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โครงการประกวดเล่านิทานธรรมชาดก คร้ังที่ ๗/๒๕๕๕ 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดบัประถมศึกษา 
ณ สถานีวิทยเุสียงธรรมเพ่ือประชาชน วดัป่าดอยแสงธรรมญาณสมัปันโน 

ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชียงใหม่   F.M. 103.25 MHz. 

“ชิงโล่พระราชทาน  สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี” 
 

  
๑. หลกัการและเหตุผล 

เน่ืองจากสังคมโลกทุกวนัน้ี มีววิฒันาการดา้นเทคโนโลยี่ชั้นสูงท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว การ
โทรคมนาคมท่ีกา้วเขา้สู่ยคุสามจี และส่ีจี เป็นเหตุใหเ้กิดเคร่ืองมือส่ือสารสมยัใหม่ ท่ีสามารถส่งผา่น
ขอ้มูลภาพและเสียง เช่ือมโยงถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วในทุกมุมโลก การส่งผา่นขอ้มูลทางอินเตอร์เนตดว้ย
ความเร็วสูง ก่อให้เกิดสังคมออนไลน์ท่ีเรียกวา่ โซเชียลเนตเวิร์ค (social network) ท่ีมีขนาดใหญ่มหึมา 
และส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการด ารงชีวิตประจ าวนัของคนในสังคม 
ท่ีตอ้งปรับเปล่ียนตวัไปตามเทคโนโลย ี เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหค้อมพิวเตอร์
ตอ้งกลายมาเป็นส่วนหนึงของชีวติ ท่ีทุกคนตอ้งหนัมาศึกษา และเรียนรู้ท่ีจะใช้มนัใหเ้ป็น เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์อยา่งสูงสุด 

แต่ดูเหมือนวา่ ยิง่โลกมีความเจริญทางดา้นวตัถุมากข้ึนเท่าไร ก็มิไดส่้งผลใหค้นเรามีความเจริญ
ทางดา้นจิตใจมากข้ึนไปตาม การน าเทคโนโลยไีปใชใ้นทางท่ีผดิ และเป็นไปในทางเส่ือมเสีย กลบัมีมาก
ยิง่ข้ึน  จะเห็นไดจ้าก การกระท าการทุจริตคอรับชัน่ การเล่นการพนนั การคา้ยาเสพยติ์ด การคา้ประเวณี 
ยงัคงมีอยูอ่ยา่งเกล่ือนกล่น และดว้ยวธีิการท่ีแยบยลยิง่ข้ึน ส่ือลามกท่ีแพร่กระจายไปในทุกท่ี กระตุน้ใหเ้กิด
พฤติกรรมเส่ือมในหมู่วยัรุ่น การมัว่สุมทางเพศก่อนวยัอนัควร ปัญหาเก่ียวกบัยาเสพยติ์ด ท่ีนบัวนัมีแต่จะ
มากข้ึน การเลียนแบบวฒันธรรมตะวนัตก ทอดทิ้งวฒันธรรมไทยอนัดีงาม การห่างเหินจากศีลธรรมและ
จริยธรรม เหล่าน้ี ยอ่มก่อให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมทางดา้นจิตใจ และกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสร้างภาระ
หนกั ใหก้บัคนในสังคมตามมา อยา่งไม่มีทีท่าส้ินสุด 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งตระหนกัถึงภยัคุกคามท่ีก าลงัเกิดข้ึน และรณรงคช่์วยกนั
แกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั เทคโนโลย ี แมจ้ะมีคุณอนนัต ์  แต่ก็แฝงไวซ่ึ้งโทษอนัมหนัต ์  เพราะทุกส่ิงในโลก 
ยอ่มมีทั้งคุณและโทษอยูใ่นตวัมนัเอง  ดงัเช่น ไฟ แมมี้ประโยชน์ในการหุงตม้ ท ากบัขา้ว  ใหค้วามอบอุ่น ให้
แสงสวา่ง  แต่ไฟก็อาจเผาผลาญบา้นเรือนใหพ้ินาศวายวอดไปได ้ผูฉ้ลาดยอ่มรู้จกัใช ้และถือเอาแต่ส่ิงท่ีเป็น
คุณ ละเวน้ส่ิงท่ีเป็นโทษภยัเสียได ้  
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ดว้ยเหตุผลดงักล่าวแลว้  การจดักิจกรรม ฝึกฝนอบรมให้เยาวชนเกิดสติปัญญา มีความรู้ความฉลาด 
รู้จกัวนิิจฉยัใคร่ครวญ ถึงเร่ืองราวต่างๆท่ีมาเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีจะกระท าการส่ิงใด ควรค านึงถึงเหตุผล และ
ความถูกตอ้งดีงาม ให้รู้จกัวา่ ส่ิงใดเป็นคุณ  ส่ิงใดเป็นโทษ  อนัใดใช่ประโยชน์ อนัใดมิใช่ประโยชน์ อนัใด
ควรละ อนัใดควรบ าเพญ็ ประพฤติตนอยูใ่นคลองธรรม เพียงเท่าน้ี  ก็คงพอจะแบ่งเบาภาระ และคล่ีคลาย
ปัญหาใหก้บัสังคมไปไดอ้ยา่งมากมาย เพราะ “ธรรมยอ่มรักษาผูป้ระพฤติธรรม มิใหต้กไปในท่ีชัว่”  สมดงั
พุทธภาษิตวา่ “ธมัโม หะเว รักขะติ ธมัมะจาริง” 

