
 

รายละเอียดของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี 
MCU CONTEST 

ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

**************** 
  ค าชี้แจง   ขอความร่วมมือโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จ านวน ๒๗ โรงเรียน และโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
จ านวน ๓ โรงเรียน ที่คณะกรรมการคัดเลือกไว้  ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม โดยด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  
 ๑. กิจกรรมภาคบังคับ  
  ๑.๑ จัดนิทรรศการแบบมีชีวิตเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ๑๖ ก.ย.๕๘ จัดนิทรรศการ,   
๑๗-๑๙ ก.ย.๕๘ น าเสนอนิทรรศการ) 
  ๑.๒ น าชุดการแสดงของนักเรียนที่เป็นศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน มาน าเสนอ จ านวน ๑ ชุด โดยใช้
เวลาแสดงประมาณ ไม่เกิน ๑๐ นาที (ตามก าหนดเวลาที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป) 
  ๑.๓ แสดงนวัตกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของครู โดยน าเสนอที่บูธจัดนิทรรศการของ
โรงเรียนตนเอง อย่างน้อย ๑-๒ นวัตกรรม 
 ๒. กิจกรรมเลือกอิสระ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากผลการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือ
น าเสนอบนเวที โดยใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน ๑๐ นาท ีโดยเลือกได้ไม่เกิน ๒ รายการ ดังต่อไปนี้  
  ๒.๑ โครงงานคุณธรรม 
  ๒.๒ สวดมนต์หมู่สรรเสริญฯท านองสรภัญญะ 
  ๒.๓ สวดมนต์หมู่แปลภาษาอังกฤษ 
  ๒.๔ การบรรยายธรรม 
  ๒.๕ การกล่าวค าอาราธนาและค าถวายทานในพุทธศาสนาพิธี 
  ๒.๖ การแสดงละครชาดก 
  ๒.๗ การเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง 
  ๒.๘ การร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม 
 

ติดต่อประสานงาน : ศน.วันทนา ธาราวร  (๐๘-๙๔๑๕-๙๓๐๔) 
                       : ผอ.อัจฉรา คหินทพงศ์ (๐๘-๑๙๔๗-๐๗๘๕) 
 

E-mail : wanta123@hotmail.com 
E-mail : achara1959@yahoo.co.th 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ๑. โรงเรียนทั้ง ๓๐ โรงเรียนดังกล่าว ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะได้รับการสนับสนุน  
                  งบประมาณในการจัดนิทรรศการ (ค่าพาหนะ, ค่าที่พัก, ค่าวัสดุอุปกรณ์) จาก สพฐ.   
              ๒. โรงเรียนที่เข้าร่วม จะต้องส่งเอกสารหมายเลข ๑ – ๓  ภายในวันที่ ๓๐ สงิหาคม ๒๕๕๘            
ทาง E-mail : wanta123@hotmail.com  และ  E-mail : achara1959@yahoo.co.th  ( ทั้ง 2 E-mail ) 

 
              ๓. ส าหรับที่พัก จะติดต่อ โรงแรมหรือโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้ๆสถานที่จัดงานให้ทราบต่อไป 

mailto:wanta123@hotmail.com


 

  

 
แบบตอบรับ 

การเข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ  
การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี 
MCU CONTEST 

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
................................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจง  ขอให้โรงเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและ ใส่
เครื่องหมาย ลงในช่อง  ดังนี้ 
ชื่อโรงเรียน..............................................เลขที่ .............หมู่ที.่............ถนน......................................... ...............
ต าบล.....................................................อ าเภอ........................................จังหวัด.............................................. 
สังกัด........................................................................เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ............ ..........................  
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน ...................................................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...................................... 
ชื่อครูผู้ประสานงาน.....................................................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.................. .................... 
มีความประสงค์ ดังนี้   
                 เข้าร่วมจัดนิทรรศการตามกิจกรรมภาคบังคับ 
        กิจกรรมเลือกท่ีโรงเรียนต้องการน าเสนอ 
   โครงงานคุณธรรม 
   สวดมนต์หมู่สรรเสริญฯท านองสรภัญญะ 
   สวดมนต์หมู่แปลภาษาอังกฤษ 
   การบรรยายธรรม 
   การกล่าวค าอาราธนาและค าถวายทานในพุทธศาสนาพิธี 
   การแสดงละครชาดก 
   การเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง 
   การร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม 
 

 ขอความอนเุคราะห์โรงเรียนส่งรายชื่อผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามรายการ  
เอกสารหมายเลข ๒ และหมายเลข ๓   (เพ่ือจัดท าเกียรติบัตร) 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑  



 
 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา                                              

ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี 

 MCU CONTEST 
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

ที ่ ชือ่ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑.    
๒.    
๓.    
๔.    
๕.    
๖.    
๗.    
๘.    
๙.    
๑๐.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 



 
 
      แบบกรอกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม  
ที่ กิจกรรม ชื่อ – ชื่อสกุล 

๑ การน าเสนอสื่อ / นวัตกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
ชื่อสื่อ/นวัตกรรม............................................... 
 
ชื่อสื่อ/นวัตกรรม............................................... 

 
 
นาย/นาง/นางสาว.......................................................... 
 
นาย/นาง/นางสาว......................................................... 
 
 

๒. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
ชื่อชุดการแสดง.................................................... 

ดช./ดญ./นาย/นางสาว.................................................... 
............................................................. ........................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
......................................................................................... 
..........................................................................................  
..........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  

๓. กิจกรรมเลือกอิสระ  
ชื่อกิจกรรม.......................................................... 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
.............................................................................. 
............................................................................. 

ดช./ดญ./นาย/นางสาว.................................................... 
........................................................................................  
........................................................ ................................. 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.......................................................................................... 
..........................................................................................  

                           
                             ชื่อผู้กรอกข้อมูล .............................................................................  
      โทรศัพท์ ..................................................................................... 

 

เอกสารหมายเลข ๓  


