
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แบบการให�คะแนน ใบให้คะแนน

กำรกล่ำวค�ำอำรำธนำและถวำยทำนในพระพุทธศำสนพิธี
ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู�เรียน

ด��นพระพุทธศ�สน�

โรงเรียน.............................................................ระดับ............................. รอบ    คัดเลือก    ชิงชนะเลิศ

แข่งขันในภ�ค    เช้�    บ่�ย วันที่.......................... เดือน..................................... พ.ศ. ........................

ล�ำดับที่
เกณฑ์กำรตัดสินของ

ควำมถูกต้อง
คะแนน

เต็ม
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ดีมำก ดี พอใช้

๑ อักขระ ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐

๒ จังหวะ,วรรคตอน ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐

๓ ลำ�ดับขั้นตอนถูกต้อง ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๑๓ ๑๒ ๑๑  

๔ นำ้�เสียง,ทำ�นอง,คว�มไพเร�ะ ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ..... ๑๒ ๑๑ ..... ๑๐ ๙ ๘

๕ กิริย�ม�รย�ทในขณะที่ทำ�ก�ร
แข่งขัน

๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ..... ๑๒ ๑๑ ..... ๑๐ ๙ ๘

๖ คว�มพร้อมเพรียง(ภ�พรวม) ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ..... ๑๒ ๑๑ ..... ๑๐ ๙ ๘

 รวมคะแนน ๑๐๐ ได้= ได้= ได้=    

บันทึกคว�มเห็นของกรรมก�ร ......................... ............................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

หม�ยเหตุ

ระดับประถมศึกษ�

บังคับ คำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕, คำ�อ�ร�ธน�พระปริตร

เลือก คำ�อ�ร�ธน�ธรรม

 คำ�อ�ร�ธน�พระอุโบสถศีล

 คำ�กรวดนำ้�แบบย่อ

คะแนนพิเศษ
๑ ๒ ๓

รวมยอด													คะแนน

ลงชื่อ........................................................กรรมก�ร

(..........................................................................)

............./..................../...........................................



86 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

แบบการให�คะแนน ใบให้คะแนน

กำรกล่ำวค�ำอำรำธนำและถวำยทำนในพระพุทธศำสนพิธี
ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู�เรียน

ด��นพระพุทธศ�สน�

โรงเรียน.............................................................ระดับ............................. รอบ    คัดเลือก    ชิงชนะเลิศ

แข่งขันในภ�ค    เช้�    บ่�ย วันที่.......................... เดือน..................................... พ.ศ. ........................

ล�ำดับที่
เกณฑ์กำรตัดสินของ

ควำมถูกต้อง
คะแนน

เต็ม
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ดีมำก ดี พอใช้

๑ อักขระ ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐

๒ จังหวะ,วรรคตอน ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐

๓ ลำ�ดับขั้นตอนถูกต้อง ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๑๓ ๑๒ ๑๑  

๔ นำ้�เสียง,ทำ�นอง,คว�มไพเร�ะ ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ..... ๑๒ ๑๑ ..... ๑๐ ๙ ๘

๕ กิริย�ม�รย�ทในขณะที่ทำ�ก�ร
แข่งขัน

๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ..... ๑๒ ๑๑ ..... ๑๐ ๙ ๘

๖ คว�มพร้อมเพรียง(ภ�พรวม) ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ..... ๑๒ ๑๑ ..... ๑๐ ๙ ๘

 รวมคะแนน ๑๐๐ ได้= ได้= ได้=    

บันทึกคว�มเห็นของกรรมก�ร ......................... ............................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

หม�ยเหตุ

ระดับประถมศึกษ�
บังคับ คำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕, คำ�อ�ร�ธน�พระปริตร, 
 คำ�อ�ร�ธน�ธรรม
เลือก - คำ�ถว�ยข้�วพระพุทธ 
  และล�ข้�วพระพุทธ

 - คำ�ถว�ยสังฆท�นทั่วไป

 - คำ�ถว�ยผ้�ป่�

คะแนนพิเศษ
๑ ๒ ๓

รวมยอด													คะแนน

ลงชื่อ........................................................กรรมก�ร

(..........................................................................)

............./..................../...........................................
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แบบการให�คะแนน ใบให้คะแนน

กำรกล่ำวค�ำอำรำธนำและถวำยทำนในพระพุทธศำสนพิธี
ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู�เรียน

ด��นพระพุทธศ�สน�

โรงเรียน.............................................................ระดับ............................. รอบ    คัดเลือก    ชิงชนะเลิศ

แข่งขันในภ�ค    เช้�    บ่�ย วันที่.......................... เดือน..................................... พ.ศ. ........................

ล�ำดับที่
เกณฑ์กำรตัดสินของ

ควำมถูกต้อง
คะแนน

เต็ม
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ดีมำก ดี พอใช้

๑ อักขระ ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐

๒ จังหวะ,วรรคตอน ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐

๓ ลำ�ดับขั้นตอนถูกต้อง ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๑๓ ๑๒ ๑๑  

๔ นำ้�เสียง,ทำ�นอง,คว�มไพเร�ะ ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ..... ๑๒ ๑๑ ..... ๑๐ ๙ ๘

๕ กิริย�ม�รย�ทในขณะที่ทำ�ก�ร
แข่งขัน

๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ..... ๑๒ ๑๑ ..... ๑๐ ๙ ๘

๖ คว�มพร้อมเพรียง(ภ�พรวม) ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ..... ๑๒ ๑๑ ..... ๑๐ ๙ ๘

 รวมคะแนน ๑๐๐ ได้= ได้= ได้=    

บันทึกคว�มเห็นของกรรมก�ร ......................... ............................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

หม�ยเหตุ

ระดับประถมศึกษ�
บังคับ คำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕, คำ�อ�ร�ธน�พระปริตร, 
 คำ�อ�ร�ธน�ธรรม, คำ�อ�ร�ธน�พระอุโบสถศลี

เลือก - คำ�ถว�ยสังฆท�นอุทิศ

 - คำ�ถว�ยผ้�อ�บนำ้�ฝน

 - คำ�ถว�ยเทียนพรรษ�

คะแนนพิเศษ
๑ ๒ ๓

รวมยอด													คะแนน

ลงชื่อ........................................................กรรมก�ร

(..........................................................................)

............./..................../...........................................



88 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

แบบการให�คะแนน ใบรวมคะแนน

กำรกล่ำวค�ำอำรำธนำและถวำยทำนในพระพุทธศำสนพิธี
ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู�เรียน

ด��นพระพุทธศ�สน�

ณ ...............................................................................

วันที่....................เดือน.................................................. พ.ศ. ...........................

ระดบัทีป่ระกวด  ประถมศึกษ�ตอนต้น  ประถมศึกษ�ตอนปล�ย  มธัยมศึกษ�ตอนต้น  มธัยมศึกษ�ตอนปล�ย

สถ�นศกึษ�..........................................................................................................................................................

ที่
เกณฑ์กำรตัดสิน

ควำมถูกต้อง
กรรมกำรที่ ๑ กรรมกำรที่ ๒ กรรมกำรที่ ๓ หมำยเหตุ

๑. อักขระ

๒. จังหวะ,วรรคตอน

๓. ลำ�ดับขั้นตอนถูกต้อง

๔. นำ้�เสียง, ทำ�นอง, คว�มไพเร�ะ

๕. กิริย�ม�รย�ทในขณะที่ทำ�ก�รแข่งขัน

๖. คว�มพร้อมเพรียง(ภ�พรวม)

รวมคะแนนที่ได้ ................................ คะแนน,			คะแนนพิเศษ ............................... คะแนน	

ลงชื่อ........................................................กรรมก�รตัดสิน

ลงชื่อ........................................................กรรมก�รตัดสิน

ลงชื่อ........................................................กรรมก�รตัดสิน

ลงชื่อ........................................................เลข�คณะกรรมก�รตัดสิน

หม�ยเหตุ	: - ใบรวมคะแนนสำ�หรับเลข�คณะกรรมตัดสินในก�รรวมคะแนนในแต่ละรอบ

 - ก�รคิดห�คะแนนรวมดังนี้    = คะแนนรวม อธิบ�ย รวบคะแนนของกรรมก�รทั้ง ๓ 

  ได้ผลลัพธ์ แล้วห�ญด้วย ๓ เท่�กับ คะแนนรวม

N
3
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แบบฟอร�มต�างๆ ใบสมัคร

กำรประกวดกล่ำวค�ำอำรำธนำและถวำยทำนในพุทธศำสนพิธี
ในโครงก�รกิจกรรมง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู�เรียน

ด��นพระพุทธศ�สน� ประจำ�ป� ๒๕๕๖

วันที่.........................เดือน........................พ.ศ.......................

โรงเรียน...........................................เลขที่..............หมู่ที่................ซอย..................................ถนน...............................

แขวง/ตำ�บล.....................................เขต/อำ�เภอ...........................................จังหวัด.....................................................

รหัสไปรษณีย์...................................โทร.......................................................โทรส�ร....................................................

ระดบัทีป่ระกวด  ประถมศึกษ�ตอนต้น   ประถมศึกษ�ตอนปล�ย   มัธยมศกึษ�ตอนต้น   มธัยมศกึษ�ตอนปล�ย

๑. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................
๒. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................
๓. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................
๔. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................
๕. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................
๖. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ...................................(สำ�รอง)
๗. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ...................................(สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	
พระ ................................................วัด ............................................................... ตำ�บล ................................
อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหสัไปรษณย์ี....................................
โทร .................................................E – mail................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น
(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่...................... ตำ�บล ................................
อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทร .................................................E – mail ...............................................................................................

คำ�รับรองของหัวหน้�สถ�นศึกษ�

ขอรับบรองว่�ข้อคว�มดังกล่�วข้�งต้นเป็นคว�มจริง

ลงชื่อ.............................................................................
(..............................................................................)

ตำ�แหน่ง........................................................................

หม�ยเหตุ	: กรุณ�ส่งใบสมัครไปยังสถ�นที่จัดก�รประกวด ภ�ยในวันที่ ...



90 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

แบบรายงานผลต�างๆ แบบรำยงำนผลกำรคัดเลือก

การประกวดกล่าวคําอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี	
ประจําป�งบประมาณ	๒๕๕๖

ระดับจังหวัด
เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมการจัดประกวด รอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์

๑.	จำ�นวนผู้ที่ได้รับก�รคัดเลือกเข้�ก�รประกวดกล่�วคำ�อ�ร�ธน�และถว�ยท�นในพุทธศ�สนพิธี	 ระดับ
ภ�คคณะสงฆ์

๑.๑	ช่วงชั้นที่	๑	ระดับประถมศึกษ�ตอนตอนต้น	(ป.๑-๓)

สถ�นศึกษ�........................................................

๑. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๒. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๓. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๔. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๕. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๖. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ...................................(สำ�รอง)

๗. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ...................................(สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	

พระ ................................................วัด ............................................................... ตำ�บล ................................

อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหสัไปรษณย์ี....................................

โทร .................................................E – mail................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่...................... ตำ�บล ................................

อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ...............................

โทร .................................................E – mail ...............................................................................................

๑.๒	ช่วงชั้นที่	๒	ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย	(ป.๔-๖)

สถ�นศึกษ�........................................................

๑. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๒. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๓. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๔. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................
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๕. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๖. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ...................................(สำ�รอง)

๗. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ...................................(สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	

พระ ................................................วัด ............................................................... ตำ�บล ................................

อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหสัไปรษณย์ี....................................

โทร .................................................E – mail................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่...................... ตำ�บล ................................

อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ...............................

โทร .................................................E – mail ...............................................................................................

๑.๓	ช่วงชั้นที่	๓	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	(ม.๑-๓)	

สถ�นศึกษ�........................................................

๑. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๒. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๓. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๔. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๕. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๖. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ...................................(สำ�รอง)

๗. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ...................................(สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	

พระ ................................................วัด ............................................................... ตำ�บล ................................

อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหสัไปรษณย์ี....................................

โทร .................................................E – mail................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่...................... ตำ�บล ................................

อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ...............................

โทร .................................................E – mail ...............................................................................................
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พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๑.๔	ช่วงชั้นที่	๔	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	(ม.๔-๖)

สถ�นศึกษ�........................................................

๑. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๒. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๓. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๔. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๕. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ................................................

๖. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ...................................(สำ�รอง)

๗. ชื่อ ...............................................น�มสกุล ............................................. ชั้น ...................................(สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	

พระ ................................................วัด ............................................................... ตำ�บล ................................

อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหสัไปรษณย์ี....................................

โทร .................................................E – mail................................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................ที่อยู ่...................... ตำ�บล ................................

อำ�เภอ ............................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ...............................

โทร .................................................E – mail ...............................................................................................

ชื่อผู้ประส�นง�นระดับจังหวัด

ชื่อ ........................................................................................ ที่อยู่.................................................................

ตำ�บล .............................................อำ�เภอ...................................................... จังหวัด ..................................

โทร .................................................E – mail ...............................................................................................

หม�ยเหตุ	: ส่งเอกส�รไปยัง ................... ภ�ยในวันที่ ..........
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แบบรายงานผลต�างๆ แบบรำยงำนผลกำรคัดเลือก

การประกวดกล่าวคําอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี	
ประจําป�งบประมาณ	๒๕๕๖

ระดับภาคสงฆ�
เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมการจัดประกวด รอบคัดเลือกระดับประเทศ

๑.	ข้อมูลจัดสถ�นที่ประกวด	รอบคัดเลือก	ระดับภ�คคณะสงฆ์	(ภ�ค................)

ช่ือ........................................................... ตำ�บล.................................... อำ�เภอ...................................

จังหวัด................................................... โทรศัพท์.............................................................................

จัดประกวดเมื่อวันที่............................... เดือน................................................ พุทธศักร�ช	๒๕๕๖

จำ�นวนผู้เข้�ประกวด

๑.๑	ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น (ป.๑-๓)  จำ�นวน.................คน...................สถ�นศกึษ�

๑.๒ ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย (ป.๔-๖)  จำ�นวน.................คน...................สถ�นศกึษ�

๑.๓ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.๑-๓)  จำ�นวน.................คน....................สถ�นศกึษ�

๑.๔ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.๔-๖ หรอื) จำ�นวน.................คน...................สถ�นศกึษ�

จำ�นวนนกัเรยีนเข้�ร่วมประกวดทกุระดับ...........................................คน..................สถ�นศกึษ�

ภ�คคณะสงฆ์.............................มีจังหวัด....................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

๒.	ข้อมูลนักเรียนผู้เป็นตัวแทนเข้�ประกวด	(ระดับประเทศ)

๒.๑	ช่วงชั้นที่	๑	ระดับประถมศึกษ�ตอนตอนต้น	(ป.๑-๓)

ผู้ชนะเลิศ

สถ�นศึกษ�........................................................

๑. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๒. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................
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พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๓. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๔. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๕. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๖. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น ............................ (สำ�รอง)

๗. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น ............................ (สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	

พระ ......................................... วัด ......................................................... ตำ�บล .........................

อำ�เภอ ..................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์........................

โทร .......................................... E – mail..................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว).........................................ที่อยู ่.............................. ตำ�บล .........................

อำ�เภอ ..................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ........................

โทร .......................................... E – mail .................................................................................

๒.๒	ช่วงชั้นที่	๒	ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย	(ป.๔-๖)

ผู้ชนะเลิศ

สถ�นศึกษ�........................................................

๑. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๒. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๓. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๔. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๕. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๖. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น ............................ (สำ�รอง)

๗. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น ............................ (สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	

พระ ......................................... วัด ......................................................... ตำ�บล .........................

อำ�เภอ ..................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์........................

โทร .......................................... E – mail..................................................................................
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ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว).........................................ที่อยู ่.............................. ตำ�บล .........................

อำ�เภอ ..................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ........................

โทร .......................................... E – mail .................................................................................

๒.๓	ช่วงชั้นที่	๓	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	(ม.๑-๓)	

ผู้ชนะเลิศ

สถ�นศึกษ�........................................................

๑. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๒. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๓. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๔. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๕. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๖. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น ............................ (สำ�รอง)

๗. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น ............................ (สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	

พระ ......................................... วัด ......................................................... ตำ�บล .........................

อำ�เภอ ..................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์........................

โทร .......................................... E – mail..................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว).........................................ที่อยู ่.............................. ตำ�บล .........................

อำ�เภอ ..................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ........................

โทร .......................................... E – mail .................................................................................

๒.๔	ช่วงชั้นที่	๔	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	(ม.๔-๖)	

ผู้ชนะเลิศ 

สถ�นศึกษ�........................................................

๑. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๒. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................
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พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๓. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๔. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๕. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น .........................................

๖. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น ............................ (สำ�รอง)

๗. ชื่อ ........................................ น�มสกุล ...................................... ชั้น ............................ (สำ�รอง)

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน	

พระ ......................................... วัด ......................................................... ตำ�บล .........................

อำ�เภอ ..................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์........................

โทร .......................................... E – mail..................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น

(น�ย/น�ง/น�งส�ว).........................................ที่อยู ่.............................. ตำ�บล .........................

อำ�เภอ ..................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ........................

โทร .......................................... E – mail .................................................................................

ชื่อผู้ประส�นง�นระดับภ�ค

ชื่อ ...................................................................ที่อยู่.................................................................

ตำ�บล ......................................อำ�เภอ ............................................. จังหวัด. ...........................