ดงันั้น ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ และคณะสงฆจ์งัหวดัเชียงใหม่ น า
โดยพระราชวนิยัโสภณ เจา้คณะจงัหวดัเชียงใหม่-ล าพนู-แม่ฮ่องสอน(ธ.) ร่วมกบัสถานีวทิยเุสียงธรรมเพื่อ
ประชาชน วดัป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จึงจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยการ
ประกวดการเล่านิทานธรรมชาดก ถ่ายทอดสดผา่นวทิยเุอฟ็เอม็ คล่ืน F.M. 103.25 MHz.  เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้นิทานชาดกจากต ารา เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่าน กระตุน้ใจใหเ้ขา้ถึงคุณธรรมท่ีแฝง
อยูใ่นนิทาน อนัอาจมีผลท าใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมเปล่ียนไปในทางท่ีดีหรือดียิง่ข้ึน และน าไปสู่การถ่ายทอด
เร่ืองราวของนิทานไดอ้ยา่งมีอรรรถรส ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในอนัท่ีจะ
ส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีดีของนกัเรียน 

๒. วตัถุประสงค์ 
         ๑. เพื่อสร้างความตระหนกั ใหน้กัเรียน ครู และผูบ้ริหารเห็นความส าคญัของการอ่าน และฝึกใหมี้
นิสัยรักการอ่าน ตลอดจนใชก้ารอ่านน าไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิตโดยเฉพาะการอ่านนิทานชาดก ยอ่ม
ไดค้ติธรรมท่ีดี 
    ๒. เพื่อปลูกฝังนิสัยใหเ้ยาวชนรู้จกัคุณของพระธรรมวา่ ธรรมยอ่มรักษาผูป้ฏิบติัธรรม มิใหต้กไปใน    
ท่ีชัว่ และนอ้มน าธรรม มาเป็นประทีปส่องทางด าเนินชีวิตท่ีดี ทั้งเพื่อตนเอง และส่วนรวม 

        ๓. เพื่อให้เยาวชน ไดฝึ้กฝนความสามารถในการเผยแผธ่รรมะ รู้จกัใชค้วามคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นทาง
ธรรม  เสริมสร้างทกัษะความกลา้ ในการแสดงออกต่อสาธารณชน ผา่นคล่ืน  F.M. 103.25 MHz.   
        ๔. เพื่อให้เยาวชนไดเ้รียนรู้ ฝึกหดัเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีโดยการปฏิบติัธรรม และรู้รักษาสุขภาพของ
ตนใหห่้างไกลยาเสพยติ์ด มองเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมพฒันาสังคม รู้จกัเสียสละ และบ าเพญ็ประโยชน์ 
เพื่อชุมชนของตนเอง อยา่งถูกตอ้งและดีงาม 

