รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนอ้าเภอส่องดาว เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2562
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ วัดถ้าพวง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
รางวัลเงินสด
ล้าดับ
รายการ
ระดับ ประเภท
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
1 เรียงความ "วัดถ้าพวง"
ป.1-3
เดี่ยว
500
300
200
2 เรียงความ "วัดถ้าพวง"
ป.4-6
เดี่ยว
500
300
200
3 เรียงความ "วัดถ้าพวง"
ม.1-3
เดี่ยว
500
300
200
4 เรียงความ "วัดถ้าพวง"
ม.4-6
เดี่ยว
500
300
200
5 วาดภาพระบายสี "วัดถ้าพวง"
ป.1-3
เดี่ยว
500
300
200
6 วาดภาพระบายสี "วัดถ้าพวง"
ป.4-6
เดี่ยว
500
300
200
7 วาดภาพระบายสี "วัดถ้าพวง"
ม.1-3
เดี่ยว
500
300
200
8 วาดภาพระบายสี "วัดถ้าพวง"
ม.4-6
เดี่ยว
500
300
200
9 ตอบปัญหา "วัดถ้าพวง ประวัติหลวงปู่วัน อุตฺตโม"
ป.1-3 ทีม 2 คน
1,000
800
400
10 ตอบปัญหา "วัดถ้าพวง ประวัติหลวงปู่วัน อุตฺตโม"
ป.4-6 ทีม 2 คน
1,000
800
400
11 ตอบปัญหา "วัดถ้าพวง ประวัติหลวงปู่วัน อุตฺตโม"
ม.1-3 ทีม 2 คน
1,000
800
400
12 ตอบปัญหา "วัดถ้าพวง ประวัติหลวงปู่วัน อุตฺตโม"
ม.4-6 ทีม 2 คน
1,000
800
400
13 สรภัญญะ บทสรรเสริญพระรัตนตรัย (ประถมศึกษา) ป.1-6 ทีม 5 คน
2,500
1,500
1,000
14 สรภัญญะ บทสรรเสริญพระรัตนตรัย (มัธยมศึกษา) ม.1-6 ทีม 5 คน
2,500
1,500
1,000
รวมเงินรางวัล
13,000
8,600
5,200

รวมเงิน
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,200
2,200
2,200
2,200
5,000
5,000
26,800

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สถานที่ เวลา แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนอาเภอส่องดาว เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2562
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ วัดถาพวง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
รายการ
ระดับ ประเภท
สถานที่แข่งขัน
เรียงความ "วัดถ้าพวง"
เรียงความ "วัดถ้าพวง"
เรียงความ "วัดถ้าพวง"
เรียงความ "วัดถ้าพวง"
วาดภาพระบายสี "วัดถ้าพวง"
วาดภาพระบายสี "วัดถ้าพวง"
วาดภาพระบายสี "วัดถ้าพวง"
วาดภาพระบายสี "วัดถ้าพวง"
ตอบปัญหา "วัดถ้าพวง ประวัติหลวงปู่วัน อุตฺตโม"
ตอบปัญหา "วัดถ้าพวง ประวัติหลวงปู่วัน อุตฺตโม"
ตอบปัญหา "วัดถ้าพวง ประวัติหลวงปู่วัน อุตฺตโม"
ตอบปัญหา "วัดถ้าพวง ประวัติหลวงปู่วัน อุตฺตโม"
สรภัญญะ บทสรรเสริญพระรัตนตรัย (ประถมศึกษา)
สรภัญญะ บทสรรเสริญพระรัตนตรัย (มัธยมศึกษา)

ป.1-3
ป.4-6
ม.1-3
ม.4-6
ป.1-3
ป.4-6
ม.1-3
ม.4-6
ป.1-3
ป.4-6
ม.1-3
ม.4-6
ป.1-6
ม.1-6

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 5 คน
ทีม 5 คน

ศาลาพระราชทาน
ศาลาพระราชทาน
ศาลาพระราชทาน
ศาลาพระราชทาน
ศาลาพระราชทาน
ศาลาพระราชทาน
ศาลาพระราชทาน
ศาลาพระราชทาน
ลานธรรม ใกล้พิพิธภัณฑ์
ลานธรรม ใกล้พิพิธภัณฑ์
ลานธรรม ใกล้พิพิธภัณฑ์
ลานธรรม ใกล้พิพิธภัณฑ์
สังเวชนียสถาน ปรินิพพาน
สังเวชนียสถาน ปรินิพพาน

