ประกาศโรงเรียนราษีไศล
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติและเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจําปี ๒๕๖๓
------------------------------------------ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนราษีไศล กําหนดจัดกิจกรรมตาม
โครงการ โรงเรีย นวิถีพุทธ ประจําปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อส่ งเสริมให้ ครูและ
นักเรียน มีจิตสํานึกค่านิยมที่ดีและตระหนักถึง ความสําคัญของพระพุทธศาสนา โดยร่วมกันเผยแพร่และทํา
กิจกรรมสําหรับ พุทธศาสนิ กชนที่ควรปฏิบั ติ นักเรียน มีการจัดกิจกรรม พัฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นักเรียนได้สร้างเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒ นาตนตาม อัตลักษณ์
๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกิจกรรม ระเบียบปฏิบัติและเกณฑ์การเข้าร่วมดังรายละเอียด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนราษีไศล

แนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทํานองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน
และการประกวดบรรยายธรรม ประจําปีพ.ศ. ๒๕๖๓
...........................................
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกําหนดจัดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทํานองสรภัญญะ
ประเภททม ๕ คน และการประกวดบรรยายธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศแนวทางการดําเนินงานและหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้
๑. แนวทางการดําเนินการ
๑.๑ ให้นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันดําเนินการ บันทึกวิดีโอการสวดมนต์หมู่ฯ ทํานองสรภัญญะ
ประเภททม ๕ คน และการประกวดบรรยายธรรม ลงใน Flash Drive
๑.๒ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันส่งวิดีโอทีบันทึกลงใน Flash Drive เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบ ใบ
รายงานตัว ส่งที่กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๔ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการตัดสิน การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทํานอง
สรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม โดยตัดสิน จากวิดีโอทีไ่ ด้รบั
๒. หลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทํานองสรภัญญะ ประเภททม ๕ คน
๒.๑ การบันทึกวิดีโอการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทํานองสรภัญญะ ให้ต้งั กล้องบันทึก วิดีโอให้นิ่งอยู่กับ
ที่ ด้านหน้านักเรียนผู้สวดครบทั้ง ๕ คน ให้เห็นการสวดของนักเรียนชัดเจน โดยอาจจะไม่ต้อง ให้เห็นโต๊ะหมู่
บูชาก็ได้ และห้ามไม่ให้ใช้ไมโครโฟนในการสวด
๒.๒ การบันทึกวิดีโอให้เริ่มบันทึกตัง้ แต่นกั เรียนกราบพระรัตนตรัยจนถึงนักเรียน สวดครบทุกบทตาม
เกณฑ์ทกี่ ําหนด โดยมีขนั้ ตอนการปฏิบัติของนักเรียนทัง้ ๕ คน ดังนี้
๒.๒.๑ นักเรียนนั่งท่าเตรียม (ท่าเทพบุตร-เทพธิดา)
๒.๒.๒ เดินเข่าเข้ามายังสถานทีส่ วด
๒.๒.๓ กราบพระรัตนตรัย ๓ ครัง้
๒.๒.๔ เริ่มสวดตามลําดับ ดังนี้
- บทนมสการพระรัตนตรัย (อะระหัง)
- บทสวดนมัสการ (นะโม)
- บทสวดพระพุทธคุณ ภาษาบาล (อิตปิ ิ โส)
- บทสวดพระพุทธคุณ ภาษาไทย (องค์ใดพระสัมพุทธ)
- บทสวดพระธรรมคุณ ภาษาบาล (สวากขาโต)
- บทสวดพระธรรมคุณ ภาษาไทย (ธรรมะคือคุณากร)
- บทสวดพระสังฆคุณ ภาษาบาล (สุปะฏิปันโน)
- บทสวดพระสังฆคุณ ภาษาไทย (สงฆ์ใดสาวกศาสดา)
