เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
“งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน”
*****************

ลาดับ

กิจกรรม

๑

ก า ร ป ร ะ ก ว ด คั ด เ ลื อ ก โ ร ง เ รี ย น ต า ม
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น
การประกวดคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น
ระดับภาค
การประกวดสวดมนต์หมู่ส รรเสริมคุณพระ
รัตนตรัย ทานองสรภัญญะ
การประกวดกล่ า วค าอาราธนาพระปริ ต ร
อาราธนาธรรม
การประกวดบรรยายธรรมะ
การประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (วีดีโอสั้น)
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งส่งเสริม
ศีลธรรม-คุณธรรม (เพลงชาดก)
การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
การประกวดเล่านิทานชาดก
การประกวดการจัดโต๊ะหมูบ่ ูชา
การประกวดการประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ ใ บตอง
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
การประกวดงานฝีมอื จักสานไม้ไผ่
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
การประกวดโครงการงานอาชีพอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จังหวัด

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

(จ.ศรีสะเกษ, จ.อุบลราชธานี, จ.ยโสธร, จ.สุรินทร์)

รวม ๑๔ กิจกรรม

ระดับชั้น
ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖

ตรวจเอกสาร
เชิงประจักษ์
ตรวจเอกสาร
เชิงประจักษ์

ระดับ สถานศึกษา
ระดับ สถานศึกษา
√

√

√

ทีม ๕ คน

√

√

√

ทีม ๕ คน

√

√

เดี่ยว
ทีม ๕ คน

√

√
√

√

ประเภท

√
√

√

√

เดี่ยว

√
√
√

√
√
√

√
√
√

เดี่ยว
เดี่ยว
ทีม ๓ คน

√

√

ทีม ๓ คน

√
√

√
√

ทีม ๓ คน
ทีม ๓ คน

√
√

ระดับ อาชีวศึกษา
แผนกพาณิชยกรรม/อุตสาหกรรม

ทีม ๓ คน

๓๗ รายการ

เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๑

๑. การประกวดคัดเลือกโรงเรียนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ โรงเรียนที่มกี ารบริหารจัดการตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยน้อมนาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบัติจริง
๒. ลักษณะผลงาน
- จัดนิทรรศการแสดงผลงาน/กิจกรรม ของโรงเรียน มีเนื้อหาการนาเสนอเกี่ยวกับ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๓.๑ ส่งรายชื่อผู้นาเสนอกิจกรรม/ผลงาน พร้อมรายชื่อผู้อานวยการ ครู นักเรียนที่จะทาการ
นาเสนอผลงานของโรงเรียน
๓.๒ การแต่งกาย ครู แต่งกายชุดสุภาพ หรือ ชุดประจาโรงเรียน
นักเรียน แต่งกายชุดนักเรียน
๓.๓ หลักเกณฑ์การประกวด
ด้านลักษณะพืน้ ฐาน
๑. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
๑.๑ มีนโยบายน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา
๑.๒ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารเรียนการสอน
๑.๓ มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๔ บริห ารอาคารสถานที่และจั ดการแหล่ งการเรีย นรู้ ใ นสถานศึก ษา ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๕ ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการเป็น
อยู่อย่างพอเพียง
๒. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๒.๑ มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น
๒.๒ มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๓ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
กลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่าง ๆ
๒.๔ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๒

๒.๕ จัดทา/พัฒนา/เผยแพร่ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูเ้ กี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๖ ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ที่ส่งเสริมการเป็นอยู่อย่างพอเพียง
ของผู้เรียน
๒.๗ จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการ
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
๓. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๑ มีระบบดูแลช่วยเหลือ/แนะแนว ผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหา/พัฒนาตนเองได้
อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ ส่งเสริมให้มีการจัดตัง้ ชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๓ มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคาสอนทางศาสนา ในการ
จัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๔ มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๕ ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ
หรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
๔.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
สม่าเสมอ
๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา
๔.๓ ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ด้านผลลัพธ์ / ภาพความสาเร็จ
๕.๑ คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง
๕.๒ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง
๔.๓ บุ ค ลากรสามารถเป็น แบบอย่า งที่ ดีใ นการปฏิ บัติ ตนเพื่ อส่ วนร่ว ม ตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๔ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐาน
การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจเพียง
๔.๕ ผูเ้ รียนรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล
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๓

ด้านลักษณะดีเด่น
ผลงานดีเด่น และหรือกิจกรรมของสถานศึก ษาดีเ ด่น ด้านการน้อมนาหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบัติจริง ให้สถานศึกษาบรรยาย
๓.๔ ส่งสรุปเอกสารผลงานกิจกรรมดีเด่นด้านตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนการ
ประกวดอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ประกอบด้วย
- เอกสารประกอบพร้อมรูปภาพ ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ตามแบบ
ฟอร์มที่กาหนด จานวน ๕ ชุด และเป็นผลงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
เท่านั้น
- DVD นาเสนอแนะนาโรงเรียน/กิจกรรม/ผลงาน ที่ปฏิบัติตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง ความยาวไม่เกิน ๗ นาที จานวน ๕ แผ่น
๓.๕ การนาเสนอกิจกรรม/ผลงาน รูปแบบ รูปเล่มเอกสาร บอร์ด โล่รางวัล เกียรติบัตร ฯลฯ
ตัวแทนนักเรียนและครู นาเสนอต่อคณะกรรมการและทุกคนร่วมตอบข้อซักถาม ณ จุดแสดงผลงาน
๓.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เกณฑ์การให้คะแนน
๔.๑ คะแนนระดับ ๕ ดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ ของการทากิจกรร
๔.๒ คะแนนระดับ ๔ ดีมาก
ร้อยละ ๗๐ – ๘๙ ของการทากิจกรรม
๔.๓ คะแนนระดับ ๓ ดี
ร้อยละ ๕๐ – ๖๙ ของการทากิจกรรม
๔.๔ คะแนนระดับ ๒ พอใช้
ร้อยละ ๕๐ – ๖๙ ของการทากิจกรรม
๔.๕ คะแนนระดับ ๑ ไม่ได้ดาเนินการ
หมายเหตุ ค่ าเฉลี่ย ร้อ ยละการให้ ค ะแนนจากจานวนนั ก เรีย น ครู ที่ เ ข้า ร่ว มกิจ กรรมและ
ภาพรวมของกิจกรรม/ผลงาน ของโรงเรียน
๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ คะแนน ลาดับที่ ๑ ได้รับรางวัล โล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนตามแนวพระราชดาริ ฯ ดีเด่น
๕.๒ คะแนน ลาดับที่ ๒ – ๓ ได้รับรางวัล โล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนตามแนวพระราชดาริ ฯ
๕.๓ ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนตามแนวพระราชดาริ ฯ
๕.๔ ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ได้เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนตามแนวพระราชดาริ ฯ
๖. รางวัลการประกวด
๖.๑ รางวัลโล่โรงเรียนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น จานวน ๑ รางวัล
- โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จาก พลเอกณพล บุญทับ รองสมุห์ราชองค์รักษ์ในสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
๖.๒ รางวัลโล่โรงเรียนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๒ รางวัล
- โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
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๔

๖.๓ รางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
- เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล
๗. คณะกรรมการตัดสิน
๗.๑ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๕ คน
๗.๒ พระสงฆ์/ครู/อาจารย์/ผู้ท รงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่มีความรู้และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีประสบการณ์ดา้ นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา และการจัดการเรียนการสอนแนววิถีพุทธ
๘. รูปแบบการเขียนรายงาน

ตอนที่
๑.

