
 
 

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันทกัษะวิชาการ 
ภายใต้โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้และพัฒนานิสิตในศตวรรษท่ี ๒๑   

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
------------------------------------ 

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ได้ก าหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ ๒๑ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้มี เวทีแสดง
ความสามารถด้านทักษะวิชาการ  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการให้กับนิสิต 
นักศึกษา และนักเรียน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม  และเพื่อพัฒนาเยาวชน
ให้มีคุณลักษณะด้านทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ ๒๑  โดยในกิจกรรมมีการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ  ๕ รายการ ซึ่งประกอบด้วย  

๑) การประกวดเขียนเรียงความ 
๒) การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์  
๓) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ  
๔) การแข่งขันทักษะภาษาล้านนา  
๕) การแข่งขันวาดภาพ     
จึงประกาศให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามรายละเอียด

การแข่งขันแต่ละรายการ สมัครเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดการแข่งขันแต่ละรายการ ดังต่อไปนี ้
 

รายการแข่งขันที่ ๑  การแข่งขันเขียนเรียงความ   
ในประเด็นเกี่ยวกับ "สังคมไทยในอุดมคติ" 

 
 การแข่งขันเขียนเรียงความ  ในประเด็นเกี่ยวกับ "สังคมไทยในอุดมคติ"  มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
๑. คุณสมบัตขิองผู้เข้าแข่งขัน 

เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖   
 
๒. วิธีการสมัคร 

๒.๑  กรอกและส่งแบบตอบรับถึง  ดร.ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระ
เกียรติฯ เลขที่ ๔๖๙ หมู่ที่ ๓ ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐  โทร. ๐๘๑-๐๔๒๐๑๙๐ 
 ๒.๒ หรือสแกนและส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : theeratas18@gmai..com 
 ๒.๓. หรือส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วที่  ID Line : Dr.theeratas 
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๒ 

 

 ๒.๔  หรือ  https://www.facebook.com/prmcunan/ 
 หมายเหตุ : สิ้นสุดการสมัครในวันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
๓. กติกาการแข่งขันเขียนเรียงความ 
 ๓.๑  หัวข้อในการแข่งขัน  จะมีการจับฉลากในวันแข่งขัน โดยเป็นประเด็นเกี่ยวกับ “สังคมไทยใน
อุดมคต ิ

๓.๒  ผู้สมัครจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเองเป็นภาษาไทย เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ความยาวไม่
เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔  โดยไม่เว้นบรรทัด (กระดาษมีแจกภายในวันงาน) พร้อมชื่อ-สกุล / ชื่อและที่อยู่
โรงเรียน / เบอร์โทรศัพท ์

๓.๓  ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน  ณ  ห้อง A๑๐๑  ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิชาการ ในวันพุธ    
ที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๕๐ น. – ๐๙.๐๐ น.  

๓.๔ ท าการประกวดเขียนเรียงความในวันพุธ ที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙..๐๐ น.–๑๑.๐๐ น  
โดยให้เวลาการเขียนเรียงความทั้งสิ้น ๒  ชั่วโมง   

๓ .๕  ประกาศผลและมอบรางวัล ในวันพุ ธที่  ๑๔  สิ งหาคม   ๒๕๖๒   เวลา ๑๕ .๓๐  น .  
  ๓.๖  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้าย โดยค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่
สิ้นสุด 

 
๔. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 

๔.๑ เนื้อหา เหตุผล และตัวอย่างสนับสนุน     ๕๐  คะแนน 
๔.๒ ความคิดสร้างสรรค์       ๒๐  คะแนน 
๔.๓ การใช้ภาษา (กระชับ เขา้ใจง่าย ชัดเจน)     ๑๕  คะแนน 
๔.๔ ส านวนภาษาสละสลวย ถูกต้อง เหมาะสม    ๑๕  คะแนน 

รวมคะแนน   ๑๐๐  คะแนน 
 
๕. เงื่อนไขอืน่ ๆ 

๕.๑ การตัดสนิผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 
๕.๒ ผลงานที่ส่งประกวดจะไม่มีการส่งคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
๕.๓ ผลงานที่ส่งประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
๕.๔ ผลงานที่ส่งประกวดทุกผลงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน เพื่อเผยแพร่ลงในสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
 
๖. รางวัลการประกวด 

- รางวัลชนะเลิศ    ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
-  รางวัลชมเชย  ๒  รางวัล   ได้รับเกียรติบัตรใส่กรอบ  พร้อมเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขนั 
-  เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัล 
-  เกียรติบัตรส าหรับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด 