โทร .......................................... E – mail ................................................................................ .
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กิจกรรมที่ ๕

การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งไทย
ส่งเสริมศีลธรรม – คุณธรรม

	คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของโรงเรียนและนักเรียนที่เข้�ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม – 

คุณธรรม

๑) โรงเรียน สถ�นศึกษ� ส�ม�รถส่งนักเรียนเข้�ประกวดได้ โดยได้รับคว�มเห็นชอบเป็นล�ย

ลักษณ์อักษรจ�กผู้บริห�รสถ�นศึกษ� 

๒) นักเรียนผู้เข้�ประกวดจะต้องเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษ�ในระดับที่กำ�หนดของสถ�นที่ศึกษ�นั้นๆ

๓) ต้องเป็นผู้ที่กำ�ลังเรียนหรือศึกษ�อยู่ในช่วงชั้นที่จัดประกวด ช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่ง

๔) โรงเรียนส�ม�รถส่งนักเรียนเข้�ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม – คุณธรรม

ได้ไม่เกินช่วงชั้นละ ๑ คน

๕) นักเรียนจะต้องแต่งก�ยให้เรียบร้อยต�มระเบียบของสถ�นศึกษ�นั้นๆ

	ช่วงชั้นที่ส่งเข้าประกวด

แบ่งเป็น ๒ ช่วงชั้นก�รศึกษ� คือ

๑) ระดับประถมศึกษ� (ป.๑ – ๖)  ส่งได้ ๑ คน

๒) ระดับมัธยมศึกษ� (ม.๑ – ๖)  ส่งได้ ๑ คน

๓.๕



98 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

	กติกาในการแข่งขัน 

๑. ผู้เข้�ร่วมประกวดเลือกเพลงที่จะใช้ในก�รประกวดเพียง ๑ เพลง จ�กเพลงที่กำ�หนดให้ซึ่งมี 

ทั้งสิ้น ๑๓ เพลง คือ 

๑. พระเทพของช�วไทย

๒. พระมิ่งขวัญช�ติ

๓. พระเทพทรงบุญ

๔. สย�มเมืองยิ้ม

๕. โปรดช่วยรักษ�คนดี

๖. สี่กษัตริย์เดินดง

๗. ล้นเกล้�เผ่�ไทย

๘. ชีวิตส�ยกล�ง

๙. ตื่นเถิดช�วพุทธ

๑๐. ม�ฆบูช�

๑๑. ม�ฆบูช�รำ�ลึก

๑๒. ระฆังธรรม

๑๓. เพลงพุทธคุณ

๒. ในรอบระดับศูนย์อำ�นวยก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผู้เข�้ประกวดส�ม�รถนำ�เพลงที่

เคยใช้ประกวดระดับจังหวัดม�ใช้ประกวดได้ หรือ เพลงใหม่ก็ได้

๓. ผู้เข้�ประกวดเตรียมเพลงม� ๒ เพลง สำ�หรับประกวดรอบแรก ๑ เพลง และรอบชิงชนะเลิศ 

๑ เพลง โดยรอบชิงชนะเลิศ ต้องไม่ซำ้�กับรอบแรก

๔. คณะกรรมก�รศูนย์ปฏิบัติก�รจังหวัดต้องส่งร�ยชื่อพร้อมประวัติของผู้ประกวดและเพลงที่

จะใช้ประกวดก่อนก�รประกวดอย่�งน้อย ๑๐ วัน

๕. ผู้เข้�ประกวดต้องใช้เพลงต�มที่ระบุม�เท่�นั้น และไม่ส�ม�รถเปลี่ยนได้ในภ�ยหลัง

๖. ผู้เข้�ประกวดไม่ต้องแนะนำ�ตัวเองในก�รประกวด กรรมก�รจะเป็นผู้แนะนำ�

๗. คำ�ตัดสินของคณะกรรมก�รถือเป็นอันยุติ

๘. ผู้ชนะเลิศในระดับจังหวัดจะได้รับเชิญไปร้องเพลงโชว์ ง�นมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและก�ร

ประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� ณ มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

หม�ยเหตุ	:	ผู้เข้�ประกวดจะต้องเตรียม SOUND ม�เองด้วย
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	เกณฑ์การตัดสิน

ตัดสินโดยคณะกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้ง โดยมีหัวข้อก�รตัดสิน ๑๐ หัวข้อๆ ละคะแนน 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน ดังต่อไปนี้

๑. ก�รแต่งก�ยเหม�ะสม

๒. กิริย�ท่�ท�งสุภ�พเรียบร้อย

๓. ก�รแสดงออกท�งอ�รมณ์

๔. เนื้อห�เพลง

๕. มีเทคนิคก�รใช้ไมโครโฟน

๖. แบ่งวรรคลมห�ยใจได้ถูกต้อง

๗. เปล่งเสียงได้ถูกต้องต�มฐ�นก�รเกิดเสียง

๘. มีพลังเสียงชัดเจน 

๙. มีเทคนิคก�รใช้เสียงดัง/เบ�

๑๐. มีก�รใช้ลูกคอได้เหม�ะสม ไม่ over หรือ under



100 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

แบบการให�คะแนน ใบให้คะแนน

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม	คุณธรรมงานกิจกรรม
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านพระพุทธศาสนาป�พุทธศักราช	๒๕๕๖

จดัโดย .................................................................................... ร่วมกบัโครงก�รพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน

วันที่.........................................เดือน....................................... พุทธศักร�ช	๒๕๕๖

ชือ่ – สุกล ............................................... ตัวแทนโรงเรยีน......................................จงัหวดั................................

ประกวดในช่วงชั้นที่...................ลำ�ดับที่ประกวด...................

 ช่วงชั้นที่ ๑ ประถมศึกษ�ตอนต้น เพลงที่ใช้ประกวด...........................................................

 ช่วงชั้นที่ ๒ ประถมศึกษ�ตอนปล�ย เพลงที่ใช้ประกวด...........................................................

 ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษ�ตอนต้น เพลงที่ใช้ประกวด...........................................................

 ช่วงชั้นที่ ๔ มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย เพลงที่ใช้ประกวด...........................................................

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน

เต็ม
วิธีกำรให้คะแนน

ดีมำก ดี ปำนกลำง ต่�ำ ต่�ำมำก

๑. ก�รแต่งก�ยเหม�ะสม ๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๒. กิริย�ท่�ท�งสุภ�พเรียบร้อย ๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๓. ก�รแสดงออกท�งอ�รมณ์ ๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๔. เนื้อห�เพลง ๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๕. มีเทคนิคก�รใช้ไมโครโฟน ๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๖. แบ่งวรรคลมห�ยใจได้ถูกต้อง ๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๗. เปล่งเสียงได้ถูกต้องต�มฐ�นก�รเกิดเสียง ๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๘. มีพลังเสียงชัดเจน ๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๙. มีเทคนิคก�รใช้เสียงดัง/เบ� ๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑๐. มีก�รใช้ลูกคอได้เหม�ะสม ไม่ over หรือ   

      under

๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐
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คะแนนพิเศษ				๑		 	๒		 	๓ 

คว�มเห็นของกรรมก�ร	..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................................กรรมก�ร

 (.......................................................................)

หม�ยเหตุ	:	- ให้ทำ�เครื่องหม�ย Ο ในช่องคะแนนที่กรรมก�รต้องก�รให้คะแนน

 - ให้ทำ�เครื่องหม�ย √ ในช่องคะแนนพิเศษ 	 ๑ 	 ๒ 	 ๓ ถ้�เห็นว่�ร้องได้ดีม�ก 

 เพื่อเอ�ไว้สำ�หรับพิจ�รณ�ในกรณีที่มีคะแนนเท่�กัน



102 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

ใบร�วมคะแนนเวลา

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม	คุณธรรมงานกิจกรรม
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านพระพุทธศาสนาป�พุทธศักราช	๒๕๕๖

จดัโดย .................................................................................... ร่วมกบัโครงก�รพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน

วันที่.........................................เดือน....................................... พุทธศักร�ช	๒๕๕๖

ชือ่ – สุกล ............................................... ตัวแทนโรงเรยีน......................................จงัหวดั................................

ประกวดในช่วงชั้นที่...................ลำ�ดับที่ประกวด...................

 ช่วงชั้นที่ ๑ ประถมศึกษ�ตอนต้น เพลงที่ใช้ประกวด...........................................................

 ช่วงชั้นที่ ๒ ประถมศึกษ�ตอนปล�ย เพลงที่ใช้ประกวด...........................................................

 ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษ�ตอนต้น เพลงที่ใช้ประกวด...........................................................

 ช่วงชั้นที่ ๔ มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย เพลงที่ใช้ประกวด...........................................................

ระดับคะแนน (๑๐๐ คะแนน ) กรรมกำรที่ 
๑

กรรมกำรที่ 
๒

กรรมกำรที่ 
๓ คะแนนรวม

๑. ก�รแต่งก�ยเหม�ะสม

๒. กิริย�ท่�ท�งสุภ�พเรียบร้อย

๓. ก�รแสดงออกท�งอ�รมณ์

๔. เนื้อห�เพลง

๕. มีเทคนิคก�รใช้ไมโครโฟน

๖. แบ่งวรรคลมห�ยใจได้ถูกต้อง

๗. เปล่งเสียงได้ถูกต้องต�มฐ�นก�รเกิดเสียง

๘. มีพลังเสียงชัดเจน 

๙. มีเทคนิคก�รใช้เสียงดัง/เบ�

๑๐. มีก�รใช้ลูกคอได้เหม�ะสม ไม่ over หรือ under

รวมคะแนนทั้งหมดได้............................คะแนน

ลงชื่อ.....................................................กรรมก�รตัดสิน

ลงชื่อ.....................................................กรรมก�รตัดสิน

ลงชื่อ.....................................................กรรมก�รตัดสิน

ลงชื่อ.....................................................เลข�กรรมก�รตัดสิน
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แบบฟอร�มต�างๆ ใบสมัคร

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม	คุณธรรมงานกิจกรรม
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านพระพุทธศาสนา	ป�พุทธศักราช	๒๕๕๖

จดัโดย .................................................................................... ร่วมกบัโครงก�รพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน

วันที่.........................................เดือน....................................... พุทธศักร�ช	๒๕๕๖

โรงเรียน...............................................แขวง/ตำ�บล..........................................................................................

เขต/อำ�เภอ..........................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์............................

เบอร์โทรศัพท์ที่ส�ม�รถติดต่อได้...........................................................โทรส�ร...............................................

ขอส่งนักเรียนสมัครแข่งขันก�รประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม	คุณธรรม	ง�นมหกรรม

ส่งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู ้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� ประจำ�ปี ๒๕๕๖ รอบ

คัดเลือก ระดับจังหวัด ดังนี้

	ระดับประถมศึกษ�	

ชื่อ – น�มสกุล (ด.ช. , ด.ญ.) ................................................................................. อ�ยุ ...................ปี

เพลงที่จะใช้ร้องประกวด ......................................................................................................................

 ระดับมัธยมศึกษ�

ชื่อ – น�มสกุล (ด.ช., ด.ญ., น�ย, น.ส.) .................................................................. อ�ยุ ................. ปี

เพลงที่จะใช้ร้องประกวด ......................................................................................................................

คำ�รับรองของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

ข้�พเจ้�..........................................น�มสกุล....................................ตำ�แหน่ง.......................................

ชื่อสถ�นศึกษ�...............................แขวง/ตำ�บล...............................เขต/อำ�เภอ..................................

จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์........................................

มคีว�มยนิดขีอส่งนกัเรยีนช่วงชัน้ที.่...................เข้�ร่วมง�นมหกรรมส่งเสรมิศลีธรรมและก�รประกวด

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� ระดับจังหวัด/โดยอยู่ในคว�มควบคุมดูแลและประส�นง�นของ

.............................................ตำ�แหน่ง...................................โทรศัพท์.........................

ลงชื่อ....................................................

 (................................................)

วันที่............เดือน........................พ.ศ.๒๕๕๖



104 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

แบบรายงานผลต�างๆ แบบรำยงำนผลกำรคัดเลือก

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม-คุณธรรม	
ประจําป�งบประมาณ	๒๕๕๖

ระดับจังหวัด

เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมการจัดประกวดรอบคัดเลือกระดับภาคสงฆ์

๑. จำ�นวนผู้ที่ได้รับก�รคัดเลือกเข้�ประกวดบรรย�ยธรรม	ระดับภ�คคณะสงฆ์

๑.๑	ระดับประถมศึกษ�

(๑)ชื่อ-สกุล .........................................................................................................................................

จ�กสถ�นศึกษ� ..................................................................................................................................

เพลงที่ใช้ในก�รประกวดระดับจังหวัด ................................................................................................

เพลงที่จะใช้ในก�รประกวดระดับภ�ค ................................................................................................

พระสอนศีลธรรมที่ส่งเข้�ร่วมประกวด พระ .......................................................................................

ที่อยู่ .....................................................................โทรศัพท์ .................................................................

ผู้ประส�นง�น (น�ย/น�ง/น�งส�ว)  ...................................................................................................

ที่อยู่ .....................................................................โทรศัพท์ .................................................................

๑.๒	ระดับมัธยมศึกษ�

(๑)ชื่อ-สกุล .........................................................................................................................................

จ�กสถ�นศึกษ� ..................................................................................................................................

เพลงที่ใช้ในก�รประกวดระดับจังหวัด ................................................................................................

เพลงที่จะใช้ในก�รประกวดระดับภ�ค ................................................................................................

พระสอนศีลธรรมที่ส่งเข้�ร่วมประกวด พระ .......................................................................................

ที่อยู่ .....................................................................โทรศัพท์ .................................................................

ผู้ประส�นง�น (น�ย/น�ง/น�งส�ว)  ...................................................................................................

ที่อยู่ .....................................................................โทรศัพท์ .................................................................

๒.	ชื่อผู้ประส�นง�นระดับจังหวัด

ชื่อ .............................................................................. ที่อยู่ .................................................................

ตำ�บล.................................................อำ�เภอ.......................................จงัหวดั......................................

โทรศัพท์............................................อีเมล์..........................................................................................
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แบบรายงานผลต�างๆ แบบรำยงำนผลกำรคัดเลือก

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม-คุณธรรม	
ประจําป�งบประมาณ	๒๕๕๖

ระดับภาคสงฆ�

เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมการจัดประกวดรอบคัดเลือกระดับประเทศ

๑.	ข้อมูลจัดสถ�นที่ประกวด	รอบคัดเลือก	ระดับภ�คคณะสงฆ์	(ภ�ค................)

ช่ือ........................................................... ตำ�บล.................................... อำ�เภอ...................................

จังหวัด................................................... โทรศัพท์.............................................................................

จัดประกวดเมื่อวันที่............................... เดือน................................................ พุทธศักร�ช	๒๕๕๖

จำ�นวนผู้เข้�ประกวด

๑.๑ ระดับประถมศึกษ� จำ�นวน .............. คน .................... สถ�นศึกษ�

๑.๒ ระดับมัธยมศึกษ� จำ�นวน .............. คน .................... สถ�นศึกษ�

จำ�นวนนักเรียนเข้�ร่วมประกวดทุกระดับ......... .. ........................ คน .................... สถ�นศึกษ�

ภ�คคณะสงฆ์.............................มีจังหวัด..................................................................................

...................................................................................................................................................

๒.	ข้อมูลนักเรียนผู้เป็นตัวแทนเข้�ประกวด	(ระดับประเทศ)

๒.๑	ระดับประถมศึกษ�	ผู้ชนะเลิศ

๑.ชื่อ...................................................น�มสกลุ...........................................อ�ย.ุ....................ปี

เกิดเมื่อวันที.่...............เดือน..........................พ.ศ. ...................บ้�นเลขที่...............หมู่ที่...........

ตำ�บล........................................อำ�เภอ.....................................จังหวัด......................................

ชื่อบิด�..........................................................อ�ชีพ...................................................................

ชื่อม�รด�......................................................อ�ชีพ...................................................................

กำ�ลงัศกึษ�อยูช่ัน้......................โรงเรยีน.....................................................................................

ตำ�บล........................................อำ�เภอ.....................................จังหวัด......................................

เบอร์โทรศัพท์ทีส่�ม�รถตดิต่อได้สะดวกทีสุ่ด.............................................................................

เพลงที่ใช้ในก�รประกวดระดับจังหวัด.......................................................................................

เพลงที่จะใช้ในก�รประกวดระดับภ�ค.......................................................................................

เพลงที่จะใช้ในก�รประกวดประกวดรอบชิงชนะเลิศ.................................................................
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พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

พระสอนศีลธรรมที่ส่งเข้�ร่วมประกวด พระ..............................................................................
ที่อยู่...............................................................................โทรศัพท์..............................................
ผู้ประส�นง�น (น�ย/น�ง/น�งส�ว) ..........................................................................................
ที่อยู่...............................................................................โทรศัพท์..............................................

๒.๒	ระดับมัธยมศึกษ�	ผู้ชนะเลิศ
๑.ชื่อ...................................................น�มสกุล...........................................อ�ย.ุ....................ปี
๑.ชื่อ...................................................น�มสกุล...........................................อ�ย.ุ....................ปี
เกิดเมื่อวันที่................เดือน..........................พ.ศ. ...............บ้�นเลขที่.................หมู่ที่............
ตำ�บล.....................................อำ�เภอ......................................จงัหวดั..........................................
ชื่อบิด�...............................................................อ�ชีพ..............................................................
ชื่อม�รด�...........................................................อ�ชีพ..............................................................
กำ�ลังศึกษ�อยู่ชั้น..................โรงเรียน.......................................................................................
ตำ�บล....................................อำ�เภอ......................................จังหวัด.........................................
เบอร์โทรศพัท์ทีส่�ม�รถตดิต่อได้สะดวกทีสุ่ด.............................................................................
เพลงที่ใช้ในก�รประกวดระดับจังหวัด.......................................................................................
เพลงที่จะใช้ในก�รประกวดระดับภ�ค.......................................................................................
เพลงที่จะใช้ในก�รประกวดประกวดรอบชิงชนะเลิศ.................................................................
พระสอนศีลธรรมที่ส่งเข้�ร่วมประกวด พระ..............................................................................
ที่อยู่...............................................................................โทรศัพท์..............................................
ผู้ประส�นง�น (น�ย/น�ง/น�งส�ว) ..........................................................................................
ที่อยู่...............................................................................โทรศัพท์..............................................