        ๕. เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชนในเขตอ าเภอ ฝาง-แม่อาย-ไชยปราการ-พร้าว-เชียงดาว ไดมี้โอกาสรับ
ฟังรายการวทิยท่ีุมีคุณภาพ และมีสาระธรรมมากยิง่ข้ึน 

๓.  เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ เยาวชนไทยไดฝึ้กหดันิสัยรักการอ่าน ฝึกหดัคิดคน้ในหวัขอ้ธรรมะ อนัเป็นประโยชน์

ต่อการด ารงชีวติ  เกิดการพฒันาดา้นบุคลิกภาพ เกิดแนวความคิด ใหเ้ป็นไปในวถีิแห่งธรรม และไดโ้อกาส
ในการแสดงออก ซ่ึงความสามารถในการเผยแผธ่รรมะ กระจายเสียงออกอากาศ ผา่นคล่ืน F.M. 103.25 MHz.  
สู่สาธารณชน นอ้มน าธรรมะไปปฏิบติัดดัแปลงความประพฤติทาง กาย วาจา ใจ ของตนใหดี้ยิง่ๆข้ึนไป 
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ด้านปริมาณ    นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน ๒๐ โรงเรียนๆละ ๕ คน รวม ๑๐๐ คน 
และระดบัประถมศึกษาจ านวน ๑๕ โรงเรียนๆละ ๓ คน  รวม ๔๕  คน ประมาณการนกัเรียนทั้งหมดท่ีเขา้
ร่วมโครงการ ๑๔๕ คน จาก ๓๕ โรงเรียน 

๔. กจิกรรม 
 

ท่ี กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท) 

ว/ด/ป 
ปฏิบติั 

ผูรั้บผดิ 
ชอบ 

๑. 
๒ 
๓. 
 
 
๔. 
 
๕. 
 
 
๖. 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จดัท าเอกสาร แจง้
สถานศึกษาท่ีจดัการสอนในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ และระดบัประถมศึกษา 
จดัเตรียมความพร้อมดา้น สถานท่ีแข่งขนั 
อาหาร เคร่ืองด่ืม และรางวลั 
จดัการแข่งขนัประกวดเล่านิทานธรรมชาดก 
ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 
ประกาศผลการตดัสิน และมอบรางวลั 

ตรวจสอบ 
และ
ด าเนินงาน
ตาม
แผนงาน 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ย.๕๔ 
ธ.ค.๕๔ 
ม.ค.-ก.พ.๕๔ 
 
 
มี.ค.๕๕ 
 
มี.ค.๕๕ 
 
 
เม.ย.๕๕ 
 

สพป.ชม.3 
และคณะสงฆ์
จงัหวดั
เชียงใหม่, 
วดัป่าดอยแสง
ธรรมญาณสัม
ปันโน 

 

๕. งบประมาณ   

๑. เงินรางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนั ๑๐ ทีม ๑๘,๐๐๐       บาท  
๒. ของท่ีระลึก มี DVD-VIDEO, MP3 CD , และอ่ืนๆ ๓๐,๐๐๐   บาท 
๓. ค่าใชจ่้ายถ่ายทอดอินเตอร์เนต จดัท าเกียรติบตัร และโล่รางวลั (คริสตลั)  ๑๐,๐๐๐   บาท 
๔. ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ของวา่ง  ๒๐,๐๐๐  บาท 
๕. ค่าพาหนะส าหรับทีมนกัเรียนท่ีเขา้แข่งขนั(ในสังกดั สพป.ชม.3)และอ่ืนๆ ๕๐,๐๐๐  บาท 
๖. ปัจจยัถวายพระสงฆ ์ ๑๐,๐๐๐  บาท 

รวมทั้งส้ิน ประมาณการคร่าวๆ ๑๓๘,๐๐๐  บาท 
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๖. การประเมนิผล 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือวดั 
  ๑. จ  านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ประกวดเล่านิทานธรรมชาดก 
๒.  ครูนกัเรียน  มีความตระหนกั 

ในการแสวงหาความรู้ ฝึกนิสัยรักการ
อ่าน ตลอดจนการเล่าเร่ืองท่ีดี 
   ๓. นกัเรียนมีทกัษะในการอ่าน และ
เล่าเร่ืองนิทานชาดก 
  ๔. นกัเรียนมีความพร้อมดา้น
บุคลิกภาพ มีกิริยามารยาท รู้จกัใชภ้าษา
ในการอ่าน และเล่าเร่ืองไดอ้ยา่งดี 
 

