
 
แนวทางการด าเนินงานการจัดประกวด 

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

.................................... 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จะด าเนินการจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ท านองสรภัญญะ ประจ าปี ๒๕๕๗ เพ่ือคัดเลือกทีมชนะการประกวดในระดับประเทศ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลใน
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี ๒๕๕๗ 

เพ่ือให้การจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประจ าปี ๒๕๕๗เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ กรมการศาสนา จึงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประจ าปี ๒๕๕๗ ดังนี้ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 

๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด โรงเรียนที่ประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ จะต้องมีการจัดให้นักเรียนได้สวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกันทั้งโรงเรียนอย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยในส่วนกลางจะต้องได้รับการรับรองจากส านักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
แห่งประเทศไทย และในส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับการรับรองจากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือได้รับการผ่อนผัน
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งสองนั้นแล้ว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีสิทธิ์ส่งนักเรียนเข้าประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 

๒. ประเภทของการประกวดมีประเภทเดียว คือ ประเภททีม ๕ คน โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ 
๒.๑ ระดับประถมศึกษา        
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 

๓. ประเภททีมการประกวดแบ่งเป็น 
๓.๑ ประเภททีมหญิงล้วน 
๓.๒ ประเภททีมชายล้วน 
๓.๓ ประเภททีมผสมชาย - หญิง 

หมายเหตุ สถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ ระดับละ ๑ ทีม เท่านั้น 
๔. ระดับการประกวดแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

๔.๑ ระดับจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) และส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด 
เป็นการประกวดเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับภาค (ภาคการปกครองคณะสงฆ์ ๑๘ ภาค) 

๔.๒ ระดับภาค ได้แก่ ภาคการปกครองคณะสงฆ์ ๑๘ ภาค เป็นการประกวดเพื่อคัดเลือก 
ทีมชนะเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับประเทศ 

๔.๓ ระดับประเทศ เป็นการประกวดเพ่ือคัดเลือกทีมชนะเลิศเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
คุณสมบัติของโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าประกวด 

๑. สถานศึกษาต่าง ๆ (ไม่รวมถึงศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์) ส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ 
ระดับละ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน (ส ารองได้ ๒ คน) 

๒. เป็นสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา/ 
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 

๓. เป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนชายล้วน หญิงล้วน หรือสหศึกษา 
๔. นักเรียนผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับที่ก าหนดของสถานศึกษานั้น ๆ 
๕. นักเรียนสามารถสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะได้ทั้ง ๔ บท 
๖. นักเรียนจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของสถานศึกษานั้น ๆ 
๗. สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศมาแล้ว มีสิทธิ์ส่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

เข้าประกวดได้ไม่เกิน ๒ คน ในระดับเดียวกัน โดยนักเรียน ๒ คนดังกล่าว คนใดคนหนึ่งต้องไม่ใช่ผู้น าสวดที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศมาแล้ว 

บทสวดที่ใชใ้นการจดัประกวดสวดมนตห์มูส่รรเสรญิพระรตันตรยั ท านองสรภญัญะ 
๑. บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ฯลฯ) 
๒. บทสวดพระพุทธคุณ ภาษาบาลี (อิติปิ โส ภะคะวา ฯลฯ) ท านองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวด 

พระพุทธคุณ ภาษาไทย (องค์ใดพระสัมพุทธ ฯลฯ) ท านองสรภัญญะ 
๓. บทสวดพระธรรมคุณ ภาษาบาลี (สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ฯลฯ) ท านองสังโยค เสร็จแล้ว 

ต่อด้วยบทสวดพระธรรมคุณ ภาษาไทย (ธรรมะคือคุณากร ฯลฯ) ท านองสรภัญญะ 
๔. บทสวดพระสังฆคุณ ภาษาบาลี (สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต ฯลฯ) ท านองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วย 

บทสวดพระสังฆคุณ ภาษาไทย (สงฆ์ใดสาวกศาสดา ฯลฯ) ท านองสรภัญญะ 
๕. บทสวดชยสิทธิคาถา ภาษาบาลี (พาหุง สะหัสสะ...ฯลฯ) ท านองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวด 