๒.
๓.

การประกวดคัดเลือกโรงเรียนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
เนื่องในงานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน ประจาปี ๒๕๕๗
**************************
๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา..............................................................................................................................
สังกัด...........................................................................................................................................
เลขที่............ถนน....................อาเภอ..................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท์...........................................โทรสาร.....................................E-mail…………………………………
ชื่อ – สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา...................................................................................................
ระดับการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา และสังกัดในพืน้ ที่

การบริหารจัดการ
สถานศึกษา
1. การศึกษาในระบบ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ของรัฐ
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น.......
2. ของเอกชน
ถึงระดับชั้น........................
2. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ระดับการศึกษา

รูปแบบการศึกษา

สังกัดในพืน้ ที่
1. สพป. ........
2. สพม. ........
3. เอกชน
4. ตชด.

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการประเมิน
- ด้านลักษณะพืน้ ฐาน
- ด้านลักษณะดีเด่น
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๕

๒. การประกวดคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
ระดับประเทศ
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ โรงเรียนที่ได้ลงทะเบียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
๑.๒ โรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา ๑๐๐ โรงเรียน
๓. ลักษณะผลงาน
- จัดนิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรม ของโรงเรียน มีเนื้อหาการนาเสนอเกี่ยวกับ “โรงเรียน
วิถีพุทธ” ตามแนวทางดาเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๓.๑ ส่งรายชื่อผู้นาเสนอกิจกรรม/ผลงาน พร้อมรายชื่อผู้อานวยการ ครู นักเรียนที่จะทาการ
นาเสนอผลงานของโรงเรียน
๓.๒ การแต่งกาย ครู แต่งกายชุดสุภาพ หรือ ชุดประจาโรงเรียน
นักเรียน แต่งกายชุดนักเรียน
๓.๓ หลักเกณฑ์การประกวด ตามแนวทางดาเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
๑. ด้านกายภาพ ๗ ประการ
๑.๑ มีป้ายโรงเรียน
๑.๒ มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน
๑.๓ มีพระพุทธรูปประจาห้องเรียน
๑.๔ มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดารัสติดตามที่ต่าง ๆ
๑.๕ มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น
๑.๖ มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม
๑.๗ ไม่มสี ิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ ๑๐๐%
๒. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ๔ ประกาศ
๒.๑ ใส่เสือ้ ขาวทุกคน
๒.๒ ทาบุญใส่บาตร ฟังเทศน์
๒.๓ รับประทานอาหารมังสวิรัตใิ นมือ้ กลางวัน
๒.๔ สวดมนต์แปล
๓. ด้านการเรียนการสอน ๕ ประการ
๓.๑ บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และนักเรียน
๓.๒ บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๓.๓ ครู พานักเรียนทาโครงการคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๓.๔ ครู ผู้บริหาร และนักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเป็น
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๖

แหล่งเรียนรู้
๓.๕ ครู ผู้บริหาร และนักเรียน ทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๔. ด้านพฤติกรรม ครู ผูบ้ ริหารโรงเรียนและนักเรียน ๕ ประกาศ
๔.๑ รักษาศีล ๕
๔.๒ ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม
๔.๓ ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก
ไม่เหลือ
๔.๔ ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และสิ่งของ
๔.๕ มีนิสัยใฝ่รู้ สู้ส่งิ ยาก
๕. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ๘ ประกาศ
๕.๑ ไม่มอี าหารขยะขายในโรงเรียน
๕.๒ ไม่ดุ ด่า นักเรียน
๕.๓ ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน
๕.๔ โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรูส้ ึก เช่น ความรูส้ ึกที่ได้ทาความดี
๕.๕ ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี
๕.๖ ครู ผูบ้ ริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย
๕.๗ มีพระมาสอนอย่างสม่าเสมอ
๓.๔ ส่งสรุปเอกสารผลงานกิจกรรมดีเด่นด้านวิถีพุทธ ก่อนการประกวดอย่างน้อย ๑ สัปดาห์
ประกอบด้วย
- เอกสารประกอบพร้อมรูปภาพ ตามแนวทางดาเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ จานวน ๕ ชุด และเป็นผลงานในปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
เท่านั้น
- DVD นาเสนอแนะนาโรงเรียน/กิจกรรม/ผลงาน ที่ปฏิบัติตามแนวทางดาเนินการ
๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ความยาวไม่เกิน ๗ นาที จานวน ๕ แผ่น
๓.๕ การนาเสนอกิจกรรม/ผลงาน รูปแบบ รูปเล่มเอกสาร บอร์ด โล่รางวัล เกียรติบัตร ฯลฯ
ตัวแทนนักเรียนและครู นาเสนอต่อคณะกรรมการและทุกคนร่วมตอบข้อซักถาม ณ จุดแสดงผลงาน
๓.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เกณฑ์การให้คะแนน
๔.๑ คะแนนระดับ ๕ ดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ ของการทากิจกรรม
๔.๒ คะแนนระดับ ๔ ดีมาก
ร้อยละ ๗๐ – ๘๙ ของการทากิจกรรม
๔.๓ คะแนนระดับ ๓ ดี
ร้อยละ ๕๐ – ๖๙ ของการทากิจกรรม
๔.๔ คะแนนระดับ ๒ พอใช้
ร้อยละ ๕๐ – ๖๙ ของการทากิจกรรม
๔.๕ คะแนนระดับ ๑ ไม่ได้ดาเนินการ
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๗

หมายเหตุ ค่ าเฉลี่ย ร้อ ยละการให้ ค ะแนนจากจานวนนั ก เรีย น ครู ที่ เ ข้า ร่ว มกิจ กรรมและ
ภาพรวมของกิจกรรม/ผลงาน ของโรงเรียน
๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ คะแนน ลาดับที่ ๑ ได้รับรางวัล โล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ระดับภาค
๕.๒ คะแนน ลาดับที่ ๒ – ๓ ได้รับรางวัล โล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น
๕.๓ ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น
๕.๔ ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นดี
๕.๕ ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ได้เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
๖. รางวัลการประกวด
๖.๑ รางวัลโล่โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ระดับภาค จานวน ๑ รางวัล
- โล่ ร างวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ จากพลเรื อ เอกณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
๖.๒ รางวัลโล่โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น จานวน ๒ รางวัล
- โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
๖.๓ รางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น
- เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล
๗. คณะกรรมการตัดสิน
๗.๑ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๕ คน
๗.๒ พระสงฆ์/ครู/อาจารย์/ผู้ท รงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่มีความรู้และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีประสบการณ์ดา้ นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา และการจัดการเรียนการสอนแนววิถีพุทธ
๘. รูปแบบการเขียนรายงาน

ตอนที่
๑.

