
             
 

๒.๓ กติกาการประกวด… 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เรื่อง  การประกวดกิจกรรมงานสัปดาหส์่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 

จังหวัดสกลนคร ประจ าปี ๒๕๖๑ 
------------------------------------ 

เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาอันเป็นวันส าคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา  และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๔๒
องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญของโลก  และในปีนี้จังหวัดสกลนครได้จัดงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจ าปี ๒๕๖๑ ขึ้นระหว่างวันที่ 
๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และบริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ 

 

 ในการจัดงานครั้งนี้  จังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ด าเนินการจัดแสดง
นิทรรศการ และการประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ๒ กิจกรรม ได้แก่ ประกวดวาด      
ภาพระบายสี และประกวดบรรยายธรรม ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร          
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 

ก. หลักเกณฑ์การสมัคร 
 

๑. ประกวดวาดภาพระบายสี   
   การประกวดวาดภาพระบายสีไม่จ ากัดเทคนิคสี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงต้องเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพ
ด้วยตนเองยกเว้นกระดาษวาดภาพขนาด ๔๐ x ๖๐  ซม. ที่คณะกรรมการเตรียมให้  ผู้เข้าประกวดต้องวาดภาพ
ระบายสี  ในหัวข้อ “วิถีไทย วิถีพุทธ” แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ 
 ๑.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) 
 ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖,ปวช. และเทียบเท่า) 
                   ๑.๓ รางวัลทนุการศึกษา 
 ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา  พร้อมเกียรติบัตร  ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ   ทุนการศึกษา     ๙๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑ ทุนการศึกษา  ๗๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒ ทุนการศึกษา  ๕๐๐ บาท 
- รางวัลชมเชย  ๑  รางวัล  ทุนการศึกษารางวัลละ ๔๐๐ บาท 

 ๒. ประกวดบรรยายธรรม 
 ๒.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร 
  ๒.๑.๑ ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่ก าลังเรียนหรือศึกษาอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษา โดยอยู่ใน
ระดับที่ประกวด ระดับใดระดับหนึ่ง โดยได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
  ๒.๑.๒ ผู้เข้าประกวดอาจเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน แต่ต้องมีอายุ       
อยู่ในระดับทีก่ าหนด 
 ๒.๒ ระดับที่ส่งเข้าประกวด 
 แบ่งเป็น ๒ ระดับๆ ละไม่เกิน ๓ คน ได้แก ่
 ๒.๒.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) 
 ๒.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๖ ,ปวช.และเทียบเท่า) 



 

 

 

- ๒ - 

๒.๗.๒ ช่วงชั้นที่ ๒ … 
 

 ๒.๓ กติกาการประกวด 
 ๒.๓.๑ การนับเวลาให้นับตั้งแต่เริ่มต้นแนะน าตัวเองรวม กับการบรรยายหัวข้อบรรยายธรรม
หลัก คือ 
          - ระดับประถมศึกษา ป.๑ – ๖ เวลารวม ๕ นาท ี
          - ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖ ปวช.และเทียบเท่า) เวลารวม ๗ นาท ี
 ๒.๓.๒. หัวข้อการบรรยายธรรม 
           ให้ผู้เข้าประกวดเลือกหัวข้อประกวดหัวข้อใดหัวข้อ ๑ จากหัวข้อที่คณะกรรมการ
ก าหนดไว้ 
 ๒.๔ ข้อปฏิบัติในการประกวด 
      ๒.๔.๑ ผู้เข้าประกวดต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าประกวดตามวันเวลาที่ก าหนด ก่อน ๓๐ นาท ี
      ๒.๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียน หรือชุดประจ าสถานศึกษา 
ของตน 
      ๒.๔.๓ การบรรยาย ไม่อนุญาตให้น าเอกสารไปอ่านบรรยาย ยกเว้นบันทึกย่อไม่เกิน                 
๑ หน้ากระดาษ 
 ๒.๕ เกณฑ์การให้คะแนน 
      ๒.๕.๑ การปรากฏตัวและมารยาทไทย        
      ๒.๕.๒ กลา่วแนะน าตัวเองและอารัมภบท 
      ๒.๕.๓ เนื้อหาสาระการบรรยายต่อเนื่อง มีเหตุผลและความเหมาะสมกลมกลืน 
      ๒.๕.๔ หลักวาทศิลป์ การใช้ภาษา สายตา ท่าทางไหวพริบ และระดับน้ าเสียงสัมพันธ์กัน 
      ๒.๕.๕ การสรุปจบ 
      ๒.๕.๖ การใช้เวลาตามก าหนด 
 ๒.๖ รางวัลทุนการศึกษา 
      ๒.๖.๑ รางวัลทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ๖) 
   - รางวัลชนะเลิศ ๙๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
               - รางวัลรองชนะเลิศ ๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
               - รางวัลรองชนะเลิศ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
               - รางวัลชมเชย ๔๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
       ๒.๖.๒ รางวัลทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ๖ ,ปวช.และเทียบเท่า) 
               - รางวัลชนะเลิศ ๙๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
               - รางวัลรองชนะเลิศ ๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
               - รางวัลรองชนะเลิศ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
               - รางวัลชมเชย ๔๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
 ๒.๗  หัวข้อบรรยายธรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ก าหนดหัวข้อธรรมส าหรับใช้ในประกวดบรรยายธรรม ดังนี้ 
       ๒.๗.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) 
 - สามัคคีกันไว้ไทยมั่นคง 
 - เป็นอยู่เพียงพอตามรอยพ่อสอน 
 - รักษาศีล ๕ แก้ปัญหาสังคม 
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 ๒.๗.๒ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖ ,ปวช และเทียบเท่า) 
 - วินัยสร้างชาติพุทธศาสตร์สร้างคน 
 - ศาสตร์พระราชพัฒนาชาติไทย 
 - ใช้ชีวิตให้สตรองต้องครองด้วยสติ 
 