๑.ส ารวจ 
    
 
๑. การสังเกต  การสอบถาม 
 
 
 

๑. แบบส ารวจ 
 
 
๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสอบถาม 

 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
๑. วนัรับสมัคร ตั้งแต่ วันที ่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  เป็นตน้ไป หมดเขตรับสมคัร วันที ่ ๒๙  

กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  ส่งใบสมคัรไดท่ี้ ศึกษานิเทศน์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓  

๒. วนัที ่ ๒  มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐ น. ขอเชิญตวัแทนของแต่ละทีมท่ีสมคัรเขา้ร่วมการ
แข่งขนั ประชุมพร้อมกนัท่ี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓  เพื่อซกัซอ้ม
ความเขา้ใจ และจบัฉลาก เลือกวนัท่ีจะท าการแข่งขนั 

๓. วนัแข่งขัน  วนัที ่ ๖ -๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป  เร่ิมพิธีเปิด โดย
นายอ าเภอแม่อาย ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ
พระราชวนิยัโสภณ เจา้คณะจงัหวดัเชียงใหม่-ล าพนู-แม่ฮ่องสอน (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ ์ขอเชิญ
ทุกโรงเรียนเขา้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขนัโดยพร้อมเพรียงกนั 

๔. วนัประกาศผลการตัดสิน-มอบรางวลั และพธีิปิดการแข่งขัน วนัที ่๕  เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ 
น. เป็นต้นไป  โดย ผูอ้  านวยการส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูว้า่
ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่เป็นประธานมอบรางวลั  ขอเชิญนกัเรียนทุกโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั 
รับมอบรางวลั และของท่ีระลึกดว้ยตนเอง ทมีทีไ่ม่ไป ถือว่าสละสิทธ์ิ 

 
 



๕ 
 

๘. ระเบียบและวธิีการแข่งขัน 
๑. ตอ้งเป็นนิทานธรรมชาดกในพระพุทธศาสนา โดยห้ามดัดแปลงเนือ้หาส าคัญให้ผดิจากต้นฉบับเดิม 
๒. นกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเป็นผูก้  าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ช้ันประถมศึกษา 
๓. สถานศึกษาส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัไดเ้พียง ๑ ทีม แบ่งเป็น ๒ ระดบั คือ ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ ๑ ทีมๆละไม่เกิน ๕ คน  และระดบัประถมศึกษา ๑ ทีมๆละไม่เกิน ๓ คน  
๔. แต่ละคณะน าเสนอได ้๑ เร่ือง ควรใชเ้วลาในการเล่าตามท่ีก าหนด ดงัน้ี :-  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใหเ้วลาโดยประมาณ  ๒๐-๓๐ นาที อุปกรณ์ประกอบการเล่านิทานตอ้ง
น าไปเอง เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่นซีดี  หรืออุปกรณ์ท าเสียงประกอบอ่ืนๆ 
ระดับประถมศึกษา ใหเ้วลาโดยประมาณ ๑๐-๒๐ นาที  เล่านิทานโดยไม่ตอ้งมีเสียงดนตรีประกอบ 
แต่ไม่หา้มการท าเสียงประกอบอ่ืนๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถของนกัเรียน 
นิทานท่ีจะน ามาเล่า ต้องไม่ซ ้ากบัเร่ืองของโรงเรียนอื่นทีส่่งใบสมัครไปก่อน โดยถือตามวนัท่ีท่ี
ไดรั้บใบสมคัร โดยจะประกาศรายช่ือของโรงเรียนท่ีสมคัร และ ช่ือเร่ืองของนิทานท่ีจะเล่า ให้
ทราบทางเวบ็ไซต ์ของทาง สพป.ชม. ๓ และเวบ็ไซตว์ดัป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน   

๕. การแข่งขนั เป็นการพูดแสดงสด ออกอากาศทางสถานีวทิยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วดัป่าดอยแสง
ธรรมญาณสัมปันโน ผา่นคล่ืน F.M. 103.25 MHz. และถ่ายทอดสดออนไลน์ผา่นอินเทอร์เนตไปทัว่

