
โครงการประกวดสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นท านองสรภัญญะ ปีที่ ๔ 
ประเภทเยาวชนที่มีความพิการทางการได้ยิน ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี 

๑. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันสภาพปัญหาในหมู่เยาวชนได้เกิดขึ้นหลายอย่างแต่เหตุผลที่ท าให้เกิดปัญหาต่างๆคือการ

ขาดระเบียบวินัย ความสะอาด ความสุภาพและความม่ันคงในการประพฤติที่ดีงาม ซึ่งส่งผลต่อจิตใจ ค าพูด
และการกระท า การสวดมนต์ผ่านบทสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)นับเป็นวิธีการหนึ่งที่
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ท าให้เยาวชนรู้จักคิดดีมีความเมตตาต่อกัน นอกจากนี้ยังเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีเมื่อได้ร่วมกิจกรรมแล้ว ดังนั้น พระเทพญาณมหามุนี ประธานมูลนิธิธรรมกาย
ประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชู ให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินทั่วประเทศ ให้มีความพยายาม
พัฒนาทักษะการพูดของตนเองให้ดีขึ้นจึงได้ด าริโครงการ “ประกวดสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด 
จนฺทสโร) เป็นท านองสรภัญญะ ปีที่ ๔ ประเภทเยาวชนที่มีความพิการทางการได้ยิน ในอุปถัมภ์พระเทพ
ญาณมหามุนี” เพ่ือให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย และปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามสู่ใจ
ของเยาวชน ด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ยังได้เมตตามอบทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท แก่
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดเพ่ือเป็นชื่อเสียงเกียรติยศแก่โรงเรียน นักเรียน และครอบครัว
ตลอดไป  

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑. เพ่ือสร้างก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินทั่วประเทศ ให้มีความพยายามพัฒนา

ทักษะการพูดของตนเองให้ดีขึ้น 
๒.๒. เพ่ือให้นักเรียนได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย และกล่อมเกลาจิตใจให้สงบนิ่งและมีสมาธิมากข้ึน 
๒.๓. เพ่ือรักษาวัฒนธรรม และประเพณีไทยอันดีงามทางพระพุทธศาสนาไว้ 
๒.๔. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีของนักเรียนภายในโรงเรียนและระหว่างสถาบันการศึกษาด้วยกัน 

๓. เป้าหมาย  
 กลุ่มนักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยิน ระดับชั้น ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 

        ๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
๔.๑. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๔.๒. โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
๔.๓. ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



๕. ระยะเวลาโครงการ  
 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙  

๖. รูปแบบโครงการ 
 การด าเนินโครงการฯมุ่งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม ได้ฝึกเปล่งเสียงสวดมนต์ ผ่านบทสวดสรรเสริญคุณ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นท านองสรภัญญะ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยิน 
เป็นตัวแทนของโรงเรียนจ านวน ๑๐ คน ในการฝึกซ้อมการเปล่งเสียงสวดมนต์  โครงการฯพร้อมช่วยฝึก
ซักซ้อมเมื่อเริ่มจัดกิจกรรม และครูผู้ประสานงานโครงการฯ จะต้องเป็นผู้ดูแลและควบคุมการฝึกซ้อมใน
ล าดับต่อไป จนถึงวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

๗. วิธีการด าเนินโครงการ 
๗.๑. โรงเรียน หรือสถาบันที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมส่งใบตอบรับภายในวันที่ ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๗.๒. โรงเรียน หรือสถาบันที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ คัดเลือกนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนของโรงเรียน ๑๐ 

คน 
๗.๓. ผู้ประสานงานโครงการฯ จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ลงพ้ืนที่เพ่ือซักซ้อมการสวดสรรเสริญคุณ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นท านองสรภัญญะ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง ๑๐ คน  
๗.๔. ครผูู้ประสานงานโครงการฯ ท าการดูแล และควบคุมการฝึกซ้อม 
๗.๕. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง ๑๐ คน เข้าร่วมการประกวด 
๗.๖. ประกาศผล และมอบรางวัล ดังนี้ โล่รางวัลส าหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑, เกียรติบัตร, 