ชยสิทธิคาถา ภาษาไทย (ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ฯลฯ) ท านองสรภัญญะ 

ระยะเวลาและสถานทีจ่ัดประกวด 
การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้ 
๑. รอบคดัเลือก 

๑.๑ ส่วนภูมิภาค แบ่งการประกวดเป็นระดับจังหวัดและระดับภาค 
๑.๒ ส่วนกลาง (กทม.) แบ่งการประกวดเป็นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับกรุงเทพมหานคร 

๑.๑ สว่นภมูภิาค 
๑.๑.๑ ระดบัจังหวดั ให้ด าเนินการจัดประกวดพร้อมกันในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
มาฆบูชา หรือในช่วงเวลาที่เหมาะสมสถานที่จัดประกวดให้ใช้วัด หรือสถานที่อ่ืน ๆ ที่มีความพร้อมในแต่ละจังหวัด 
๑.๑.๒ ระดบัภาค ให้ด าเนินการจัดประกวดใน ๑๘ ภาคคณะสงฆ์ คือ จังหวัดน่าน ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ 
จัดการประกวดโดยจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพ ณ จังหวัดเชียงราย โทร. ๐๕๓-๑๕๐๑๖๙ โทรสาร ๐๕๓-๗๑๗๔๕๔ 
ด าเนินการจัดประกวดให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมีนาคม  สถานที่จัดประกวด ให้ใช้วัด โรงเรียน หรือสถานที่อ่ืน ๆ ที่มี
ความพร้อมในจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 



 
 
๑.๒ สว่นกลาง (กรงุเทพมหานคร) ด าเนินการจัดประกวด ๒ ครั้ง คือ   ๑.๒.๑  ฯลฯ 

๒. รอบชงิชนะเลิศ ประกวดระดบัประเทศ 
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับภาคทั้ง ๑๘ ภาค ๆ ละ ๒ โรงเรียน คือ ระดับประถมศึกษา๑ โรงเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา ๑ โรงเรียน รวม ๓๖ โรงเรียน และโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับส่วนกลาง จ านวน ๖ โรงเรียน 
รวมเป็น ๔๒ โรงเรียน เข้าแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วัดอนงคารามเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย วัดอนงคาราม เป็น
ผู้ด าเนินการจัดการประกวด โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข ๐๒ ๔๓๘๖๔๗๓ โทรสารหมายเลข ๐๒ ๘๖๓๐๖๕๓ 

วธิดี าเนินการจดัประกวด 
๑. ระดบัจังหวดั 

๑.๑ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์และประสานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีสถานศึกษาในสังกัด และส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเชิญชวนโรงเรียนใน
จังหวัดเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 

๑.๒ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวบรวมใบสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ (แบบ สภ. ๑)ของสถานศึกษา
ทั้งหมด และแบบสรุปฯ (แบบ สภ. ๒) ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ส่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
ภายในวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพ่ือกรมการศาสนาจะได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

๑.๓ ด าเนินการจัดประกวดในช่วงเทศกาลมาฆบูชา หรือในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
๑.๔ เมื่อด าเนินการจัดประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด แจ้ง

รายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด (ระดบัประถมศกึษา ๒ ทีม ระดบัมธัยมศกึษา ๒ ทีม) 
เข้าไปประกวดระดบัภาค ส่งให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด เพ่ือด าเนินการจัดประกวด 
ระดับภาคในแต่ละภาคต่อไป 

๑.๕ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ฯ 
พร้อมรูปภาพการจัดกิจกรรมบันทึกข้อมูลลงในซีดี ส่งกรมการศาสนา ภายในเดือน มิถนุายน ๒๕๕๗ เพ่ือกรมการ
ศาสนาจะได้สรุปผลการด าเนินงานและเสนอขอตั้งงบประมาณในปีต่อไป 

๒. ระดบัภาค 
๒.๑ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่เป็นตัวแทนด าเนินการจัดประกวดระดับภาค ๑๘ ภาคคณะสงฆ์ แต่งตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดประกวด โดยขอความร่วมมือจังหวัดในเขตพ้ืนที่ตามที่ก าหนด ให้ส่งรายชื่อ 
โรงเรียนและนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ระดับละ ๒ ทีม คือ ระดับประถมศึกษา ๒ ทีม และระดับมัธยมศึกษา 
๒ ทีม เพ่ือเข้าร่วมการประกวดระดับภาค ณ สถานที่ที่ก าหนด 