- บทสวดชยสิทธิคาถา ภาษาบาล (พาหุง)
- บทสวดชยสิทธิคาถา ภาษาไทย (ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ)

๒.๒.๕ กราบจบบท ๑ ครัง้ และกราบลาพระรัตนตรัย อีก ๓ ครัง้ เสร็จแล้ว เดินเข่าออกไป
เป็นอันเสร็จสิ้นการประกวด
๒.๓ สถานทีท่ ใี่ ช้ในการบันทึกวิดีโอ จะใช้สถานทีใ่ ดก็ได้ ให้พจิ ารณาดูแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม
ทัง้ นี้ โต๊ะหมู่บูชาไมอยู่ในเกณฑ์การตัดสินให้คะแนน
๒.๔ นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา
๒.๕ หลังจากบันทึกวิดีโอเสร็จแล้วให้นําข้อมูลลง Flash drive เขียนชื่อ ให้ชดั เจน ติดบน Flash
drive (กรุณาตรวจเช็คไฟล์ใน Flash drive ให้เรียบร้อยว่าสามารถเปิดได้) ทัง้ นี้ ห้ามมิให้ใส่ข้อความ หรือ
ดนตรีประกอบอันใด ลงไปในวิดโี อนั้น
๒.๖ การบันทึกวิดีโอห้ามมิให้มีการตัดต่อ ณ จุดใดจุดหนึ่งเป็นอันขาด หากตรวจสอบ พบวามการตัด
ต่อ จะถูกตัดสิทธิ์การประกวดทันที
๓. หลักเกณฑ์การประกวดบรรยายธรรม
๓.๑ การบันทึกวิดีโอการประกวดบรรยายธรรม ให้ต้ังกลองบันทึกวิดโี อให้นิ่งอยู่กับที่ ด้านหน้า
นักเรียน ให้เห็นการบรรยายธรรมของนักเรียนชัดเจน โดยอาจจะไม่ตอ้ งให้เห็นโต๊ะหมู่บูชาก็ได้ (ยกเว้นตอน
นักเรียนกราบพระให้ลดกล้องต่ําลง เพื่อให้เห็นการกราบพระรัตนตรัย) และห้ามไม่ให้ใช้ ไมโครโฟนในการ
บรรยาย
๓.๒ การบันทึกวิดีโอ ให้เริ่มบันทึกตัง้ แต่นกั เรียนกราบพระรัตนตรัย จนถึงนักเรียน บรรยายจบ ตาม
เกณฑ์ทกี่ ําหนด โดยมีขนั้ ตอนการปฏิบัติของนักเรียน ดังนี้
๓.๒.๑ นักเรียนผู้บรรยายเดินเข้ามายืน ณ สถานที่ทจี่ ะบรรยาย
๓.๒.๒ นั่งลงอยู่ในท่าเตรียม (ท่าเทพบุตร-เทพธิดา)
๓.๒.๓ กราบพระรัตนตรัย ๓ ครัง้
๓.๒.๔ นักเรียนยืนขึน้ บรรยายธรรมตามลําดับ โดยการทักทายในทีป่ ระชุม ใช้คําว่า
“นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูง ท่านคณะกรรมการ และท่านผู้มีเกียรติทเี่ คารพทุกท่าน” ตามปกติ
๓.๒.๕ หลังจากบรรยายจบให้นกั เรียนยกมือไหว้ ๑ ครัง้ แล้วเดินออกไป
๓.๒.๖ สถานที่ทใี่ ช้ในการบันทึกวิดีโอ จะใช้สถานทีใ่ ดก็ได้ ให้พจิ ารณาดูแล้ว เห็นว่ามีความ
เหมาะสม ทั้งนี้ โต๊ะหมู่บชู าไม่อยู่ในเกณฑ์การตัดสินให้คะแนน
๓.๒.๗ นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ ของสถานศึกษา
๓.๓ หลังจากบันทึกวิดีโอเสร็จแล้วให้นําข้อมูลลง Flash drive เขียนชื่อ ให้ชดั เจน ติดบน Flash
drive (กรุณาตรวจเช็คไฟล์ใน Flash drive ให้เรียบร้อยว่าสามารถเปิดได้) ทัง้ นี้ ห้ามมิให้ใส่ข้อความ หรือ
ดนตรีประกอบอันใด ลงไปในวิดโี อนั้น
๓.๔ การบันทึกวิดีโอห้ามมิให้มีการตัดต่อ ณ จุดใดจุดหนึ่งเป็นอันขาด หากตรวจสอบ พบวามการตัด
ต่อ จะถูกตัดสิทธิ์การประกวดทันที
๓.๕ เวลาในการบรรยายธรรม ม.ต้น ใช้เวลาในการบรรยาย ไม่ต่ํากว่า 7 นาที ม.ปลายใช้เวลาในการ
บรรยายไม่ต่ํากว่า 8 นาที

ระเบียบการประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจําปี ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑. ประเภทของผู้เข้าประกวด
๑.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑- ม.๓) ทีมผสม
๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) ทีมผสม
๒. วัน เวลา สถานที่ ในการประกวด
๒.๑ จัดประกวดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒.๒ เริ่มการประกวดเวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
๒.๓ สถานที่การจัดการประกวด ณ ห้องเรียน ๔๔๗
๓. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๓.๑ ต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนราษีไศล
๓.๒ ทีม ๆ ละ ๕ คน (เป็นชายล้วน หรือหญิงล้วน)
๔. บทที่ใช้ในการสวด ๕ บท
๔.๑ บทนมัสการพระรัตนตรัย
๔.๒ บทนมัสการ (ทํานองสังโยค)
๔.๓ บทสวดพระพุทธคุณ (ทํานองสังโยค/สรภัญญะ)
๔.๔ บทสวดพระธรรมคุณ (ทํานองสังโยค/สรภัญญะ)
๔.๕ บทสวดพระสังฆคุณ (ทํานองสังโยค/สรภัญญะ)
๔.๖ บทสวดชยสิทธิคาถาหรือพาหุง (ทํานองสังโยค/สรภัญญะ)
๕. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ สวด อักขระ จังหวะ ทํานอง น้ําเสียง ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
๕.๒ ความพร้อมเพรียง มารยาท และการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ
๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
๖. รางวัล
แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังนี้
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๗๐๐ และเกียรติบัตร
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๕๐๐ และเกียรติบัตร
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๓๐๐ และเกียรติบัตร
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ระเบียบการประกวดบรรยายธรรม โครงการโรงเรียนวิถพี ุทธ ประจําปี ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนราษีไศล สถานศึกษา โดยอยู่ในช่วงชั้นที่ประกวด ช่วงชั้น
ใดช่วงชั้นหนึ่ง
๒. ช่วงชั้นที่ส่งเข้าประกวด
๒.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓)
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖)
๓. ข้อปฏิบัติในการประกวด
๓.๑ แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียน
๓.๒ การบรรยาย ไม่อนุญาตให้นําเอกสารไปอ่านบรรยาย
๓.๓ การบรรยายธรรมไม่ควรร้องทํานองเสนาะ ร้องเพลงประกอบ ไม่พูดปลุกระดม หรือ การพูดแบบ
ทอล์คโชว์
๔. การสมัครเข้าร่วมประกวด
๔.๑ สมัครได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๕. หัวข้อทีใ่ ช้ประกวดบรรยายธรรม ประจาปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๕.๑. มัธยมศึกษาตอนต้น
๕.๑.๑ หลวงปู่มนั่ เนื้อนาบุญของโลก
๕.๑.๒ ธรรมมีพงึ รักษา จิตอาสาพึงกระทํา
๕.๑.๓ วินัยกฎหมายสังคม
๕.๑.๔ สุจริตธรรมนําไทยพ้นภัยคอรัปชัน
๕.๒. มัธยมศึกษาตอนปลาย
๕.๒.๑ หลวงปู่มนั่ เทศนาโลการ่มเย็น
๕.๒.๒ พลังจิตอาสาพัฒนาชาติไทย
๕.๒.๓ จิตยึดวินยั ใจยึดคุณธรรม
๕.๒.๔ เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตมัน่ คง
๖. รางวัล
แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังนี้
๖.๑ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐๐ และเกียรติบัตร
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐๐ และเกียรติบัตร
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๒๐๐ และเกียรติบัตร
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ระเบียบการประกวดการตั้งโต๊ะหมู่บูชาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจําปี ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑. คุณสมบัติของสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
๑.๑. ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
๑.๒ ส่งทีมเข้าแข่งขันได้ไม่เกินหนึ่งทีม ๆ ละ ๕ คน เท่านั้น
๒. วัน เวลา สถานที่ ในการประกวด
๒.๑ จัดประกวดวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒.๒ เวลาประกวด ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
๒.๓ ประกาศผลการตัดสินเวลา ๑๖.๓๐ น.