ประเทศ รับชม-ฟัง ไดท่ี้  www.doisaengdham.org ซ่ึงทางสถานีจะท าการบนัทึกภาพและ
เสียง จดัท าเป็นดีวดีี-วดีีโอ เพื่อเผยแผใ่นโอกาสต่อไป ทั้งน้ี อยูใ่นดุลยพินิจของทางสถานี 

๖. คณะผูเ้ขา้แข่งขนั ตอ้งมีอาจารยท่ี์ไดรั้บมอบหมายจากแต่ละสถานศึกษา เป็นผูค้วบคุม รับผดิชอบ
การฝึกซอ้ม และเตรียมความพร้อม ในการน าคณะนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนั 

๗. คณะผูเ้ขา้แข่งขนั ตอ้งแนะน าช่ือสถาบนั ช่ือ-นามสกุล ของสมาชิกทุกคน และอาจารยผ์ูค้วบคุม  
๘. สรุปคติธรรม และขอ้คิดเตือนใจ จากนิทานท่ีไดเ้ล่าไปแลว้ โดยช้ีใหเ้ห็นคุณธรรมท่ีโดดเด่น ท่ีสั่ง

สอนใหเ้ป็นคนดี  และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง 
๙. หลงัจากจบการเล่านิทานของแต่ละทีม เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พิธีกรจะด าเนินรายการ ให้

คณะนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั แสดงวสิัยทศัน์ ดว้ยการตอบปัญหาเก่ียวกบั เร่ือง “ศีลธรรมและ
จริยธรรม ในมุมมองของนักเรียน”  จงช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการมีศีลธรรม และจริยธรรม
อยา่งไรบา้ง ท่ีนกัเรียนควรน ามาปฏิบติั เพื่อใหบ้งัเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและส่วนรวม โดยใหเ้วลา
แสดงวสิัยทศัน์ของแต่ละทีมได ้ ๕ ถึง ๑๐ นาที  

๑๐. การตดัสินของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ถือเป็นทีส้ิ่นสุดถูกต้อง 

 

ข้อเสนอแนะ :  ควรหลกีเลี่ยงนิทานทีเ่คยเล่าซ ้าๆกนัมาแล้วในแต่ละปี  ตรวจสอบรายช่ือนิทานทีเ่คยเล่าไป

แล้วได้ทางเวบ็ไซต์   www.doisaengdham.org  

http://www.doisaengdham.org/
http://www.doisaengdham.org/
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๙. รางวลัทีจ่ะได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขนั 
๑. ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

๑. รางวลัชนะเลศิ  ไดรั้บ โล่พระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี และ ไดรั้บเงินรางวลั  ๔,๐๐๐ บาท  

๒. รางวลัรองชนะเลศิอันดับที ่๑   ไดรั้บเงินรางวลั ๓,๐๐๐ บาท  
๓. รางวลัรองชนะเลศิอันดับที ่๒  ไดรั้บเงินรางวลั ๒,๐๐๐ บาท   
๔. รางวลัรองชนะเลศิอันดับที ่๓   ไดรั้บเงินรางวลั ๑,๐๐๐ บาท   
๕. รางวลัชมเชย ไดรั้บเงินรางวลั ๕๐๐ บาท   

๒. ระดับประถมศึกษา 
๑. รางวลัชนะเลศิ  ไดรั้บ โล่พระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยั

ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี และ ไดรั้บเงินรางวลั  ๒,๕๐๐ บาท  
๒. รางวลัรองชนะเลศิอันดับที ่๑  ไดรั้บเงินรางวลั ๒,๐๐๐ บาท 
๓. รางวลัรองชนะเลศิอันดับที ่๒  ไดรั้บเงินรางวลั ๑,๕๐๐ บาท   
๔. รางวลัรองชนะเลศิอันดับที ่๓ ไดรั้บเงินรางวลั ๑,๐๐๐ บาท   
๕. รางวลัชมเชย ไดรั้บเงินรางวลั ๕๐๐ บาท 