๒.๒ ส า นักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เป็นตัวแทนด า เนินการจัดการประกวดระดับภาค 
เมื่อด าเนินการจัดประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งรายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่ชนะเลิศระดับภาค คือ ระดบั 
ประถมศกึษา ๑ ทีม และระดบัมธัยมศกึษา ๑ ทีม ให้กรมการศาสนา และส านักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ส.ว. วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 
ทราบภายใน วนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๕๗ เพ่ือจะได้แจ้งให้โรงเรียนเหล่านั้นเข้าประกวดในระดบัประเทศต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 

๓. สว่นกลาง (กรุงเทพมหานคร)  ฯลฯ 

๔. ระดบัประเทศ รอบชงิชนะเลศิ 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ส านักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่ง

ประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการและด าเนินการจัดประกวด 

กระบวนการคดัเลอืกและการจดัประกวด 
๑. สว่นภมูภิาค 
๑.๑ ระดบัจังหวดั 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องด าเนินการจัดประกวดเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่
สมัครเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ทั้ง ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
โดยคัดเลือกไว้ ดังนี้ 

- ระดับประถมศึกษา ๒ โรงเรยีน (ชนะเลิศ ๑ โรงเรียน และรองชนะเลิศ ๑ โรงเรียน) 
- ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช) ๒ โรงเรียน (ชนะเลิศ ๑ โรงเรียน และรองชนะเลิศ ๑ โรงเรียน) 
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจังหวัดละ ๔ โรงเรียน คือ ระดับประถมศึกษา ๒ โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 

๒ โรงเรียน มีสิทธิ์เข้าประกวดในระดับภาคต่อไป รวมทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด จ านวน ๓๐๔ โรงเรียน 

๑.๒ ระดบัภาค 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เป็นตัวแทนด าเนินการจัดประกวดระดับภาค ๑๘ ภาคคณะสงฆ์ด าเนินการจัด

ประกวดเพ่ีอคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านการประกวดระดับจังหวัดมาแล้วให้เหลือ ๒ โรงเรียน/ภาค ดังนี้ 
- ระดับประถมศึกษา ๑ โรงเรยีน 
- ระดับมัธยมศึกษา ๑ โรงเรียน 

โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกท้ัง ๒ โรงเรียน มีสิทธิ์เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไป 
รวมทั้งหมด ๑๘ ภาค ๆ ละ ๒ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๓๖ โรงเรียน 

๑.๓ ระดบัประเทศ รอบชงิชนะเลิศ 
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับภาค ๑๘ ภาคคณะสงฆ์ รวม ๓๖ โรงเรยีน  คือ 

- ระดับประถมศึกษา ๑๘ โรงเรียน 
- ระดับมัธยมศึกษา ๑๘ โรงเรียน 

และโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)  รวม ๖ โรงเรยีน 
- ระดับประถมศึกษา ๓ โรงเรยีน 
- ระดับมัธยมศึกษา ๓ โรงเรียน 

โรงเรียนทั้งหมดนี้ คือ ระดับประถมศึกษา ๒๑ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๒๑ โรงเรียน รวม ๔๒ โรงเรียน 
เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในวนัที ่๔ – ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 



 
 

กรรมการและกติกาการตดัสนิ 
๑. คุณสมบตัิของผูเ้ปน็กรรมการตดัสินสวดมนต์หมูฯ่ 

๑.๑ เป็นผู้มีความยุติธรรม ไม่มีความล าเอียงด้วยอคติ ๔ 
๑.๒ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กติกา และกฎเกณฑ์การตัดสินต่าง ๆ 
๑.๓ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการสวดท านองสังโยคและท านองสรภัญญะและรู้ลักษณะของ 