เวลา
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-12.00
09.00-12.00

ใบสมัครเรียงความ

การแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2562
วันที่ ................ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ วัดถ้าพวง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
………………………..
ให้ผู้เข้าแข่งขันกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน ใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ประสงค์แข่งขัน
ระดับ
ป.1-3
ป. 4-6
ม.1-3
ม.4-6
ชื่อ ดช./ดญ./นาย/นาง/นางสาว ..........................................นามสกุล........................................
โรงเรียน.............................................................................................................................

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(..........................................................)
ผูส้ มัครแข่งขัน

(..........................................................)
ครูผู้สอน/ผู้อานวยการ

หมายเหตุ *** ส่งใบสมัครมาที่ไลน์กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11. 12 หรือผู้อานวยการโรงเรียนตัวเอง
เพื่อรวมรวมส่งฝ่ายจัดการต่อไป 083-3389132

ใบสมัครวาดภาพระบายสี

การแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2562
วันที่ ................ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ วัดถ้าพวง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
………………………..
ให้ผู้เข้าแข่งขันกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน ใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ประสงค์แข่งขัน
ระดับ
ป.1-3
ป. 4-6
ม.1-3
ม.4-6
ชื่อ ดช./ดญ./นาย/นาง/นางสาว ..........................................นามสกุล........................................
โรงเรียน.............................................................................................................................

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(..........................................................)
ผูส้ มัครแข่งขัน

(..........................................................)
ครูผู้สอน/ผู้อานวยการ

หมายเหตุ *** ส่งใบสมัครมาที่ไลน์กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11. 12 หรือผู้อานวยการโรงเรียนตัวเอง
เพื่อรวมรวมส่งฝ่ายจัดการต่อไป 083-3389132

ใบสมัครตอบปัญหา

การแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2562
วันที่ ................ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ วัดถ้าพวง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
………………………..
ให้ผู้เข้าแข่งขันกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน ใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ประสงค์แข่งขัน
ระดับ
ป.1-3
ป. 4-6
ม.1-3
ม.4-6
ล้าดับ
1
2

ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)

ลงชื่อ

โรงเรียน

ลายมือชื่อ

(..........................................................)
ครูผู้สอน/ผู้อานวยการ

หมายเหตุ *** ส่งใบสมัครมาที่ไลน์กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11. 12 หรือผู้อานวยการโรงเรียนตัวเอง
เพื่อรวมรวมส่งฝ่ายจัดการต่อไป 083-3389132

ใบสมัครสวดสรภัญญะ

การแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2562
วันที่ ................ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ วัดถ้าพวง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
………………………..
ให้ผู้เข้าแข่งขันกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน ใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ประสงค์แข่งขัน
ระดับ
ป.1-6
ม.1-6
ล้าดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)

ลงชื่อ

โรงเรียน

ลายมือชื่อ

(..........................................................)
ครูผู้สอน/ผู้อานวยการ

หมายเหตุ *** ส่งใบสมัครมาที่ไลน์กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11. 12 หรือผู้อานวยการโรงเรียนตัวเอง
เพื่อรวมรวมส่งฝ่ายจัดการต่อไป 083-3389132

หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
เนื่องในงาน “วันวิสาขบูชา” ประจาปี ๒๕๖๒ ณ วัดถาพวง ตาบลปทุมวาปี
อาเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
…………………………………

๑. เกณฑ์การเขียนเรียงความและคัดลายมือ “วัดถ้าพวง”
๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- เป็นนักเรียนระดับชัน ป.๑ – ป.๓
- เป็นนักเรียนระดับชัน ป.๔ – ป.๖