๒.๔ สถานที่การจัดการประกวด ณ ห้องจริยธรรมโรงเรียนราษีไศล
๓. ลักษณะโต๊ะหมู่ที่ใช้ในการประกวด
๓.๑ การประกวดต้องใช้โต๊ะหมู่ ๙ เท่านั้น
๓.๒ โต๊ะหมู่ต้องเป็นโต๊ะหมู่ชุดเดียวกันมีความประณีตในการจัดตั้ง
๓.๓ แจกันต้องเป็นดอกไม้สดเท่านั้น (ห้ามใช้ดอกไม้แห้ง)
๓.๔ พุ่มต้องเป็นพานพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ ประดับด้วยดอกไม้สด หรือชิ้นส่วนของต้นไม้สด
๓.๕ ต้องใช้หลักเกณฑ์การประกวดตามหลักศาสนพิธี (อ้างอิงจากหนังสือ การจัดโต๊ะหมู่กรมการ
ศาสนา)
๔. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๔.๑ โต๊ะหมู่ แจกัน พานพุ่ม เชิงเทียน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
๔.๒ ความเหมาะสมและความเป็นธรรมชาติ
๔.๓ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
๕. รางวัล
แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังนี้
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ และเกียรติบัตร
หมายเหตุ - การแข่งขันเริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น.
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ระเบียบการสอบแข่งขันธรรมศึกษา โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจําปี ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนราษีไศล สถานศึกษา โดยอยู่ในช่วงชั้นที่ประกวด ช่วงชั้นใดช่วง
ชั้นหนึ่ง
๒. ระดับชั้นที่ส่งเข้าสอบแข่งขัน
๒.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเป็น
-มัธยมศึกษาปีที่ ๑
-มัธยมศึกษาปีที่ ๒
-มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-มัธยมศึกษาปีที่ ๔
-มัธยมศึกษาปีที่ ๕
-มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓. ข้อปฏิบัติในการสอบแข่งขัน
๓.๑ แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียน หรือชุดประจําวันที่ทํากิจกรรม
๔. การสมัครเข้าร่วมประกวด
๔.๑ สมัครได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๕.เกณฑ์สอบแข่งขัน ประจาปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
- ข้อสอบประกอบด้วยเนื้อหาในระดับที่ทําการทดสอบประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
พุทธศาสนสุภาษิต ศาสนพิธี วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธสาวก พุทธสาวิกา
๖.เกณฑ์การให้คะแนน
๖.๑ นักเรียนที่ได้คะแนนมากที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะตามลําดับ
๖.๒ กรณีคะแนนเท่ากัน ให้ดูคะแนนจากผลการได้คะแนนจากเนื้อหาการสอบตามลําดับ และถ้ายังเท่ากันให้ดู
จากการสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขัน
๗. รางวัล
แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังนี้
๗.๑ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐๐ และเกียรติบัตร
๗.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐๐ และเกียรติบัตร
๗.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๒๐๐ และเกียรติบัตร
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