ฉันทลักษณ์และบทประพันธ์ได้ดี ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย 
๑.๔ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทสวดทั้งท่ีเป็นภาษาบาลีและภาษาไทย 
๑.๕ เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม มีคุณธรรมเป็นที่น่าเคารพนับถือ 
๑.๖ ไม่มีนักเรียนของตนเข้าประกวดในขณะที่ท าหน้าที่เป็นกรรมการตัดสิน 

๒. กติกาการจดัประกวดเบื้องตน้ 
๒.๑ ถ้ากรณีมีโรงเรียนส่งทีมนักเรียนเข้าประกวดจ านวนมาก คณะกรรมการอาจจะพิจารณา 

จัดการประกวดออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 
๒.๒ การประกวดรอบคัดเลือก จะก าหนดให้สวดเฉพาะบทพระพุทธคุณ ทั้งภาษาบาลี (ท านองสังโยค) และ 

ภาษาไทย (ท านองสรภัญญะ) หรืออาจเพ่ิมบทใดบทหนึ่ง หรือหลายบทหรือทั้งหมดก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
คณะกรรมการจัดการประกวด 

๒.๓ การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ให้สวดทั้งภาษาบาลี (ท านองสังโยค) และภาษาไทย (ท านองสรภัญญะ)  
ทุกบท รวมทั้งบทพาหุง 

๒.๔ การจัดสถานที่ให้จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมด้วยธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในสถานที่จัดการประกวด เพ่ือให้ผู้เข้าประกวดกราบพระรัตนตรัย เคารพธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์  

๒.๕ กติกาการประกวดเบื้องต้นนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ
คณะกรรมการ 
๓. เกณฑ์การตัดสนิ 

๓.๑ ความถูกต้องของการกราบพระรัตนตรัย การท าความเคารพธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ตามล าดับ 
๓.๒ ความถูกต้องของอักขระ จังหวะ ท านอง 
๓.๓ ความไพเราะของน้ าเสียงในการสวดมนต์หมู่ฯ 
๓.๔ ความพร้อมเพรียง มารยาทของหมู่คณะ เช่น การกราบ เป็นต้น 
๓.๕ ความถูกต้องสวยงามของท่าทางขณะสวดมนต์ เช่น การประนมมือ เป็นต้น 
๓.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน 
๔.๑ ความถูกต้องของอักขระ ๒๐ คะแนน 
๔.๒ ความถูกต้องของจังหวะ ๒๐ คะแนน 
๔.๓ ความถูกต้องของท านอง ๒๐ คะแนน 
๔.๔ ความไพเราะของน้ าเสียง ๒๐ คะแนน 
๔.๕ ความพร้อมเพรียงโดยรวม ๑๐ คะแนน 
๔.๖ มารยาทและท่าทาง ๑๐ คะแนน 
 
 
 
 



 
 

ค าอธบิาย 
 ๑. ความถกูตอ้งของอักขระ 

หมายถึง การว่าตัวอักษร คือ พยัญชนะและสระ ได้ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาไทยและภาษาบาลี 
ว่าตัวกล้ า ตัว ร ตัว ล อักษรสูง อักษรต่ า ทีฆะ รัสสะ อัฑฒสระ ได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของภาษา 
 ๒. ความถกูตอ้งของจังหวะ 

หมายถึง รู้จักวรรคตอนว่า ตรงไหนควรหยุด ตรงไหนไม่ควรหยุด ตรงไหนควรว่าติดต่อกันไป ตรงไหนควร
เอ้ือน(จังหวะที่ถือว่าผิดคือจังหวะที่ว่าช้ายืดยาดหรือเร็วจนเกินไป และหยุดในแต่ละวรรคนานเกินไป) 
 ๓. ความถกูตอ้งของท านอง 

หมายถึง เมื่อสวดภาษาบาลี สวดตามสังโยควิธี เมื่อสวดภาษาไทยสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 
พระสังฆคุณ และบทพาหุง ต้องสวดท านองสรภัญญะให้ถูกต้องตามบทประพันธ์นั้น ๆ (ห้ามสวดท านองเสนาะ) 
 ๔. ความไพเราะของน้ าเสยีง 

หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมาเต็มเสียง ดังชัดเจน มีกังวานไพเราะเสนาะหู ไม่แหบหรือค่อยจนเกินไป 
เสียงกลมกล่อม ไม่แตก ไม่พร่า การเอ้ือนก็เอ้ือนได้ไพเราะ 
 ๕. ความพร้อมเพรยีงโดยรวม 