๓.	ข้อมูลผู้ร่วมเดินท�ง
๓.๑ บรรพชิต...............รูป
๓.๒ คฤหัสถ์.................คน   จำ�แนกเพศช�ย.......................คน   เพศหญิง.......................คน
๓.๓ รวมจำ�นวนผู้ร่วมเดินท�ง........................................รูป/คน
๓.๔ รวมจำ�นวนผู้เข้�ประกวด อ�จ�รย์ผู้ควบคุม และผู้ร่วมเดินท�งทั้งหมด................รูป/คน

ชื่อผู้ประส�นง�นระดับภ�ค
ชื่อ.................................................................................ที่อยู่.....................................................
ตำ�บล..................................อำ�เภอ.......................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท์.........................................................อีเมล์...................................................................
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กิจกรรมที่ ๖

การประกวดสื่อการสอน
ศีลธรรม (V D O เรื่องสั้น)

	คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของโรงเรียนและนักเรียนที่เข้�ก�รประกวดสื่อก�รสอนศีลธรรม	(V	D	O	เรื่องสั้น)

๑) โรงเรียน สถ�นศึกษ� ส�ม�รถส่งนักเรียนเข้�ประกวดได้ โดยได้รับคว�มเห็นชอบเป็นล�ย

ลักษณ์อักษรจ�กผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� 

๒) นักเรียนผู้เข้�ประกวดจะต้องเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษ�ในระดับที่กำ�หนดของสถ�นที่ศึกษ�นั้นๆ

๓) ต้องเป็นผู้ที่กำ�ลังเรียนหรือศึกษ�อยู่ในช่วงชั้นที่จัดประกวด ช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่ง

๔) โรงเรียนส�ม�รถส่งนักเรียนเข้�ประกวดสื่อก�รสอนศีลธรรมได้ไม่เกินช่วงช้ันละ ๑ ทีม  

โดย  ๑ ทีมจะมีนักเรียน  ๕  คน

๕) นักเรียนจะต้องแต่งก�ยให้เรียบร้อยต�มระเบียบของสถ�นศึกษ�นั้นๆ

	ช่วงชั้นที่ส่งเข้าประกวด

แบ่งเป็น  ๒  ระดับ  คือ

๑. ระดับประถมศึกษ� ส่งเป็นทีม ๆ ละ ๕  คน

๒. ระดับมัธยมศึกษ� ส่งเป็นทีม ๆ ละ ๕  คน

	กติกาในการแข่งขัน

๑. ผู้เข้�แข่งขันจะต้องส่งภ�พยนตร์สั้นถ่�ยทำ�ด้วยกล้องวีดีโอดิจิตอล ภ�ยใต้หัวข้อ “คุณธรรม 

จริยธรรมสำ�หรับเย�วชน”

๒. ทีมผู้จัดทำ�ประกอบด้วยหัวหน้�ทีมและผู้ร่วมทีม ไม่เกิน ๕ คน

๓.๖
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๓. แต่ละทีมส่งภ�พยนตร์สั้นเข้�ประกวดได้ทีมละ ๑ เรื่อง

๔. ภ�พยนตร์สั้นจะต้องมีคว�มย�วประม�ณ ๕ – ๗ น�ที

๕. ภ�พยนตร์ทีส่่งเข้�ประกอบจะต้องเป็นผลง�นทีผ่ลติขึน้ใหม่ โดยไม่เคยส่งประกวด หรอืได้รบั

ร�งวัล หรือเผยแพร่ออกสู่ส�ธ�รณชนท�งสื่อใด ๆ ม�ก่อน

๖. ส่งแผ่น DVD ที่บันทึกผลง�นภ�พยนตร์และแนบบทภ�พยนตร์ประกอบจำ�นวน ๔ ชุด 

ให้คณะกรรมก�รก่อนก�รประก�ศผล เพื่อเป็นตัวแทนนำ�เสนอผลง�นประกวดในง�นมหกรรม

ส่งเสรมิศีลธรรมและก�รประกวดกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนด้�นพระพทุธศ�สน� วนัที	่๑๔	–	๑๖	กนัย�ยน	

พ.ศ.๒๕๕๖

	เกณฑ์การตัดสิน

๑. แก่นเรื่อง(Theme) มีคว�มสมบูรณ์และสอดคล้องกับเนื้อห�ต�มกรอบเรื่องที่กำ�หนด

๒. มีประสิทธิภ�พในก�รใช้เทคนิคของภ�พยนตร์ เช่น ก�รจัดภ�พ มุมกล้อง ก�รเก็บภ�พ  

 ก�รตัดต่อ

๓. ภ�พยนตร์มีคว�มสมบูรณ์และก�รทำ�หน้�ที่ของภ�พยนตร ์(File Function)

๔. ระบบเสียง ระบบภ�พมีคุณภ�พ มีคว�มสัมพันธ์กัน เสียงชัดเจน

๕. เทคนิคก�รส�ธิตและก�รนำ�เสนอผลง�น

๖. บทภ�พยนตร์

	วิธีการด�าเนินการ

๑. ส่งผลง�นและร�ยละเอียดได้ที่ สำ�นักง�นโครงก�รพระสอนศีลธรรมโรงเรียน (อ�ค�ร

บรรณ�ค�ร ชั้น ๒) มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธย� ๑๓๑๗๐ โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๔ โทรส�ร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๔ โดยร่วมเข้�

แข่งขันสิ้นเดือนสิงห�คม พ.ศ.๒๕๕๖ ร�ยละเอียด ดังนี้

๑) ร�ยชื่อนักเรียนผู้เข้�แข่งขัน ครูผู้สอน และพระสอนศีลธรรมที่ปรึกษ� จำ�นวน ๔ ชุด

๒) DVD บันทึกผลง�นภ�พยนตร์สั้น คว�มย�วประม�ณ ๕ – ๗ น�ที (รวม Title และ 

End Credit) และบทภ�พยนตร์ ภ�ยใต้แนวคิดเกี่ยวกับ “คุณธรรม จริยธรรม สำ�หรับ

เย�วชน” จำ�นวน ๔ ชุด
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๓) ผลง�นภ�พยนตร์ที่ได้รับคัดเลือก จำ�นวน ๑๘ ทีม จะต้องส่งตัวแทนทีมง�นอย่�งน้อย 

๓ คน นำ�เสนอผลง�นประกวดในง�นมหกรรมส่งเสรมิศลีธรรมและก�รประกวดกิจกรรม

พัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน�วันที่ ๑๔ – ๑๖ กันย�ยน พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือก

ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๔ จำ�นวน ๕ ร�งวัล และ ร�งวัลชมเชยที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕

๔) ผลง�นทีช่นะเลศิจะได้รบัฉ�ยในง�นมหกรรมส่งเสริมศลีธรรมและก�รประกวดกจิกรรม

พัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� เพื่อฉลองพระชันษ� ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญ�ณสังวร 

สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก และผลง�นที่ทั้ง ๑๘ ทีมเป็นสิทธิ์ของ

สำ�นักง�นโครงก�รพระสอนศีลธรรมโรงเรียน (อ�ค�รบรรณ�ค�ร ชั้น ๒) มห�วิทย�ลัย

มห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

๕) ผลง�นทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตร
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พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

แบบฟอร�มต�างๆ ใบสมัคร

การประกวดภาพยนตร�สื่อการสอน

โครงการกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาประจําป�		๒๕๕๖

วันที่................เดือน................................................พ.ศ....................

โรงเรียน...........................................เลขที่..............หมู่ที่................ซอย....................ถนน......................
แขวง/ตำ�บล.....................................เขต/อำ�เภอ...........................................จังหวดั...............................
รหัสไปรษณีย์...................................โทร........................................โทรส�ร.............................................
ระดับที่ส่งเข้�ประกวด      ระดับประถมศึกษ�     ระดับมัธยมศึกษ�

ชื่อทีม....................................................................ชื่อเรื่องภ�พยนตร์..........................................
ชื่อ ............................................. น�มสกุล...................................................... ชั้น ....................
ชื่อ ............................................. น�มสกุล...................................................... ชั้น ....................
ชื่อ ............................................. น�มสกุล...................................................... ชั้น ....................
ชื่อ ............................................. น�มสกุล...................................................... ชั้น ....................

พระสอนศีลธรรม	ผู้ฝกสอน
พระ.......................................................วัด..........................................ตำ�บล...............................
อำ�เภอ.............................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..................
โทร ................................................E-Mail .................................................................................

ครูผู้ประส�นง�น
(น�ย / น�ง / น�งส�ว) .............................................................. ที่อยู่ ...................... ตำ�บล 
อำ�เภอ.............................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..................
โทร ................................................E-Mail .................................................................................

คำ�รับรองของหัวหน้�สถ�นศึกษ�
ขอรับรองว่�ข้อคว�มข้�งต้นเป็นคว�มจริง

ลงชื่อ ....................................................................
(...................................................................)

ตำ�แหน่ง ..................................................................

หม�ยเหตุ	:  กรุณ�ส่งใบสมัครไปยัง  .................. ภ�ยในวันที่ ...................
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แบบการให�คะแนน ใบให้คะแนนกำรประกวดภำพยนตร์สั้น

การประกวดภาพยนตร�สื่อการสอน

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ป�พุทธศักราช		๒๕๕๖

จดัโดย .................................................................................... ร่วมกบัโครงก�รพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน

วันที่.........................................เดือน....................................... พุทธศักร�ช	๒๕๕๖

ชื่อทีม....................................โรงเรียน...................................................จัดหวัด......................................

 ระดับประถมศึกษ�   ชื่อภ�พยนตร์  .....................................................

 ระดับมัธยมศึกษ�   ชื่อภ�พยนตร์  .......................................................

ที่ เกณฑ์กำรตัดสิน เต็ม
วิธีกำรให้คะแนน

ดีมำก ดี ปำนกลำง ต่�ำ ต่�ำมำก

๑ แก่นเรื่อง คว�มสมบูรณ์สอดคล้อง

ของเนื้อห�ต�มกรอบเรื่อง
๒๕ ๒๕ ๒๔ ๒๓ ๒๒ ๒๑ ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖

๒ เทคนิคของภ�พยนตร์ เช่น 

ก�รจัดภ�พ มุมกล้อง ฯลฯ
๒๐ ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑

๓ คว�มสมบูรณ์และก�รทำ�หน้�ที่

ของภ�พยนตร์
๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖

๔ ระบบเสียง ระบบภ�พ มีคว�ม

สัมพันธ์ เสียงชัดเจน
๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖

๕ ก�รส�ธิตและก�รนำ�เสนอผลง�น ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖

๖ บทภ�พยนตร์ ๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

รวม ๑๐๐ รวมคะแนน		......................................



112 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

คะแนนพิเศษ				๑		 	๒		 	๓ 

คว�มเห็นของกรรมก�ร	..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................................กรรมก�ร

 (.......................................................................)

หม�ยเหตุ	:	- ให้ทำ�เครื่องหม�ย Ο ในช่องคะแนนที่กรรมก�รต้องก�รให้คะแนน

 - ให้ทำ�เครื่องหม�ย √ ในช่องคะแนนพิเศษ 	๑ 	๒ 	๓ ถ้�เห็นว่�ภ�พยนตร์สั้น

 สื่อก�รสอนมีเนื้อชัดเจน เพื่อเอ�ไว้สำ�หรับพิจ�รณ�ในกรณีที่มีคะแนนเท่�กัน
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 แบบรายงานผลด�าเนินงาน
 งานมหกรรมส่งเสรมิศลีธรรมและการประกวด
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
 ระดับจังหวัด/ระดับภ�ค  ประจำ�ป�งบประม�ณ ๒๕๕๖

๑.	ข้อมูลสถ�นที่จัดประกวด		รอบคัดเลือก	ระดับจังหวัด

ชื่อสถ�นที่จัด...............................................................................................................................

ตำ�บล/แขวง..................................อำ�เภอ....................................จังหวัด.....................................

จดัประกวดเมือ่วนัท่ี................................เดือน.........................................พ.ศ................................

จำ�นวนผู้เข้�ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  โดยประม�ณ...................คน  .............................สถ�นศึกษ�

๒.	จำ�นวนผู้เข้�ประกวด

๒.๑ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเข้�ร่วมกิจกรรม จำ�นวน.............รูป

๒.๒ ครู/ผู้ประส�นง�นเข้�ร่วมกิจกรรม  จำ�นวน.............คน

๒.๓ ประช�ชนทั่วไปเข้�ร่วมกิจกรรม  จำ�นวน.............คน

๒.๔ ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น (ป.๑-๓) จำ�นวน.............คน..............สถ�นศึกษ�

๒.๕ ช่วงชั้นที่ ๒ ระดบัประถมศึกษ�ตอนปล�ย (ป.๔-๖) จำ�นวน.............คน..............สถ�นศึกษ�

๒.๖ ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.๑-๓)  จำ�นวน.............คน..............สถ�นศึกษ�

๒.๗ ช่วงชั้นที่ ๔ ระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย (ม.๔-๖) จำ�นวน.............คน..............สถ�นศึกษ�

จำ�นวนนักเรียนเข้�ร่วมประกวดทุกระดับ	จำ�นวน............................คน.............สถ�นศึกษ�

๔บทที่



114 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

๓.	จำ�นวนผู้ที่ได้รับก�รคัดเลือกเข้�ประกวดแข่งขัน	ระดับภ�คคณะสงฆ์

๓.๑ ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น (ป.๑-๓) จำ�นวน............คน...............สถ�นศึกษ�

๓.๒ ช่วงชั้นที่ ๒ ระดบัประถมศึกษ�ตอนปล�ย (ป.๔-๖) จำ�นวน............คน...............สถ�นศึกษ�

๓.๓ ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.๑-๓) จำ�นวน............คน...............สถ�นศึกษ�

๓.๔ ช่วงชั้นที่ ๔ ระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย (ม.๔-๖ หรอื) จำ�นวน......คน.............สถ�นศึกษ�

จำ�นวนนักเรียนเข้�ร่วมประกวดทุกระดับ	จำ�นวน...........................คน..............สถ�นศึกษ�

๔.	หน่วยง�น/เครือข่�ยที่สนับสนุนงบประม�ณ

๔.๑ งบประม�ณที่ได้รับจ�กโครงก�รพระสอนศีลธรรม

 จำ�นวน.............................................บ�ท    ใช้ไปจำ�นวน...........................................บ�ท

๔.๒ งบประม�ณที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กหน่วยง�นอื่น

๔.๒.๑ ชื่อหน่วยง�น.........................................................................................................

 งบประม�ณ...................................................................................................บ�ท

๔.๒.๒ ชื่อหน่วยง�น.........................................................................................................

 งบประม�ณ...................................................................................................บ�ท

๔.๒.๓ ชื่อหน่วยง�น.........................................................................................................

 งบประม�ณ...................................................................................................บ�ท

๔.๒.๔ ชื่อหน่วยง�น.........................................................................................................

 งบประม�ณ...................................................................................................บ�ท

๕.	ปัญห�	อุปสรรค	แนวท�งก�รแก้ไข

ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข
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๖.	ข้อเสนอแนะ

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

๗.	ภ�พกิจกรรมพร้อมคำ�บรรย�ย

หม�ยเหตุ	: ข้อมูลส่วนน้ีให้ผู้รับผิดชอบที่เป็นตัวแทนจัดประกวดในระดับจังหวัดจัดทำ�ข้อมูลเพ่ือ

 ส่งให้กับภ�คสงฆ์ท่ีเป็นตัวแทนจัดประกวดในระดับภ�ค เพื่อเป็นข้อมูลส่งร�ยง�นให้

 ส่วนกล�งต่อไป 

ภำพกำรจัดประกวดบรรยำยธรรม
ระดับจังหวัด

พร้อม CD ข้อมูล 

เพื่อรวบรวมเป็นผลดำ�เนินง�น  ปีงบประม�ณ ๒๕๕๖
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• ภ�คผนวก
คู่มือกิจกรรม 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๖





119มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 

ที่ มจร.๑๕/๒๕๕๖      สำ�นักง�นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

      มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

      วังน้อย พระนครศรีอยุธย� ๑๓๑๗๐ 

      ๕ พฤษภ�คม ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอคว�มร่วมมือนำ�นักเรียน/นักศึกษ�เข้�ร่วมกิจกรรมมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวด

กจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนด้�นพระพทุธศ�สน� ฉลองพระชนัษ� ๑๐๐ ปี สมเดจ็พระญ�ณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆร�ช 

สกลมห�สังฆปริณ�ยก ณ มห�วิทย�ลัยมห�จ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย อำ�เภอวังน้อย พระนครศรีอยุธย�

เจริญพร  ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน…......................................................... 

สิ่งที่ส่งม�ด้วย  ระเบียบก�รและหลักเกณฑ์ จำ�นวน ๑ ชุด 

ด้วยที่สำ�นักง�นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มห�วิทย�ลัยมห�จ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย และหน่วยง�น

องค์กรเครอืข่�ยท�งพระพทุธศ�สน�ทีเ่กีย่วข้องได้จดักจิกรรมมหกรรมส่งเสรมิศลีธรรมและประกวดกจิกรรม

พัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� ฉลองพระชันษ� ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช 

สกลมห�สังฆปริณ�ยก ประจำ�ปี ๒๕๕๖ จะได้จัดให้มีก�รประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนท�งพระพุทธ

ศ�น� ๖ กิจกรรม ระหว่�งวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภ�คม ๒๕๕๖ ณ มห�วิทย�ลัยมห�จ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 

อำ�เภอวังน้อย พระนครศรีอยุธย� นั้น

ในก�รนี้ สำ�นักง�นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ ขอเชิญโรงเรียนที่มีคว�มสนใจเข้�ร่วมกิจกรรม

ดังกล่�ว พร้อมกันนี้ได้ส่งร�ยละเอียดก�รประกวด ม�ด้วยแล้ว และส�ม�รถส่งใบสมัครได้ท่ีผู้ประส�นง�น 

ต�มวันเวล�ดังกล่�ว

จึงเจริญพรม�เพื่อทร�บและหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�จะได้รับคว�มร่วมมือจ�กท่�นด้วยดี ขออนุโมทน�

ขอบคุณม� ณ โอก�สนี้

ขอเจริญพร 

(.....................................)

 ...................................................................

............../...................../......................

ฝ่�ยประส�นง�น ............................................................................
ส่งใบสมัครภ�ยในวันที่	๑	สิงห�คม	พ.ศ.๒๕๕๖	ที่	...........................................

ตัวอย่ำง



120 คู�มือกิจกรรม ง�นมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมและก�รประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

ก�ำหนดกำร
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย อำ�เภอวังน้อย พระนครศรีอยุธย�

สิ้นสุดวันรับสมัคร	วันที่	๑	สิงห�คม	พ.ศ.๒๕๕๖

รอบคัดเลือกระดับจังหวัด	วันที่	๙	สิงห�คม	พ.ศ.๒๕๕๖	พร้อมกันทั่วประเทศ

เวลำ กิจกรรม สถำนที่รับสมัคร/จัดประกวด

๐๘.๐๐ น. คณะครู / นักเรียน ลงทะเบียน
ร�ยง�นตัว

กรุงเทพมห�นคร สมัครได้ที่                          
วัดประยุรวงศ�ว�ส (กุฏิอุดมพร) 
เขตธนบุรี กรุงเทพมห�นคร 
โทรส�ร ๐๒ ๔๖๖๕๙๗๘ 
e-mail : krupra@gmail.com
สอบถ�มร�ยละเอียด ๐๘-๑๙๒๕-๑๔๙๑

๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดก�รประกวดก�รแข่งขัน
- ประธ�นจุดธูปเทียนบูช�พระรัตนตรัย
- พิธีแสดงเป็นพุทธม�มกะ
- ประธ�นกล่�วให้โอว�ท
- ฝ่�ยเลข�นุก�รชี้แจงร�ยละเอียดก�ร  
 แข่งขัน

ห้องประชุมรวม 
ณ สถ�นที่จัดประกวดก�รแข่งขัน

๐๙.๐๐ น. เริ่มแข่งขันกิจกรรมก�รประกวดแข่งขัน
กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธ
ศ�สน� ทุกกิจกรรม

ณ สถ�นที่จัดประกวดก�รแข่งขัน

๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตต�ห�รเพล
คณะครู นักเรียนรับประท�นอ�ห�ร

ณ สถ�นที่จัดประกวดก�รแข่งขัน

๑๓.๐๐ น. -ต่อ- ประกวดก�รแข่งขันกิจกรรม 
ภ�คบ่�ย

ณ สถ�นที่จัดประกวดก�รแข่งขัน

๑๕.๐๐ น. ประก�ศผลก�รแข่งขันแต่ละกิจกรรม ณ สถ�นที่จัดประกวดก�รแข่งขัน

๑๖.๐๐ น. พิธีมอบโล่ร�งวัล/เกียรติบัตร/ทุนก�ร
ศึกษ� 

ณ สถ�นที่จัดประกวดก�รแข่งขัน

หม�ยเหตุ	: กำ�หนดก�รนี้อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงได้ต�มคว�มเหม�ะสม
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ตัวอย่ำง

ตำรำงกิจกรรม
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 

ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประจ�าปี ๒๕๕๖

โดย โครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

 ณ มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย อำ�เภอวังน้อย พระนครศรีอยุธย�

ที่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี เวลำ หมำยเหตุ

พิธีเปิดง�น กันย�ยน ๒๕๕๖ ๐๙.๐๐ -

กิจกรรมแสดงตน กันย�ยน ๒๕๕๖ ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ รอบเดียว

๑ ก�รประกวดสวดมนต์หมู่ทำ�นองสรภัญญะ กันย�ยน ๒๕๕๖ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ รอบคัดเลือก