๒.
๓.

การประกวดคัดเลือกโรงเรียนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
เนื่องในงานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน ประจาปี ๒๕๕๗
**************************
๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา..............................................................................................................................
สังกัด...........................................................................................................................................
เลขที่............ถนน....................อาเภอ..................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท์...........................................โทรสาร.....................................E-mail…………………………………
ชื่อ – สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา...................................................................................................
ระดับการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา และสังกัดในพืน้ ที่
เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๘

การบริหารจัดการ
สถานศึกษา
1. การศึกษาในระบบ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ของรัฐ
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น.......
2. ของเอกชน
ถึงระดับชั้น........................
2. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ระดับการศึกษา

รูปแบบการศึกษา

สังกัดในพืน้ ที่
1. สพป. ........
2. สพม. ........
3. เอกชน
4. ตชด.

ตอนที่ ๒ ตามแนวทางดาเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

๓. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
๑.๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าร่วมประกวด
- ประเภททีม จานวน ๑ ทีม ทีมละ ๕ คน ทุกระดับชั้น
- โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ระดับละ ๑ ทีม
๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๓.๑ ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประกวด พร้อมรายชื่อครูผฝู้ กึ สอน ๑ - ๒ คน ต่อ ๑ ทีม
๓.๒ การแต่งกาย แต่งกายชุดนักเรียน
๓.๓ การประกวดสวดมนต์หมูส่ รรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ (ไม่อนุญาตให้ดูเอกสาร)
๓.๔ ลาดับการเข้าประกวดสวดมนต์
๑. เดิ น เข่ า เรี ย งหนึ่ ง ตรงไปหน้ า โต๊ ะ หมู่ บู ช าด้ ว ยความพร้ อ มเพรี ย งกั น แล้ ว กราบพระ
รัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์ ยืนขึ้นแสดงความเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ตามลาดับ เมื่อ
พร้อมแล้วจึงนั่งลงสวดมนต์
๒. การสวดมนต์ให้สวดมนต์ตามลาดับบทสวดที่กาหนด
๓. กราบลาพระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์ เดินเข่าเรียงหนึ่งออกจากสถานที่ประกวด
๓.๕ จับฉลาก เพื่อเรียงลาดับก่อนการแข่งขัน ๑๕ นาที
๓.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๙

๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๔.๑ ความถูกต้องของอักขระ
๔.๒ ความถูกต้องของจังหวะ
๔.๓ ความถูกต้องของทานอง
๔.๔ ความไพเราะของน้าเสียง
๔.๕ ความพร้อมเพรียงโดยรวม
๔.๖ มารยาทและท่าทาง

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕. บทสวดที่ใช้ในการประกวด
๕.๑ บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ฯลฯ)
๕.๒ บทสวดพระพุทธคุณ ภาษาบาลี (อิติปิ โส ภะคะวา ฯลฯ) ทานองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วย
บทสวดพระพุทธคุณ ภาษาไทย (องค์ใดพระสัมพุทธ ฯลฯ) ทานองสรภัญญะ
๕.๓ บทสวดพระธรรมคุณ ภาษาบาลี (สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ฯลฯ) ทานองสังโยค
เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวดพระธรรมคุณ ภาษาไทย (ธรรมะคือคุณากร ฯลฯ) ทานองสรภัญญะ
๕.๔ บทสวดพระสังฆคุณ ภาษาบาลี (สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต ฯลฯ) ทานองสังโยค เสร็จแล้ว
ต่อด้วยบทสวดพระสังฆคุณ ภาษาไทย (สงฆ์ใดสาวกศาสดา ฯลฯ) ทานองสรภัญญะ
๕.๕ บทสวดชยสิทธิคาถา ภาษาบาลี (พาหุง สะหัสสะ... ฯลฯ) ทานองสังโยค เสร็จแล้วต่อ
ด้วยบทสวดชยสิทธิคาถา ภาษาไทย (ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ฯลฯ) ทานองสรภัญญะ
๖. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนในลาดับที่ ๒ และ ๓ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ และรางวัลชมเชย ตามลาดับ
๗. รางวัลการประกวด
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๔ รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
๘. คณะกรรมการตัดสิน
๗.๑ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๓ คน หรือ จานวน ๕ คน
๗.๒ พระสงฆ์/ครู/อาจารย์/ผู้ท รงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่มีความรู้และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการสวดมนต์ภาษาบาลี

เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๑๐

๓. การประกวดกล่าวคาอาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
๑.๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าร่วมประกวด
- ประเภททีม จานวน ๑ ทีม ทีมละ ๕ คน ทุกระดับชั้น
- โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ระดับละ ๑ ทีม
๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๓.๑ ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประกวด พร้อมรายชื่อครูผฝู้ กึ สอน ๑ - ๒ คน ต่อ ๑ ทีม
๓.๒ การแต่งกาย แต่งกายชุดนักเรียน
๓.๓ การประกวดกล่าวคาอาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม (ไม่อนุญาตให้ดูเอกสาร)
๓.๔ ลาดับการเข้าประกวดกล่าวคาอาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม
๑. เดิ น เข่ า เรี ย งหนึ่ ง ตรงไปหน้ า โต๊ ะ หมู่ บู ช าด้ ว ยความพร้ อ มเพรี ย งกั น แล้ ว กราบพระ
รัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์ ยืนขึ้นแสดงความเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ตามลาดับ เมื่อ
พร้อมแล้วจึงนั่งลงกล่าวคาอาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม
๒. การกล่าวคาอาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม ให้กล่าวตามลาดับบทกล่าวที่กาหนด
๓. กราบลาพระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์ เดินเข่าเรียงหนึ่งออกจากสถานที่ประกวด
๓.๕ จับฉลาก เพื่อเรียงลาดับก่อนการแข่งขัน ๑๕ นาที
๓.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๔.๑ ความถูกต้องของอักขระ
๔.๒ ความถูกต้องของจังหวะ วรรคตอน
๔.๓ ความถูกต้องของทานอง
๔.๔ ความไพเราะของน้าเสียง
๔.๕ ความพร้อมเพรียงโดยรวม
๔.๖ มารยาทและท่าทาง