- เป็นนักเรียนระดับชัน ม.๑ – ม.๓
- เป็นนักเรียนระดับชัน ม.๔ – ม.๖
๑.๒ ประเภทการแข่งขัน
- ประเภทเดี่ยว
๑.๓ วิธีด้าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
๑. โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
๒. หัวข้อในการในการแข่งขัน “ วัดถ้าพวง ”
๓. เขียนเรียงความตามหัวข้อ ๓.๒
- ชัน ป.๑ – ป.๓ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ แต่ไม่เกิน ๑๕ บรรทัด คัดลายมือเต็มบรรทัด
ด้วยดินสอ โดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
- ชัน ป.๔ – ป.๖ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ แต่ไม่เกิน ๒๐ บรรทัด คัดลายมือครึ่งบรรทัด
ด้วยปากกา โดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
- ชัน ม.๑ – ม.๓ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ แต่ไม่เกิน ๓๐ บรรทัด คัดลายมือครึ่งบรรทัด
ด้วยปากกา โดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
- ชัน ม.๔ – ม.๖ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ แต่ไม่เกิน ๓๕ บรรทัด คัดลายมือครึ่งบรรทัด
ด้วยปากกา โดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
๔. ห้ามนาต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน
๕. เวลาในการเขียนเรียงความ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๑.๔. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น
๑. การเขียนเรียงความ
คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน
๑) เนือเรื่อง
๔๕ คะแนน
- ลาดับข้อความและความคิดต่อเนื่องสอดคล้องกันตลอดเรื่อง
๑๕ คะแนน
- แสดงเหตุและผลอย่างสมเหตุสมผล
๒๐ คะแนน
- ยกตัวอย่าง อ้างอิงประกอบ มีสานวนโวหาร สุภาษิต คาคม ตัวเลข สถิติ
บุคคล ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม
๑๐ คะแนน
๒) รูปแบบ ประกอบด้วย ส่วนนา เนือเรื่อง และสรุป
๕ คะแนน
๓) เขียนถูกต้องตามอักขรวิธี (การสะกดคา เว้นวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน) ๒๐ คะแนน

๔) ความยาวของเรื่องตามกาหนด
๒. การคัดลายมือ
คะแนนเต็ม
๑) ใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทยและเป็นระเบียบ
๒) สะอาดเรียบร้อย

๕ คะแนน
๒๕ คะแนน
๑๕ คะแนน
๑๐ คะแนน

๑.๕ เกณฑ์การตัดสิน
ใช้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด โดย
๑. ผู้ได้คะแนนสูงสุด เป็นผู้ชนะเลิศ ได้รับรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๒. ผู้ได้คะแนนรองลงมาคนที่ ๑ เป็นรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับรางวัล ๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓. ผู้ได้คะแนนรองลงมาคนที่ ๒ เป็นรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับรางวัล ๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑.๖ วัน เวลา สถานที่ในการประกวด
วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาพระราชทาน วัดถาพวง ตาบลปทุมวาปี อาเภอ
ส่องดาว จังหวัดสกลนคร ผู้เข้าประกวดรายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

(ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมปากกา ดินสอ เท่านัน
๒. เกณฑ์การแข่งขันการวาดภาพระบายสี “วัดถ้าพวง”

ส่วนกระดาษเรียงความแจกฟรี)

๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- เป็นนักเรียนระดับชัน ป.๑ – ป.๓
- เป็นนักเรียนระดับชัน ป.๔ – ป.๖
- เป็นนักเรียนระดับชัน ม.๑ – ม.๓
- เป็นนักเรียนระดับชัน ม.๔ – ม.๖
๒.๒ ประเภทและจ้านวนผู้เข้าแข่งขัน
๑. ประเภท เดี่ยว
๒. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชัน ป.๑ – ป.๓ จานวน ๑ คน
- ระดับชัน ป.๔ – ป.๖ จานวน ๑ คน
- ระดับชัน ม.๑ – ม.๓ จานวน ๑ คน
- ระดับชัน ม.๔ – ม.๖ จานวน ๑ คน
๒.๓ วิธีด้าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
๑. ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
๒. ขนาดกระดาษและสีที่ใช้ในการแข่งขัน
- ระดับชัน ป.๑ - ป.๓ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด ๑๑” x ๑๕ ” ใช้สีไม้
- ระดับชัน ป.๔ - ป. ๖ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด ๑๑” x ๑๕ ” ใช้สีชอล์คนามัน
- ระดับชัน ม.๑ - ม.๓ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด ๑๕” x ๒๒ ” ใช้สีโปสเตอร์
- ระดับชัน ม.๔ - ม.๖ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด ๑๕” x ๒๒ ” ใช้สีนา