ทุนการศึกษา ของขวัญ ของที่ระลึก ให้กับผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้
ประสานงาน และผู้สนับสนุนโครงการฯ ของสถานศึกษานั้นๆ  

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๒.๑. นักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความกล้าแสดงออกในการเปล่งเสียง 

และมีความพยายามพัฒนาทักษะการพูดของตนเองให้ดีขึ้น 
๒.๒. นักเรียนได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย และกล่อมเกลาจิตใจให้สงบนิ่งและมีสมาธิมากขึ้น 
๒.๓. นักเรียนได้ศึกษา รักษาวัฒนธรรม และประเพณีไทยอันดีงามทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็น

รูปธรรม 
๒.๔. มีความสามัคคีของนักเรียนภายในโรงเรียนและระหว่างสถาบันการศึกษาด้วยกัน 

๙. คุณสมบัตขิองผู้เข้าประกวด 
๙.๑. เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 
๙.๒. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ ๑ ทีม จ านวน ๑๐ คน 

๑๐. บทที่ใช้ในการประกวด  
บทสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นท านองสรภัญญะ 



๑๑. รายละเอียดการประกวด 

๑๑.๑. วัน เวลา สถานที่การประกวด 
ประกวดสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นท านองสรภัญญะ ปีที่๔ 

ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ห้องสัมมนา SPD๑ สภาธรรมกาย
สากล จ. ปทุมธานี 

๑๑.๒. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ก. ความพร้อมเพรียงของการออกเสียง จังหวะ ท่วงท านอง โดยคุณครูสามารถใช้ภาษามือเพ่ือ

บอก เนื้อร้อง บอกจังหวะ และถ่ายทอดอารมณ์ได้ หากทีมใดออกเสียงได้พร้อมเพรียงกัน
ย่อมแสดงถึงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของทีมนั้น ๆ  

ข. การแสดงออกถึงความเคารพเลื่อมใสศรัทธา มีความซาบซึ้งในทบสวด และมีสมาธิตั้งมั่น 
ในขณะที่สวด 

ค. ความเคารพในพระรัตนตรัย โดยดูจากมารยาทชาวพุทธ เช่น การลุก นั่ง กราบ ไหว้ พนมมือ 
๑๑.๓. รางวัลการประกวด 

ก. โล่เกียรติยศ ส าหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ข. ทุนการศึกษาพระเทพญาณมหามุนี 

รางวัลชนะเลิศ   ทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ทุนการศึกษา  ๕๐,๐๐๐  บาท  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทุนการศึกษา  ๓๐,๐๐๐  บาท  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จ านวน ๒ ทุน 
    ทุนการศึกษา  ๒๐,๐๐๐  บาท   
รางวัลชมเชย   จ านวน ๑๐ ทุน 

ทุนการศึกษา  ๒,๐๐๐   บาท    
ค. เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  

- ส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
- ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียน  
- ส าหรับครูผู้ประสานงานและท าการฝึกซ้อม 
- ส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

หมายเหตุ  ส าหรับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ร้อยละ ๓๐ 
ของเงินรางวัลทุนการศึกษา จะเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน ๑๐ คน ที่เป็น
ตัวแทนเข้าประกวดของแต่ละโรงเรียน กล่าวคือ หากทางโรงเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา จ านวน ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท นักเรียนจะได้รับ
ทุนการศึกษา คนละ ๓,๐๐๐ บาท จากทุนการศึกษาท่ีได้รับ 
 

 



๑๑.๔. รูปแบบการประกวด 
ก. ทางโครงการได้จัดพ้ืนที่นั่ง และเตรียมไมโครโฟน ส าหรับการประกวดในรูปแบบเดียวกัน 