 ข. ก าหนดการจัดกิจกรรม 
 ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ต าบลธาตุเชิงชุม    
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   
 

 ค. การตัดสิน 
 ๑.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 ๒.  คณะกรรมการจะประกาศผลการแข่งขันบรรยายธรรมะ และการประกวดวาดภาพระบายสี      
ทุกระดับชั้น พร้อมมอบรางวัล ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  
  

  ง. การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
 ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทุกประเภทสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ สถาบัน
ภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร http://lac.snru.ac.th และยื่นใบสมัครได้ ๓ ช่องทาง  
ดังนี้ 
               ๑. ยื่นใบสมัครโดยตรง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อาคาร ๑ ชั้น ๑ และหรือสถานที่จัดกิจกรรม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร            
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
               ๒. สมัครทางโทรสาร ๐ ๔๒๗๔ ๔๐๐๙ 
               ๓. สมัครระบบออนไลน์ ผ่าน QR Code ตามใบสมัครที่แนบ 
 

 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๔ ๔๐๐๙ โทรสาร ๐ ๔๒๗๔ ๔๐๐๙  มือถือ ๐๘ ๐๓๑๖ 
๙๓๖๓ คุณเกรียงสิทธิ์  ไชยเทศ    
 

 จ.  การตรวจสอบข้อมูล 
 สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สามารถตรวจสอบข้อมูล  การแข่งขันและ
ผลการแข่ ง ขั น ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ส ถาบั นภ าษา ศิ ลปะและวัฒนธรร ม  มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏสกลนค ร
http://www.snru.ac.th หรือ http://lac.snru.ac.th 
  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                            
                     (นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์) 
           ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทน  
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

http://lac.snru.ac.th/
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ใบสมัคร เข้าร่วมประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร  ประจ าปี ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จังหวัดสกลนคร 

 
ชื่อสถานศึกษา............................................................ ..............ต าบล.........................................................................
อ าเภอ..............................................จังหวัด.................... ....................รหัสไปรษณีย์...................................................
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่กาศึกษา .........................................โทรศัพท์.......................... ...................................
โทรสาร.....................................................(ถ้ามี) 

 
มีความประสงค์สมัครเข้าประกวด 
 บรรยายธรรม 
 วาดภาพระบายสี   

ระดับชั้น 
 ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) 
 ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖) , ปวช. และเทียบเท่า  

 
รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา 

๑. ................................................................................................................... ..  
๒. ................................................................................................................... . 
๓. ................................................................................................................... . 
๔. ................................................................................................................... . 
๕. ................................................................................................................... . 
๖. ................................................................................................................... . 

 
 
ลงชื่อ..............................................................ครผูู้ควบคุม 
      (..............................................................) 

 
 หมายเหตุ : ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
                โทร. ๐-๔๒๗๔-๔๐๐๙,๐๘ ๐๓๑๖ ๙๓๖๓ โทรสาร. ๐-๔๒๗๔-๔๐๐๙  
 

 
 
 
 
 
 

คิวอาร์โค้ดสมัครออนไลน์ 