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕. บทสวดที่ใช้ในการประกวด
๕.๑ บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ฯลฯ) เสร็จแล้ว บทสวดนมัสการ
พระรัตนตรัย (อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา ฯลฯ)
๕.๒ คาอาราธนาศีล ๕ ภาษาบาลี (มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ฯลฯ) เสร็จแล้ว คาอาราธนาพระ
ปริตร ภาษาบาลี (วิปัตติปะฏิพาหายะ ฯลฯ)
เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๑๑

๕.๓ คาอาราธนาพระธรรม ภาษาบาลี (พรัหมา จะ โลกาธิปะตี ฯลฯ) เสร็จแล้ว คาอาราธนา
พระธรรม ภาษาไทย (ท้าวสหัมบดีพรหม ฯลฯ)
๕.๔ ค าถวายสังฆทาน ภาษาบาลี (อิมานิ มะยัง ภันเต ฯลฯ) เสร็จแล้ว คาถวายสังฆทาน
ภาษาไทย (ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ฯลฯ)
๖. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนในลาดับที่ ๒ และ ๓ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ และรางวัลชมเชย ตามลาดับ
๗. รางวัลการประกวด
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๔ รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
๘. คณะกรรมการตัดสิน
๗.๑ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๓ คน หรือ จานวน ๕ คน
๗.๒ พระสงฆ์/ครู/อาจารย์/ผู้ท รงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่มีความรู้และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการกล่าวคาอาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม
๕. การประกวดบรรยายธรรมะ
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
๑.๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๑.๒ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
๑.๔ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าร่วมประกวด
- ประเภทเดี่ยว จานวน ๑ คน ทุกระดับชั้น
- โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ระดับละ ๑ ทีม
๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๓.๑ ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประกวด พร้อมรายชื่อครูผฝู้ กึ สอน ๑ – ๒ คน ต่อ ๑ ทีม
๓.๒ การแต่งกาย แต่งกายชุดนักเรียน
๓.๓ หัวข้อบรรยายธรรมะ ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “ธรรมะกับความพอเพียง ๑๒ ประการ”
ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “อยู่อย่างไรให้เป็นสุข”

เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๑๒

๓.๔ หลักเกณฑ์การประกวด
๑. ส่งเอกสารการบรรยายที่จะเข้าประกวดให้กับคณะกรรมการก่อนขึ้นบนเวที
๒. การบรรยาย ไม่อนุญาตให้นาเอกสารไปอ่านบนเวทีบรรยาย
๓. ใช้เวลาในการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา ๕ – ๗ นาที
ระดับมัธยมศึกษา ๗ – ๑๐ นาที
๔. จับฉลาก เพื่อเรียงลาดับก่อนการแข่งขัน ๑๕ นาที
๓.๕ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๔.๑ เนือ้ หาสาระการบรรยายต่อเนื่อง มีเหตุผลและความเหมาะสมกลมกลืน
๔.๒ การปรากฏตัว การกล่าวทักที่ประชุม และอารัมภบท
๔.๓ หลักวาทศิลป์คือการใช้ภาษา สายตา ท่าทางและระดับน้าเสียงสัมพันธ์กัน
๔.๔ กล่าวสรุปจบ และมีปฏิภาณไหวพริบตามเวลาที่กาหนด
๔.๕ การใช้สื่อประกอบกับการบรรยาย

๓๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนในลาดับที่ ๒ และ ๓ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ และรางวัลชมเชย ตามลาดับ
๖. รางวัลการประกวด
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๔ รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
๗. คณะกรรมการตัดสิน
๗.๑ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๓ คน หรือ จานวน ๕ คน
๗.๒ พระสงฆ์/ครู/อาจารย์/ผู้ท รงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่มีความรู้และ
ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านบรรยายธรรมะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ / กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย
๖. การประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (วีดีโอสั้น)
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๑๓

๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าร่วมประกวด
- ประเภททีม จานวน ๕ คน ทุกระดับชั้น
- โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ระดับละ ๑ ทีม
๓. ลักษณะผลงาน
๓.๑ เป็นสื่อการสอนวีดิโอสั้น ความยาวไม่เกิน ๗ นาที (รวม Title และ End Credit) มีเนื้อหา
การนาเสนอภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ “ใต้ร่มพระบารมี”
๓.๒ ต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยส่งประกวดหรือได้รับรางวัลมาก่อน
๔. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๔.๑ ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประกวด พร้อมรายชื่อครูผฝู้ กึ สอน ๑ – ๒ คน ต่อ ๑ ทีม
๔.๒ การแต่งกาย แต่งกายชุดนักเรียน
๔.๓ หลักเกณฑ์การประกวด
๑. ส่งผลงานก่อนการประกวดอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ประกอบด้วย
- รายชื่อนักเรียนและครูผฝู้ กึ สอน จานวน ๓ ชุด
- DVD บันทึกผลงานสื่อการสอนศีลธรรม (วีดิโอสั้น) จานวน ๓ แผ่น
- เนือ้ หาสื่อการสอนศีลธรรม วีดิโอสั้น จานวน ๓ เล่ม
(ผูส้ ่งวีดิโอสั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน ๑ ชุดในวันนาเสนอผลงาน)
๒. การนาเสนอผลงานสื่อการสอนศีลธรรม (วีดิโ อสั้น) การนาเสนอผลงานแบบอิสระ
สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการนาเสนอ (ถ้ามี) รวมเวลานาเสนอไม่เกิน ๕ นาที
๓. จับฉลาก เพื่อเรียงลาดับก่อนการแข่งขัน ๑๕ นาที
๔.๕ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๕. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๕.๑ แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้องของเนือ้ หาตามกรอบเรื่อง
๕.๒ เทคนิคของสื่อการสอน เช่น การจัดภาพ การนาเสนอ การตัดต่อ
๕.๓ ความสมบูรณ์และการทาหน้าที่ของสื่อการสอน (วีดิโอสั้น)
๕.๔ ระบบภาพ ระบบเสียง มีความสัมพันธ์
๕.๕ ชื่อเรื่อง/เนื้อหาสื่อการสอน (วีดิโอสั้น)
๕.๖ การนาเสนอผลงาน

๒๐
๒๐
๒๐
๑๕
๑๕
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๖. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนในลาดับที่ ๒ และ ๓ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ และรางวัลชมเชย ตามลาดับ
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๑๔