หมายถึง ขณะสวดว่าพร้อมกัน ทั้งอักษร จังหวะ ท านอง กลมกลืนเสมือนเสียงเดียวกัน ไม่มีเสียงแตกแยก
ออกไป เช่น หลายคนว่าเสียงสูง แต่มีบางคนว่าเสียงต่ า หรือหลายคนสวดเร็วหรือพอดี แต่บางคนสวดช้าและลากเสียง 
เป็นต้น 
 ๖. มารยาทและท่าทาง 

หมายถึง การแต่งกาย ความเรียบร้อยของแต่ละคนและทั้งคณะ กิริยาที่เข้าไปในสถานที่ประกวดสวดมนต์ 
การเดินเข้าไปในที่ประชุม การเดินเข่า การนั่งคุกเข่า (อิริยาบถขณะสวดมนต์ต้องนั่งคุกเข่าประนมมือ) การกราบพระ 
รัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์ การท าความเคารพธงชาติ และการแสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ (ถ้าไม่ได้ 
ตั้งไว้ให้กราบพระรัตนตรัยแล้วเริ่มสวดได้เลย) 
 
๕. เกณฑ์การตัดคะแนน 
ก. เกณฑก์ารตดัสนิ “ความถกูต้องของอักขระ” เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับอักขระ คือ 

๑. สวดตัว ร เป็น ล ตัด ๑ คะแนน (ทุกครั้งที่ว่าผิด)    ๒. ค าควบกล้ าว่าไม่ควบกล้ าตัด ๑ คะแนน (ทุกครั้งที่
สวดผิด)    ๓. สวดผิดค าอ่ืนนอกเหนือจากนี้ ตัดค าละ ๑ คะแนน 

- ๖ - 
ข. เกณฑก์ารตดัสนิ “ความถกูต้องของจงัหวะ”เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับจังหวะ คือ 

๑. ขึ้นบทน าผิดแบบ กล่าวคือ ต้องขึ้นน าค าเดียวในบท นะโม / สวากขาโต / สุปะฏิปันโน / และ 
พาหุง หากข้ึนมากกว่าค าเดียวให้ตัดบทละ ๑ คะแนน ยกเว้นบทพุทธคุณ ให้ขึ้นว่า อิติปิ โส 

๒. สวดจังหวะไมเ่ท่ากัน ช้าบ้าง เร็วบ้าง ให้ตัดแห่งละ ๑ คะแนน 
๓. ค าคร่อมวรรคที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ ต้องเอ้ือน (เอ้ือนให้เสียงต่อเนื่องไปถึงค าในวรรคถัดไปโดยมิ 

ให้เสียงขาด) หากไม่เอื้อนถือว่าผิดจังหวะ ให้ตัดแห่งละ ๑ คะแนน เว้นแต่วรรคก่อนจบให้เอื้อนโดยให้เสียงขาดค า 
หากมิให้เสียงขาดค าให้ตัด ๑ คะแนน เช่น บทสวดพระพุทธคุณภาษาไทยที่ว่า “สมัพทุธการญุ – ญภาพนัน้นรินัดร” 
ต้องเอ้ือนค าว่า “รญุ” ให้เสียงขาดค าจากค าว่า “-ญภาพนัน้” 
 
 
 



 
 
 

๔. สวดเร็วหรือช้าเกินไปทุกบททั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ให้ตัดคะแนนได้ แต่ต้องให้คะแนนไม่เกิน 
ระดับพอใช้ 
ค. เกณฑก์ารตดัสนิ “ความถกูต้องของท านอง” คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับท านองสวดมนต์ คือ 

 ๑. บทนมัสการพระรัตนตรัยไม่สวดเป็นท านองน า คือมีผู้น า ๑ คน ที่เหลือให้สวดตามหรือมีผู้น า 
 ๑ คน แล้วสวดพร้อมกันทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง 