แข่งขันบรรย�ยธรรม(ประถม/มัธยม) กันย�ยน ๒๕๕๖ ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ รอบชิงชนะเลิศ

๒ ก�รประกวดก�รบรรย�ยธรรม กันย�ยน ๒๕๕๖ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ รอบคัดเลือก

แข่งขันบรรย�ยธรรม(ประถม/มัธยม) กันย�ยน ๒๕๕๖ ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ รอบชิงชนะเลิศ

๓ ก�รประกวดตอบปัญห�ธรรมะ กันย�ยน ๒๕๕๖ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ รอบคัดเลือก

แข่งขันบรรย�ยธรรม(ประถม/มัธยม) กันย�ยน ๒๕๕๖ ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ รอบชิงชนะเลิศ

๔ ก�รประกวดกล่�วคำ�อ�ร�ธน�และถว�ยท�น
ในพุทธศ�สนพิธี

กันย�ยน ๒๕๕๖ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ รอบคัดเลือก

แข่งขันบรรย�ยธรรม(ประถม/มัธยม) กันย�ยน ๒๕๕๖ ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ รอบชิงชนะเลิศ

๕ ก�รประกวดก�รร้องเพลงลูกทุ่งไทย 
ส่งเสริมศีลธรรม – คุณธรรม

กันย�ยน ๒๕๕๖ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ รอบคัดเลือก

แข่งขันบรรย�ยธรรม(ประถม/มัธยม) กันย�ยน ๒๕๕๖ ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ รอบชิงชนะเลิศ

๖ ก�รประกวดสื่อก�รสอนศีลธรรม
 (V D O เรื่องสั้น)

กันย�ยน ๒๕๕๖ ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ ส่งประกวด

๗ พิธีมอบร�งวัลและเกียรติบัตร กันย�ยน ๒๕๕๖ ๑๖.๐๐–๑๗.๐๐

๘ กิจกรรมมหกรรมต่�งๆ กันย�ยน ๒๕๕๖ กิจกรรมมีทุกวัน



122 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

ระเบียบการและหลักเกณฑ์
กำรประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ท�ำนองสรภัญญะ 

มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 
ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประจ�าปี ๒๕๕๖

โดย โครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

 ณ มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย อำ�เภอวังน้อย พระนครศรีอยุธย�

๑.	วัตถุประสงค์	

๑. เพื่อให้เย�วชนได้มีศรัทธ�ในพระรัตนตรัยและกล่อมเกล�จิตใจเย�วชนให้เป็นคนมีจิตใจ 

 เยือกเย็น

๒. เพื่อรักษ�วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีง�มท�งพระพุทธศ�สน�ไว้

๓. เพื่อเสริมสร้�งคว�มส�มัคคีของเย�วชนระหว่�งสถ�บันก�รศึกษ�ด้วยกัน

๒.	บทที่ใช้ในก�รประกวด

๑. บทบูช�พระรัตนตรัย, บทนมัสก�ร, บทพุทธคุณ, บทธรรมคุณ, บทสังฆคุณ, บทชยสิทธิค�ถ� 

 (พ�หุง)

๓.	ประเภทของผู้เข้�ประกวดแบ่งเป็น	๓	ระดับ

๑. ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย  ทีมละ ๙ คน (ช�ยล้วนหรือหญิงล้วนหรือคละกันก็ได้) 

๒. ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น  ทีมละ ๙ คน (ช�ยล้วนหรือหญิงล้วนหรือคละกันก็ได้)

๓. ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย  ทีมละ ๙ คน (ช�ยล้วนหรือหญิงล้วนหรือคละกันก็ได้)  

๔.	คุณสมบัติของผู้เข้�ประกวด

๑. ต้องเป็นนักเรียนที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในสถ�บันที่ส่งเข้�ประกวดเท่�นั้น

๒. ผู้เข้�ประกวดต้องแต่งชุดนักเรียนของสถ�นศึกษ�ที่ตนสังกัดอยู่

๓. แต่ละสถ�บันส่งนักเรียนเข้�ประกวดได้ ๑ ทีม ๆ ละ ๙ คน
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๕.	หลักเกณฑ์ก�รตัดสิน

๑. คว�มถูกต้องของอักขระ/จังหวะ/ทำ�นอง ที่สวด

๒. นำ้�เสียงในก�รสวดมีคว�มไพเร�ะกลมกลืนกัน

๓. ม�รย�ทและท่�ท�ง คว�มพร้อมเพรียงถูกต้องต�มหลักศ�สนพิธี

๔. ก�รตัดสินของคณะกรรมก�รถือเป็นอันยุติ

๖.	สถ�นที่และเวล�ในก�รประกวด

๑. เวล� ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบยีน ณ (กทม.ทีว่ดัประยรุวงศ�ว�ส, ส่วนภมูภิ�ค ต�มที ่มจร. ได้แจ้ง)

๒. เวล� ๐๙.๐๐ น. เริ่มประกวด

๗.	ร�งวัล

๑. ร�งวัลชนะเลิศ    โล่ร�งวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนก�รศึกษ�

๒. ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑, ๒, ๓ โล่ร�งวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนก�รศึกษ�

๓. ร�งวัลชมเชย ๕ ร�งวัล   โล่ร�งวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนก�รศึกษ�

ฝ่�ยประส�นง�น ...................................................................

กรุณ�สมัครก่อนวันที่	............................................................



124 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

ระเบียบการและหลักเกณฑ์
กำรบรรยำยธรรม

มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 
ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประจ�าปี ๒๕๕๖

โดย โครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

 ณ มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย อำ�เภอวังน้อย พระนครศรีอยุธย�

๑.	วัตถุประสงค์

๑. เพื่อฝึกให้เย�วชนได้รู้จักก�รพูดในที่ชุมชนและส่งเสริมก�รแสดงออกในท�งสร้�งสรรค์

๒. เพื่อฝึกคว�มเป็นผู้นำ�ให้แก่เย�วชนและคว�มส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน

๓. เพื่อเสริมสร้�งคว�มส�มัคคีของเย�วชนระหว่�งสถ�บันก�รศึกษ�ด้วยกัน

๒.	ประเภทของผู้เข้�ประกวด	แบ่งเป็น	๔	ระดับ

๑. ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น  ๒. ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย 

๓. ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น ๔. ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย  

๓.	คุณสมบัติของผู้เข้�ประกวด

๑. ต้องเป็นนักเรียนที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในสถ�บันที่ส่งเข้�ประกวดเท่�นั้น

๒. ผู้เข้�ประกวดต้องแต่งชุดนักเรียนของสถ�นศึกษ�ที่ตนสังกัดอยู่

๓. แต่ละสถ�บันส่งนักเรียนเข้�ประกวดได้ ๑ ทีมๆ ละ ๑ คน 

๔.	หลักเกณฑ์ก�รตัดสิน

๑. มีบุคลิกภ�พ ม�รย�ทก�รทักท�ยที่ประชุมถูกต้อง

๒. เนื้อห�ส�ระมีคว�มต่อเนื่องและกลมกลืนถูกต้องต�มหลักว�ทศิลป์

๓. นำ้�เสียงถูกต้องต�มหลักภ�ษ� ฟังชัดเจน มีคว�มเป็นธรรมช�ติ

๔. ก�รตัดสินของคณะกรรมก�รถือเป็นอันยุติ
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๕.	หัวข้อบรรย�ยมี	๒	หัวข้อ	ให้เลือกบรรย�ยเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง	ท้ัง	๒	ระดับหรือเร่ืองอ่ืนๆ	ก็ได้

ระดับประถมศึกษำตอนต้น (ป.๑ – ๓) ระดับประถมศึกษำตอนปลำย(ป.๔ – ๖)

๑. เย�วชนไทยยึดมั่นกตัญญู

๒. ผู้ทรงธรรมของแผ่นดิน

๓. มือสะอ�ด ช�ติเจริญ

๔. ร้อยดวงใจ ถว�ยสังฆร�ช�

๕. เย�วชนไทยห่�งไกลย�เสพติด

๑. แม่ของฉันคือพระอรหันต์ในบ้�น

๒. ทศพิธร�ชธรรม น้อมนำ�ชีวิต

๓. คุณธรรมนำ�ไทยเจริญ

๔. ศตวรรษสังฆร�ช� น้อมบูช�พระพร

๕. อบ�ยมุขคือคุกของชีวิต

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ – ๓) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.๔ – ๖)

๑. พ่อแม่ให้ชีวิต แล้วลูกๆคิดจะให้อะไร

๒. พระร�ชกรณียกิจ พลิกฟื้นชีวิตช�วประช�

๓. รู้จักพอก่อให้เกิดสุข

๔. อัศจรรย์ยิ่งใหญ่ สังฆร�ช ๑๐๐ ปี

๕. ครองเรือนด้วยธรรม นำ�ใจเป็นสุข

๑. ของขวัญของแม่คือลูกไม่แพ้คว�มชั่ว

๒. เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงร�ษฎร์

๓. วินัยไม่ใช่เผด็จก�รแต่เป็นม�ตรฐ�นของคว�มดี

๔. สกลมห�สังฆปริณ�ยก บิดรสังฆมณฑล

๕. สม�นฉันท์ สร้�งสรรค์ช�ติไทย   

๖.	กติก�ในก�รประกวด

๑. ระดบัประถมศกึษ� ใช้เวล�บรรย�ย ๕-๖ น�ท,ี ระดับมธัยมศกึษ� ใช้เวล�บรรย�ย ๘-๑๐ น�ที

๗.	สถ�นที่และเวล�ในก�รประกวด

๑. เวล� ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ (กทม.ที่วัดประยุรวงศ�ว�ส, ส่วนภูมิภ�ค ต�มที่ มจร.  

 ได้แจ้ง)

๒. เวล� ๐๙.๐๐ น. เริ่มประกวด

๘.	ร�งวัล	

๑.ร�งวัลชนะเลิศ    โล่ร�งวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนก�รศึกษ�

๒.ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑, ๒, ๓ โล่ร�งวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนก�รศึกษ�

๓.ร�งวัลชมเชย ๕ ร�งวัล   โล่ร�งวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนก�รศึกษ�

ฝ่�ยประส�นง�น ...................................................................

กรุณ�สมัครก่อนวันที่	............................................................



126 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

ระเบียบการและหลักเกณฑ์
กำรแข่งขันตอบปัญหำธรรมะและควำมรู้ทั่วไป 

(ประเภททีม ๒ คน)
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 

ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประจ�าปี ๒๕๕๖

โดย โครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

 ณ มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย อำ�เภอวังน้อย พระนครศรีอยุธย�

๑.	วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นก�รแสดงคว�มรู้ คว�มส�ม�รถในด้�นวิช�ก�รท�งพระพุทธศ�สน�ของเย�วชน

๒. เพื่อส่งเสริมให้เย�วชนได้นำ�คว�มรู้ที่ได้เรียนม�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

๓. เพื่อเสริมสร้�งคว�มส�มัคคีของเย�วชนระหว่�งสถ�บันก�รศึกษ�ด้วยกัน

๒.	คุณสมบัติของผู้เข้�ประกวด

๑. ต้องเป็นนักเรียนที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในสถ�บันที่ส่งเข้�ประกวดเท่�นั้น

๒. ผู้เข้�ประกวดต้องแต่งชุดนักเรียนของสถ�นศึกษ�ที่ตนสังกัดอยู่

๓. แต่ละสถ�บันส่งนักเรียนเข้�ประกวดได้ ๑ ทีม ๆ ละ ๒ คน

๓.	ประเภทของผู้เข้�ประกวดแบ่งเป็น	๔	ระดับ

๑. ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น  ๒. ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย 

๓. ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น ๔. ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 	

๔.	หนังสือประกอบก�รค้นคว้�	ทั้ง	๔	ระดับ

๑. วิช�ธรรมะ,  ๒.วิช�พุทธประวัติ,  ๓.วิช�ศ�สนพิธี  ๔.วิช�เบญจศีล-เบญจธรรม

๕. หนังสือวิช�สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม(ต�มหลักสูตรกระทรวงศึกษ�ธิก�ร)

๖. พระพุทธศ�สน�กับอ�เซียน 
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๕.	หลักเกณฑ์ก�รตัดสิน

๑. จ�กก�รตรวจและก�รนับคะแนนของคณะกรรมก�ร 

๒. ก�รตัดสินของคณะกรรมก�รถือเป็นอันยุติ

๖.	กติก�ในก�รแข่งขัน

๑. ก�รแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ รอบ รอบแรกเป็นข้อสอบแบบปรนัย ประถมศึกษ� ๖๐ ข้อ  

 มัธยมศึกษ� ๑๐๐ ข้อ เพื่อคัดเลือกเข้�รอบชิงชนะเลิศ

๒. รอบชิงชนะเลิศ เป็นก�รตอบแบบอัตนัยตอบสด ๑๐ ข้อ (ห�กมีคะแนนเท่�กันจะต้องห� 

 ผู้ชนะเลิศ)

๖.	สถ�นที่และเวล�ในก�รประกวด

๑. เวล� ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ (กทม.ท่ีวัดประยุรวงศ�ว�ส, ส่วนภูมิภ�ค ต�มท่ี มจร.  

 ได้แจ้ง)

๒. เวล� ๐๙.๐๐ น. เริ่มประกวด

๗.	ร�งวัล

๑. ร�งวัลชนะเลิศ    โล่ร�งวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนก�รศึกษ�

๒. ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑, ๒, ๓ โล่ร�งวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนก�รศึกษ�

๓. ร�งวัลชมเชย ๕ ร�งวัล   โล่ร�งวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนก�รศึกษ�

ฝ่�ยประส�นง�น ...................................................................

กรุณ�สมัครก่อนวันที่	............................................................



128 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

ระเบียบการและหลักเกณฑ์
กำรประกวดกล่ำวค�ำอำรำธนำในพุทธศำสนพิธี 

มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 
ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประจ�าปี ๒๕๕๖

โดย โครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

 ณ มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย อำ�เภอวังน้อย พระนครศรีอยุธย�

๑.	วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เย�วชนได้มีศรัทธ�ในพระรัตนตรัยและกล่อมเกล�จิตใจเย�วชนให้เป็นคนมีจิตใจ 

 เยือกเย็น

๒. เพ่ือรักษ�วัฒนธรรมและประเพณีไทยไว้และรู้วิธีกล่�วคำ�อ�ร�ธน� ถว�ยท�นในศ�สนพิธี 

 ให้ถูกต้อง

๓. เพื่อเสริมสร้�งคว�มส�มัคคีของเย�วชนระหว่�งสถ�บันก�รศึกษ�ด้วยกัน

๒.	บทที่ใช้ในก�รประกวด	ต้องแสดงจริงให้ถูกต้องต�มหลักศ�สนพิธี

๑. ระดับประถมศึกษ� : อ�ร�ธน�ศีล ๕, อ�ร�ธน�พระปริตรและอ�ร�ธน�ธรรม

๒. ระดบัมธัยมศกึษ� : อ�ร�ธน�ศีล ๕, อ�ร�ธน�พระปรติรและอ�ร�ธน�ธรรม คำ�ถว�ยสงัฆท�น 

 (ทั่วไป)

๓.	ประเภทของผู้เข้�ประกวดแบ่งเป็น	๔	ระดับ

๑. ระดับประถมศึกษ�ตอนต้น  ทีมละ ๕ คน (ทีมช�ยล้วนหรือหญิงล้วนหรือคละกันก็ได้)

๒. ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย  ทีมละ ๕ คน (ทีมช�ยล้วนหรือหญิงล้วนหรือคละกันก็ได้)  

๓. ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น ทีมละ ๕ คน (ทีมช�ยล้วนหรือหญิงล้วนหรือคละกันก็ได้)

๔. ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ทีมละ ๕ คน (ทีมช�ยล้วนหรือหญิงล้วนหรือคละกันก็ได้) 
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๔.	คุณสมบัติของผู้เข้�ประกวด

๑. ต้องเป็นนักเรียนที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในสถ�บันที่ส่งเข้�ประกวดเท่�นั้น

๒. ผู้เข้�ประกวดต้องแต่งชุดนักเรียนของสถ�นศึกษ�ที่ตนสังกัดอยู่

๓. แต่ละสถ�บันส่งนักเรียนเข้�ประกวดได้ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน

๕.	หลักเกณฑ์ก�รตัดสิน

๑. คว�มถูกต้องของอักขระ/จังหวะ/ทำ�นอง ที่สวด

๒. นำ้�เสียงในก�รสวดมีคว�มไพเร�ะกลมกลืนกัน

๓. ม�รย�ทและท่�ท�ง คว�มพร้อมเพรียงถูกต้องต�มหลักศ�สนพิธี

๔. ก�รตัดสินของคณะกรรมก�รถือเป็นอันยุติ

๖.	สถ�นที่และเวล�ในก�รประกวด

๑. เวล� ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ (กทม.ที่วัดประยุรวงศ�ว�ส, ส่วนภูมิภ�ค ต�มที่ มจร.  

 ได้แจ้ง)

๒. เวล� ๐๙.๐๐ น. เริ่มประกวด

๗.	ร�งวัล	

๑. ร�งวัลชนะเลิศ    โล่ร�งวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนก�รศึกษ�

๒. ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑, ๒, ๓ โล่ร�งวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนก�รศึกษ�

๓. ร�งวัลชมเชย ๕ ร�งวัล   โล่ร�งวัล, เกียรติบัตร พร้อมทุนก�รศึกษ�

ฝ่�ยประส�นง�น ...................................................................

กรุณ�สมัครก่อนวันที่	............................................................



130 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

ระเบียบการและหลักเกณฑ์
ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 
ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประจ�าปี ๒๕๕๖

โดย โครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

 ณ มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย อำ�เภอวังน้อย พระนครศรีอยุธย�

๑.	ประเภทและจำ�นวนผู้เข้�แข่งขัน

ก�รประกวดมี ๒ ระดับ

๑. ระดับประถมศึกษ� (ไม่แยกช�ยหญิง)  

๒. ระดับมัธยมศึกษ�   (ไม่แยกช�ยหญิง)  

๒.	คุณสมบัติของผู้เข้�แข่งขัน

กำ�ลังศึกษ�อยู่ในชั้นประถมศึกษ�หรือมัธยมศึกษ� (ต�มประเภทของตนเอง)

๓.	เกณฑ์ก�รตัดสิน

๑. นำ้�เสียง  เทคนิคก�รขับร้อง  จังหวะ ทำ�นอง  อักขระวิธีถูกต้อง  บุคลิก ลีล� อ�รมณ์  

 คว�มย�กง่�ยของเพลง

๒. ก�รแต่งก�ย (ให้แต่งก�ยในชุดนักเรียนสถ�บันของตนเองเท่�นั้น) 

๓. ก�รตัดสินจ�กคณะกรรมก�รถือเป็นที่สิ้นสุด

๔.	เพลงที่ใช้ในก�รประกวด

๑. ผู้เข้�ประกวดร้องเพลงใดเพลงหนึ่งก็ได้ที่กำ�หนดให้เท่�นั้น (เลือกเอ�ต�มใจชอบ)

๒. เพลงที่กำ�หนดให้
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๕.	วันประกวด

ก�รประกวดมีรอบเดียว วันที่....... เดือนสิงห�คม  เริ่มเวล� ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

๖.	ร�งวัล

๑. ร�งวัลชนะเลิศ    ๑ ร�งวัล   โล่ร�งวัล พร้อมเกียรติบัตรและทุนก�รศึกษ�

๒. ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ๑ ร�งวัล   โล่ร�งวัล พร้อมเกียรติบัตรและทุนก�รศึกษ�

๓. ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ๑ ร�งวัล   โล่ร�งวัล พร้อมเกียรติบัตรและทุนก�รศึกษ�

๔. ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓  ๑ ร�งวัล   โล่ร�งวัล พร้อมเกียรติบัตรและทุนก�รศึกษ�

๕. ร�งวัลชมเชย   ๕ ร�งวัล   โล่ร�งวัล พร้อมเกียรติบัตรและทุนก�รศึกษ�

ฝ่�ยประส�นง�น ...................................................................