๓. คณะผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกทมี จะไดรั้บมอบเกียรติบตัรใหแ้ก่สถาบนั-อาจารยผ์ูค้วบคุม-สมาชิก
ในกลุ่มทุกคน  และรับมอบของท่ีระลึก, แผน่  DVD-VIDEO, MP3 บนัทึกการประกวดเล่านิทาน 
พร้อมแผน่ซีดีธรรมะ  

๔. โรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั จะไดรั้บค่า
พาหนะเดินทาง ซ่ึงทางเขตไดจ้ดัสรรงบประมาณสนบัสนุนให ้ตามควรแก่ระยะทางใกลไ้กล 

๕. ถ้ามีเจ้าภาพให้ทุนการศึกษา นกัเรียนทุกคนท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั จะไดรั้บทุนการศึกษา คนละ 
๕๐๐ บาท หรือตามแต่คณะกรรมการจะจดัสรรให ้ซ่ึงจะประกาศ ใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึงในวนั
ประกาศผลการตดัสิน  ถ้าไม่ได้ประกาศ ให้ถือว่า ไม่มี และไม่ถือเป็นข้อผูกมัด  

 

 

 

หมายเหต ุ:  ท่านสามารถรับฟังตวัอยา่งการเล่านิทานธรรมชาดก ท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ และรองชนะเลิศแต่ละปีท่ีผา่นมา  
เชิญชมภาพการประกวดเล่านิทานธรรมชาดกในปีก่อนๆ รับฟังการถ่ายทอดสดการประกวดเล่านิทานในคร้ังน้ี และดาวน์
โหลดรายละเอียดโครงการ พร้อมใบสมคัร ไดท่ี้ :  www.doisaengdham.org 

http://www.doisaengdham.org/
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นายกิตินันท์ โนสุ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เป็นประธานใน
พิธีเปิดการแข่งขนัโครงการประกวดการเล่านิทานธรรมชาดก คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๓ ถ่ายทอดสดออกอากาศผ่าน
ทางสถานีวิทยเุสียงธรรมเพ่ือประชาชน วดัป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน  F.M.103.25 MHz.  
 

 

สถานีวิทยเุสียงธรรมเพ่ือประชาชน วดัป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ภายในห้องออนแอร์ 
ถ่ายทอดเสียงกันแบบสดๆ ผ่านคล่ืน F.M. 103.25 MHz. 



๘ 
 

๑๐.  เกณฑ์การพจิารณาตัดสินของคณะกรรมการ 

แบ่งเป็น ๖ ข้อๆละ ๒๐  คะแนน  รวมคะแนนเต็ม ๑๒๐ คะแนน 
๑. เนือ้เร่ือง  ตอ้งไม่ผดิไปจากพระไตรปิฎก  หากมีการเสริมแต่งเพื่อเพิ่มอรรถรสของนิทาน ตอ้งไม่ให้

เน้ือหาส าคญัผดิไปจากหลกัเดิม  ความมีคติธรรมลึกซ้ึงกินใจ และชวนใหป้ฏิบติัตาม 
๒. การด าเนินเร่ือง  ไม่ชา้หรือเร็วเกินไป  ไม่ยดืเยื้อ และวกไปวนมา พดูมีจงัหวะไม่ขาดวรรคขาดตอน 

ใชส้ านวนพดูไพเราะ มีลีลาเร้าใจ ชวนใหติ้ดตามรับฟัง 
๓. น า้เสียงของตัวละคร มีความไพเราะ สมจริง แสดงอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบับุคคลิกของตวัละคร เช่น 

เสียงเด็ก เสียงพอ่-แม่  เสียงคนแก่ เสียงหวัเราะ เสียงร้องไห ้ 
๔. การออกเสียง   อกัขระมีความชดัเจน  ตวั “ร, ล” และค าควบกล ้าต่างๆ ออกเสียงไดถู้กตอ้งตามหลกั

ภาษาไทย ไม่ใชค้  าผวน หรือค าแสลง 
๕. เสียงประกอบการเล่านิทาน  เสียงดนตรีประกอบเขา้กบัเน้ือเร่ือง เสียงส่ิงแวดลอ้ม เช่น เสียงสัตว ์ 