๗. รางวัลการประกวด
๗.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๗.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๗.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๗.๔ รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
๘. คณะกรรมการตัดสิน
๘.๑ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๓ คน หรือ จานวน ๕ คน
๘.๒ พระสงฆ์/ครู/ อาจารย์/ผู้ท รงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชนที่มีความรู้และ
ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านสื่อการเรียนการสอนธรรมะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ /
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
๗. การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรม – คุณธรรม (เพลงชาดก)
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ๑.๒ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
๑.๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าร่วมประกวด
- ประเภทเดี่ยว จานวน ๑ คน ทุกระดับชั้น
- โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ระดับละ ๑ ทีม
๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๓.๑ ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประกวด พร้อมรายชื่อครูผฝู้ กึ สอน ๑ – ๒ คน ต่อ ๑ ทีม
๓.๒ การแต่งกาย แต่งกายชุดนักเรียน
๓.๓ หลักเกณฑ์การประกวด
๑. การปฏิบัติในการร้องเพลง
- เพลงที่ใช้ประกวด จานวน ๑ เพลง
- เป็นเพลงชาดก โดยผู้ประกวดเลือกมาเอง (ทั้งนี้เพลงที่นามาต้องสามารถตัด
Guide Melody ออกได้)
- ไม่มรี ีววิ /หางเครื่อง/แดนซ์เซอร์ ประกอบเพลง
- กรณีที่เกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที่ ๒ ของเนื้อ
ร้องท่อนที่ ๑ หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผดิ
๓. จับฉลาก เพื่อเรียงลาดับก่อนการแข่งขัน ๑๕ นาที
๔. ส่งเนือ้ เพลงทีจ่ ะเข้าประกวดให้กับคณะกรรมการก่อนขึ้นบนเวที จานวน ๓ ชุด
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๑๕

๕. ส่งแผ่นซีดี (CD) ซาวด์เสียงดนตรีที่จะเข้าประกวดให้กับคณะกรรมการก่อนขึน้ บนเวที
๓.๕ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๔.๑ ความถูกต้องของจังหวะและทานอง
๔.๒ ความไพเราะของน้าเสียงและพลังเสียง
๔.๓ เทคนิคการใช้เสียงดัง/เบา และการใช้ลูกคอได้เหมาะสม
๔.๔ การเปล่งเสียงได้ถูกต้องตามฐานการเกิดเสียง
๔.๕ แบ่งวรรคลมหายใจได้ถูกต้อง
๔.๖ เนือ้ หาของเพลง
๔.๗ กิริยาท่าทางและอารมณ์

๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนในลาดับที่ ๒ และ ๓ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ และรางวัลชมเชย ตามลาดับ
๖. รางวัลการประกวด
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๔ รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
๗. คณะกรรมการตัดสิน
๗.๑ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๓ คน หรือ จานวน ๕ คน
๗.๒ ครู/อาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญมี
ประสบการณ์ด้านการร้องเพลง หรือวงการเพลง
๘. การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ๑.๒ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
๑.๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าร่วมประกวด
- ประเภทเดี่ยว จานวน ๑ คน ทุกระดับชั้น
- โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ระดับละ ๑ ทีม
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๑๖

๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๓.๑ ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประกวด พร้อมรายชื่อครูผฝู้ กึ สอน ๑ – ๒ คน ต่อ ๑ ทีม
๓.๒ การแต่งกาย แต่งกายชุดนักเรียน
๓.๓ หลักเกณฑ์การประกวด
๑. การปฏิบัติในการร้องเพลง
- เพลงที่ใช้ประกวด จานวน ๑ เพลง
- เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ใ นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ ๙ โดยผู้
ประกวดเลือกมาเอง (ทั้งนีเ้ พลงที่นามาต้องสามารถตัด Guide Melody ออกได้)
- ไม่มรี ีววิ /หางเครื่อง/แดนซ์เซอร์ ประกอบเพลง
- กรณีที่เกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที่ ๒ ของเนื้อ
ร้องท่อนที่ ๑ หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผดิ
๒. จับฉลาก เพื่อเรียงลาดับก่อนการแข่งขัน ๑๕ นาที
๓. ส่งเนือ้ เพลงที่จะเข้าประกวดให้กับคณะกรรมการก่อนขึ้นบนเวที จานวน ๓ ชุด
๔. ส่งแผ่นซีดี (CD) ซาวด์เสียงดนตรีที่จะเข้าประกวดให้กับคณะกรรมการก่อนขึ้นบนเวที
๓.๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๔.๑ ความถูกต้องของจังหวะและทานอง
๔.๒ ความไพเราะของน้าเสียงและพลังเสียง
๔.๓ เทคนิคการใช้เสียงดัง/เบา และการใช้ลูกคอได้เหมาะสม
๔.๔ การเปล่งเสียงได้ถูกต้องตามฐานการเกิดเสียง
๔.๕ แบ่งวรรคลมหายใจได้ถูกต้อง
๔.๖ เนือ้ หาของเพลง
๔.๗ กิริยาท่าทางและอารมณ์

๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนในลาดับที่ ๒ และ ๓ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ และรางวัลชมเชย ตามลาดับ
๖. รางวัลการประกวด
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๔ รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
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๑๗

๗. คณะกรรมการตัดสิน
๗.๑ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๓ คน หรือ จานวน ๕ คน
๗.๒ ครู/อาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญมี
ประสบการณ์ด้านการร้องเพลง หรือวงการเพลง
๙. การประกวดเล่านิทานชาดก
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
๑.๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๑.๒ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
๑.๔ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าร่วมประกวด
- ประเภททีม จานวน ๕ คน ทุกระดับชั้น
- โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ระดับละ ๑ ทีม
๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๓.๑ ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประกวด พร้อมรายชื่อครูผฝู้ กึ สอน ๑ – ๒ คน ต่อ ๑ ทีม
๓.๒ การแต่งกาย แต่งกายด้วยนักเรียน
๓.๓ หลักเกณฑ์การประกวด
๑. ส่งเอกสารชื่อเรื่องและเนือ้ หานิทานที่จะเข้าประกวดให้กับคณะกรรมการก่อนขึน้ บนเวที
๒. การเล่านิทาน ไม่อนุญาตให้นาเอกสารไปอ่านบนเวทีเล่นนิทานชาดก
๓. ใช้เวลาในการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา ๗ นาที
ระดับมัธยมศึกษา ๑๐ นาที
๔. จับฉลาก เพื่อเรียงลาดับก่อนการแข่งขัน ๑๕ นาที
๓.๔ การประกวดสามารถใช้สื่อประกอบและเพลงหรือดนตรีบรรเลงได้ในขณะเล่านิทาน (ผูเ้ ข้า
ประกวดเตรียมมาเอง)
๓.๕ ส่งแผ่นซีดี (CD) เพลงหรือดนตรีบรรเลงที่จะเข้าประกวดให้กั บ คณะกรรมการก่อนขึ้น
บนเวทีเล่านิทานชาดก
๓.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๔.๑ ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่อง
๔.๒ ใช้ภาษาถูกต้องตามอักขระและความต่อเนื่องในการเล่านิทาน
๔.๓ ใช้นาเสี
้ ยง และลีลาท่าทางประกอบ
๔.๔ เนือ้ หาสาระเน้นคุณธรรม จริยธรรม มีข้อคิด คติเตือนใจ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๑๘