 ๒. การสวดภาษาบาลี ตั้งแต่บท นะโม เป็นต้นไป ไม่สวดท านองสังโยค 
 ๓. การสวดภาษาไทย ไม่สวดท านองสรภัญญะตามลักษณะฉันทลักษณ์นั้น ๆ 
 ๔. การประกวดในรอบคัดเลือก รอบชิงชนะเลิศ สวดบทที่ก าหนดไม่ครบและไม่ปฏิบัติตามกติกาที่

ก าหนด ให้คะแนนได้ไม่เกินระดับพอใช้ 
ง. เกณฑ์การตดัสนิ “ความไพเราะของน้ าเสียง”  เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับน้ าเสียงในการ
สวดมนต์ คือ  ๑. สวดใช้เสียงดังเกินไป ไม่กลมกล่อม หรือเบาเกินไป จนฟังไม่ชัดเจน 

       ๒. เสียงไม่เข้ากัน เช่น เสียงสูง เสียงต่ า เสียงเล็ก เสียงใหญ่ เป็นต้น 
       ๓. ขึ้นบทน าออกเสียงสูงเหินเกินไป 

จ. เกณฑ์การตัดสนิ “ความพร้อมเพรยีงโดยรวม”  เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับความพร้อม
เพรียงในการสวดมนต์ คือ 

  ๑. สวดไม่พร้อมเพรียงกัน เช่น การรับไม่พร้อมกัน เป็นต้น 
        ๒. ผู้สวดน า ขึ้นบทน าครั้งแรกอาจไม่ชอบใจหรือรู้สึกเพ้ียน ขึ้นบทน าใหม่เป็นครั้งที่ ๒ แสดงถึงความ

ไม่พร้อม ให้ตัดคะแนน ครั้งละ ๑ คะแนน 
       ๓. สวดข้ามบท เช่น ก าหนดให้สวดทุกบท เมื่อสวดบทพุทธคุณจบแล้วไม่สวดบทธรรมคุณต่อจากบท

พุทธคุณ แต่ข้ามไปสวดบทสังฆคุณ เป็นต้น ลักษณะอย่างนี้ กรรมการมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้คะแนนได้ไม่เกินระดับ
พอใช้ 
ฉ. เกณฑ์การตดัสนิ “มารยาทและทา่ทาง” เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับมารยาทและความ
พร้อมขณะท าการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ คือ 

 ๑. ไม่เดินเข่าเข้าไปในสถานที่จัดประกวด (หน้าโต๊ะหมู่บูชา) 
        ๒. กราบพระรัตนตรัยไม่พร้อมเพรียงกัน การท าความเคารพธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ไม่

ถูกต้อง (ถ้ากรณีมีการตั้งธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ไว้) 
       ๓. การนั่ง การเดินเข่า และการลุกขึ้น ไม่พร้อมเพรียงกันทั้งคณะ 
       ๔. ไม่สงบนิ่งในขณะสวด มีอาการไม่ส ารวม เช่น มองซ้าย – ขวา เป็นต้น 
       ๕. ความไม่พร้อมอย่างอ่ืน เช่น การแต่งกายไม่เรียบร้อยทั้งที่อยู่โรงเรียนเดียวกัน เป็นต้น ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการ หากปรากฏว่าไม่พร้อม กรรมการมีสิทธิ์ให้คะแนนไม่เกินกว่าระดับพอใช้ 

- ผู้ประสานงาน/ขอเอกสารเพิ่มเติมได้ที่  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน  
       นายบรรเจิด ติ๊บตุ้ย  E-Mail: bunjerd-16@hotmail.com โทร.ผู้ประสานงาน ๐๘๗-๑๘๘๗๔๓๗  
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ใบใหค้ะแนน 
การประกวดสวดมนตห์มูส่รรเสรญิพระรตันตรยั ท านองสรภญัญะ 

โรงเรียน..............................................................................ล าดบัที.่........... 
จงัหวัด.................................................................... 

วนัที.่...................................................... 
รอบ     � คดัเลอืก 
            ระดบั   � ประถมศึกษา � มัธยมศกึษา 
รอบ    � ชงิชนะเลศิ 
            ระดบั   � ประถมศึกษา � มัธยมศกึษา/อาชวีศึกษา (ปวช.) 
 