เสียงคนเดิน  เสียงพายุ-ลม-ฝน เหมาะสมตามควรแก่เน้ือเร่ือง 
๖. การแสดงวสัิยทัศน์  น าเสนอมีเหตุผลถูกตอ้งเป็นธรรม ตรงประเด็น พดูดีมีสาระ  น่าฟัง  และจูงใจ

ใหป้ฏิบติัตาม   
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

ช่ือสถานศึกษา 
นิทานเร่ือง 

ระดับคะแนนมี  ๖ ระดับ คะแนนเต็ม ๑๒๐ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ ๒๐ รวม   
คะ 
แนน  เกณฑ์การให้คะแนน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอ 
ใช้ได้  

ปาน
กลาง  

ค่อน 
ข้างดี 

ดี ดี
เยีย่ม 

๑.  เน้ือเร่ืองถูกตอ้ง คติธรรมลึกซ้ึงกินใจ         
๒. การด าเนินเร่ืองราบร่ืน เร้าใจ ชวนฟัง        
๓.  น ้าเสียงตวัละคร ไพเราะ สมจริง        
๔.  อกัขระชดัเจน ใชภ้าษาไทยถูกตอ้ง        
๕.  เสียงประกอบ,ดนตรี  ความเขา้กบัเน้ือเร่ือง        
๖.  วสิัยทศัน์มีเหตุผลถูกตอ้งตรงประเด็น ชวนฟัง        
รวมคะแนนทีไ่ด้        
ความเห็นของกรรมการ  (ข้อดี/ข้อด้อย)................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.....................................................................กรรมการผู้ให้คะแนน 



๙ 
 

๑๑. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

๑. คณะสงฆจ์งัหวดัเชียงใหม่ น าโดย พระราชวนิยัโสภณ เจา้คณะจงัหวดัเชียงใหม่-ล าพนู-แม่ฮ่องสอน(ธ.) 
๒. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
๓. สถานีวทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน วดัป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

๑๒. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

      ๑. นกัเรียน ครู และผูบ้ริหารเกิดความตระหนกั เห็นความส าคญัของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนใช้
การอ่านน าไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิตโดยเฉพาะการอ่านนิทานชาดก ยอ่มไดค้ติธรรมท่ีดี 
      ๒. เยาวชนมีนิสัยรักคุณธรรม รู้จกัคุณของพระธรรมวา่ ธรรมยอ่มรักษาผูป้ฏิบติัธรรม มิให้ตกไปใน ท่ีชัว่ และ
นอ้มน าศีลธรรมจริยธรรม มาเป็นประทีปส่องทางด าเนินชีวติท่ีดี ทั้งเพื่อตนเอง และส่วนรวม 

       ๓. เยาวชน ไดฝึ้กฝนความสามารถในการเผยแผธ่รรมะ รู้จกัใชค้วามคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นทางธรรม  
เสริมสร้างทกัษะความกลา้ ในการแสดงออกต่อสาธารณชน ผา่นคล่ืน F.M. 103.25 MHz. 

       ๔. เยาวชนไดเ้รียนรู้ ฝึกหดัสร้างเสริมบุคลิกภาพท่ีดี และรู้รักษาสุขภาพของตนใหห่้างไกลยาเสพยติ์ด มองเห็น
คุณค่าของการมีส่วนร่วมพฒันาสังคม รู้จกัเสียสละ และบ าเพญ็ประโยชน์ เพื่อชุมชนของตนเอง อยา่งถูกตอ้งและดี
งาม 

       ๕. เยาวชนและประชาชนในเขตอ าเภอ ฝาง-แม่อาย-ไชยปราการ-พร้าว-เชียงดาว ไดมี้โอกาสรับฟังรายการวทิยุท่ี
มีคุณภาพ และมีสาระธรรมมากยิง่ข้ึน 

 
 

 
 

 

 “ ถา้ท่านทั้งหลายกลวัทุกข ์ ถา้ทุกขไ์ม่เป็นท่ีรักของท่านทั้งหลาย  ท่านทั้งหลายก็อยา่ท ากรรมชัว่  ไม่วา่ในท่ีแจง้
หรือท่ีลบั  ถา้ท่านทั้งหลายจกักระท า หรือกระท าความชัว่อยู ่ ก็จะไม่พน้ไปจากทุกขไ์ด ้ แมจ้ะตั้งหนา้หนีไปอยู ่” 