ให้กับทุกโรงเรียน 
ข. ผู้เข้าประกวดแต่งกายโดยชุดนักเรียน  

๑๑.๕. ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนจัดรถตู้ของโรงเรียนมาร่วมการประกวด โดยโครงการฯ จะ
สนับสนุนค่า น  ามันในการเดินทาง ซึ่งไม่เกินอัตราที่ทางโครงการฯ ก าหนด โดยเตรียมเอกสาร
มาดังนี  
ก. ส าเนาบัตรประชาชนคนขับรถ ๑ ฉบับ ต่อรถ ๑ คัน 
ข. ส าเนาทะเบียนรถ ๑ ฉบับ ต่อรถ ๑ คัน 

หมายเหตุ   ทางโครงการฯ ขอความร่วมมืออาจารย์ประสานงาน ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ มาทางอีเมล์  
sodproject072@gmail.com  

๑) พิมพ์รายชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน คุณครูที่ท าหน้าที่ฝึกนักเรียน และนักเรียน ๑๐ คนที่
เข้าประกวดโดยระบุข้อมูลนักเรียน ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, ระดับชั้น เพ่ือจัดท า
เกียรติบัตร 

๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการของนักเรียนทั้ง ๑๐ คน ที่เข้าร่วมการประกวด 
๓) ส่งไฟล์ภาพ (นามสกุล .JPG หรือ .JPEG) เพ่ือน าภาพไปจัดท าประมวลภาพและ

ออกอากาศ 
o ภาพหมู่ของผู้อ านวยการโรงเรียน คุณครูที่ท าหน้าที่ฝึกซ้อม และนักเรียนผู้เข้า

ประกวด จ านวน ๑ ภาพ 
o ภาพบรรยากาศคุณครูสอนนักเรียนสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี แบบตัวต่อ

ตัว และแบบกลุ่มอย่างน้อย ๑๐ ภาพ  
o ภาพบรรยากาศการสวดมนต์ภาษามือ และนั่งสมาธิ อย่างน้อย ๕ ภาพ 

  

mailto:sodproject072@gmail.com


๑๒. ปฏิทินกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ก าหนดการ 

๑ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๑๖ พฤษภาคม – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๒ ส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๓ ผู้ประสานงานโครงการฯ ลงฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ  มิถุนายน –  กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
๔ ส่งเอกสาร 

- รายชื่อผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์
ประสานงาน  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการของนักเรียนทั้ง ๑๐ คน ที่เข้าร่วม
การประกวด 

- ส่งไฟล์ภาพ เพ่ือน าภาพไปจัดท าประมวลภาพและออกอากาศ 

 
 

 
ภายในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

๕ วันประกวดสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 
เป็นท านองสรภัญญะ ปีท่ี ๔ 

 
 

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  ประกาศผลรางวัล 
 มอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร 

(และมอบทุนการศึกษาฯ ส าหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย) 
๖ กิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์* ๑๗ ตุลาคม – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๗ ร่วมกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ฯ* ระหว่างวันที่ ๙ –๑๓ มกราคม ๒๕๖๐  
(๑ วัน) 

 
หมายเหตุ  ส าหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ถึง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ (รวมทั้ง ๕ 
รางวัล) จะได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังที่ก าหนดไว้  หากโรงเรียนใด
ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลทุนการศึกษา 

๑. กิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์ 
โดยทางโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ ร่วมกับชุมชน โดยมีตัวแทนนักเรียนกล่าวค าถวาย ผ้า

กฐิน และมีคณะครูและนักเรียนมาร่วมกิจกรรม อย่างน้อย ๒๐ คน 

๒. กิจกรรมต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา 
คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมถวายการต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑๓. ผู้ประสานงานโครงการ 
นางสาวจุรีมาตย์ สมอินเอก  โทรศัพท์ ๐๖-๑๘๒๓-๕๓๖๘ (ผู้ประสานงานหลัก) 
นางสาวนภัสกร  ผูกทอง   โทรศัพท์ ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๓๕ 
อีเมล์  sodproject072@gmail.com โทรสาร  ๐-๒๘๓๑-๑๒๗๓ 

 
************************************** 
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