กรุณ�สมัครก่อนวันที่	............................................................



132 คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖

ระเบียบการและหลักเกณฑ์
กำรประกวดสื่อกำรสอนศีลธรรม (V D O เรื่องสั้น)

มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 
ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประจ�าปี ๒๕๕๖

โดย โครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

 ณ มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย อำ�เภอวังน้อย พระนครศรีอยุธย�

๑.	คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของโรงเรียนและนักเรียนที่เข้�ก�รประกวดสื่อก�รสอนศีลธรรม	(V	D	O	เรื่องสั้น)

๑) โรงเรียน ส�ม�รถส่งนกัเรยีนเข้�ประกวดได้ โดยได้รบัคว�มเหน็ชอบเป็นล�ยลกัษณ์อกัษรจ�ก 

ผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรียน ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ� 

๒) นกัเรียนผูเ้ข้�ประกวดจะต้องเป็นผูท้ีก่ำ�ลงัศึกษ�ในระดบัทีก่ำ�หนดของสถ�นท่ีศกึษ�น้ันๆ

๓) เป็นผลง�นของผูท้ีก่ำ�ลงัเรยีนอยูใ่นระดบัทีจั่ดประกวด 

๔) โรงเรียนส�ม�รถส่งผลง�นได้ระดบัละ ๑ ทมี ๆ ละ  ๕  คน

๒.	ช่วงชั้นที่ส่งเข้�ประกวด	 

๑. ระดับประถมศึกษ�  ส่งเป็นทีม ๆ ละ ๕  คน

๒. ระดับมัธยมศึกษ�  ส่งเป็นทีม ๆ ละ ๕  คน

๓.	กติก�ในก�รแข่งขัน

๑. ผู้เข้�แข่งขันจะต้องส่งภ�พยนตร์สั้นถ่�ยทำ�ด้วยกล้องวีดีโอดิจิตอล ภ�ยใต้หัวข้อ	“คุณธรรม		

	 จริยธรรมสำ�หรับเย�วชน”

๒. ทีมผู้จัดทำ�ประกอบด้วยหัวหน้�ทีมและผู้ร่วมทีม ไม่เกิน ๕ คน

๓. แต่ละทีมส่งภ�พยนตร์สั้นเข้�ประกวดได้ทีมละ ๑ เรื่อง
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๔. ภ�พยนตร์สั้นจะต้องมีคว�มย�วประม�ณ ๕ – ๗ น�ที

๕. ภ�พยนตร์ทีส่่งเข้�ประกอบจะต้องเป็นผลง�นทีผ่ลติขึน้ใหม่ โดยไม่เคยส่งประกวด หรอืได้รบั

ร�งวัล หรือเผยแพร่ออกสู่ส�ธ�รณชนท�งสื่อใด ๆ ม�ก่อน

๖. ส่งแผ่น DVD ที่บันทึกผลง�นภ�พยนตร์และแนบบทภ�พยนตร์ประกอบจำ�นวน ๕ ชุด ให้

คณะกรรมก�รก่อนก�รประก�ศผล เพือ่เป็นตวัแทนนำ�เสนอผลง�นประกวดในมหกรรมส่งเสรมิศลีธรรม

และประกวดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� ฉลองพระชันษ� ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญ�ณ

สังวร สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก ในเดือนสิงห�คม พ.ศ.๒๕๕๖

	เกณฑ์การตัดสิน

๑. แก่นเรื่อง (Theme) มีคว�มสมบูรณ์และสอดคล้องกับเนื้อห�ต�มกรอบเรื่องที่กำ�หนด

๒. มีประสิทธิภ�พในก�รใช้เทคนิคของภ�พยนตร์เช่น ก�รจัดภ�พ มุมกล้อง ก�รเก็บภ�พ 

 ก�รตัดต่อ

๓. ภ�พยนตร์มีคว�มสมบูรณ์และก�รทำ�หน้�ที่ของภ�พยนตร์ (File Function)

๔. ระบบเสียง ระบบภ�พมีคุณภ�พ มีคว�มสัมพันธ์กัน เสียงชัดเจน

๕. เทคนิคก�รส�ธิตและก�รนำ�เสนอผลง�น

๖. บทภ�พยนตร์ (เนื้อห�)

	วิธีการด�าเนินการ

๑. ส่งผลง�นและร�ยละเอียดได้ที่ สำ�นักง�นโครงก�รพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อ�ค�ร

จุฬ�บรรณ�ค�ร ชั้น ๒) มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธย� ๑๓๑๗๐ โทร.๐-๓๕๒๔-๘๐๘๔ โทรส�ร.๐-๓๕๒๔-๘๐๘๔ โดยส่งผลง�นภ�ยใน

เดือนสิงห�คม พ.ศ.๒๕๕๖ ร�ยละเอียด ดังนี้

๑. ร�ยชื่อนักเรียนผู้เข้�แข่งขัน ครูผู้สอน และพระสอนศีลธรรมที่ปรึกษ� จำ�นวน ๔ ชุด

๒. DVD บันทึกผลง�นภ�พยนตร์สั้น คว�มย�วประม�ณ ๕ – ๗ น�ที (รวม Title และ End 

Credit) และบทภ�พยนตร์ ภ�ยใต้แนวคดิเกีย่วกบั “คณุธรรม จริยธรรม สำ�หรับเย�วชน” 

จำ�นวน ๕ ชุด
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๓.  ผลง�นภ�พยนตร์ที่ได้รับคัดเลือก จำ�นวน ๑๘ ทีม จะต้องส่งตัวแทนทีมง�นอย่�งน้อย 

๓ คน นำ�เสนอผลง�นประกวดในมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒน�

ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� ฉลองพระชันษ� ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จ

พระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก วันที่ ๑๔ – ๑๖ กันย�ยน พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือก

ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๔ จำ�นวน ๕ ร�งวัล และ ร�งวัลชมเชยที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕

๔.  ผลง�นที่ชนะเลิศจะได้รับฉ�ยในง�นมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรม

พัฒน�ผู้เรียนด้�นพระพุทธศ�สน� ฉลองพระชันษ� ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญ�ณสังวร 

สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก และผลง�นทั้ง ๑๘ ทีม เป็นสิทธิ์ของ 

โครงก�รพระสอนศลีธรรมในโรงเรียน (อ�ค�รบรรณ�ค�ร ชัน้ ๒) มห�วทิย�ลัยมห�จุฬ�

ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

๕.  ผลง�นของทุกทีมจะได้รับโล่ร�งวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนก�รศึกษ�
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• เพิ่มเติม
คู่มือกิจกรรม
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๖
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 เรื่องที่จ�าเป็นต้องรู้ก่อน 
การเลือกบุคคลเป็นการกรรมการและกติกาการตัดสิน

ในก�รประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำ�นองสรภัญญะนี้ ผู้ที่ทำ�หน้�ที่ให้คว�ม

เป็นธรรม ในก�รประกวดทุกครั้งคือ กรรมก�ร เพื่อให้เกิดคว�มเรียบร้อยในก�รจัดประกวดสวดมนต์

หมู่ฯ จักได้กำ�หนด คุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นกรรมก�รตัดสิน ว�งกฏเกณฑ์ให้คะแนนและเกณฑ์

ก�รตัดคะแนนต่�งๆ ไว้ เพื่อใช้ในก�รจัดประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ดังต่อไปนี้

	คุณสมบัติของผู้เป็นกรรมการตัดสิน

๑. เป็นผู้มีคว�มยุติธรรม ไม่มีคว�มลำ�เอียงด้วยอคติ ๔

๒. เป็นผู้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในระเบียบ กติก� และกฏเกณฑ์ก�รตัดสินต่�งๆ

๓. เป็นผู้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รสวดทำ�นองสังโยคและทำ�นองสนภัญญะ และรู้ลักษณะ 

 ของฉันทลักษณ์และบทประพันธ์ได้ดีทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�บ�ลี

๔. เป็นผู้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเนื้อห�ของบทสวดทั้งที่เป็นภ�ษ�บ�ลีและภ�ษ�ไทย

๕. เป็นผู้มีคว�มประพฤติเหม�ะสม มีคุณธรรมเป็นที่น่�เค�รพนับถือ

๖. ไม่ส่งนักเรียนของตนเข้�ประกวดในขณะที่ทำ�หน้�ที่เป็นกรรมก�รตัดสิน

	บทสวดมนต์ที่ใช้สวดประกวด

  บทมนัสการพระรัตนตรัย (ท�านองสรภัญ)  

อะระหัง  สัมม�สัมพุทโธ  ภะคะว�    พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิว�เทมิ  (กร�บ)

สว�กข�โต ภะคะวะต�ธัมโม             ธัมมังนะมัสส�มิ   (กร�บ)

สุปะฏิปันโนภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ     สังฆังนะม�มิ    (กร�บ)

  บทนมัสการ (ท�านองสังโยค)  

(นำ�)  นะโม (รับพร้อมกัน) ตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโต สัมม� สัมพุทธัสสะฯ  (๓ จบ)
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  บทสวดพระพุทธคุณ (ท�านองสังโยค)  

(นำ�) อิติปิโสภะคะว� (รับพร้อมกัน) อะระหังสัมม�  สัมพุทโธ, วิชช�จะระณะสัมปันโน, สุคโต โลกะวิทู,  

 อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะส�ระถิ, สัตถ�เทวะมะนุสส�นัง, พุทโธภะคะว�ติ

  บทสวดพระพุทธคุณ (ท�านองสรภัญญะ)  

(นำ�) องค์ใดพระสัมพุทธ (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันด�น

ตัดมูลกเลสม�ร                   บ มิหม่นมิหมองมัว

 หนึ่งในพระทัยท่�น             ก็เบิกบ�นคือดอกบัว

ร�คี บ พันพัว                   สุวคนธกำ�จร

 องค์ใดประกอบด้วย             พระกรุณ�ดังส�คร

โปรดหมู่ประช�กร                มละโอฆกันด�ร

 ชี้ท�งบรรเท�ทุกข์              และชี้สุขเกษมศ�นต์

ชี้ท�งพระนฤพ�น                อันพ้นโศกวิโยคภัย

 พร้อมเบญจพิธจัก-              ษุจรัสวิมลใส            

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล                ก็เจนจบประจักษ์จริง

 กำ�จัดนำ้�ใจหย�บ                สันด�นบ�ปแห่งช�ยหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง                  มละบ�ปบำ�เพ็ญบุญ

 ข้�ฯ ขอประนตน้อม              ศิระเกล้�บังคมคุณ

สัมพุทธก�รุญ-                   ญ ภ�พนั้นนิรันดร(กร�บ)

  บทสวดพระธรรมคุณ (ท�านองสังโยค)  

(นำ�) สว�กข�โต (รับพร้อมกัน) ภะคะวะต�ธัมโม สันทิฏฐิโก อะก�ลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก  

 ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติฯ

  บทสวดพระธรรมคุณ (ท�านองสรภัญญะ)  

(นำ�)  ธรรมะคือคุณ�กร        (รับพร้อมกัน)  ส่วนชอบส�ธร

ดุจดวงประทีปชัชว�ล

 แห่งองค์พระศ�สด�จ�รย์           ส่องสัตว์สันด�น

สว่�งกระจ่�งใจมล
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 ธรรมใดนับโดยมรรคผล              เป็นแปดพึงยล

และเก้�กับทั้งนฤพ�น

 สมญ�โลกอุดรพิสด�ร                อันลึกโอฬ�ร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

 อีกธรรมต้นท�งครรไล                น�มขน�นข�นไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

 คือท�งดำ�เนินดุจคลอง                อันล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

 ข้�ขอโอนอ่อนอุตมงค์                 นบธรรมจำ�นง

ด้วยจิตและก�ยว�จ�  (กร�บ)

  บทสวดพระสังฆคุณ  (ท�านองสังโยค)  

(นำ�) สุปฏิปันโน  (รับพร้อมกัน) ภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโนภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ  

ญ�ยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ ส�มีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ ยะทิทัง 

จัตต�ริ ปุริสะยุค�นิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะล� เอสะภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ อ�หุเนยโย ป�หุเนยโย 

ทักขิเนยโย อัญชลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสส�ติฯ

  บทสวดพระสังฆคุณ (ท�านองสรภัญญะ)  

 (นำ�)  สงฆ์ใดส�วกศ�สด� (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติม�

  แต่องค์สมเด็จภัควันต์

   เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-             ลุท�งที่อัน

  ระงับและดับทุกข์ภัย

   โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร               ปัญญ�ผ่องใส

  สะอ�ดและปร�ศมัวหมอง

   เหินห่�งท�งข้�ศึกปอง                บ มิลำ�พอง

  ด้วยก�ยและว�จ�ใจ

   เป็นเนื้อน�บุญอันไพ-                  ศ�ลแด่โลกัย

  และเกิดพิบูลย์พูนผล

   สมญ�เอ�รสทศพล                    มีคุณอนนต์

  อเนกจะนับเหลือตร�
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   ข้�ขอนบหมู่พระศร�-                 พกทรงคุณ�

  นุคุณประดุจรำ�พัน

   ด้วยเดชบุญข้�อภิวันท์                พระไตรรัตน์อัน

  อุดมดิเรกนิรัติศัย

   ขอจงขจัดโภยภัย                      อันตร�ยใดใด

  จงดับและกลับเสื่อมสูญ   (กร�บ)

  บทสวดชัยสิทธิคาถาหรือพาหุง  (ท�านองสังโยค)  

(นำ�) พ�หุง     (รับพร้อมกัน) สะหัสสะมะภินิม มิตะส�วุธันตัง           

 ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะม�รัง

 ท�น�ทิธัมมะวิธิน� ชิตะว�มุนินโท

 ตันเตชะส�ภะวะตุเต ชะยะสิทธินิจจัง

  บทสวดชัยสิทธิคาถาหรือพาหุง  (นองสรภัญญะ)  

 (นำ�)  ป�งเมื่อพระองค์ปะระมะพุท-  (รับพร้อมกัน) ธะวิสุทธะศ�สด�

  ตรัสรู้อะนุตตะระสะม�-                      ธิ ณ โพธิบัลลังค์

   ขุนม�รสะหัสสะพ�หุพ�-                     หุวิช�วิชิตขลัง

  ขี่คีริเมขละประทัง                           คะชะเหี้ยมกระเหิมห�ญ

   แสร้งเสกสะร�วุธะประดิษฐ์       กะละคิดจะรอนร�ญ

  รุมพลพะหลพะยุหะป�น                     พระสมุททะนองม�    

   หวังเพื่อผจญวะระมุนิน-                     ทะสุชินะร�ช�

  พระปร�บพะหลพะยุหะม�                  ระมะเลืองมล�ยสูญ

   ด้วยเดชะองค์พระทศพล                    สุวิมละไพบูลย์

  ท�น�ทิธัมมะวิธิกูล                           ชนะน้อมมะโนต�ม

   ด้วยเดชะสัจจะวัจน�                        และนะม�มิองค์ส�ม

  ขอจงนิกรพละสย�ม                          ชะยะสิทธิทุกว�ร

   ถึงแม้จะมีอะริวิเศษ                          พละเดชะเทียมม�ร

  ขอไทยผจญพิชิตะผล�ญ                   อะริแม้นมุนินทร  (กร�บ)
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ล�าดับการแข่งขันกล่าวค�าอาราธนา
และถวายทานในพุทธศาสนพิธี

กิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

ลำ�ดับขั้นตอนต�มศ�สนพิธี	ที่ถูกต้องต�มระเบียบปฏิบัติ	ดังนี้

๑. เดินเข่�เข้�ม�ที่โต๊ะหมู่บูช� กร�บพระพุทธรูปแบบเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง

๒. กล่�วคำ�บูช�พระรัตนตรัย (อิมิน�	สักก�เรนะ ฯลฯ) กล่�วจบยกมือขึ้นวันท� ๑ ครั้ง

๓. กล่�วคำ�นมัสก�รพระรัตนตรัย (อะระหัง	สัมม�สัมพุทโธ ฯลฯ) จบแต่ละบทต้อง “กร�บ”

๔. หมนุตวัเลก็น้อยลกัษณะกึง่ขว�หนั หนัหน้�ไปกร�บพระสงฆ์ ๓ ครัง้ แบบเบญจ�งคประดิษฐ์

๕. เมือ่อ�ร�ธน�ศลี ๕ อ�ร�ธน�พระปริตรและอโุบสถศลีจบแล้วให้ยกมือขึน้ “วนัท�” ๑ ครัง้

๖. ต้องกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้งก่อนอ�ร�ธน�ธรรมหรืออ�ร�ธน�ศีลอุโบสถ เฉพ�ะ

อ�ร�ธน�ธรรม เมื่อกล่�วอ�ร�ธน�จบต้องกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้งด้วย

๗. ก�รถว�ยท�นใดๆ ก่อนกล่�วคำ�ถว�ย ต้องยกสิ่งของไปว�งไว้ข้�งหน้�พระก่อน เช่น สำ�รับ

กับข้�ว เครื่องสังฆท�น เครื่องผ้�ป่� ฯลฯ

๘. ก่อนกล่�วคำ�ถว�ยท�นใดๆ จะต้องกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครัง้และกล่�วคำ�นมสัก�ร คอื 

ตั้งนะโม ๓ จบ พร้อมกันก่อนเสมอ ส่วนคำ�ถว�ยท�นต้องมีผู้กล่�วนำ� ที่เหลือให้กล่�วต�ม

๙. เมื่อกล่�วคำ�ถว�ยท�นจบต้องยกมือขึ้น “วันท�” ๑ ครั้ง แล้วเดินเข่�เข้�ไปให้ได้หัตถบ�ส        

(๑ ศอก) จงึยกสิง่ของขึน้ประเคน(ถว�ย)พระสงฆ์ (ช�ยถว�ยกบัมอืพระสงฆ์ได้ หญงิ ให้ถว�ย

บนผ้�ที่พระสงฆ์ทอดรับประเคน)เช่น ถว�ยสังฆท�น ฯลฯ และก�รประเคนของพระต้อง

ค้อมตัวและควรใช้ ๒ มือ (ยกเว้นผ้�ป่�ไม่ต้องประเคน) ห้�มใช้จับต่อศอกหรือต่อมือ ส่วน