๓. คณะกรรมการกาหนดหัวข้อในการวาดภาพในวันแข่งขัน โดยให้คณะกรรมการร่วมกันกาหนด
หัวข้ออย่างน้อย ๕ หัวข้อ แล้วให้ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจับสลากเพียง ๑ หัวข้อ เพื่อเป็นหัวข้อในการวาด
ภาพ
๔. ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ
๕. ห้ามใช้ปากกาหรือสีเมจิกในการตัดเส้น
๖. ห้ามนาต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน
๗. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง
๘. เวลาในการวาดภาพ ๓ ชั่วโมง
๒.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
- ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบของภาพ
๒๐ คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์
๒๐ คะแนน
- เทคนิคการใช้สี
๒๐ คะแนน
- ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กาหนด
๒๐ คะแนน
- ความประณีต ความสมบูรณ์ของงาน
๒๐ คะแนน
๒.๕ เกณฑ์การตัดสิน
ใช้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด โดย
๑. ผู้ได้คะแนนสูงสุด เป็นผู้ชนะเลิศ ได้รับรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๒. ผู้ได้คะแนนรองลงมาคนที่ ๑ เป็นรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับรางวัล ๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓. ผู้ได้คะแนนรองลงมาคนที่ ๒ เป็นรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับรางวัล ๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๒.๖ วัน เวลา สถานที่ในการประกวด
วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาพระราชทาน วัดถาพวง ตาบลปทุมวาปี อาเภอ
ส่องดาว จังหวัดสกลนคร ผู้เข้าประกวดรายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
เวลาแข่งขัน ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๒.๗ การประกาศผลและมอบรางวัล
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด คณะกรรมการดาเนินการจัดการประกวดจะประกาศ
ผลการประกวดและมอบเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรหลังเสร็จสินการแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน

(ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมสีมาเอง

ส่วนกระดาษวาดภาพแจกฟรี)

๓. เกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหา “วัดถ้าพวง ประวัติหลวงปู่วัน อุตฺตโม”
๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
๑. นักเรียนระดับชันประถมศึกษา (ป.๑-๓)
๒. นักเรียนระดับชันประถมศึกษา (ป.๔-๖)
๓. นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)
๔. นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)
๓.๒ ประเภทและจ้านวนผู้เข้าแข่งขัน
๓.๒.๑ ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท

๑) ระดับชัน ป.๑ - ๓
๒) ระดับชัน ป.๔ - ๖
๓) ระดับชัน ม.๑ - ๓
๔) ระดับชัน ม.๔-๖
๓.๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๒ คน
๑) ระดับชัน ป.๑ – ๓ ส่งได้โรงเรียนละ ไม่เกิน ๑ ทีม
๒) ระดับชัน ป.๔ – ๖ ส่งได้โรงเรียนละ ไม่เกิน ๑ ทีม
๓) ระดับชัน ม.๑ – ๓ ส่งได้โรงเรียนละ ไม่เกิน ๑ ทีม
๔) ระดับชัน ม.๔-๖ ส่งได้โรงเรียนละ ไม่เกิน ๑ ทีม
๓.๓ วิธีด้าเนินการของแต่ละประเภท (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐)
๓.๓.๑ ตอบปัญหาข้อสอบปรนัย แยกตามระดับชัน ดังนี
๑) ระดับ ป. 1-3 ทาแบบทดสอบ (แบบปรนัย) จานวน ๓๐ ข้อ
(ข้อละ ๑ คะแนน) ในเวลา ๖๐ นาที
๒) ระดับ ป. 4-6 ทาแบบทดสอบ (แบบปรนัย) จานวน ๔๐ ข้อ
(ข้อละ ๑ คะแนน) ในเวลา ๖๐ นาที
๓) ระดับ ม. 1-3 ทาแบบทดสอบ (แบบปรนัย) จานวน ๕๐ ข้อ
(ข้อละ ๑ คะแนน) ในเวลา ๖๐ นาที
๔) ระดับ ม. 4-6 ทาแบบทดสอบ (แบบปรนัย) จานวน ๖๐ ข้อ
(ข้อละ ๑ คะแนน) ในเวลา ๖๐ นาที
๓.๓.๒ กรณีคะแนนเท่ากัน ต้องแข่งขันต่อเพื่อหาผู้ชนะเลิศ ดังนี
๑) ผู้เข้าแข่งขันตอบคาถามข้อสอบสารอง จานวน 5 ข้อ
๒) กรรมการจะอ่านคาถามข้อละ ๒ ครัง (แบบอัตนัย) ๕ ข้อ
๓) ผู้เข้าแข่งขันเขียนคาตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษที่คณะกรรมการเตรียมให้ใน
เวลาที่กาหนด (๑-๓ นาทีต่อ ๑ คาถาม )
๔) คณะกรรมการแจกกระดาษคาตอบให้ผู้เข้าแข่งขัน ข้อละ ๑ แผ่น เก็บ
กระดาษคาตอบเมื่อหมดเวลา จนครบ ๕ ข้อ
๕) กรรมการที่ทาหน้าที่อ่านคาถามจะเฉลยคาตอบทีละข้อ คณะกรรมการท่านอื่น
จะตรวจคาตอบของผู้เข้าแข่งขัน (คิดคะแนนใหม่ไม่รวมคะแนนจากปรนัย จนกว่าจะมีผู้ชนะ จึงรวมคะแนน
สุทธิ)
๖) กติกาการแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึนอยู่กับดุลพินิจ
ของคณะกรรมการ และให้ถือคาตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สินสุด
๓.๔ ขอบเขตเนือหา
๑) ความรู้เกี่ยวกับ “วัดถ้าพวง ประวัติหลวงปู่วัน อุตฺตโม”
๓.๕ เกณฑ์การให้คะแนน
๑) ข้อละ ๑ คะแนน
๓.๖ เกณฑ์การตัดสิน (เรียงล้าดับคะแนนจากมากสุดไปน้อยสุด)
ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ (เหรียญทอง)
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ (เหรียญเงิน)

ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ (เหรียญทองแดง)
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
รางวัลในแต่ละประเภทการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
ได้รับรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้รับรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ได้รับรางวัล ๔๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ
ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ลาดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ
ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ลาดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ลาดับที่ ๓ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
๓.๗ สถานที่ลงทะเบียนและรายงานตัว
วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ลานธรรม ใกล้พิพิธภัณฑ์ วัดถาพวง ตาบลปทุมวาปี
อาเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ผู้เข้าประกวดรายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
๓.๘ การประกาศผลและมอบรางวัล
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด คณะกรรมการดาเนินการจัดการประกวดจะประกาศ
ผลการประกวดและมอบเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรหลังเสร็จสินการแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน

๔. เกณฑ์การจัดประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท้านองสรภัญญะ
๑. ประเภทของการประกวดมีประเภทเดียว คือ ประเภททีม ๕ คน โดยแบ่งเป็น ๒
ระดับ คือ
๑.๑ ระดับประถมศึกษา
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา
๒. เกณฑ์การตัดสิน
๒.๑ ความถูกต้องของการกราบพระรัตนตรัย การทาความเคารพธงชาติ และพระบรมฉายา
ลักษณ์ ตามลาดับ
๒.๒ ความถูกต้องของอักขระ จังหวะ ทานอง
๒.๓ ความไพเราะของนาเสียงในการสวดมนต์ ฯ
๒.๔ ความพร้อมเพรียง มารยาทของหมู่คณะ เช่น การกราบ เป็นต้น
๒.๕ ความถูกต้องสวยงามของท่าทางขณะสวดมนต์ ฯ เช่น การประนมมือ เป็นต้น
๒.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
๓. เกณฑ์การให้คะแนน
๓.๑ ความถูกต้องของอักขระ
๒๐ คะแนน

๓.๒ ความถูกต้องของจังหวะ
๓.๓ ความถูกต้องของทานอง
๓.๔ ความไพเราะของนาเสียง
๓.๕ ความพร้อมเพรียงโดยรวม
๓.๖ มารยาทและท่าทาง

๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ค้าอธิบาย

๑. ความถูกต้องของอักขระ
หมายถึง การว่าตัวอักษร คือ พยัญชนะและสระ ได้ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาไทยและภาษาบาลี
ว่าตัวกลา ตัว ร ตัว ล อักษรสูง อักษรต่า ทีฆะ รัสสะ อัฑฒสระ ได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของภาษา
๒. ความถูกต้องของจังหวะ
หมายถึง รู้จักวรรคตอนว่า ตรงไหนควรหยุด ตรงไหนไม่ควรหยุด ตรงไหนควรว่าติดต่อกันไป
ตรงไหนควรเอือน (จังหวะที่ถือว่าผิดคือจังหวะที่ว่าช้ายืดยาดหรือเร็วจนเกินไป และหยุดในแต่ละวรรคนาน
เกินไป)
๓. ความถูกต้องของท้านอง
หมายถึง เมื่อสวดภาษาบาลี สวดตามสังโยควิธี เมื่อสวดภาษาไทยสรรเสริญพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และบทพาหุง ต้องสวดทานองสรภัญญะให้ถูกต้องตามบทประพันธ์นัน ๆ (ห้ามสวด
ทานองเสนาะ)
๔. ความไพเราะของน้าเสียง
หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมาเต็มเสียง ดังชัดเจน มีกังวานไพเราะเสนาะหู ไม่แหบหรือค่อย
จนเกินไป
เสียงกลมกล่อม ไม่แตก ไม่พร่า การเอือนก็เอือนได้ไพเราะ
๕. ความพร้อมเพรียงโดยรวม
หมายถึง ขณะสวดว่าพร้อมกัน ทังอักษร จังหวะ ทานอง กลมกลืนเสมือนเสียงเดียวกัน ไม่มี
เสียงแตก แยกออกไป เช่น หลายคนว่าเสียงสูง แต่มีบางคนว่าเสียงต่า หรือหลายคนสวดเร็วหรือพอดี
แต่บางคนสวดช้า
และลากเสียง เป็นต้น
๖. มารยาทและท่าทาง
หมายถึง การแต่งกาย ความเรียบร้อยของแต่ละคนและทังคณะ กิริยาที่เข้าไปในสถานที่ประกวด
สวดมนต์ การเดินเข้าไปในที่ประชุม การเดินเข่า การนั่งคุกเข่า (อิริยาบถขณะสวดมนต์ต้องนั่งคุกเข่าประนม
มือ) การกราบพระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์ การทาความเคารพธงชาติ และการแสดงความเคารพ
พระบรมฉายาลักษณ์ (ถ้าไม่ได้ตังไว้ให้กราบพระรัตนตรัยแล้วเริ่มสวดได้เลย)
๕. เกณฑ์การตัดคะแนน
ก. เกณฑ์การตัดสิน “ความถูกต้องของอักขระ”
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับอักขระ คือ