“ คนพาลรู้จกัความเป็นพาลของตน ก็พอเป็นบณัฑิตไดบ้า้ง เพราะเหตุนั้น, แต่คนพาลท่ีส าคญัตนวา่เป็นบณัฑิต 
เรากล่าววา่ เป็นพาลแท.้  ถา้คนพาล เขา้ไปนัง่ใกลบ้ณัฑิตตลอดชีวิต แต่ไม่รู้แจง้ซ่ึงธรรม คนพาลนั้น ก็เหมือนทพัพี
ไม่รู้รสแกง ฉะนั้น ” 

“ สัตวเ์หล่าใด ประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ ในเวลาเชา้ เชา้วนันั้น ยอ่มเป็นเชา้ท่ีดีของสัตวเ์หล่านั้น สัตวเ์หล่า
ใด ประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ ในเวลากลางวนั กลางวนันั้น ยอ่มเป็นกลางวนัท่ีดีของสัตวเ์หล่านั้น สัตวเ์หล่าใด 
ประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ ในเวลาเยน็ เยน็วนันั้น ยอ่มเป็นเยน็ท่ีดีของสัตวเ์หล่านั้น ” 

“ ผูมี้ปัญญา ยอ่มท าจิตท่ีกวดัแกวง่ ด้ินรน รักษายาก ห้ามยาก ให้ตรงได ้เหมือนช่างศร ดดัลูกศร ฉะนั้น. จิตน้ี! ท่ี
ยกข้ึนจากหว้งน ้า คือความอาลยั เพื่อจะละบ่วงมาร ยอ่มด้ินรน เหมือนปลาท่ีถูกโยนไปบนบก ” 



๑๐ 
 

ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ในพระพทุธศาสนา คร้ังที ่๗/๒๕๕๕ 
 

    วนัที.่............... เดือน................................... พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรียน  คณะกรรมการจดัการประกวดเล่านิทานธรรมชาดก คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๕ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................. 
ต าแหน่ง  :          ผูอ้  านวยการ     อาจารยใ์หญ่     อ่ืนๆระบุ............................................................................... 

สถาบนัการศึกษาช่ือ....................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่เลขท่ี.....................................หมู่ท่ี…...................ถนน........................................................................................... 
ต าบล........................................... อ  าเภอ.................................................จงัหวดั............................................................ 
โทรศพัท.์................................................................................................โทรสาร........................................................... 

ขอสมคัรเขา้ร่วมโครงการประกวดเล่านิทานธรรมชาดกในพระพุทธศาสนา คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๕โดยจะส่งคณะนกัเรียน  
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ๕ คน      ระดบัประถมศึกษา ๓ คน    เป็นตวัแทนของโรงเรียน ดงัน้ี  :- 

๑.  ช่ือ .......................................นามสกุล........................................................ชั้น ................ 
๒. ช่ือ .......................................นามสกุล........................................................ชั้น ................ 
๓. ช่ือ .......................................นามสกุล........................................................ชั้น ................ 
๔. ช่ือ .......................................นามสกุล........................................................ชั้น ................ 
๕. ช่ือ .......................................นามสกุล........................................................ชั้น ................ 

เล่านิทานธรรมชาดกเร่ือง............................................................................................................................................... 
คุณครู/อาจารย ์ผูค้วบคุมช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 
เป็นผูรั้บผดิชอบการฝึกซอ้ม และน าคณะนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนั โดยจะใหค้วามร่วมมือ ปฏิบติัตามระเบียบ และ
วธีิการแข่งขนั ท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนัไดก้ าหนดไวทุ้กประการ  และจะส่งผูแ้ทนของโรงเรียนเขา้ร่วมประชุม
เพื่อพบปะหารือ จบัฉลาก เลือกวนัเวลาออกอากาศ  ในวนัที ่  ๒   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.   

  ลงช่ือ..................................................................... 
  (                                                    ) 

หมายเหตุ :  กรุณากรอกใบสมคัรใหค้รบถว้น แลว้ส่งไปท่ี  ศึกษานิเทศน์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓ ก่อนวนัหมดเขตรับสมคัร 