นักเรียนที่เหลือให้นั่งประนมมือรอจนกว่�ตัวแทนกลับที่เดิมจึงกร�บพร้อมกัน

๑๐. ก�รกรวดนำ้� ระหว่�งรินนำ้�ห้�มใช้นิ้วรอง และให้หัวหน้�หรือประธ�นในพิธีกรวดคนเดียวที่

เหลือนั่งประนมมือตั้งใจอุทิศส่วนกุศล ห้�มจับต่อๆกัน

๑๑. ก�รกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ อ�ร�ธน�ศีล สม�ท�นศีล อ�ร�ธน�พระปริตร อ�ร�ธน�ธรรม 

กล่�วคำ�ถว�ยท�นทุกประเภท คำ�บูช�ข้�วพระพุทธและล�ข้�วพระพุทธ จะต้องอยู่ในท่�

คุกเข่�ตลอดเวล� ส่วนก�รกรวดนำ้�ให้นั่งพับเพียบ
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๑๒. ก�รกล่�วอ�ร�ธน�ทุกชนิด คำ�ถว�ยท�นทุกประเภทและอื่นๆ จะกล่�วเป็นทำ�นอง

ธรรมวัตรหรือจะกล่�วแบบคำ�พูดธรรมด�ก็ได้ แต่ถ้�กล่�วทำ�นองธรรมวัตรจะได้คะแนน

ดีกว่�แบบพูดธรรมด� เพร�ะไพเร�ะกว่�(ส่วนทำ�นองสรภัญญะนั้นจะเน้นคว�มไพเร�ะ แต่

อ�จผิดหลักไวย�กรณ์ ศัพท์เดียวแยกอ่�นเป็น ๒ คำ� จะถูกหักคะแนน)

๑๓. ก่อนกลับต้องหมุนตัว หันหน้�ไปห�พระพุทธรูป แล้วกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ คร้ัง 

เป็นก�รล�พระพุทธเจ้�ผู้เป็นประธ�นในพิธี แล้วเดินเข่�ออกไป เป็นเสร็จพิธี

๑๔. วิธีหมุนตัวนั้น ส้นเท้�จะต้องอยู่กับที่และหมุนเข่�ด้�นที่จะหมุนไปก่อนแล้วหมุนเข่�ด้�น

ที่เหลือต�ม

๑.		ระดับประถมศึกษ�

ก.	บังคับ	:	กล่�วคำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕ และอ�ร�ธน�พระปริตร

๑. นกัเรยีนเดนิเข้�ไปได้ระยะพอสมควร แล้วเดินเข่�ไปทีโ่ต๊ะหมูบ่ชู� กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ 

๓ ครั้ง (ช�ยแบบช�ย หญิงแบบหญิง) ลดมือลงม�อยู่ในท่�อัญชลี แล้วกล่�วคำ�บูช�

พระรัตนตรัย

๒. กล่�วคำ�บูช�พระรัตนตรัย ว่�พร้อมๆ กัน ดังนี้

อิมิน�	 สักก�เรนะ,	พุทธัง	อะภิปูชะย�มะ

อิมิน�	 สักก�เรนะ,	ธัมมัง	อะภิปูชะย�มะ

อิมิน�	 สักก�เรนะ,	สังฆัง	อะภิปูชะย�มะ

กล่�วจบยกมือ “วันท�” ๑ ครั้ง ลดมือลงม�อยู่ในท่�อัญชลี แล้วกล่�วคำ�นมัสก�รพระรัตนตรัย 

ด้วยวิธีหัวหน้�กล่�วนำ� ที่เหลือว่�ต�มพร้อมๆ กันดังนี้

๓. กล่�วคำ�นมัสก�รพระรัตนตรัย

อะระหัง	สัมม�สัมพุทโธ	ภะคะว�,

พุทธัง	ภะคะวันตัง	อะภิว�เทมิ	(กร�บ	๑	ครั้ง)

สว�กข�โต	ภะคะวะต�	ธัมโม,

ธัมมัง	นะมัสส�มิ	(กร�บ	๑	ครั้ง)

สุปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	ส�วะกะสังโฆ,

สังฆัง	นะม�มิ	(กร�บ	๑	ครั้ง)

กร�บเสร็จลดมือลงม�ว�งไว้ที่หน้�ข�ทั้ง ๒ ข้�ง (ท่�เตรียม)
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๔.  หมุนตัวเล็กน้อยลักษณะกึ่งขว�หัน หันหน้�ม�ท�งพระสงฆ์ กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ 

๓ ครั้ง  แล้วลดมือลงอยู่ในท่�อัญชลี กล่�วคำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕ ต่อเนื่องกันไปพร้อมกัน

ว่�ดังนี้

มะยัง	ภันเต,	วิสุง	วิสุง	รักขะนัตถ�ยะ,	ติสะระเณนะ	สะหะ,	ปัญจะ	สีล�นิ	ย�จ�มะ,	

ทุติยัมปิ	มะยัง	ภันเต,	วิสุง	วิสุง	รักขะนัตถ�ยะ,	ติสะระเณนะ	สะหะ,	ปัญจะ	สีล�นิ	ย�จ�มะ,	

ตะติยัมปิ	มะยัง	ภันเต,วิสุง	วิสุง	รักขะนัตถ�ยะ,	ติสะระเณนะ	สะหะ,ปัญจะ	สีล�นิ	ย�จ�มะ

กล่�วจบเสร็จแล้ว ยกมือขึ้นวันท�พร้อมกัน ๑ คร้ัง ลดมือม�อยู่ในท่�อัญชลี แล้วกล่�วคำ�

สม�ท�นศีล ๕ พร้อมๆ กัน ต�มลำ�ดับดังนี้

๑.	ป�ณ�ติป�ต�	เวระมะณี	สิกข�ปะทัง	สะม�ทิย�มิ

๒.	อะทินน�ท�น�	เวระมะณี	สิกข�ปะทัง	สะม�ทิย�มิ

๓.	ก�เมสุ	มิจฉ�จ�ร�	เวระมะณี	สิกข�ปะทัง	สะม�ทิย�มิ

๔.	มุส�ว�ท�	เวระมะณี	สิกข�ปะทัง	สะม�ทิย�มิ

๕.	สุร�เมระยะมัชชะปะม�ทัฏฐ�น�	เวระมะณี	สิกข�ปะทัง	สะม�ทิย�มิ

กล่�วจบให้นั่งประนมมือสงบน่ิงสักครู่ (ประม�ณ ๑๐ วิน�ที) แล้วยกมือขึ้นวันท�พร้อมทั้ง

กล่�วคำ�ว่� “ส�ธุ” ขึ้นพร้อมกัน ๑ ครั้ง แล้วจึงลดมือลงม�อยู่ในท่�อัญชลี

๕. ก่อนกล่�วคำ�อ�ร�ธน�พระปริตร ให้ยกมือขึ้นวันท� ๑ ครั้ง แล้วว่�พร้อมกันดังนี้

วิปัตติปะฏิพ�ห�ยะ	 สัพพะสัมปัตติ	สิทธิย�,

สัพพะทุกขะ	วิน�ส�ยะ	 ปะริตตัง	พรูถะ	มังคะลัง,

วิปัตติปะฏิพ�ห�ยะ	 สัพพะสัมปัตติ	สิทธิย�,

สัพพะภะยะ	วิน�ส�ยะ	 ปะริตตัง	พรูถะ	มังคะลัง,

วิปัตติปะฏิพ�ห�ยะ	 สัพพะสัมปัตติ	สิทธิย�,

สัพพะโรคะ	วิน�ส�ยะ	 ปะริตตัง	พรูถะ	มังคะลัง.

กล่�วจบยกมือขึ้น “วันท�” ๑ ครั้ง แล้วลดมือลงม�อยู่ในท่�เตรียม

ค�ำชี้แจง	:	 ก�รสงบน่ิงอยู่น้ัน เป็นก�รสมมติจ�กก�รปฏิบัติจริงๆ คือ เมื่อกล่�วคำ�สม�ท�น

ศีลจบแล้ว ต่อจ�กนั้น พระจะให้ศีลและบอกอ�นิสงส์ของศีล ซ่ึงจะจบลง

ด้วยคำ�ว่� “วิโสธะเย” ทุกคนต้องยกมือขึ้นวันท�และกล่�วคำ�ว่� “ส�ธุ” ขึ้น

พร้อมๆ กัน ต่อจ�กนั้นจึงกล่�วคำ�อ�ร�ธน�พระปริตรต่อไป
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ข.	ข้อเลือก	: อ�ร�ธน�ธรรม อ�ร�ธน�ศีลอุโบสถหรือกรวดนำ้�แบบย่อ

๖. ถ้�นักเรียนจับได้อ�ร�ธน�ธรรม ให้กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วลดมือม�ประนม 

ในท่�อัญชลีกล่�วคำ�อ�ร�ธน�ธรรม ว่�พร้อมกันดังนี้

พรหมม�	จะโลก�ธิปะตี	สะหัมปะติ,		

กัตอัญชะลี	อันธิวรัง	อะย�จะถะ,		

สันตีธะ	สัตต�ปปะระชัก	ขะช�ติก�,	

เทเสตุ	ธัมมัง	อุนะกัมปิมัง	ปะชัง.	

กล่�วจบกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง ลดมือลงว�งไว้ที่ข�ทั้งสองข้�ง(ท่�เตรียม)แล้วหมุน

ตัวหันหน้�กลับไปห�พระพุทธรูป กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง เดินเข่�ออกไป เป็นเสร็จพิธี

๗. ถ้�นักเรียนจับฉล�กได้อ�ร�ธน�ศีลอุโบสถ ให้กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วลดมือ

ลงม�อยู่ในท่�อัญชลี แล้วกล่�วคำ�อ�ร�ธน�ศีลอุโบสถว่�พร้อมกัน ดังนี้

มะยัง	ภันเต,	ติสะระเณนะ	สะหะ,	อัฏฐังคะสะมันน�คะตัง,	อุโปสะถัง	ย�จ�มะ

ทุติยัมปิ	มะยัง	ภันเต,	ติสะระเณนะ	สะหะ,	อัฏฐังคะสะมันน�คะตัง,	อุโปสะถัง	ย�จ�มะ

ตะติยัมปิ	มะยัง	ภันเต,	ติสะระเณนะ	สะหะ,	อัฏฐังคะสะมันน�คะตัง,	อุโปสะถัง	ย�จ�มะ

กล่�วจบยกมือขึ้นวันท� ๑ ครั้ง ลดมือลงม�อยู่ในท่�อัญชลีและให้นั่งประนมมือสงบนิ่งสักครู่ 

(ประม�ณ ๓๐ วิน�ที) แล้วยกมือขึ้น “วันท�” พร้อมทั้งกล่�วคำ�ว่� “ส�ธุ” ขึ้นพร้อมกัน ๑ ครั้ง จึงลด

มอืลงม�ว�งไว้ข�ทัง้สอง (ท่�เตรยีม) แล้วหมนุตวัหนัหน้�กลับไปห�พระพุทธรูป กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ 

๓ ครั้ง เดินเข่�ออกไป เป็นเสร็จพิธี

๘. ถ้�จบัฉล�กได้กรวดนำ�้แบบย่อ ให้นกัเรียนยกทีก่รวดนำ�้ม�ว�งข้�งหน้� นกัเรียนทกุคนนัง่

พบัเพยีบ ตวัแทนนกัเรยีน ๑ คนใช้มือคว�มถอืภ�ชนะเปิดจุกแสดงกริยิ�กรวดนิว้ประม�ณ

ครึ่งน�ทีเทนำ้�ให้หมด (ห้�มใช้นิ้วรองนำ้�) นักเรียนที่เหลือนั่งประนมมือ กล่�วคำ�กรวดนำ้�

แบบย่อด้วยเสียงดังฟังชัดพร้อมๆ กัน ห้�มจับต่อๆกัน คำ�กรวดนำ้�แบบย่อ ว่�ดังนี้

ค�ำชี้แจง	:	 ก�รนั่งสงบนิ่งอยู่ ๓๐ วิน�ทีนั้น เป็นก�รสมมติจ�กก�รปฏิบัติจริงๆ คือเมื่อ

อ�ร�ธน�อุโบสถศีลจบ พระท่�นจะให้ศีล ทุกคนต้องประนมมือรับศีล (สม�ท�น

ศีล) ไปจนจบ จ�กนั้นพระท่�นจะบอกอ�นิสงส์ของก�รรับศีลซ่ึงจะจบลง

ด้วยคำ�ว่� “วิโสธะเย”	ทุกคนต้องยกมือขึ้นวันท�และกล่�ว “ส�ธุ”		พร้อมๆ กัน
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อิทัง	เม	ญ�ตีนัง	โหตุ	สุขิต�	โหนตุ	ญ�ตะโย.

คำ�แปล	:	ขอผลบญุทีข้่�พเจ้�ได้ทำ�แล้วนี,้จงสำ�เร็จแก่ญ�ติท้ังหล�ยของข้�พเจ้�, ขอญ�ติท้ังหล�ย

ของข้�พเจ้�, จงเป็นผู้มีคว�มสุขเถิด ฯ (เฉพ�ะในก�รแข่งขันต้องว่�คำ�แปลด้วย)

กล่�วจบยกมือขึ้นวันท� ๑ ครั้ง และนำ�ท่ีกรวดนำ้�เก็บท่ีเดิม เสร็จแล้วหมุนตัวหันกลับไปห� 

พระพุทธรูปแล้วกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง เดินเข่�ออกไป เป็นเสร็จพิธี

๒.	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	(ม.๑	–	ม.๓)

ก.	บังคับ	:	กล่�วคำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕ อ�ร�ธน�พระปริตรและอ�ร�ธน�ธรรม

๑. นกัเรยีนเดนิเข้�ไปได้ระยะพอสมควร แล้วเดินเข่�ไปทีโ่ต๊ะหมูบ่ชู� กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ 

๓ ครั้ง (ช�ยแบบช�ย หญิงแบบหญิง) ลดมือลงม�อยู่ในท่�อัญชลี แล้วกล่�วคำ�บูช�

พระรัตนตรัย

๒. กล่�วคำ�บูช�พระรัตนตรัย ว่�พร้อมๆ กัน ดังนี้

อิมิน�	สักก�เรนะ,	พุทธัง	อะภิปูชะย�มะ		

อิมิน�	สักก�เรนะ,	ธัมมัง	อะภิปูชะย�มะ		

อิมิน�	สักก�เรนะ,	สังฆัง	อะภิปูชะย�มะ

กล่�วจบยกมือ “วันท�” ๑ ครั้ง ลดมือลงม�อยู่ในท่�อัญชลี แล้วกล่�วคำ�นมัสก�รพระรัตนตรัย

ด้วยวิธีหัวหน้�กล่�วนำ� ที่เหลือว่�ต�มพร้อมๆ กันดังนี้

๓. กล่�วคำ�นมัสก�รพระรัตนตรัย

อะระหัง	สัมม�สัมพุทโธ	ภะคะว�,	

พุทธัง	ภะคะวันตัง	อะภิว�เทมิ	(กร�บ	๑	ครั้ง)	

สว�กข�โต	ภะคะวะต�	ธัมโม,	

ธัมมัง	นะมัสส�มิ	(กร�บ	๑	ครั้ง)	

สุปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	ส�วะกะสังโฆ,	

สังฆัง	นะม�มิ	(กร�บ	๑	ครั้ง)

กร�บเสร็จลดมือลงม�ว�งไว้ที่หน้�ข�ทั้ง ๒ ข้�ง (ท่�เตรียม)
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๔.  หมุนตัวเล็กน้อยลักษณะกึ่งขว�หัน หันหน้�ม�ท�งพระสงฆ์ กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ 

๓ ครั้ง แล้วลดมือลงอยู่ในท่�อัญชลี กล่�วคำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕ ต่อเนื่องกันไปพร้อมกัน 

ว่�ดังนี้

มะยัง	ภันเต,	วิสุง	วิสุง	รักขะนัตถ�ยะ,		ติสะระเณนะ	สะหะ,	ปัญจะ	สีล�นิ	ย�จ�มะ,	

ทุติยัมปิ	มะยัง	ภันเต,	วิสุง	วิสุง	รักขะนัตถ�ยะ		ติสะระเณนะ	สะหะ,	ปัญจะ	สีล�นิ	ย�จ�มะ,	

ตะติยัมปิ	มะยัง	ภันเต,วิสุง	วิสุง	รักขะนัตถ�ยะ			ติสะระเณนะ	สะหะ,ปัญจะ	สีล�นิ	ย�จ�มะ

กล่�วจบเสร็จแล้ว ยกมือขึ้นวันท�พร้อมกัน ๑ คร้ัง ลดมือม�อยู่ในท่�อัญชลี แล้วกล่�วคำ�

สม�ท�นศีล ๕ พร้อมๆ กัน ต�มลำ�ดับดังนี้

๑.	ป�ณ�ติป�ต�	เวระมะณี	สิกข�ปะทัง	สะม�ทิย�มิ

๒.	อะทินน�ท�น�	เวระมะณี	สิกข�ปะทัง	สะม�ทิย�มิ

๓.	ก�เมสุ	มิจฉ�จ�ร�	เวระมะณี	สิกข�ปะทัง	สะม�ทิย�มิ

๔.	มุส�ว�ท�	เวระมะณี	สิกข�ปะทัง	สะม�ทิย�มิ

๕.	สุร�เมระยะมัชชะปะม�ทัฏฐ�น�	เวระมะณี	สิกข�ปะทัง	สะม�ทิย�มิ

กล่�วจบให้นั่งประนมมือสงบนิ่งสักครู่ (ประม�ณ ๑๐ วิน�ที) แล้วยกมือขึ้นวันท�พร้อมทั้งกล่�ว

คำ�ว่� “ส�ธุ” ขึ้นพร้อมกัน ๑ ครั้ง แล้วจึงลดมือลงม�อยู่ในท่�อัญชลี

๕. ก่อนกล่�วคำ�อ�ร�ธน�พระปริตร ให้ยกมือขึ้นวันท� ๑ ครั้ง แล้วว่�พร้อมกันดังนี้

วิปัตติปะฏิพ�ห�ยะ		 สัพพะสัมปัตติ	สิทธิย�,

สัพพะทุกขะ	วิน�ส�ยะ	 ปะริตตัง	พรูถะ	มังคะลัง,

วิปัตติปะฏิพ�ห�ยะ	 สัพพะสัมปัตติ	สิทธิย�,

สัพพะภะยะ	วิน�ส�ยะ	 ปะริตตัง	พรูถะ	มังคะลัง,

วิปัตติปะฏิพ�ห�ยะ	 สัพพะสัมปัตติ	สิทธิย�,

สัพพะโรคะ	วิน�ส�ยะ	 ปะริตตัง	พรูถะ	มังคะลัง.

