
  
 

สรุปแนวทางการตัดสิน 

กิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม 

 
สรุปการเสวนาย่อย กลุ่มที่ ๑   ประกอบไปดว้ยกิจกรรมดังนี้ คือ 
 
๑. กิจกรรมสวดมนต์หมูส่รรเสริญพระรตันตรยั  ข้อสงัเกตพิจารณาตดัสิน :  
 ประเดน็การเสวนาได้มมีตริว่มกนั ดงันี ้

๑. คณะกรรมการ ๕ ท่าน ตัดคะแนน มากที่สดุ และ น้อยที่สุด ออก 
๒. รว่มคะแนนกรรมการ ๓ ท่าน จากทั้งหมด หลังจากตดัตามข้อที ่๑ แลว้ 
๓. สวดขา้มบท กรรมการให้คะแนนในระดบัพอใช้ 
๔. เกณฑก์ารหักคะแนน (ขอ้สังเกต) ดูคู่มอืคณะกรรมการตดัสินประกอบ หน้าที่ ๔๙-๕๐ 

 
๒. กิจกรรมสวดมนต์หมู่บาลีแปลอังกฤษ ท านองธรรมวัตร ข้อสังเกตพิจารณาตัดสิน : 
 ประเดน็การเสวนาได้มมีตริว่มกนั ดงันี ้ 

๑. คณะกรรมการ ๕ ท่าน ตัดคะแนน มากที่สดุ และ น้อยที่สุด ออก 
๒. รว่มคะแนนกรรมการ ๓ ท่าน จากทั้งหมด หลังจากตดัตามข้อที ่๑ แลว้ 
๓. สวดขา้มบท กรรมการให้คะแนนในระดบัพอใช้ 
๔. เกณฑก์ารหักคะแนน (ขอ้สังเกต) ดูคู่มอืคณะกรรมการตดัสินประกอบ หน้าที่ ๖๙ 

 
๓. การกลา่วค าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ข้อสังเกตพิจารณาตดัสิน :  
 ประเดน็การเสวนาได้มมีตริว่มกนั ดงันี ้

๑. คณะกรรมการ ๕ ท่าน ตัดคะแนน มากที่สดุ และ น้อยที่สุด ออก 
๒. รว่มคะแนนกรรมการ ๓ ท่าน จากทั้งหมด หลังจากตดัตามข้อที ่๑ แลว้ 
๓. สวดขา้มบท กรรมการให้คะแนนในระดบัพอใช้ 
๔. เกณฑก์ารหักคะแนน (ขอ้สังเกต) ดูคู่มอืคณะกรรมการตดัสิน ประกอบหน้าที่ ๘๐,๙๑ 
๕. ศึกษารายละเอียดจากคูม่ือคณะกรรมการตดัสิน เพ่ิมเตมิ หน้าที ่๘๕-๙๐ 

 
๔. การประกวดบรรยายธรรม ข้อสังเกตพิจารณาตัดสนิ :  

ประเดน็การเสวนาได้มมีตริว่มกนั ดงันี ้
๑. คณะกรรมการการตัดสนิต้องเข้าใจโครงสร้างของการบรรยายธรรม 
๒. ผู้เข้าแข่งขัน ไมต่้องแนะน าตวัเอง เป็นหน้าทีข่องพิธกีร 
๓. การทักทาย เรียงตามล าดับความส าคัญ เชน่ พระสงฆ์ ผู้อ านวยการ และผูม้ีเกียรติ เพียง ๓ 

คน  
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๔. หากผู้ประกวดเริ่มตน้ดว้ยบทกลอน ต้องเริม่หลงัจากทักทายในที่ประชมุเสร็จแลว้ โดยตอ้ง
กล่าวบทประพันธไ์ม่เกิน ๑ บท (๔ แถว) 

๕. การแสดงทา่ทางด้วยการใช้นิ้วนบัค่าหนว่ยตวัเลข นิ้วชี้เริ่มที่เลข  ๑ และนิว้กลางเริ่มที่เลข  
๒ จบด้วยทีน่ิ้วโป้งเลข ๕ 

๖. ถา้ค่าหนว่ยนับมากขึ้น ตามล าดบัคือ ๑๐ ,๒๐, ๓๐ .... ๑๐๐, ๒๐๐, ๓๐๐ ...... กใ็ช้ตามขอ้ 
๕ 

๗. คณะกรรมการตัดสนิ ๕ ท่าน ตัดคะแนนมากที่สุดและน้อยที่สดุออก 
 
หมายเหตุ : หากผู้ทีร่ับผดิชอบใช้คณะกรรมการตดัสิน จ านวน ๓ ท่าน ไม่มีการตดัคะแนนมากที่สดุและ
น้อยที่สุดออก ให้น าคะแนนของกรรมการทัง้ ๓ คน มารวมกนั หาทีมทีม่ีคะแนนสูง เป็นฝ่ายชนะ 

 
 
สรุปการเสวนากลุ่มย่อย กลุ่มที่ ๒  ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ คือ 
๑. กิจกรรมการแสดงละครชาดก 

ประเด็นการเสวนาได้มีมติร่วมกัน ดังนี้ 
ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมสามารถแสดงละครโดยใช้บทเดิมก็ได้ในการแข่งขันในระดับ

จังหวัด,ระดับภาค,ระดับประเทศได้  (หมายเหตุ จะใช้บทเดิมหรือบทใหม่ก็ได้) 
 
๒. กิจกรรมเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง 

ประเด็นการเสวนาได้มีมติร่วมกัน ดังนี้ 
ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมสามารถเล่านิทานชาดกโดยใช้บทเดิมก็ได้ในการแข่งขันในระดับ      