๔.๕ การใช้สื่อ และอุปกรณ์ประกอบเหมาะสม
๔.๕ บุคลิกภาพ และมีปฏิภาณไหวพริบตามเวลาที่กาหนด

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

๕. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนในลาดับที่ ๒ และ ๓ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ และรางวัลชมเชย ตามลาดับ
๖. รางวัลการประกวด
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๔ รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
๗. คณะกรรมการตัดสิน
๗.๑ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๓ คน หรือ จานวน ๕ คน
๗.๒ ครู/อาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญมี
ประสบการณ์ด้านนิทานชาดก ครูกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาฯ และกลุ่มสาระภาษาไทย
๑๐. การประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑.๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าร่วมประกวด
- ประเภททีม จานวน ๓ คน ทุกระดับชั้น
- โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ระดับละ ๑ ทีม
๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๓.๑ ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผฝู้ กึ สอน ๑ – ๒ คน ต่อ ๑ ทีม
๓.๒ การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
๓.๓ หลักเกณฑ์การประกวด
๑. จัดประดับโต๊ะหมู่บูชา จานวน ๑ ชุด (ผูเ้ ข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง)
- ระดับประถมศึกษา โต๊ะหมู่ ๗
- ระดับมัธยมศึกษา โต๊ะหมู่ ๙
๒. จัดเตรียมวัสดุโครงสร้างพานพุม่ (ทรงข้าวบิณฑ์) โดยจะใช้โฟมหรือวัสดุอื่นใดก็ได้
๓. ให้ตกแต่งด้วยดอกไม้สด ห้ามใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ไม่ใช่ของสด
เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๑๙

๔. อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อนได้ เช่น ตัดก้าน แต่งกลีบ ฉีก ดึง เสียบ
เข็มหมุด และจัดเรียงอุปกรณ์ และวัสดุส่วนประกอบให้คณะกรรมการตรวจก่อนการประกวด ๑๕ นาที
๕. การจัดส่งผลงานสาเร็จบนโต๊ะ พร้อมกับป้ายชื่อโรงเรียน และห้ามนาสิ่งประดิษฐ์อื่นใด
ที่ไม่ได้ประดิษฐ์ในเวลามาตกแต่งหรือประกอบผลงานเพิ่มเติม
๖. ให้ใช้เทียนขี้ผ้ึงและเทียนไขสีขาวหรือสีเหลืองเท่านั้น ห้ามใช้เทียนที่มีลวดลายหรือเทียน
เกลียว และกระถางธูปห้ามใช้ที่มรี ูปหน้าสิงห์หรือสัตว์ใด ๆ
๗. ใช้เวลาในการประกวด ๒ ชั่วโมง
๓.๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๔.๑ การเตรียมอุปกรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์กาหนด (๑๐ คะแนน)
- อุปกรณ์ / ดอกไม้สด
๕
- โต๊ะหมู่
๕
๔.๒ ความเหมาะสมของงาน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (๔๐ คะแนน)
- ความสมบูรณ์ กลมกลืน เหมาะสมกับงาน
๒๐
- ความสมดุลของพระพุทธรูป เหมาะสม
๑๐
- การประดับตกแต่ง เครื่องบูชา
๑๐
๔.๓ ความสาเร็จของผลงาน ความประณีต และสวยงาม (๖๐ คะแนน)
- พานพุม่
๒๐
- แจกกันดอกไม้
๑๐
- เชิงเทียน/เทียนที่ใช้ในการประดับ
๑๐
- กระถางธูป/เชิงเทียนที่จุดบูชา
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนในลาดับที่ ๒ และ ๓ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ และรางวัลชมเชย ตามลาดับ
๖. รางวัลการประกวด
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๔ รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
๗. คณะกรรมการตัดสิน
๗.๑ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๓ คน หรือ จานวน ๕ คน

เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๒๐

๗.๒ พระสงฆ์/ ครู/อาจารย์/ผู้ท รงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่มีความรู้และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีประสบการณ์ดา้ นการจัดโต๊ะหมูบ่ ูชา ครูกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ฯ
๑๑. การประกวดการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าร่วมประกวด
- ประเภททีม จานวน ๕ คน ทุกระดับชั้น
- โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ระดับละ ๑ ทีม
๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๓.๑ ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประกวด พร้อมรายชื่อครูผฝู้ กึ สอน ๑ - ๒ คน ต่อ ๑ ทีม
๓.๒ การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
๓.๓ หลักเกณฑ์การประกวด
๑. ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมกรวยครอบกระทง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
พานไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ธูปเทียนแพขนาดเบอร์ ๑ จัดทาจานวน ๑ ชุด
๒. จัดเตรียมวัสดุโครงสร้างโดยจะใช้โฟมหรือวัสดุอื่นใดก็ได้
๓. ให้ตกแต่งด้วยดอกไม้สด ใบไม้สดหลากหลายชนิด ห้ามใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ไม่ใช่ของสด
๔. มีสว่ นตกแต่งของงานร้อยมาลัย งานร้อยตาข่าย และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๕. มีสว่ นตกแต่งของงานใบตอง ไม่อนุญาตให้ใช้กาวติดงานทุกชนิด
๖. อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อนได้ เช่น ตัดก้าน แต่งกลีบ ฉีก ดึง เสียบเข็ม
หมุด และจัดเรียงอุปกรณ์ และวัสดุส่วนประกอบให้คณะกรรมการตรวจก่อนการแข่งขัน ๑๕ นาที
๗. การจั ด ส่ ง ผลงานส าเร็ จ บนโต๊ ะ แข่ ง ขั น พร้ อ มกั บ ป้ า ยชื่ อ โรงเรี ย น และห้ า มน า
สิ่งประดิษฐ์อ่นื ใดที่ไม่ได้ประดิษฐ์ในเวลามาตกแต่งหรือประกอบผลงานเพิ่มเติม
๘. ใช้เวลาในการประกวด ๓ ชั่วโมง
๓.๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๔.๑ การเตรียมอุปกรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์กาหนด (๑๐ คะแนน)
- อุปกรณ์
- ดอกไม้สด ใบตอง