เสร็จแล้วยกมือขึ้น “วันท�” ๑ ครั้ง แล้วลดมือลงม�ว�งไว้หน้�ข�ทั้ง ๒ ข้�ง(ท่�เตรียม)

ค�ำชี้แจง	:	 ก�รสงบน่ิงอยู่น้ัน เป็นก�รสมมติจ�กก�รปฏิบัติจริงๆ คือ เมื่อกล่�วคำ�สม�ท�น

ศีลจบแล้ว ต่อจ�กนั้น พระจะให้ศีลและบอกอ�นิสสงส์ของศีล ซึ่งจะจบลง

ด้วยคำ�ว่� “วิโสธะเย” ทุกคนต้องยกมือข้ึนวันท�และกล่�วคำ�ว่� “ส�ธุ” 

ขึ้นพร้อมๆ กัน ต่อจ�กนั้นจึงกล่�วคำ�อ�ร�ธน�พระปริตรต่อไป
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๖. ก�รอ�ร�ธน�ธรรม ให้กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วลดมือม�ประนม ในท่�อัญชลี

กล่�วคำ�อ�ร�ธน�ธรรม ว่�พร้อมกันดังนี้

พรหมม�	จะโลก�ธิปะตี	สะหัมปะติ,

กัตอัญชะลี	อันธิวรัง	อะย�จะถะ,

สันตีธะ	สัตต�ปปะระชัก	ขะช�ติก�,

เทเสตุ	ธัมมัง	อุนะกัมปิมัง	ปะชัง.	

กล่�วจบกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง ลดมือลงว�งไว้ที่ข�ทั้งสองข้�ง(ท่�เตรียม)

ข.	ข้อเลือก	:	กล่�วคำ�ถว�ยสังฆท�นทั่วไป หรือคำ�ถว�ยผ้�ป่� หรือคำ�บูช�ข้�วพระพุทธและล�

ข้�วพระพุทธ

๗. ถ้�นกัเรยีนจบัฉล�กได้ก�รกล่�วคำ�ถว�ยสงัฆท�นท่ัวไป ให้ผูแ้ทนนกัเรยีนยกเครือ่งสงัฆท�น

ม�ตั้งไว้ข้�งหน้�พระสงฆ์ กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วกล่�วนมัสก�รพร้อมกัน 

๓ จบ ดังนี้

นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.

นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.

นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.

เสรจ็แล้วกล่�วคำ�ถว�ยสงัฆท�นท่ัวไป โดยให้ประธ�นกล่�วนำ� นกัเรยีนทีเ่หลอืให้กล่�วต�ม ดงันี้

อิม�นิ	มะยัง	ภันเต	ภัตต�นิ	สะปะริว�ร�นิ	ภิกขุสังฆัสสะ		โอโณชะย�มะ	ส�ธุ	โน	ภันเต	

ภิกขุสงโฆ	อิม�นิ	ภัตต�นิ	สะปริว�ร�นิ,ปฏิคคัณห�ตุ	อัมห�กัง	ทีฆะรัตตัง	หิต�ยะ	สุข�ยะ.

คำ�แปล	 :  ข้�แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย ขอน้อมถว�ย ภัตต�ห�ร กับทั้งบริว�ร

เหล่�นี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตต�ห�ร กับทั้งบริว�รเหล่�นี้ ของข้�พเจ้�ทั้งหล�ย 

เพื่อประโยชน์และคว�มสุขแก่ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย ตลอดก�ลน�น เทอญฯเมื่อกล่�วจบแล้วยกมือขึ้น

วันท� ๑ ครั้ง แล้วตัวแทนนักเรียนนำ�เครื่องสังฆท�นเข้�ไปประเคน(ถว�ย)พระ นักเรียนท่ีเหลือ

นั่งประนมมือ รอจนกว่�ตัวแทนกลับม�จึงกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ คร้ัง แล้วหมุนตัวหันหน้�กลับ

ไปห�พระพุทธรูป แล้วกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วเดินเข่�ออกไป เป็นเสร็จพิธีฯ  (และนำ�

เครื่องสังฆท�นเก็บที่เดิม)

หม�ยเหตุ	:	ในก�รถว�ยสังฆท�นจริงๆ ถ้�ถว�ยสังฆท�น หลังเวล�เที่ยงให้เปลี่ยนคำ�ถว�ย จ�กคำ�ว่� 

“ภัตต�นิ”	เป็น “กัปปิยภัฑ�นิ” และเปลี่ยนคำ�แปลจ�กคำ�ว่� “ภัตต�ห�ร” เป็น “สิ่งของอันสมควร
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แก่สมณบริโภค” (เพือ่คว�มถกูต้อง) แต่ในก�รแข่งขนัครัง้นี ้เน้นคว�มยตุธิรรมแก่ผูเ้ข้�แข่งขนั จงึไม่ต้อง

เปลี่ยน แม้จะลงแข่งขันในภ�คบ่�ย (เพร�ะถือคว�มเป็นสมมติ)

๘. ถ้�จบัฉล�กได้กล่�วคำ�ถว�ยผ้�ป่� ให้ผู้แทนนกัเรียนยกต้นผ้�ป่� ม�ต้ังไว้ข้�งหน้�พระภกิษุ

แล้วกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วกล่�วคำ�นมัสก�ร พร้อมกัน ๓ จบ ดังนี้

นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.

นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.

นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.

เสร็จแล้วกล่�วคำ�ถว�ยผ้�ป่� โดยให้ประธ�นกล่�วนำ� ที่เหลือให้กล่�วต�ม ดังนี้

อิม�นิ	 มะยัง	 ภันเต	 ปังสุกูละจีวะร�นิ	 สะปะริว�ร�นิ	 ภิกขุสังฆัสสะ		 โอโณชะย�มะ	ส�ธุ	

โน	ภันเต		ภิกขุสังโฆ	อิม�นิ	ปังสุกูละจีวะร�นิ		สะปะริว�ร�นิ	ปะฏิคคัณห�ตุ	อัมห�กัง	ทีฆะรัตตัง	

หิต�ยะ	สุข�ยะ		

คำ�แปล	:	ข้�แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย  ขอน้อมถว�ยผ้�บังสุกุล จีวร กับทั้งบริว�รทั้ง

หล�ยเหล่�นี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ  ผ้�บังสุกุลจีวร กับทั้งบริว�รทั้งหล�ย

เหล่�นี้ ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย เพื่อประโยชน์ และคว�มสุขแก่ข้�พเจ้�ทั้งหล�ยตลอดก�ลน�นเทอญ  ฯ

เมือ่กล่�วจบแล้วยกมอืขึน้วนัท� ๑ คร้ัง แล้วไม่ต้องประเคนส่ิงของใดๆ กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ 

๓ ครั้ง แล้วหมุนตัวหันหน้�ไปห�พระพุทธรูป แล้วกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วเดินเข่�ออกไป 

เป็นเสร็จพิธี ฯ  (และนำ�ต้นผ้�ป่�ไปเก็บที่เดิมด้วย)

๙. ถ้�จับสล�กได้ กล่�วคำ�บูช�ข้�วพระพุทธและล�ข้�วพระพุทธ ให้ผู้แทนนักเรียนยกถ�ด

สำ�รับกับข้�ว(สมมติ) ที่เตรียมไว้ ม�ว�งบนผ้�ข�วหรือบนโต๊ะที่เตรียมไว้หน้�โต๊ะหมู่บูช� 

ถอยออกม�พอสมควรนั่งคุกเข่�ประนมมือกล่�วคำ�นมัสก�รด้วยเสียงดังฟังชัดเจน

พร้อมกัน ดังนี้

นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.

นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.

นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.

เสร็จแล้วให้กล่�วคำ�บูช�(ถว�ย)ข้�วพระพุทธพร้อมกัน ดังนี้

อิมัง	สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง	ส�ลีนัง	โอทะนัง	อุทะกัง	วะรัง	พุทธัสสะ	ปูเชมิ	ฯ
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กล่�วจบแล้วยกมือข้ึนวันท� ๑ ครั้ง เอ�มือลง ทิ้งระยะประม�ณครึ่งน�ที ยกมือข้ึนทำ�อัญชลี 

กล่�วคำ�ล�ข้�วพระพุทธว่�พร้อมกัน ดังนี้

“เสสัง	มังคะลัง	ย�จ�มิ”

กล่�วจบแล้วยกมือขึ้นวันท�อีก ๑ ครั้ง ยกถ�ดสำ�รับกับข้�ว(สมมติ)ออกม�ว�งข้�งนอก(ที่เดิม)

จ�กนั้นกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง เดินเข่�ออกไป เป็นเสร็จพิธี ฯ

๓.	ระดับมัธยมตอนปล�ย	(ม.๔	–	๖)

ก.	บังคับ	 :	 กล่�วคำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕ อ�ร�ธน�พระปริตร คำ�อ�ร�ธน�ศีลอุโบสถและคำ� 

 อ�ร�ธน�ธรรม

๑. นกัเรยีนเดนิเข้�ไปได้ระยะพอสมควร แล้วเดินเข่�ไปทีโ่ต๊ะหมู่บชู� กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ 

๓ ครั้ง (ช�ยแบบช�ย หญิงแบบหญิง) ลดมือลงม�อยู่ในท่�อัญชลี แล้วกล่�วคำ�บูช�

พระรัตนตรัย

๒. กล่�วคำ�บูช�พระรัตนตรัย ว่�พร้อมๆ กัน ดังนี้

อิมิน�	สักก�เรนะ,	พุทธัง	อะภิปูชะย�มะ		

อิมิน�สักก�เรนะ,		ธัมมัง	อะภิปูชะย�มะ		

อิมิน�	สักก�เรนะ,	สังฆัง	อะภิปูชะย�มะ

กล่�วจบยกมือ “วันท�” ๑ ครั้ง ลดมือลงม�อยู่ในท่�อัญชลี แล้วกล่�วคำ�นมัสก�รพระรัตนตรัย 

ด้วยวิธีหัวหน้�กล่�วนำ� ที่เหลือว่�ต�มพร้อมๆ กันดังนี้

๓. กล่�วคำ�นมัสก�รพระรัตนตรัย

อะระหัง	สัมม�สัมพุทโธ	ภะคะว�,	

พุทธัง	ภะคะวันตัง	อะภิว�เทมิ	(กร�บ	๑	ครั้ง)	

สว�กข�โต	ภะคะวะต�	ธัมโม,	

ธัมมัง	นะมัสส�มิ	(กร�บ	๑	ครั้ง)	

สุปะฏิปันโน	ภะคะวะโต	ส�วะกะสังโฆ,	

สังฆัง	นะม�มิ	(กร�บ	๑	ครั้ง)

กร�บเสร็จลดมือลงม�ว�งไว้ที่หน้�ข�ทั้ง ๒ ข้�ง (ท่�เตรียม)
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๔.  หมุนตัวเล็กน้อยลักษณะกึ่งขว�หัน หันหน้�ม�ท�งพระสงฆ์ กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ 

๓ ครั้ง  แล้วลดมือลงอยู่ในท่�อัญชลี กล่�วคำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕ ต่อเนื่องกันไปพร้อมกันว่�

ดังนี้

มะยัง	ภันเต,	วิสุง	วิสุง	รักขะนัตถ�ยะ,		ติสะระเณนะ	สะหะ,	ปัญจะ	สีล�นิ	ย�จ�มะ,	

ทุติยัมปิ	มะยัง	ภันเต,	วิสุง	วิสุง	รักขะนัตถ�ยะ		ติสะระเณนะ	สะหะ,	ปัญจะ	สีล�นิ	ย�จ�มะ,	

ตะติยัมปิ	มะยัง	ภันเต,วิสุง	วิสุง	รักขะนัตถ�ยะ			ติสะระเณนะ	สะหะ,ปัญจะ	สีล�นิ	ย�จ�มะ

กล่�วจบเสร็จแล้ว ยกมือขึ้นวันท�พร้อมกัน ๑ คร้ัง ลดมือม�อยู่ในท่�อัญชลี แล้วกล่�วคำ�

สม�ท�นศีล ๕ พร้อมๆ กัน ต�มลำ�ดับดังนี้

๑.	ป�ณ�ติป�ต�	เวระมะณี	สิกข�ปะทัง	สะม�ทิย�มิ

๒.	อะทินน�ท�น�	เวระมะณี	สิกข�ปะทัง	สะม�ทิย�มิ

๓.	ก�เมสุ	มิจฉ�จ�ร�	เวระมะณี	สิกข�ปะทัง	สะม�ทิย�มิ

๔.	มุส�ว�ท�	เวระมะณี	สิกข�ปะทัง	สะม�ทิย�มิ

๕.	สุร�เมระยะมัชชะปะม�ทัฏฐ�น�	เวระมะณี	สิกข�ปะทัง	สะม�ทิย�มิ

กล่�วจบให้นั่งประนมมือสงบนิ่งสักครู่ (ประม�ณ ๑๐ วิน�ที) แล้วยกมือขึ้นวันท�พร้อมทั้งกล่�ว

คำ�ว่� “ส�ธุ” ขึ้นพร้อมกัน ๑ ครั้ง แล้วจึงลดมือลงม�อยู่ในท่�อัญชลี

 

๕. ก่อนกล่�วคำ�อ�ร�ธน�พระปริตร ให้ยกมือขึ้นวันท� ๑ ครั้ง แล้วว่�พร้อมกันดังนี้

วิปัตติปะฏิพ�ห�ยะ		 สัพพะสัมปัตติ	สิทธิย�,

สัพพะทุกขะ	วิน�ส�ยะ	 ปะริตตัง	พรูถะ	มังคะลัง,

วิปัตติปะฏิพ�ห�ยะ	 สัพพะสัมปัตติ	สิทธิย�,

สัพพะภะยะ	วิน�ส�ยะ	 ปะริตตัง	พรูถะ	มังคะลัง,

วิปัตติปะฏิพ�ห�ยะ	 สัพพะสัมปัตติ	สิทธิย�,

สัพพะโรคะ	วิน�ส�ยะ	 ปะริตตัง	พรูถะ	มังคะลัง.

เสร็จแล้วยกมือขึ้น “วันท�” ๑ ครั้ง แล้วลดมือลงม�ว�งไว้หน้�ข�ทั้ง ๒ ข้�ง(ท่�เตรียม)

ค�ำชี้แจง	:	 ก�รสงบน่ิงอยู่น้ัน เป็นก�รสมมติจ�กก�รปฏิบัติจริงๆ คือ เมื่อกล่�วคำ�สม�ท�น

ศีลจบแล้ว ต่อจ�กนั้นพระจะให้ศีลและบอกอ�นิสงส์ของศีล ซ่ึงจะจบลงด้วย

คำ�ว่� “วโิสธะเย” ทกุคนต้องยกมอืขึน้วนัท�และกล่�วคำ�ว่� “ส�ธ”ุ ขึน้พร้อมๆ กนั 

ต่อจ�กนั้นจึงกล่�วคำ�อ�ร�ธน�พระปริตรต่อไป
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๖. ก�รกล่�วคำ�อ�ร�ธน�ศีลอุโบสถ ให้กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วลดมือลงม�

อยู่ในท่�อัญชลี แล้วกล่�วคำ�อ�ร�ธน�ศีลอุโบสถว่�พร้อมกัน ดังนี้

มะยัง	ภันเต,	ติสะระเณนะ	สะหะ	,อัฏฐังคะสะมันน�คะตัง,	อุโปสะถัง	ย�จ�มะ

ทุติยัมปิ	มะยัง	ภันเต,	ติสะระเณนะ	สะหะ,	อัฏฐังคะสะมันน�คะตัง,	อุโปสะถัง	ย�จ�มะ

ตะติยัมปิ	มะยัง	ภันเต,	ติสะระเณนะ	สะหะ,	อัฏฐังคะสะมันน�คะตัง,	อุโปสะถัง	ย�จ�มะ

กล่�วจบยกมือขึ้นวันท� ๑ ครั้ง ลดมือลงม�อยู่ในท่�อัญชลีและให้น่ังประนมมือสงบยิ่งสักครู่ 

(ประม�ณ ๑๐ วิน�ที) แล้วยกมือขึ้น “วันท�” พร้อมทั้งกล่�วคำ�ว่� “ส�ธุ” ขึ้นพร้อมกัน ๑ ครั้ง จึงลด

มือลงม�อยู่ในท่�อัญชลีต�มเดิม

๗. ก�รอ�ร�ธน�ธรรม ให้กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วลดมือม�อยู่ ในท่�อัญชลี

กล่�วคำ�อ�ร�ธน�ธรรม ว่�พร้อมกันดังนี้

พรหมม�	จะโลก�ธิปะตี	สะหัมปะติ,

กัตอัญชะลี	อันธิวรัง	อะย�จะถะ,

สันตีธะ	สัตต�ปปะระชัก	ขะช�ติก�,

เทเสตุ	ธัมมัง	อุนะกัมปิมัง	ปะชัง.	

กล่�วจบกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง ลดมือลงว�งไว้ที่ข�ทั้งสองข้�ง(ท่�เตรียม)

ข.	ข้อเลือก	:	กล่�วคำ�ถว�ยสังฆท�นอุทิศ คำ�ถว�ยผ้�อ�บนำ้�ฝนหรือคำ�ถว�ยเทียนพรรษ�

๘. ถ้�นกัเรยีนจบัฉล�กได้ก�รกล่�วคำ�ถว�ยสังฆท�นอทิุศให้ผู้แทนนกัเรียนยกเคร่ืองสังฆท�น

ม�ตั้งไว้ข้�งหน้�พระสงฆ์ กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วกล่�วนมัสก�รพร้อมกัน 

๓ จบ ดังนี้

ค�ำชี้แจง	:	 ก�รสงบน่ิงอยู่น้ัน เป็นก�รสมมติจ�กก�รปฏิบัติจริงๆ คือ เมื่อกล่�วคำ�สม�ท�น

ศีลจบแล้ว ต่อจ�กนั้นพระจะให้ศีลและบอกอ�นิสงส์ของศีล ซ่ึงจะจบลงด้วย

คำ�ว่� “วโิสธะเย” ทกุคนต้องยกมอืขึน้วนัท�และกล่�วคำ�ว่� “ส�ธ”ุ ขึน้พร้อมๆ กนั 

ต่อจ�กนั้นจึงกล่�วคำ�อ�ร�ธน�พระปริตรต่อไป
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นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.
นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.
นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.