จังหวัด,ระดับภาค,ระดับประเทศได้  (หมายเหตุ จะใช้บทเดิมหรือบทใหม่ก็ได้) 
 
๓. กิจกรรมแต่งค าประพันธ์กลอนสด 

ประเด็นการเสวนาได้มีมติร่วมกันให้แก้ไข ปรับ-ลด บทกลอนท่ีใช้ในการประกวด ดังนี้ 
๓.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) แข่ง ๒ กระทู้ จากเดิม ๓ กระทู้ คือให้ตัดกลอนสุภาพ 

(กลอนแปด) ออก 
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๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.๑-๓) แข่ง ๓ กระทู้เหมือนเดิม แต่ให้เปลี่ยนกระทู้ท่ี ๓ 

จากโคลงสี่สุภาพ เป็น กลอนสุภาพ (กลอนแปด) ๒ บท 
๓.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) แข่ง ๓ กระทู ้จากเดิม ๔ กระทู้ โดยให้ตัด

กระทู้ท่ี ๒ โคลงสี่สุภาพออก 
 
หมายเหต ุ ๑. เวลาในการแข่งขันของแต่ละระดับให้ใช้ก าหนดเวลาเดิม 

 ๒. ในกรณีท่ีกระทู้ใด ๆ  ผู้เข้าประกวดแต่งผิดฉันทลักษณ์ คณะกรรมการจะไม่
น าไปตรวจ คือได้ ๐ คะแนน ให้นับคะแนนจากกระทู้อื่นท่ีเหลือต่อไป 
 
๔. กิจกรรมร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม 
 ประเด็นการเสวนาได้มีมติร่วมกัน ดังนี้ 

ให้ผู้เข้าประกวดร้องเพลงท่ีก าหนดให้ใน ๔๗ เพลงเท่านั้น (หญิง –ชาย สามารถน าเพลง
ของแต่ละฝ่ายมาร้องได้) แต่ไม่ให้ซ้ ากันกับบทเพลงเดิมในกรณีผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป 
 
หมายเหตุ ๑. การแข่งขันในรอบระดับจังหวัดและระดับภาคคณะสงฆ์ มีมติให้แต่งกายในชุด
นักเรียนตามระเบียบของสถานศึกษาของตนเท่านั้น 

 ๒. ระดับประเทศสามารถแต่งชุดแบบฟรีสไตล์ 
 ๓. ไมค์ท่ีใช้ในการประกวดต้องเป็นไมค์กลางท่ีคณะผู้จัด จัดให้เท่านั้น 

 
 
หมายเหตุ : ในส่วนของเกณฑ์การตัดสิน กิจกรรมการประกวดใดๆท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้

อุปกรณ์เสริมเข้าช่วยในการแข่งขันเช่น อุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น ให้ค านึกถึง
หลักความพอเพียงเป็นหลัก 
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สรุปการเสวนากลุม่ย่อย กลุ่มที่ ๓  ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ คือ 
๑.กิจกรรมการประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (DVD เร่ืองสั้น)  
 ประเด็นการเสวนาได้มีมติร่วมกัน ดังนี้ 
 ๑.เกณฑ์การตัดสินความถูกต้องให้ยึดเกณฑ์การตัดสินของส่วนกลาง 
 ๒.คณะกรรมการมีสิทธิท่ีจะซักถามถึงเทคนิคการสาธิตและการน าเสนอผลงาน ก่อนมีการ
น าเสนอผลงาน 
 ๓.กิจกรรมการประกวดสื่อการสอนศีลธรรมต้องจัดในระดับจังหวัดด้วย 
 ๔.ทุกกิจกรรมต้องตั้งโต๊ะหมู่บูชาด้วย ท้ังนี้ใหข้ึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดประกวด 
 
๒. กิจกรรมการประกวดวาดภาพ 
 ประเด็นการเสวนาได้มีมติร่วมกัน ดังนี้ 
 ๑. ใช้ระบบประธานกรรมการตัดสิน  
 ๒. ใหเ้ขียนบรรยายใต้ภาพเพื่อถ่ายทอดจินตนาการ 
 ๓. ทุกกิจกรรมต้องตั้งโต๊ะหมู่บูชาด้วย ท้ังนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดประกวด 
 
๓. กิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ 
 ประเด็นการเสวนาได้มีมติร่วมกัน ดังนี้ 
 ๑. การแข่งขันตอบปัญหาธรรม ไม่อนุญาตให้น าเอกสารและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้า
ห้องแข่งขันโดยเด็ดขาด 
 ๒. ข้อสอบอัตนัย (ชุดค าถาม) ท้ัง ๓ ระดับนั้น จ านวน ๕ ข้อโดยการเขียนค าตอบลงใน
กระดาษค าตอบ 
 ๓. ข้อสอบอัตนัย (ชุดค าถาม) เป็นข้อสอบท่ีใช้ในรอบชิงชนะเลิศ (ภาคบ่าย)  หากมี
คะแนนของทีมท่ีเข้าประกวดเสมอกัน คณะกรรมการต้องหาทีมชนะเลิศ โดยการถามปัญหาสด ซึ่ง
ค าถามให้ส่วนท่ีต้องรับผิดชอบเตรียมไว้ด้วย 
 ๔. เวลาส าหรับการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะนั้น ข้อสอบปรนัย ให้เวลา ๖๐ นาที  ข้อสอบ
ชุดค าถาม (อัตนัย)  ให้เวลา ๓๐ นาที  
 ๕. การออกข้อสอบให้ส่วนท่ีต้องรับผิดชอบด าเนินการออกข้อสอบ ตามขอบเขตเนื้อหาท่ี
ก าหนด ดูคู่มือคณะกรรมการตัดสินประกอบ หน้าท่ี ๑๔๓ 