๕ คะแนน
๕ คะแนน

เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๒๑

๔.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (๒๐ คะแนน)
- รูปทรง ขนาดเหมาะสมกับงาน
๑๐
- การประดับตกแต่ง
๑๐
๔.๓ ความสาเร็จของผลงาน ความประณีต และสวยงาม (๗๐ คะแนน)
- กระทงดอกไม้
๑๕
- งานร้อยมาลัย
๑๕
- งานร้อยตาข่าย
๑๕
- กรวยครอบกระทงดอกไม้
๑๕
- งานเสร็จทันเวลาที่กาหนด
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนในลาดับที่ ๒ และ ๓ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ และรางวัลชมเชย ตามลาดับ
๖. รางวัลการประกวด
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๔ รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
๗. คณะกรรมการตัดสิน
๗.๑ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๓ คน หรือ จานวน ๕ คน
๗.๒ ครู/อาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความรู้และผู้เชี่ ยวชาญมี
ประสบการณ์ด้านงานใบตอง ดอกไม้สด และกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑๒. การประกวดงานฝีมือจักสานไม้ไผ่
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑.๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าร่วมประกวด
- ประเภททีม จานวน ๓ คน ทุกระดับชั้น
- โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ระดับละ ๑ ทีม

เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๒๒

๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๓.๑ ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประกวด พร้อมรายชื่อครูผฝู้ กึ สอน ๑ - ๒ คน ต่อ ๑ ทีม
๓.๒ การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
๓.๓ หลักเกณฑ์การประกวด
๑. ให้เตรียมไม้ไผ่สาเร็จ สาหรับการจักสานมาก่อนได้ และอนุญาตให้ย้อมสีมาได้
๒. ให้สานไม่ไผ่เป็นของใช้ โดยต้องทาในเวลาแข่งขัน
๓. วัสดุที่ใช้ตกแต่งต้องนามาประดิษฐ์ในเวลาแข่งขัน
๔. ขนาดของผลงานเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
๕. การจัดส่งผลงานสาเร็จบนโต๊ะแข่งขัน พร้อมกับป้ายชื่อโรงเรียน และห้ามนาสิ่งประดิษฐ์
อื่นใดที่ไม่ได้ประดิษฐ์ในเวลามาตกแต่งหรือประกอบผลงานเพิ่มเติม
๖. ใช้เวลาในการประกวด ๓ ชั่วโมง
๓.๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๔.๑ การเตรียมอุปกรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์กาหนด
๔.๒ รูปทรง สัดส่วน
๔.๓ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๔.๔ ความสาเร็จของผลงาน ความประณีต และสวยงาม
๔.๕ มีประโยชน์ใช้สอยได้จริง หลากหลาย ประหยัดคุ้มค่า
๔.๖ ความคงทน แข็งแรง และความสมบูรณ์ของผลงาน
๔.๗ การรักษาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน

๑๐
๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๕
๕

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนในลาดับที่ ๒ และ ๓ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ และรางวัลชมเชย ตามลาดับ
๖. รางวัลการประกวด
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๔ รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
๗. คณะกรรมการตัดสิน
๗.๑ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๓ คน หรือ จานวน ๕ คน

เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๒๓

๗.๒ ครู/อาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญมี
ประสบการณ์ด้านจักสานไม่ไผ่ และกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑.๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าร่วมประกวด
- ประเภททีม จานวน ๓ คน ทุกระดับชั้น
- โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ระดับละ ๑ ทีม
๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๓.๑ ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประกวด พร้อมรายชื่อครูผฝู้ กึ สอน ๑ - ๒ คน ต่อ ๑ ทีม
๓.๒ การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
๓.๓ หลักเกณฑ์การประกวด
๑. โครงงานที่ ส่ ง เข้ า ประกวดต้ อ งเป็ น โครงงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรูเ้ พื่อให้ได้คาตอบในเรื่องที่ศกึ ษา
๒. ส่งผลงานก่อนการประกวดอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ประกอบด้วย
- รายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม ตามแบบฟอร์มที่กาหนด จานวน ๓ ชุด
- ภาพถ่ายชิ้นงาน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด จานวน ๓ ชุด
๓. การนาเสนอผลงาน นาผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบข้อซักถาม
ต่อคณะกรรมการใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที ณ จุดแสดงผลงาน
๖๐ ซม.
ก

๖๐ ซม.
ข

ก

๖๐
ซม.

๑๒๐ ซม.
๔. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่นามาสาธิตหรือแสดง อาจวางบนโต๊ะ โดยไม่ยืนออกมาจากโต๊ะเกิน
๖๐ เซนติเมตร
๕. สื่อ / สิ่งประดิษฐ์ / ชิน้ งาน ผู้สง่ โครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง

เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๒๔

๖. พืน้ ที่จัดวางแผงโครงงาน คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน ๑.๕๐ ม. X ๑.๐๐ ม.
๓.๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๔.๑ การกาหนดปัญหาและตัง้ สมมติฐาน
๔.๒ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการทาโครงงาน
๔.๓ การออกแบบชิน้ งาน
๔.๔ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๔.๕ การนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
๔.๖ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
๔.๗ การดาเนินการ
๔.๘ การบันทึกข้อมูลและจัดทาข้อมูล
๔.๙ การแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล
๔.๑๐ รูปแบบการเขียนรายงาน
๔.๑๑ ขนาดแผงโครงการและการแสดงผลงานตามเกณฑ์
๔.๑๒ การนาเสนอปากเปล่า
๔.๑๓ การตอบข้อซักถามของกรรมการ

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๑๐
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนในลาดับที่ ๒ และ ๓ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ และรางวัลชมเชย ตามลาดับ
๖. รางวัลการประกวด
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๔ รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
๗. คณะกรรมการตัดสิน
๗.๑ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๓ คน หรือ จานวน ๕ คน
๗.๒ ครู/อาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญมี
ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจ กรรม และกลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์

เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๒๕

๘. รูปแบบการเขียนรายงาน
(ปกนอก/ปกใน)
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง.....................................................................................................................
โดย
๑............................................................................................................
๒............................................................................................................
๓............................................................................................................
ระดับชั้น............................................................
ครูที่ปรึกษา
๑............................................................................................................
๒............................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา.....................................................................................
รายงานฉบับนีเ้ ป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์
เนื่องในงานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน ประจาปี ๒๕๕๗
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ ๑
บทนา
บทที่ ๒
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการ
บทที่ ๔
ผลการดาเนินการ
บทที่ ๕
สรุปผลการดาเนินการ/อภิปรายผลการดาเนินการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
จานวนไม่เกิน ๑๐ หน้า
หมายเหตุ ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษ ขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว ความยาว
ไม่เกิน ๒๐ หน้า เฉพาะบทที่ ๑ – ๕ รวมสรุปผลการดาเนินการ มีภาคผนวกได้อกี ไม่เกิน ๑๐ หน้า

เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๒๖

ภาพผลงาน/ชิ้นงาน โครงงานวิทยาศาสตร์
การประกวดผลงาน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถพ
ี ุทธสู่อาเซียน ประจาปี ๒๕๕๗”
๑. เรื่อง.....................................................................................................................
๒. ระดับชั้น...............................................................................................................
๓. ชื่อนักเรียน ๑......................................................................................................
๒......................................................................................................
๓......................................................................................................
๔. ครูที่ปรึกษา ๑.......................................................................เบอร์โทร.................
๒.......................................................................เบอร์โทร.................
๕. โรงเรียน................................................................................................................
๖. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา.................................................................................