เสร็จแล้วกล่�วคำ�ถว�ยสังฆท�นอุทิศ โดยให้ประธ�นกล่�วนำ� นักเรียนที่เหลือให้กล่�วต�ม ดังนี้ 
(ให้เลือกแบบที่ ๑ หรือ แบบที่ ๒)

คำ�ถว�ยสังฆท�นอุทิศ	แบบที่	๑

อิม�นิ	 มะยัง	 ภันเต	 ภัตต�นิ	สะปะริว�ร�นิ	 ภิกขุสังฆัสสะ		 โอโณชะย�มะ	 ส�ธุ	 โน	 ภันเต																	
ภิกขุสงโฆ	อิม�นิ	ภัตต�นิ	สะปริว�ร�นิ,ปฏิคคัณห�ตุ	อัมห�กัญเจว	ญ�ตะก�นัญจะ		ก�ละกะต�นัง	
ทีฆะรัตตัง			หิต�ยะ	สุข�ยะ	ฯ

คำ�แปล	:	ข้�แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย ขอน้อมถว�ย ภัตต�ห�ร กับทั้งบริว�รเหล่�นี้ 
แก่พระภกิษสุงฆ์ขอพระภกิษสุงฆ์จงรบัภตัต�ห�ร กบัทัง้บรวิ�รเหล่�นี ้ของข้�พเจ้�ทัง้หล�ย เพืป่ระโยชน์
และคว�มสุขแก่ข้�พเจ้�ทั้งหล�ยด้วย แก่ญ�ติทั้งหล�ยผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย ตลอดก�ลน�น เทอญฯ

คำ�ถว�ยสังฆท�นอุทิศ	แบบที่	๒

อิม�นิ		มะยัง	ภันเต	มะตะกะภัตต�นิ	สะปะริว�ร�นิ	ภิกขุสังฆัสสะ	โอโณชะย�มะ	ส�ธุ	โน	ภัน
เต	ภิกขุสังโฆ	อิม�นิ	มะตะกะภัตต�นิ	สะปะริว�ร�นิ	ปะฏิคันห�ตุ		อัมห�กัญเจวะ	ม�ต�ปิตุอ�ทีนัญ
จะ	ญ�ตะก�นัง	ก�ละกะต�นัง	มีฆะรัตตัง		หิต�ยะ	สุข�ยะฯ	

คำ�แปล	 :	 ข้�แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย ขอน้อมถว�ยมตกภัตต�ห�ร กับทั้งบริว�ร 
เหล่�นี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมตกภัตต�ห�ร กับทั้งบริว�รเหล่�นี้ ของข้�พเจ้� 
ทั้งหล�ย เพื่อประโยชน์และคว�มสุข แก่ข้�พเจ้�ทั้งหล�ยด้วย แก่ญ�ติของข้�พเจ้�ทั้งหล�ย มีม�รด�
บิด� เป็นต้น ผู้ทำ�ก�ละล่วงลับไปแล้วด้วย สิ้นก�ลน�นเทอญ ฯ

เม่ือกล่�วจบแล้วยกมือขึ้นวันท� ๑ ครั้งแล้วตัวแทนนักเรียนนำ�เครื่องสังฆท�นเข้�ไปประเคน
ถว�ยพระ นกัเรยีนทีเ่หลอืนัง่ประนมมอืรอจนกว่�ตวัแทนกลบัทีเ่ดิม จงึกร�บเบญจ�งคประดษิฐ์ ๓ ครัง้ 
แล้วหมนุตวัหันหน้�ไปห�พระพทุธรปูแล้วกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ คร้ัง แล้วเดินเข่�ออกไป เป็นเสรจ็
พิธีฯ (นำ�เครื่องสังฆท�นไปเก็บที่เดิม)

หม�ยเหตุ	 : ในก�รถว�ยสังฆท�นจริงๆ ถ้�ถว�ยสังฆท�นหลังเวล�เที่ยง ให้เปลี่ยนคำ�ถว�ยจ�กคำ�ว่� 
ภัตต�นิ เป็นกัปปิยภัณฑ�นิ และเปลี่ยนคำ�แปลจ�กคำ�ว่� ภัตต�ห�ร เป็นสิ่งของอันสมควรแก่สมณะ
บริโภค (เพ่ือคว�มถูกต้อง) แต่ในก�รแข่งขันคร้ังนี้ เน้นคว�มยุติธรรมแก่ผู้เข้�แข่งขันจึงไม่ต้องเปลี่ยน 
แม้จะลงแข่งขันในภ�คบ่�ย (เพร�ะถือว่�เป็นก�รสมมติ)
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๙. ถ้�จับสล�กได้กล่�วคำ�ถว�ยผ้�อ�บนำ้�ฝน ให้ผู้แทนนักเรียนนำ�ผ้�อ�บนำ้�ฝน ม�ว�งไว้
ในที่เหม�ะสมใกล้ๆ ตัว กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้งแล้วยกผ้�อ�บนำ้�ฝนขึ้นว�งบน
ท่อนแขนทั้งสองข้�ง ซึ่งอยู่ในท่�ประนมมือ กล่�วคำ�นมัสก�รพร้อมกัน ๓ จบ ดังนี้

นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.
นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.
นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.

เสร็จแล้วกล่�วคำ�ถว�ยผ้�อ�บนำ้�ฝน โดยให้ประธ�นกล่�วนำ� ที่เหลือให้กล่�วต�ม ดังนี้ 

อิม�นิ	มะยัง	ภันเต,	วัสสิกะส�ฏิก�นิ,	สะปะริว�ร�นิ,	ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะย�มะ,	ส�ธุ	โน	
ภันเต,	ภิกขุสังโฆ,	อิม�นิ,	 วัสสิกะส�ฏิก�นิ,	 สะปะริว�ร�นิ,	ปะฏิคคัณห�ตุ	 ,อังห�กัง,	ทีฆะรัตตัง,	
หิต�ยะ,	สุข�ยะ.

คำ�แปล	:	ข้�แต่พระสงฆ์ผูเ้จรญิ, ข้�พเจ้�ทัง้หล�ย, ขอน้อมถว�ยผ้�อ�บนำ�้ฝน, กบัทัง้ของอนัเป็น
บรวิ�รเหล่�นี,้ แก่พระภกิษสุงฆ์, ขอพระภกิษุสงฆ์จงรบั, ผ้�อ�บนำ�้ฝน, กบัทัง้ของอันเป็นบรวิ�รเหล่�นี,้ 
ของข้�พเจ้�ทั้งหล�ย, เพื่อประโยชน์,เพื่อคว�มสุข, แก่ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย, ตลอดก�ลน�น เทอญ ฯ

เมื่อกล่�วจบแล้วยกมือข้ึนวันท� ๑ ครั้งแล้วตัวแทนนักเรียนนำ�ผ้�อ�บนำ้�ฝนเข้�ไปประเคน
ถว�ยพระ นักเรียนที่เหลือนั่งประนมมือรอจนกว่�ตัวแทนกลับที่เดิม จึงกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ 
๓ ครั้ง แล้วหมุนตัวหันหน้�ไปห�พระพุทธรูปแล้วกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วเดินเข่�ออกไป 
เป็นเสร็จพิธี ฯ (นำ�ผ้�อ�บนำ้�ฝนไปเก็บที่เดิม)

๑๐. ถ้�จับสล�กได้กล่�วคำ�ถว�ยเทียนพรรษ� ให้กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง ให้ผู้แทน
นักเรียนนำ�ต้นเทียนพรรษ�ม�ต้ังไว้ต่อหน้�พระสงฆ์ กล่�วคำ�นมัสก�รพร้อมกัน ๓ จบ  
ดังนี้

นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.
นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.
นะโม	ตัสสะ,	ภะคะวะโต	อะระหะโต,	สัมม�สัมพุทธัสสะ.

เสร็จแล้วกล่�วคำ�ถว�ยเทียนพรรษ� โดยให้ประธ�นกล่�วนำ� ที่เหลือให้กล่�วต�ม ดังนี้ 

อิมัง	ภันเต,ปะทีปัง,สะปะริว�รัง,	อันโตวัสเส,	เตม�สัง,ติณณัง,ระระตะน�นัง,	ปูชะนัตถ�ยะ,	
ภิกขุสังฆัสสะ,	 โอโณชะย�มะ,	 ส�ธุ	 โน	 ภันเต,	 ภิกขุสังโฆ,อิมัง	 ภันเต,	 ปะทีปัง,สะปะริว�รัง,	
อันโตวัสเส,	เตม�สัง,	ติณณัง,	ระระตะน�นัง,	ปูชะนัตถ�ยะ,	ปะฏิคคัณห�ตุ,	อังห�กัง,	ทีฆะรัตตัง,	
หิต�ยะ,	สุข�ยะ.
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คำ�แปล	 :	 ข้�แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย, ขอน้อมถว�ยเทียนพรรษ�, พร้อมทั้ง

เครื่องบริว�รบริว�รนี้, แก่พระภิกษุสงฆ์, เพื่อบูช�พระรัตนตรัย, ตลอด ๓ เดือน, ภ�ยในพรรษ�, 

ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเทียนพรรษ�, พร้อมทั้งเครื่องบริว�รบริว�รนี้, เพื่อบูช�พระรัตนตรัย, ตลอด 

๓ เดือน, ภ�ยในพรรษ�,เพื่อประโยชน์, เพื่อคว�มสุข, แก่ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย, ตลอดก�ลน�น เทอญ ฯ

เมื่อกล่�วจบแล้วยกมือข้ึนวันท� ๑ ครั้งแล้วตัวแทนนักเรียนนำ�เทียนพรรษ�เข้�ไปประเคน

ถว�ยพระ นักเรียนที่เหลือน่ังประนมมือรอจนกว่�ตัวแทนกลับที่เดิม จึงกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ 

๓ ครั้ง แล้วหมุนตัวหันหน้�ไปห�พระพุทธรูปแล้วกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วเดินเข่�ออกไป 

เป็นเสร็จพิธี ฯ (นำ�ต้นเทียนพรรษ�ไปเก็บที่เดิม)

	ข้อเสนอแนะ

ผู้เข้�แข่งขันและผู้ฝึกสอน จำ�เป็นต้องทร�บข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขเนื่องจ�กคณะกรรมก�ร

จะต้องตัดคะแนน ในกรณีต่อไปนี้

๑.	 ไม่เดินเข่� เข้�ไปที่โต๊ะหมู่บูช� (ตรงจุดที่กำ�หนด)

๒. กร�บพระพุทธรูปแล้วมักจะเลื่อนตัวหรือขบัยตัวเข้�ไปกร�บพระสงฆ์ไม่ใช่วิธีหมุนตัว 

ต�มที่กำ�หนดไว้ (จึงถูกหัก ๑ คะแนน) เพร�ะก�รหมุนตัวส้นเท้�จะต้องอยู่กับที่ หมุนเฉพ�ะเข่�เท่�นั้น

๓. กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ไม่ถูกต้อง

๔. ต้องปฏิบัติต�มข้ันตอนท่ีกำ�หนดไว้ (ในหน้�ที่๑) อย่�งเคร่งครัด เช่นกร�บพระพุทธรูป 

แล้วต้องกล่�วบูช�พระรัตนตรัยและกล่�วคำ�นมัสก�รพระรัตนตรัยก่อนหันไปกร�บพระสงฆ์

๕. จังหวะหยุดผิดไม่หยุดตรงจุดหม�ยเครื่อง จุดลูกนำ้� เช่น หยุดตรง ทุติยัมปิ	 ตติยัมปิ 

ซึ่งไม่มีจุดลูกนำ้�ให้หยุด ถือว่�ผิด ถูกหักคะแนนและคำ�ลงท้�ยในบทอ�ร�ธน�ธรรมเมื่อหมดคำ�ว่� 

ปิมัง อย่�หยุดนิ่งจนเสียงข�ดเป็นเวล�น�นจึงลงท้�ยคำ�ว่� ปะชัง ให้ใช้วิธีทอดเสียงย�วพอควร

๖. แบ่งวรรคผิดเช่น ติสะระเนนะ	สะหะ แบ่งผิดเป็น ติสะระเนนะสะหะ และ สีล�นิ	ย�จ�มะ 

ก�รสวดที่ถูกต้องเป็นดังนี้ เป็น ติสะระเนนะ ให้หยุดสั้นๆ นิดเดียวก่อนที่จะขึ้น ย�จ�มะ

๗. ออกเสียงอักขระเพี้ยนม�ก จนเข้�ลักษณะอักขระวิบัติจะถูกหักคำ�ละ ๑ คะแนน เช่น
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ออกเสียงถูก ออกเสียงผิด

มะ-ยัง ภัน-เต ม�-ยัง ภัน-เต

วิ-สุง วิ-สุง วี-สุง วี-สุง

รัก-ขะ-ณัต-ถ�-ยะ ร�-ค�-ณัต-ถ�-ยะ

ติ-สะ-ระ-เณ-นะ ติ-ช�-ระ-เณ-นะ

ปัญ-จะ ป�น-จะ

วิ-ปัต-ติ-ปะ-ฏิ-พ�-ห�-ยะ วิ-ปะ-ติ-ปะ-ฏิ-พ�-ห้�-ยะ

ทุก-ขะ ทุก-คะ

ภะ-ยะ ภ�-ยะ

สะ-มัน-น�-คะ-ตัง สะ-ม�-น�-คะ-ตัง

ญ�-ตี-นัง โห-ตุ ญ�-ติ-นัง โห-ตุ

สะ-หว�ก-ข�-โต สะ-ว�-ข�-โต

ปะ-ริต-ตัง ป�-ริต-ตัง

นอกจ�กนี้ยังพบว่� มีบ�งโรงเรียนกล่�วอ�ร�ธน�ธรรม เป็นทำ�นองสรภัญญะ ซ่ึงในระเบียบ

ไม่ได้กำ�หนดไว้ แต่สวดเป็นทำ�นองสรภัญญะบ�งคำ�แบ่งวรรคผิดเพร�ะแยกคำ�ศัพท์ เช่น กัตอัญ-

ชะลีอัน-ธิวะรัง เป็นต้น

๘. กิริย�ม�รย�ทขณะแข่งขัน ผู้เข้�แข่งขันต้องแสดงคว�มเค�รพต่อพระพุทธรูป พระธรรม 

พระสงฆ์ รวมทั้งสถ�นที่ และต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องให้ถูกต้องต�มแบบวัฒนธรรมไทย ได้แก่

๘.๑ ก�รกร�บเบญจ�งคประดษิฐ์ทกุครัง้ ต�มทีก่ำ�หนดไว้ต้องกร�บให้สวยง�มและถกูต้อง  

  เช่น

- ท่�อัญชลี มือทั้งสองที่ประนมชิดกัน ในลักษณะกระพุ่มมือเป็นรูปคล้�ยดอกไม้

อยู่กล�งอก

- ท่�วันท�ปล�ยนิ้วชี้ทั้งสองข้�งต้องจรดหน้�ผ�กหรือไรผม (ปล�ยนิ้วชี้ห้�มตก)

- ท่�อภิว�ท มือทั้งสองท่ีแบลงกับพ้ืน นิ้วท้ังห้� จะต้องชิดกัน ว่�งมือท้ังสอง

ห่�งกนัประม�ณพอดกีบัหน้�ผ�ก ไม่ชดิกันหรือห่�งกนัม�กเกนิไป ศอกทัง้สองข้�ง

แนบกับพื้นตลอดเวล� ถ้�เป็นช�ยศอกจะต้องต่อกับเข่�ด้วยทุกครั้ง (มิใช่แนบเข่�

แบบหญิง) และต้องพย�ย�มอย่�ให้ก้นโด่งม�ก ดูแล้วไม่ง�ม
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๘.๒ ขณะทำ�ก�รแข่งขัน ผู้เข้�แข่งขันจะต้องอยู่ในอ�ก�รสำ�รวมอิริย�บถ เช่น

๘.๒.๑  ก�รนั่ง ต้องนั่งตัวตรง สงบนิ่ง ไม่หลุกหลิก

๘.๒.๒  ใบหน้� มองตรงเบื้องหน้� นิ่ง ไม่ส่�ยไป ส่�ยม� ไม่เงยม�ก จนเข้�ลักษณะ

นัง่ลอยหน้�หรอืนัง่ก้มหน้�เพร�ะนอกจ�กใจไม่สวยง�มแล้ว ยงังดูๆ  ไม่สภุ�พ

อีกด้วย

๘.๒.๓ ส�ยต� ต้องมองในลักษณะสำ�รวม (ดูพระพุทธรูปเป็นตัวอย่�ง) ทอดส�ยต� 

ตำ�่ลงเบือ้งหน้�แต่พอง�ม (ประม�ณ ๑ เมตร) ไม่ควรเงยขึน้จ้องหน้�พระพทุธรปู 

พระสงฆ์ หรือ กรรมก�ร (เพร�ะก�รจ้องหน้�ผู้ใหญ่แป็นก�รเสียม�รย�ท)

๙. ทำ�นองที่ใช้ในก�รกล่�วคำ�อ�ร�ธน� หรือถว�ยสังฆท�น พย�ย�มหัดทำ�ธรรมวัตร คะแนน

จะได้สูงกว่�กว่�ก�รกล่�วแบบคำ�พูดธรรมด�

๑๐. ต้องกร�บแบบเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ คร้ัง ก่อนอ�ร�ธน�ศีล ๕, ศีล ๘, และศีลอุโบสถ 

เมื่อกล่�วจบยกมือขึ้นวันท� ๑ ครั้ง ยกเว้นระดับประถมศึกษ� ท่ีจับสล�กได้อ�ร�ธน�ศีลอุโบสถ 

เมื่อกล่�วจบต้องกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง

๑๑. เมื่อกล่�วคำ�สม�ท�นศีล ๕ หรืออุโบสถศีลจบ หลังจ�กวันท�แล้วให้นั่งประนมมือ

ทั้งสงบนิ่งอยู่สักครู่ (ประม�ณ ๑๐ วิน�ที)แล้วยกมือขึ้นวันท�พร้อมกล่�วคำ�ว่� ส�ธุ ขึ้นพร้อมกัน 

๑ ครั้ง แล้วจึงลดมือลงม�อยู่ในท่�อัญชลีต�มเดิม

๑๒. ก่อนกล่�วคำ�อ�ร�ธน�พระปริตร ให้ยกมือขึ้นวันท� ๑ ครั้ง และเมื่อกล่�วจบยกมือขึ้น

วันท� ๑ ครั้ง

๑๓. คำ�อ�ร�ธน�ศีล ๕, ศีล ๘ แบ่งเป็น ๓ วรรคหรือ ๔ วรรค ก็ได้

๑๔. ก่อนกล่�วคำ�อ�ร�ธน�ธรรม ต้องกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง และเมื่อกล่�วต้อง

กร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง จบ

๑๕. คำ�ลงท้�ยของคำ�บูช�พระรัตนตรัย ต�มหลักไวย�กรณ์บ�ลี ถ้�คนเดียว (เอกพจน์)จะลงท้�ย

ด้วยคำ�ว่� อะภิปูชะย�มิ ถ้�หล�ยคน(พหูพจน์) จะลงท้�ยด้วยคำ�ว่� อะภิปูชะย�มะ ในก�รแข่งขัน

ครั้งนี้ นักเรียนกล่�วพร้อมกัน ๕ คน ให้ใช้คำ�ว่� อะภิปูชะย�มะ เท่�นั้น ถ้�กล่�วว่� อะภิปูชะย�มิ 

ถือว่�ผิดพจน์ จะต้องถูกหักคะแนน

๑๖. ในบทนมัสก�รพระรัตนตรัยต้องกร�บครั้งที่ ๑ เมื่อจบ อภิว�เทมิ, กร�บครั้งที่ ๒ เมื่อจบ 

นะมัสส�มิ, กร�บครั้งที่ ๓ เมื่อจบ นะม�มิ, ถ้�ไม่กร�บ หรือกร�บไม่ครบ จะต้องถูกหักคะแนน

๑๗. เมื่อจบก�รแข่งขัน จะต้องหันหน้�ไปห�พระพุทธรูป เพื่อกร�บเบญจ�งคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง

เป็นก�ร ล� พระพุทธเจ้�ผู้เป็นประธ�น ถ้�เต็มรูปแบบต้องกล่�ว อะระหัง....ฯลฯ  สว�กข�โต...ฯลฯ 

สุปะฏิปันโน...ฯลฯ ด้วย
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