๑. สวดตัว ร เป็น ล ตัด ๑ คะแนน (ทุกครังที่ว่าผิด)
๒. คาควบกลาว่าไม่ควบกลา ตัด ๑ คะแนน (ทุกครังที่สวดผิด)
๓. สวดผิดคาอื่นนอกเหนือจากนี ตัดคาละ ๑ คะแนน
ข. เกณฑ์การตัดสิน “ความถูกต้องของจังหวะ”
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับจังหวะ คือ
๑. ขึนบทนาผิดแบบ กล่าวคือ ต้องขึนนาคาเดียวในบท นะโม / สวากขาโต / สุปะฏิปันโน /
และ พาหุง หากขึนมากกว่าคาเดียวให้ตัดบทละ ๑ คะแนน ยกเว้นบทพุทธคุณ ให้ขึนว่า อิติปิ โส
๒. สวดจังหวะไม่เท่ากัน ช้าบ้าง เร็วบ้าง ให้ตัดแห่งละ ๑ คะแนน
๓. คาคร่อมวรรคที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ ต้องเอือน (เอือนให้เสียงต่อเนื่องไปถึ งคาในวรรค
ถัดไป โดยมิให้เสียงขาด) หากไม่เอือนถือว่าผิดจังหวะ ให้ตัดแห่งละ ๑ คะแนน เว้นแต่วรรคก่อนจบให้เอือน
โดยให้เสียงขาดคา หากมิให้เสียงขาดคาให้ตัด ๑ คะแนน เช่น บทสวดพระพุทธคุณภาษาไทยที่ว่า “สัมพุทธ
การุญ – ญภาพนันนิรันดร” ต้องเอือนคาว่า “รุญ” ให้เสียงขาดคาจากคาว่า “-ญภาพนัน”
๔. สวดเร็วหรือช้าเกินไปทุกบททังภาษาบาลีและภาษาไทย ให้ตัดคะแนนได้ แต่ต้องให้คะแนน
ไม่เกินระดับพอใช้
ค. เกณฑ์การตัดสิน “ความถูกต้องของท้านอง”
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับทานองสวดมนต์ คือ
๑. บทนมัสการพระรัตนตรัยไม่สวดเป็นทานองนา คือ มีผู้นา ๑ คน ที่เหลือให้สวดตามหรือ
มีผู้นา ๑ คน แล้วสวดพร้อมกันทังหมดอีกครังหนึ่ง
๒. การสวดภาษาบาลี ตังแต่บท นะโม เป็นต้นไป ไม่สวดทานองสังโยค
๓. การสวดภาษาไทย ไม่สวดทานองสรภัญญะตามลักษณะฉันทลักษณ์นัน ๆ
๔. การประกวดในรอบคัดเลือก รอบชิงชนะเลิศ สวดบทที่กาหนดไม่ครบและไม่ปฏิบัติ
ตามกติกาที่กาหนด ให้คะแนนได้ไม่เกินระดับพอใช้
ง. เกณฑ์การตัดสิน “ความไพเราะของน้าเสียง”
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับนาเสียงในการสวดมนต์ คือ
๑. สวดใช้เสียงดังเกินไป ไม่กลมกล่อมหรือเบาเกินไป จนฟังไม่ชัดเจน
๒. เสียงไม่เข้ากัน เช่น เสียงสูง เสียงต่า เสียงเล็ก เสียงใหญ่ เป็นต้น
๓. ขึนบทนาออกเสียงสูงเหินเกินไป
จ. เกณฑ์การตัดสิน “ความพร้อมเพรียงโดยรวม”
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับความพร้อมเพรียงในการสวดมนต์ คือ
๑. สวดไม่พร้อมเพรียงกัน เช่น การรับไม่พร้อมกัน เป็นต้น
๒. ผู้ สวดน า ขึ นบทน าครั งแรกอาจไม่ ชอบใจหรื อรู้ สึ กเพี ยน ขึ นบทน าใหม่ เป็ นครั งที่ ๒
แสดงถึงความไม่พร้อม ให้ตัดคะแนน ครังละ ๑ คะแนน

๓. สวดข้ามบท เช่น กาหนดให้สวดทุกบท เมื่อสวดบทพุทธคุณจบแล้วไม่สวดบทธรรมคุณ
ต่อจากบทพุทธคุณ แต่ข้ามไปสวดบทสังฆคุณ เป็นต้น ลักษณะอย่างนี กรรมการมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้
คะแนนได้
ไม่เกินระดับพอใช้
ฉ. เกณฑ์การตัดสิน “มารยาทและท่าทาง”
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับมารยาทและความพร้อมขณะทาการประกวด
สวดมนต์หมู่ ฯ คือ
๑. ไม่เดินเข่าเข้าไปในสถานที่จัดประกวด (หน้าโต๊ะหมู่บูชา)
๒. กราบพระรัตนตรัยไม่พร้อมเพรียงกัน การทาความเคารพธงชาติ และพระบรมฉายา
ลักษณ์ไม่ถูกต้อง (ถ้ากรณีมีการตังธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ไว้)
๓. การนั่ง การเดินเข่า และการลุกขึน ไม่พร้อมเพรียงกันทังคณะ
๔. ไม่สงบนิ่งในขณะสวด มีอาการไม่สารวม เช่น มองซ้าย – ขวา เป็นต้น
๕. ความไม่พร้อมอย่างอื่น เช่น การแต่งกายไม่เรียบร้อยทังที่อยู่โรงเรียนเดียวกัน เป็นต้น
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ หากปรากฏว่าไม่พร้อม กรรมการมีสิทธิ์ให้คะแนนไม่เกินกว่าระดับพอใช้

(ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งรูปเล่ม บทสวดของตัวเอง คณะละ ๑ เล่ม)
เวลาแข่งขัน ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
สถานที่แข่งขัน วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิหารปรินิพพาน

