ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง การประกวดวาดภาพระบายสี และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕
-----------------------------------เนื่องในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก และในปีนี้จังหวัดสกลนครได้ จัดงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นระหว่างวันที่
๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร
ในการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินการจัดแสดง
นิทรรศการวันวิสาขบูชา และการประกวด แข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ๒ กิจกรรม ได้แก่ ประกวด
วาดภาพระบายสี และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุเชิงชุม
วรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ก. หลักเกณฑ์การสมัคร
๑. ประกวดวาดภาพระบายสี
การประกวดวาดภาพระบายสีไม่จำกัดเทคนิคสี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงต้องเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพ
ด้วยตนเองยกเว้นกระดาษวาดภาพขนาด ๔๐ x ๖๐ ซม. ที่คณะกรรมการเตรียมให้ ผู้เข้าประกวดต้องวาดภาพ
ระบายสี ในหัวข้อ “สกลนครเมืองธรรมะ” แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
๑.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖)
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓ หรือเทียบเท่า)
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖ หรือเทียบเท่า)
๑.๔ รางวัลทุนการศึกษา
ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ทุนการศึกษา
๘๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ทุนการศึกษา
๖๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
ทุนการศึกษารางวัลละ ๔๐๐ บาท

๒. การแข่งขัน…
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๒. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ พุทธ
สาวกอื่น ๆ หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สำคัญ และการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร
๒.๑.๑ ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่ก ำลังเรียนหรือศึกษาอยู่ในโรงเรี ยน สถานศึกษา โดยอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษา โดยได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
๒.๑.๒ ผู้เข้าประกวดอาจเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน แต่ต้องมีอายุ
อยู่ในระดับทีก่ ำหนด
๒.๑.๓ การแข่งขันแบ่งเป็นทีม ๆ ละ ๒ คน สถานศึกษาสามารถส่งได้ไม่จำกัดทีม
๒.๓ รางวัลทุนการศึกษา
ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา
๒,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ
ทุนการศึกษา
๑,๕๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ
ทุนการศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย
ทุนการศึกษา
๘๐๐ บาท
ข. กำหนดการจัดกิจกรรม
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ค. การตัดสิน
๑. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
๒. คณะกรรมการจะประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และการประกวดวาดภาพระบายสี
ทุกระดับชั้น พร้อมมอบรางวัล ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ง. การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทุกประเภทสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร http://ilac.snru.ac.th และยื่นใบสมัครได้ ๒ ช่องทาง
ดังนี้
๑. ยื่นใบสมัครโดยตรง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ สกลนคร อาคาร ๒๐ ชั้น ๒ และหรือ สถานที่จ ัด กิ จกรรม วัดพระธาตุเชิ งชุ มวรวิ ห าร
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๒. สมัครระบบออนไลน์ ผ่าน QR Code ตามใบสมัครที่แนบ
ตั้งแต่บัดนี…้
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ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. ติดต่อขอทราบรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ทสี่ ถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๐๓๑๖ ๙๓๖๓ (คุณเกรียงสิทธิ์ ไชยเทศ)
จ. การตรวจสอบข้อมูล
สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สามารถตรวจสอบข้อมูล การแข่งขันและผล
การแข่งขันได้ทเี่ ว็บไซต์สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร http://www.snru.ac.th
หรือ http://ilac.snru.ac.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ )
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ใบสมัคร เข้าร่วมประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ชื่อสถานศึกษา..........................................................................ตำบล.........................................................................
อำเภอ..............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์...................................................
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษา .........................................โทรศัพท์.............................................................
โทรสาร.....................................................(ถ้ามี)
มีความประสงค์สมัครเข้าประกวด แข่งขัน
 วาดภาพระบายสี
 การตอบปัญหาธรรมะ
ระดับชั้น
 ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖)
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓ และเทียบเท่า)
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖ และเทียบเท่า)
รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา
๑. .....................................................................................................................
๒. ....................................................................................................................
๓. ....................................................................................................................
๔. ....................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................ครูผู้ควบคุม
(..............................................................)
หมายเหตุ : ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๐๓๑๖ ๙๓๖๓ คุณเกรียงสิทธิ์ ไชยเทศ

คิวอาร์โค้ดสมัครออนไลน์