 



๓ 

 

๗. สรุปปฏิทินการแข่งขนัเขียนเรียงความ 
  ๑๐   สิงหาคม ๒๕๖๒  วันสุดท้ายของการรับใบสมคัร 
  ๑๔   สิงหาคม ๒๕๕๐  วันท าการแข่งขัน 
   ๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน 
   ๐๘.๒๐ - ๐๘.๕๐ น. ร่วมพิธีเปิดงาน 

๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทราบล าดับที่ในการแข่งขัน  
   ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  ท าการแข่งขัน 
   ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป ประกาศผลและมอบรางวัลในพิธีปิดงาน 
 

##-------------------------------------------------------------## 
 

รายการแข่งขันที่ ๒  การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน ์
เรื่อง "เยาวชนไทยกับการพัฒนาประเทศ" 

 
 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์  เรื่อง "เยาวชนไทยกับการพัฒนาประเทศ"  มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
 

๑. คุณสมบัตขิองผู้เข้าแข่งขัน 

 ๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
๑.๒ โรงเรียนหนึ่งสามารถสง่ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ  ๑ คน 

 
๒. การสมคัรแข่งขัน 

๒.๑  กรอกและส่งแบบตอบรับถึง  ดร.ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระ
เกียรติฯ เลขที่ ๔๖๙ หมู่ที่ ๓ ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐  โทร. ๐๘๑-๐๔๒๐๑๙๐ 
 ๒.๒ หรือสแกนและส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : theeratas18@gmai..com 
 ๒.๓ หรือส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วที่  ID Line : Dr.theeratas 

๒.๔  หรือ  https://www.facebook.com/prmcunan/ 
 หมายเหตุ : สิ้นสุดการสมัครในวันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 

๓.  ขั้นตอนในการแข่งขัน 
 ๓.๑  หัวข้อในการแข่งขัน “เยาวชนไทยกบัการพัฒนาประเทศ”  

๓.๒  ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมีเวลาในการพูด ๕ นาที ในการพูดแต่ละครั้ง จะพูดเกิน หรือขาดจากเวลา
ที่ก าหนดไว้ได้เพียง ๔๕ วินาที  หากเกินหรอืขาดมากกว่านั้นจะถูกตัดคะแนน 
๓.๓  ท าการแข่งขันในวันที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
  

๔. รูปแบบของการเตรียมสนุทรพจน์  
รูปแบบเหมือนการเตรียมการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยแบ่งบทพูดออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนน า      

ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป 
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๔ 

 

ส่วนน า เป็นการบอกกล่าวว่าผู้พูดเป็นใคร พูดในฐานะอะไร ในโอกาสใด แล้วน าเข้าสู่เนื้อหาด้วย
วิธีการที่เร้าความสนใจ เช่น ใช้สุภาษิต ค าคม หรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่จะกล่าวต่อไป 

ส่วนเนื้อหา ควรแยกประเด็นเป็นข้อ ๆ โดยค านึงถึงเอกภาพ คือ ความเป็นหนึ่งเดียวของเรื่อง
สัมพันธภาพ คือ ความเกี่ยวเนื่องกัน และสารัตถภาพ หรือการเน้นย้ าประเด็นส าคัญของเรื่อง แต่ละประเด็น
ต้องมีข้อมูล หลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และมีตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน 

ส่วนสรุป อาจท าได้หลายวิธี เช่น สรุปทบทวนประเด็นเนื้อหา เสนอข้อคิด หรือแนวทางการปฏิบัติ 
เน้นประเด็นส าคัญ และแสดงความหวังว่า น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 

อารมณ์ขัน เป็นเรื่องที่น ามาแทรกได้ เพื่อลดความตึงเครียด ความกดดัน แต่ไม่ใช่พร่ าเพรื่อจน
กลายเป็นเรื่องตลกโปกฮา 
 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน 
 ๕.๑ เนื้อหา  (๔๐ คะแนน) 

- การจัดล าดับเนื้อหา                
- ความเที่ยงตรงต่อเวลา                 
- คุณค่าของเนือ้หา  

๕.๒ การน าเสนอ  (๓๐ คะแนน) 
- ภาษากาย                             
- น้ าเสียง                                       
- บุคลิกภาพ 

๕.๓ การใช้ภาษาไทย  (๓๐ คะแนน) 
- ระดับภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา           
- ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การออกเสียง การเลือกใช้ค า             
- ส านวนโวหาร 

