ประกาศสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
เรื่อง การแขงขันตอบปญหาธรรมะ การประกวดวาดภาพการตูนธรรมะ การประกวดเลานิทานธรรมะ
ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔
................................
ดวยสํานัก งานวัฒ นธรรมจัง หวัดสกลนคร ไดกําหนดจัดกิจ กรรมรณรงคสง เสริม คุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชน ภายใตโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเยาวชนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย หนวยเผยแพรศีลธรรม
ทางพระพุทธศาสนาและสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร ไดศึกษาหลักธรรมคําสอนทางพระพุท ธศาสนา และ
สามารถนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
ดังนั้น เพื่อใหการจัดกิจกรรม รณรงคสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสกลนคร จึงไดจัดใหมีการแขงขันตอบปญหาธรรมะ การประกวดวาดภาพการตูนธรรมะ การประกวด
เลานิทานธรรมะ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการในการประกวด ดังนี้
ก. กิจกรรมที่จัดใหมีการประกวดแขงขัน ประกอบดวย ๓ ประเภท ดังนี้
(๒) การแขงขันตอบปญหาธรรมะ
(๓) การประกวดวาดภาพการตูนธรรมะ
(๔) การประกวดเลานิทานธรรมะ
ข. หลักเกณฑและวิธีการประกวด
๑. การแขงขันตอบปญหาธรรมะ (แตละ ศพอ./สถานศึกษา สงไดระดับละ ๑ ทีม)
๑.๑ ระดับผูเขาแขงขัน
แบงการแขงขันออกเปน ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
๑.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
แขงขันเปนทีม ทีมละ ๒ คน
๑.๓ เนื้อหาของคําถาม
๑.๓.๑ ประวัติของศาสนาพุทธ/หลักธรรมคําสอน
๑.๓.๒ พุทธศาสนสุภาษิต/ชาดก
๑.๔ เกณฑการแขงขันและพิจารณาตัดสิน เปนการแขงขันรอบเดียว คือ รอบชิงชนะเลิศ
๑.๔.๑ กรรมการอานคําถามขอละ ๒ ครั้ง ใหผูเขาแขงขันเขียนคําตอบลงในกระดาษที่เตรียมไว
ใหภายในเวลาที่กําหนด คือ ขอละ 1 นาที มีทั้งหมด ๒๐ ขอ
๑.๔.๒ เมื่อครบเวลาที่กําหนด ๑ นาทีในแตละขอ กรรมการใหสัญญาณแลวเก็บกระดาษคําตอบ
จากนั้นกรรมการเฉลยคําตอบที่ถูกตอง แจงผลบนแผนชารตคะแนนที่เตรียมไวให
๑ คะแนน ตอ ๑ คําตอบถูก
/๑.๔.๓ คําตอบที่ผูเขาแขงขัน...

-๒๑.๔.๓ คําตอบที่ผูเขาแขงขันตอบอาจจะไมตรงคําเฉลย แตมีเนื้อหาและความหมายในแนวทาง
เดียวกันกับคําเฉลย ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการกลาง ๓ ทาน
๒. การประกวดวาดภาพการตูนธรรมะ(แตละศพอ./สถานศึกษา สงไดมากกวา ๑ คนในแตละระดับ)
๒.๑ ระดับผูเขาแขงขัน แบงการแขงขันออกเปน ๒ ระดับ คือ
๒.๑.๑ ระดับประถมศึกษา
๒.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา
๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
แขงขันประเภทเดี่ยว ทีมละ ๑ คน
๒.๓ เกณฑการประกวดและพิจารณาตัดสิน
๒.๓.๑ วาดการตูนชอง ความยาวไมเกิน ๒ หนากระดาษขนาด เอ๔ (๒๑ x ๒๙ ซม.) ไมจํากัด
จํานวนชอง โดยเนื้อหาสอนเกี่ยวกับคุณธรรม ความดีงาม ที่ควรนํามาปฏิบัติ (เชน ความ
กตัญูกตเวที ความออนนอมถอมตนความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา ความขยันหมั่นเพียร
ความอดทนอดกลั้น ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ฯลฯ)
๒.๓.๒ ผูเขาประกวดสามารถเลือกใชสีหรือเทคนิคไดตามความถนัด โดยตองนํา สีและวัส ดุ
อุปกรณมาเอง
๒.๓.๓ ใชเวลาในการประกวด ๕ ชม. ไมรวมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน
๒.๓.๔ การตัดสิน(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) เนื้อหา การดําเนินเรื่อง การสรุปเรื่อง ขอคิด
๖๐ คะแนน
(๒) ความสวยงามของภาพ
๔๐ คะแนน
๓. การประกวดเลานิทานธรรมะ(แตละศพอ./สถานศึกษา สงไดระดับละ ๑ ทีม)
๓.๑ ระดับผูเขาแขงขัน แบงการแขงขันออกเปน ๒ ระดับ คือ
๓.๑.๑ ระดับประถมศึกษา
๓.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา
๓.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
แขงขันประเภทเดี่ยว ทีมละ ๑ คน
๓.๓ เกณฑการประกวดและพิจารณาตัดสิน
๓.๓.๑ เนื้อหาสาระเนนคุณธรรม จริยธรรม มีขอคิด คติเตือนใจ
๓.๓.๒ น้ําเสียง การใชภาษาถูกตองตามอักขระ
๓.๓.๓ ความคิดริเริ่ม สรางสรรค
๓.๓.๔ การใชสื่อ อุปกรณประกอบการแสดง
๓.๓.๕ บุคลิกภาพ ลีลาทาทางประกอบและการแตงกาย
๓.๓.๖ ใชเวลาตามกําหนด(ประถมศึกษา ๕ นาที/มัธยมศึกษา ๘ นาที)