ภาพถ่ายผลงาน/ชิน้ งาน

๑๔. การประกวดโครงการงานอาชีพอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๔ จังหวัด)
(จัดหวัดศรีสะเกษ , จังหวัดอุบลราชธานี , จังหวัดยโสธร , จังหวัดสุรินทร์)
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑.๒ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าร่วมประกวด
- ประเภททีม จานวน ๓ คน แผนกพาณิชยกรรม และ แผนกอุตสาหกรรม
- สถานศึกษาส่งนักศึกษาเข้าประกวดได้ระดับละ ๑ ทีม
๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๓.๑ ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประกวด พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ๑ - ๒ คน ต่อ ๑ ทีม
๓.๒ การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
๓.๓ หลักเกณฑ์การประกวด
เกณฑ์การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน” ประจาปี ๒๕๕๗

๒๗

๑. โครงการงานอาชีพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงการงานอาชีพ ที่เ กี่ย วข้องกับ สาขา
วิชาชีพและใช้ความรูท้ ักษะทางวิชาชีพในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คาตอบในเรื่องที่ศึกษา
๒. ส่งผลงานก่อนการประกวดอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ประกอบด้วย
- รายงานโครงการงานอาชีพเป็นรูปเล่ม ตามแบบฟอร์มที่กาหนด จานวน ๓ ชุด
- ภาพถ่ายผลงาน/ชิน้ งาน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด จานวน ๓ ชุด
๓. การนาเสนอผลงาน นาผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบข้อซักถาม
ต่อคณะกรรมการใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที ณ จุดแสดงผลงาน
๖๐ ซม.
ก

๖๐ ซม.
ข

ก

๖๐
ซม.

๑๒๐ ซม.
๔. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่นามาสาธิตหรือแสดง อาจวางบนโต๊ะ โดยไม่ยืนออกมาจากโต๊ะเกิน
๖๐ เซนติเมตร
๕. สื่อ / สิ่งประดิษฐ์ / ชิน้ งาน ผู้สง่ โครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง
๖. พืน้ ที่จัดวางแผงโครงงาน คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน ๑.๕๐ ม. X ๑.๕๐ ม.
๓.๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๔.๑ การเขียนรายงานโครงการ
- องค์ประกอบการเขียนรายงานครบถ้วนสมบูรณ์
- เนือ้ หาการเขียนรายงานถูกต้องตามหลักวิชาการ
- รูปแบบการเขียนรายงานเข้าใจง่าย
๔.๒ การจัดแผงแสดงโครงการ
- รูปแบบการจัดแผงแสดงโครงการ
- ขั้นตอนและการดาเนินการ
- ความสามารถในการสาธิตและนาเสนอ
๔.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/การออกแบบ โครงการ
- ความแปลกใหม่ของปัญหาและการะบุตัวแปร
- ความแปลกใหม่ของการออกแบบชิน้ งาน
- ความแปลกใหม่ของชิน้ งานทางวิชาชีพ
- รูปแบบเหมาะสม มีจุดเด่น

๑๕ คะแนน

๑๕ คะแนน

๓๐ คะแนน
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๒๘

- อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในชิน้ งาน
- สามารถทางานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
๔.๔ การนาเสนอผลงาน/ชิน้ งานโครงการ
๒๐ คะแนน
- ความสมบูรณ์ของเนือ้ หาครบถ้วน
- วิธีการนาเสนอผลงาน/ชิน้ งาน
- การตอบข้อซักถาม บ่งชีถ้ ึงการมีความรู้ ความเข้าใจ
- บุคลิกภาพและความชัดเจนของผู้นาเสนอผลงาน
๔.๕ ประโยชน์ของโครงการ
๒๐ คะแนน
- ความสามารถนาไปใช้งานได้จริง
- การประยุกต์โครงการเพื่อพัฒนาต่อยอด
- ความสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
- ประโยชน์การใช้งานด้านการประกอบอาชีพ
ระดับการให้คะแนน
๑ คะแนนระดับ
๒ คะแนนระดับ
๓ คะแนนระดับ
๔ คะแนนระดับ
๕ คะแนนระดับ

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๕. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนในลาดับที่ ๒ และ ๓ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ และรางวัลชมเชย ตามลาดับ
๖. รางวัลการประกวด
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๖.๔ รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
๗. คณะกรรมการตัดสิน
๗.๑ คณะกรรมการตัดสิน จานวน ๓ คน หรือ จานวน ๕ คน
๗.๒ ครู/อาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญมี
ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม และกลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
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๒๙

๘. รูปแบบการเขียนรายงาน
(ปกนอก/ปกใน)
โครงการงานอาชีพอาชีวศึกษา
เรื่อง.....................................................................................................................
โดย
๑............................................................................................................
๒............................................................................................................
๓............................................................................................................
ระดับอาชีวศึกษา แผนก..............................................
ครูที่ปรึกษา
๑............................................................................................................
๒............................................................................................................
สถานศึกษา..................................................................................................
สังกัด.......................................................................................................................
รายงานฉบับนีเ้ ป็นส่วนประกอบของโครงการงานอาชีพอาชีวศึกษา
เนื่องในงานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน ประจาปี ๒๕๕๗

บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ ๑
บทนา
บทที่ ๒
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการ
บทที่ ๔
ผลการดาเนินการ
บทที่ ๕
สรุปผลการดาเนินการ/อภิปรายผลการดาเนินการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
จานวนไม่เกิน ๑๐ หน้า
หมายเหตุ ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษ ขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว ความยาว
ไม่เกิน ๒๐ หน้า เฉพาะบทที่ ๑ – ๕ รวมสรุปผลการดาเนินการ มีภาคผนวกได้อกี ไม่เกิน ๑๐ หน้า
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๓๐

ภาพผลงาน/ชิ้นงาน โครงการงานอาชีพอาชีวศึกษา
การประกวดผลงาน “งานมหกรรมเปิดบ้านวิถพ
ี ุทธสู่อาเซียน ประจาปี ๒๕๕๗”
๑. เรื่อง......................................................................................................................
๒. ระดับชั้น.............................................. แผนก......................................................
๓. ชื่อนักศึกษา ๑......................................................................................................
๒......................................................................................................
๓......................................................................................................
๔. ครูที่ปรึกษา ๑.......................................................................เบอร์โทร.................
๒.......................................................................เบอร์โทร.................
๕. สถานศึกษา...........................................................................................................
๖. สังกัด.....................................................................................................................

ภาพถ่ายผลงาน/ชิน้ งาน
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๓๑