 

๖. รางวัลการแข่งขัน 
- รางวัลชนะเลิศ    ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
-  รางวัลชมเชย  ๒  รางวัล   ได้รับเกียรติบัตรใส่กรอบ  พร้อมเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขนั 
-  เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัล 
-  เกียรติบัตรส าหรับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด 

 

๗. สรุปปฏิทินการแข่งขนักล่าวสุนทรพจน ์
  ๑๐   สิงหาคม ๒๕๖๒  วันสุดท้ายของการรับใบสมคัร 
  ๑๔   สิงหาคม ๒๕๕๐  วันท าการแข่งขัน 
   ๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน 
   ๐๘.๒๐ - ๐๘.๕๐ น. ร่วมพิธีเปิดงาน 

๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทราบล าดับที่ในการแข่งขัน  
   ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  ท าการแข่งขัน 
   ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป ประกาศผลและมอบรางวัลในพิธีปิดงาน 



๕ 

 

 
รายการแข่งขันที่ ๓  การแข่งขันตอบปญัหาวิชาการ 

ด้านรฐัศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์
 

 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
๑. คุณสมบัตขิองผู้เข้าแข่งขัน  

๑.๑ เป็นนักเรยีนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑.๒ นักเรียนผูเ้ข้าแข่งขัน ทมีละ ๒ คน ต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน  
๑.๓ โรงเรียนสง่นักเรียนเข้าแข่งขันไดโ้รงเรียนละ ๑ ทีม 

 
๒. การสมคัรแข่งขัน 

๒.๑  กรอกและส่งแบบตอบรับถึง  ดร.ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระ
เกียรติฯ เลขที่ ๔๖๙ หมู่ที่ ๓ ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐  โทร. ๐๘๑-๐๔๒๐๑๙๐ 
 ๒.๒ หรือสแกนและส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : theeratas18@gmai..com 
 ๒.๓. หรือส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วที่  ID Line : Dr.theeratas 

๒.๔  หรือ  https://www.facebook.com/prmcunan/ 
 หมายเหตุ : สิ้นสุดการสมัครในวันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
๓. สรุปปฏิทินการแข่งขนัตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์
  ๑๐   สิงหาคม ๒๕๖๒  วันสุดท้ายของการรับใบสมคัร 
  ๑๔   สิงหาคม ๒๕๕๐  วันท าการแข่งขัน 
   ๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน 
   ๐๘.๒๐ - ๐๘.๕๐ น. ร่วมพิธีเปิดงาน 

๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและตรวจสอบที่นั่งการแข่งขัน  
   ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.  ท าการแข่งขัน 
   ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป ประกาศผลและมอบรางวัลในพิธีปิดงาน 
 
๔. ก ำหนดกำรแข่งขัน :กำรแข่งขันแบ่งออกเปน็ ๒ รอบดงัต่อนี ้

กำรแข่งขนัรอบแรก : 
๑. ลงทะเบียนแข่งขันเวลา ๐๘.๕๐ -๐๙.๐๐ น. 
๒. เวลาที่ใช้ในส าหรับการแขง่ขัน : ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  
๓. คัดเลือกใหเ้หลือ ๑๐ ทีม (โรงเรียนปริยัติธรรม ๕ โรงเรียน และโรงเรยีนปริยัติสามัญ ๕ โรงเรียน) 

ที่จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยจะไม่น าผลคะแนนในรอบแรกไปรวมกับรอบชิงชนะเลิศ 
๔. การแข่งขันรอบแรกจะใชค้ าถามแบบปรนัย (๔ ตัวเลือก) จ านวน ๓๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน 
กำรแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ : 
๑. เวลาที่ใช้ส าหรับการแข่งขนั: แข่งขันต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๑.๓๐ น. 
๒. วิธีด าเนินการแข่งขัน : มีค าถามแบบอัตนัยทั้งหมด ๑๕ ข้อ โดยพิธีกรจะอ่านค าถามทีละ ๑ ข้อ 

หลังจากพิธีกรจัดการแข่งขันอ่านค าถามจบแล้ว ให้ตอบค าถามภายในเวลา ๑ นาที เมื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันส่ง
กระดาษค าตอบ กรรมการจัดการแข่งขันจะเฉลยค าตอบ พร้อมให้คะแนน จนครบ ๑๕  ข้อตามล าดับ 
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๖ 

