
 
รายละเอียดและเกณฑ์การคัดเลือก 

หน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก 
ระดับประเทศ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

(ส าหรับสถานศึกษา) 
วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. เกณฑ์การคัดเลือก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น 
 ๑.๑  นิทรรศการ    ๒๐ คะแนน 
 ๑.๒  การน าเสนอผลงาน   ๘๐ คะแนน 

๒. การจัดแสดงนิทรรศการ 
 ๒.๑  พ้ืนที่จัดนิทรรรศการ คือ บริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยาย สภาธรรมกายสากล 
 ๒.๒  พ้ืนที่แสดงผลงาน ขนาด ๒.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร และโต๊ะพับ จ านวน ๔ ตัว 
 ๒.๓  เข้าจัดนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 
  และวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. 
 ๒.๔  เก็บนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 ๒.๕  เวลาในการน าเสนอนิทรรศการ ๕ นาที 

๓. รูปแบบ และเวลาในการน าเสนอ 
 ๓.๑  ล าดับการน าเสนอ คณะกรรมการฯ จะจัดล าดับการน าเสนอผลงานด้วยวิธีการจับสลาก โดย 
   หากหน่วยงานมาไม่ทันเวลาการจับฉลาก คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้จับแทนให้ 
    หากหน่วยงานมาไม่ทันเวลาน าเสนอผลงานตามที่ได้จับฉลาก ถือว่าสละสิทธิ์ 
 ๓.๒  เวลาการน าเสนอผลงาน  รวม ๓๐ นาที  แบ่งเป็น 
  เวลาในการเตรียมน าเสนอ    ๕ นาท ี
  น าเสนอผลงานพร้อมสื่อประกอบ  ๑๕ นาท ี
  ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ  ๑๐ นาท ี
  หากเกินกว่าเวลาที่ก าหนดจะถูกตัดคะแนน 
 ๓.๓  อุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้ คือ คอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์ สามารถเปิดสื่อที่มีเสียงได้ 
 ๓.๔  กรุณาส่งข้อมูลการน าเสนอ (แผ่นซีดี)  ที่จุดลงทะเบียน ขอความกรุณาบันทึกข้อมูลในแผ่นซีดี  
  ด้วย font cordia เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ไม่รับข้อมูลจาก flash drive 

๔. การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก 
 คัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษาจากการ ศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ การน าเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ 
และตรวจเยี่ยมหน่วยงานทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ๓ แห่ง เพ่ือพิจารณาความยั่งยืนของกิจกรรมและ
โครงการด้านศีลธรรม 
หมายเหตุ   
  ส าหรับสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ๓ แห่ง คณะกรรมการจะตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชิงประจักษ์     
ในระหว่างวันที่ ๑๗-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ให้สถานศึกษา         
เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า 

       **ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด** 

 

 



 

๕. เกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินมาตรฐานศีลธรรม มีทั้งหมด ๔ ด้าน  ๑๕ มาตรฐาน ดังนี ้

ด้านที่ ๑  ด้านศีลธรรมพื้นฐาน  ประกอบด้วย ๗ มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ ๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓  หลักสูตรศีลธรรม 
มาตรฐานที่ ๔  กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านศีลธรรม 
มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๖  ความมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
มาตรฐานที่ ๗  การส่งเสริมกิจกรรมของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 

 
ด้านที่ ๒  ด้านความดีสากล  ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๘  การบริหารด้านความดีสากล 
มาตรฐานที่ ๙  คุณลักษณะความดีสากลเชิงประจักษ์ 
 

 ด้านที่ ๓  ด้านเครือข่าย “บวร” เข้มแข็ง ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๐ การบริหารเครือข่าย “บวร” 
มาตรฐานที่ ๑๑ นวัตกรรมความดีท่ีเกิดขึ้นจากเครือข่าย “บวร” 
มาตรฐานที่ ๑๒ ความยั่งยืนของเครือข่าย “บวร” 
 
ด้านที่ ๔  ด้านเครือข่ายเยาวชนเข้มแข็ง  ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๓ การบริหารเครือข่ายเยาวชน 
มาตรฐานที่ ๑๔ นวัตกรรมความดีท่ีเกิดจากเครือข่ายเยาวชน 
มาตรฐานที่ ๑๕ ความยั่งยืนของเครือข่ายเยาวชน 

 

 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ  ให้มีนักเรียนร่วมเป็นผู้น าเสนอด้วย จ านวนผู้น าเสนอ ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงาน 
 ********ประเด็นในการน าเสนอ ให้ครอบคลุมทุกมาตรฐาน ตามประเภทท่ีสมัครเข้าประกวด  
 ดูรายละเอียดได้จากแบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

๖. อาหารและท่ีพัก คณะกรรมการฯ ได้จัดเตรียมอาหารเย็นในวันเตรียมงานและอาหารในวันงาน  และจัดที่พักให้ที่
ชมรมพุทธศาสตร์สากล 

๗. ยืนยันการมาร่วมงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ขอความกรุณาแจ้งยอดพักค้างและวันที่เดินทางมาถึง กับผู้ประสานงาน V-Star ของท่าน หรือ  
นงลักษณ์  ศรีหาค า  โทรศัพท์ ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๙๕ 

 สุมิตรา  สุทธิประภา โทรศัพท์ ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๓๖   
 โทรสาร ๐-๒๘๓๑-๑๒๗๕-๖  

ประเภทสุดยอดต้นแบบ  ให้คะแนน มาตรฐานที่ ๑-๑๕ 
ประเภทพัฒนาสู่ความเป็นต้นแบบ  ด้านความดีสากล  ให้คะแนนมาตรฐานที่ ๑-7 และ 8-9 
ประเภทพัฒนาสู่ความเป็นต้นแบบ  ด้านเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียนเข้มแข็ง  ให้คะแนนมาตรฐานที่ ๑-7 และ 10-๑2 
ประเภทพัฒนาสู่ความเป็นต้นแบบ  ด้านเครือข่ายเยาวชนข้มแข็ง  ให้คะแนนมาตรฐานที่ ๑-7 และ ๑3-๑5 
 