ที ่ เกณฑ์การตดัสิน 

ความถกูต้องของ 
คะแนน 

เต็ม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก ด ี พอใช ้
๑ อักขระ ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ 
๒ จังหวะ ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ 
๓ ท านอง ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ 
๔ น้ าเสียง ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ 
๕ ความพร้อมเพรียงโดยรวม ๑๐ ๙ ๘ - ๗ - - ๖ ๕ - - 
๖ มารยาทและท่าทาง ๑๐ ๙ ๘ - ๗ - - ๖ ๕ - - 

รวม ๑๐๐ คะแนนที่ได้รวม  ............................. คะแนน 
 

                                                               คะแนนพิเศษ � ๑ � ๒ � ๓ 
ความเห็นของกรรมการ............................................................................................................................. ........... 
..................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

ลงชื่อ........................................................กรรมการ 
(.......................................................) 

....................../......................../................. 

หมายเหต ุ: ให้ท าเครื่องหมาย � ในช่องคะแนนพิเศษ � ๑ � ๒ หรือ � ๓ ถ้าเห็นว่าสวดได้ดีมาก 
เพ่ือไว้พิจารณาตัดสินในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (แบบ สภ. ๑) 
ใบสมัครเข้ารว่ม 

การประกวดสวดมนตห์มูส่รรเสรญิพระรตันตรยั ท านองสรภญัญะ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๗ 
(ระดบัจงัหวดั) 

๑. ชื่อสถานศึกษา..................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที.่..........ต าบล.............................
อ าเภอ....................................จังหวัด....น่าน........  รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์............................................
โทรสาร...........................................  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด……….คน 

ระดับ   � ประถมศึกษา จ านวน......................คน    � มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จ านวน......................คน 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ชื่อ – สกุล............................................................................................................................. ..... 
๓. ครู/อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ 

๑. ชื่อ – สกุล...........................................................................................โทรศัพท์........................................... 
๒. ชื่อ – สกุล........................................................................................... โทรศัพท์........................................... 

๔. สถานศึกษาประสงค์ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ดังนี้ 
ระดับ  � ประถมศึกษา               ประเภททมี � หญิงล้วน หรือ 

� ชายล้วน หรือ 
� ผสมชาย – หญิง 

ระดับ � มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช)      ประเภททมี � หญิงล้วน หรือ 
� ชายล้วน หรือ 
� ผสมชาย – หญิง 

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ดังนี้ 
๑. ชื่อ – สกุล.............................................................................................................ชั้น................................... 
๒. ชื่อ – สกุล.............................................................................................................ชั้น................................... 
๓. ชื่อ – สกุล......................................................................................... ....................ชั้น................................... 
๔. ชื่อ – สกุล.............................................................................................................ชั้น................................... 
๕. ชื่อ – สกุล.............................................................................................................ชั้น................................... 
ส ารอง (ถ้าม)ี 
๖. ชื่อ – สกุล.............................................................................................................ชั้น................................... 
๗. ชื่อ – สกุล............................................................................................. ................ชั้น................................... 

( หมายเหต ุสถานศึกษาส่งนกัเรยีนเขา้ประกวดฯ ไดร้ะดบัละ ๑ ทมี เทา่นั้น ) 
๕. สถานศึกษา ได้จัดให้นักเรียนสวดมนต์พร้อมกันทั้งโรงเรียน ดังนี้ 

� สวดมนต์ทุกวันหลังเคารพธงชาติ           � สวดมนต์ทุกวันก่อนเลิกเรียน 
� สวดมนต์ใหญ่ทุกวันศุกร์ก่อนเลิกเรียน     � สวดมนต์ใหญ่ทุกวันพระที่ตรงกับวันเปิดการเรียนการสอน 

๖. พร้อมนี้ ได้แนบภาพถ่ายการสวดมนต์ทั้งโรงเรียน จ านวน ๒ ภาพ มาด้วยแล้ว 
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวสถานศึกษาได้ปฏิบัติจริงและมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงประสงค์สมัครเข้า 

ร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ฯ 
ลงชื่อ .....................................................................ผู้รายงาน 

(....................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................... 

ลงชื่อ ....................................................................ผู้รับรองข้อมูล 
(..................................................................) 

(ผู้บริหารสถานศึกษา)............................................. 