๓๐
๒๐
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ค. วัน เวลา สถานที่ ในการประกวด
วันศุกรที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
(โดยผูเขาประกวดรายงานตัว ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.)
/ง. การสมัครเขาประกวด...

-๓ง. การสมัครเขาประกวด
(๑) ผูมีสิทธิ์ เขารวมประกวดเปนนัก เรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึก ษา ศูนยศึกษาพระพุท ธศาสนา
วันอาทิตยและหนวยเผยแพรศีล ธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยไดรับความเห็นชอบเปนลายลัก ษณอักษรจาก
ผูบ ริห ารสถานศึก ษา ผูอํ านวยการศู นย ศึก ษาพระพุท ธศาสนาวั นอาทิ ตย และหน วยเผยแพรศี ล ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา นั้นๆ เปนลายลักษณอักษร
(๒) ติด ตอ ขอรั บ ใบสมั ครและส ง ใบสมัค รเขา รว มประกวด ภายในวั นที่ ๑๖ สิง หาคม ๒๕๕๔
ที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ศูนยราชการจังหวัดสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๔๗๐๐๐ โทรสาร.๐-๔๒๗๑-๖๒๑๔ (หากสงทางไปรษณียจะถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ)
จ. รางวัล
๖.๑ ใบประกาศเกียรติคุณสําหรับเยาวชนผูเขารวมประกวดและสถานศึกษาที่จัดสงทุกแหง
๖.๒ ทุนการศึกษา สําหรับผูชนะการประกวดในแตละประเภท ดังนี้
การแขงขันตอบปญหาธรรมะ(ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา )
รางวัลชนะเลิศ
ระดับชั้นละ ๑ รางวัลๆละ ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับชั้นละ ๑ รางวัลๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับชั้นละ ๑ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย
ระดับชั้นละ ๒ รางวัลๆ ละ ๓๐๐ บาท
การประกวดวาดภาพการตูนธรรมะ(ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา )
รางวัลชนะเลิศ
ระดับชั้นละ ๑ รางวัลๆละ ๑,๓๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับชั้นละ ๑ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับชั้นละ ๑ รางวัลๆ ละ ๘๐๐ บาท
รางวัลชมเชย
ระดับชั้นละ ๒ รางวัลๆ ละ ๓๐๐ บาท
การประกวดเลานิทานธรรมะ(ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา )
รางวัลชนะเลิศ
ระดับชั้นละ ๑ รางวัลๆละ ๑,๓๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับชั้นละ ๑ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับชั้นละ ๑ รางวัลๆ ละ ๘๐๐ บาท
รางวัลชมเชย
ระดับชั้นละ ๒ รางวัลๆ ละ ๓๐๐ บาท
ฉ. การประกาศผลและมอบรางวัล
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จะประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ
และเงินทุนการศึกษาใหกับผูไดรับรางวัล ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ (การตัดสินของคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดถือเปนอันสิ้นสุด) และจะประกาศผลทางเว็บไซตของสํานัก งานวัฒนธรรมจัง หวัดสกลนคร
http://province.m-culture.go.th/sakonnakhon ดวย