 

๓. ผลการแข่งขัน : รวมคะแนนของแต่ละทีม ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศตามล าดับ  
๕. แต่ถ้าทีมที่แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหลังจากตอบค าถามครบ ๑๕ ข้อแล้ว มีคะแนนเท่ากัน จะใช้

ค าถามตัดสินทีละ ๑ ค าถาม จนกว่าจะได้ผู้ชนะเลิศล าดับที่ ๑-๓ และชมเชยตามล าดับ 
 
๕. กติกำในกำรแข่งขัน 

๕.๑ ระหว่างการแข่งขัน ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใชต้ ารา เอกสารต่าง ๆ และให้ปิดเครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิด 

๕.๒ ระหว่างการแข่งขัน ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสื่อสารกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทมีอื่น 
๕.๓ ระหว่างการแข่งขนั บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุย

หรือสื่อสารกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากบุคคลภายนอกมีความจ าเป็นต้องติดต่อกับผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน จะต้องประสานให้กรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ด าเนินการให้ 

๕.๔ กติกาสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยคณะผู้จัดงานจะแจ้งให้ผู้แข่งขันทราบโดยเร็วที่สุด 
๕.๕ การตัดสนิการแข่งขันของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
๖. ข้อสอบการแข่งขัน  

๖.๑ รอบคัดเลือก เป็นการแข่งขันตอบค าถามแบบถามตอบ (ปรนัย) ซึ่งจะมีค าถามทั้งสิ้น ๓๐ ข้อ 
โดยใช้เวลาในการท า ๓๐ นาที (เวลา ๙.๐๐ – ๙.๓๐ น.) เนื้อหาของข้อสอบรอบนี้จะเน้นความรู้ เนื้อหาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยเนื้อหา 
๕ สาระการเรียนรู้ ดังนี ้ 

สาระที่ ๑ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
สาระที่ ๒ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  
สาระที่ ๓ : เศรษฐศาสตร ์ 
สาระที่ ๔ : ประวัติศาสตร ์ 
สาระที่ ๕ : ภูมิศาสตร ์ 
การแข่งขันในรอบคัดเลือก จะคัดเลือก ๑๐ ทีม (โรงเรียนปริยัติธรรม ๕ โรงเรียน และโรงเรียนปริยัติ

สามัญ ๕ โรงเรียน) เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
 

๖.๒ รอบชิงชนะเลิศ เป็นการแข่งขันตอบค าถามแบบถามตอบ (ปรนัย) ซึ่งจะมีค าถามทั้งสิ้น ๑๕ ข้อ 
โดยใช้เวลาในการท าข้อละ ๑ นาที เนื้อหาของข้อสอบรอบนี้จะเน้นความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์รวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายเกมโชว ์
 

๗. รางวัลการแข่งขัน 
- รางวัลชนะเลิศ    ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
-  รางวัลชมเชย  ๒  รางวัล   ได้รับเกียรติบัตรใส่กรอบ  พร้อมเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขนั 
-  เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัล 
-  เกียรติบัตรส าหรับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด 

  



๗ 

 

 
รายการแข่งขันที่ ๔  การแข่งขันทักษะภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง) 

  
 
การแข่งขันทักษะภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง) มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
๑. คุณสมบัตขิองผู้เข้าแข่งขัน 

เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
 
๒. วิธีการสมัคร 

๒.๑  กรอกและส่งแบบตอบรับถึง ดร.ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ
ฯ เลขที่ ๔๖๙ หมู่ที่ ๓ ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐  โทร. ๐๘๑-๐๔๒๐๑๙๐ 
 ๒.๒ หรือสแกนและส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : theeratas18@gmai..com 
 ๒.๓. หรือส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วที่  ID Line : Dr.theeratas 
 ๒.๔  หรือ  https://www.facebook.com/prmcunan/ 
 หมายเหตุ : สิ้นสุดการสมัครในวันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
๓.  ขั้นตอนในการแข่งขัน 

 ๓.๑  ให้คัดลายมือให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนด  
๓.๒  ให้ปริวรรตข้อความจาก อักษรไทย เป็นอักษรธรรมล้านนา 
๓.๓  ท าการแข่งขันในวันที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

 

๔.  เกณฑ์การให้คะแนน  
 ๔.๑ ตอนที่ ๑ ให้คัดลายมือให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนด (๖๐ คะแนน) 

- ความเป็นระเบียบและสะอาด  
- ความสวยงามตามแบบและอ่านง่าย  

๔.๒ ตอนที่ ๒ มี ๓ ข้อ (๔๐ คะแนน) 
- ความถูกต้องตมอักขรวิธี  
- การเว้นช่องไฟของอักขระ  
- ความสวยงามและอ่านง่าย  
- ความเป็นระเบียบและสะอาด  

 
๕. เงื่อนไขอื่น ๆ 

๕.๑ การตัดสนิของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 
๕.๒ ผลงานทีแ่ข่งขันจะไม่มกีารส่งคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
๕.๓ ผลงานที่ แข่งขันทุกผลงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานเพื่อเผยแพร่ลงในสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
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๘ 

 

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวัลชนะเลิศ    ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
-  รางวัลชมเชย  ๒  รางวัล   ได้รับเกียรติบัตรใส่กรอบ  พร้อมเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขนั 
-  เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัล 
-  เกียรติบัตรส าหรับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด 

 
๗. สรุปปฏิทินการแข่งขนัเขียนเรียงความ 
  ๑๐   สิงหาคม ๒๕๖๒  วันสุดท้ายของการรับใบสมคัร 
  ๑๔   สิงหาคม ๒๕๕๐  วันท าการแข่งขัน 
   ๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน 
   ๐๘.๒๐ - ๐๘.๕๐ น. ร่วมพิธีเปิดงาน 

๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและตรวจสอบที่นั่งการแข่งขัน  
   ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  ท าการแข่งขัน 
   ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป ประกาศผลและมอบรางวัลในพิธีปิดงาน 

##-------------------------------------------------------------## 

 
รายการแข่งขันที่ ๕  การแข่งขันการแข่งขันวาดภาพ 
หัวข้อ “บุคคลส าคัญของโลก ผู้สร้างแรงบัลดาลใจ” 

 
 การแข่งขันการแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “บุคคลส าคัญของโลก ผู้สร้างแรงบัลดาลใจ” มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
๑. คุณสมบัตขิองผู้เข้าแข่งขัน  

๑.๑ เป็นนักเรยีนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑.๒ โรงเรียนสง่นักเรียนเข้าแข่งขันไดโ้รงเรียนละ ๑ คน 
 

๒. การสมคัรแข่งขัน 
๒.๑  กรอกและส่งแบบตอบรับถึง พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระ

เกียรติฯ เลขที่ ๔๖๙ หมู่ที่ ๓ ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐  โทร. 088-408-9941   
 ๒.๒ หรือสแกนและส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : vachira2530@gmail.com 
 ๒.๓. หรือส่งไฟล์ใบสมัครที่หรอกรอกข้อมูลแล้วที่  ID Line : ๐๘๘-๔๐๘๙๙๔๑ 

๒.๔  หรือ  https://www.facebook.com/prmcunan/ 
 หมายเหตุ : สิ้นสุดการสมัครในวันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 

๓. สรุปปฏิทินการการแข่งขนัการแข่งขันวาดภาพ   
๑๐   สิงหาคม ๒๕๖๒  วันสุดท้ายของการรับใบสมคัร 

  ๑๔   สิงหาคม ๒๕๕๐  วันท าการแข่งขัน 
   ๐๘.๐๐ - ๐.๒๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน 



๙ 

 

   ๐๘.๒๐ - ๐๘.๕๐ น. ร่วมพิธีเปิดงาน 
๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและตรวจสอบที่นั่งการแข่งขัน  

   ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  ท าการแข่งขัน 
   ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป มอบรางวัลในพิธีปิดงาน 
 

๔. กติกำกำรวำดภำพ 
 ๔.๑  ให้ผู้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีตามแบบที่จะมีการจับฉลากในวันแข่งขัน ลงใน
กระดาษอาร์ต ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด  (๕๖ × ๓๘ ซม.)  

โดยผู้เข้าร่วมประกวด สามารถใช้สีและเทคนิคประเภทงานจิตรกรรมในประเภท เช่น สีน้ า หรือ สี
โปสเตอร์  ยกเว้นสื่อประสมทั้งหมด  

๔.๒ ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกแบบตอบรับให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน และส่งแบบตอบรับมายัง
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง  

๔.๓ ภาพที่วาดในการประกวดจะต้องสื่อถึง“บุคคลส ำคัญของโลกผู้สร้ำงแรงบันดำลใจ”  
๔.๔ ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว 

หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที 
๔.๕ รูปแบบผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน 

กรณีมีผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้วเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้
เข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

๔.๖ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด 
กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม  

๔.๗  ผู้เข้าร่วมการประกวด สามารถส่งผลงานไดเ้พียงหนึ่งช้ิน ต่อ  ๑ คน 
๔.๘ ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
๔.๙ ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๔.๑๐ กระดำษในกำรวำดภำพ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ (อุปกรณ์อื่น ๆ 
ผู้เข้ำร่วมประกวดจะต้องเตรียมมำเอง เช่น สี พู่กัน ฯลฯ)  
หมำยเหตุ :   ๑. กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันจะน าอุปกรณ์ที่ตัวเองเตรียมมาใช้ในการแข่งขัน ต้องผ่านการตรวจและ

ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน หากตรวจพบในภายหลังจะถูกตัดสิทธิในการแข่งขัน  โดย
สงวนสิทธิ์การพิจารณาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการและถือเป็นข้อยุติ  
๒. กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใด ๆ  เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้อยู่ใน
ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการ และถือเป็นข้อยุต ิ

 

๕. เกณฑก์ำรตดัสิน 
 
  

 ๑. ความคิดสร้างสรรค ์     ๒๐   คะแนน 
 ๒. ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่ก าหนด  ๒๐  คะแนน 
 ๓. การจัดองค์ประกอบของภาพ             ๒๐  คะแนน 
 ๔. การให้สีสัน      ๒๐  คะแนน 
 ๔. ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม ๒๐ คะแนน 
         รวมทั้งหมด  ๑๐๐ คะแนน 



๑๐ 

 

๖. รำยละเอียดกำรให้คะแนน 
 
 

  (๑) ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ( ๒๐ คะแนน )  พิจำรณำภำพ ดังนี้ 
          - ออกแบบภาพมีความแปลกใหม่แต่ยังคงเค้าโครงหลักของบุคคลส าคัญ 
         - ผลงานออกแบบสีของภาพ เด่น แปลก ไม่เลียนแบบผู้อื่น 
 

(๒) เนื้อหำสำระของภำพ  (๒๐ คะแนน )  พิจำรณำเนื้อหำสำระ  ดังนี้ 
        - เนื้อหาสาระของภาพ มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง  
 

(๓) องค์ประกอบศิลป์ ( ๒๐ คะแนน )  พจิำรณำรปูแบบตำมหลักกำรของศิลปะ ดงันี้ 
       - เอกภาพ  (Unit)   คือการจดักลุ่มเนื้อหาเรื่องราว ไม่กระจัดกระจาย 
        - สมดุล (Balance) คือการจดัวางลักษณะของภาพให้เกิดความพอดีหรือสมดุลกัน 
        - ความกลมกลืน และความขัดแย้ง เกี่ยวกับสี รูปร่าง รูปทรง เส้น 
        - จุดเด่นและการเน้นของภาพ 
       - รูปร่าง ( Shape) และรูปทรง (Form) ประกอบด้วย ความกว้าง ความยาว และความหนามี
ลักษณะเป็น ๓ มิต ิ
 

(๔)  กำรให้สสีัน ( ๒๐ คะแนน  )  พิจำรณำกำรระบำยสีของภำพ ดงันี้                  
         -  สีของภาพแสดงแสงเงาที่กลมกลืนและเดน่ชัด 
  - เทคนิคการระบายสีของภาพระยะใกล้หรอืระยะไกล และการใช้สีตัดเส้นภาพ 
 

(๕)  ควำมประณีต ควำมสวยงำมและควำมสมบูรณข์องภำพ  ( ๒๐ คะแนน )  พิจำรณำผลงำน 
ดังนี ้
     - ภาพวาดมีความสัมพันธ์กับเน้ือหาสาระที่ก าหนด มีความครบถ้วน 
          - จัดภาพน่าสนใจ มีจุดสนใจที่เด่นชัด 
        - จัดองค์ประกอบทางศิลปะได้เหมาะสม กลมกลืน 
          - มีความประณีต สะอาด เรียบร้อย 
 

๗. รำงวัลจำกกำรประกวด 
 - รางวัลชนะเลิศ    ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
-  รางวัลชมเชย  ๒  รางวัล   ได้รับเกียรติบัตรใส่กรอบ  พร้อมเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขนั 
-  เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัล 
-  เกียรติบัตรส าหรับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช 25๖๒ 

 
 

(พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ 


