
 
เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประกวดเน่ืองในวันแม่แหง่ชาติ ปี ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น 
วันพฤหัสบดีที ่๑๑ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๙ 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

๑. การประกวดเรียงความภาษาไทยเรื่อง “แม่ของฉัน” มีหลักเกณฑก์ารประกวด ดังนี ้
 ๑.๑ ผูส้่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันตอ้งเป็นนักศึกษา มมร.อส. เท่าน้ัน  
 ๑.๒ เขียนบทความด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไมเ่กิน ๓ หน้ากระดาษ A ๔                    
(มีการตรวจสอบผลงานและความสามารถการเขียน) 
 ๑.๓ เขียนใหถู้กตอ้งตามหลักการเขียนบทความวิชาการ 
 ๑.๔ ใช้นามปากกาหรือรหสันกัศึกษาพร้อมเบอร์โทรศัพท ์  

๑.๕ รางวัลทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ ๑ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๑,๒๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๒ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๑,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๓ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๘๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๔ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๖๐๐  บาท 

 
๒. การประกวดเรียงความภาษาอังกฤษเรือ่ง “แม่ของฉัน” มีหลักเกณฑก์ารประกวด ดังนี ้
 ๒.๑ ผูส้่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันต้องเป็นนักศึกษา มมร.อส. เท่าน้ัน  
 ๒.๒ เขียนบทความด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A ๔ ไม่ต่ํากว่า ๑ 
หน้ากระดาษครึ่ง (มีการตรวจสอบผลงานและความสามารถการเขียน) 
 ๒.๓ เขียนใหถู้กตอ้งตามหลักการเขียนบทความวิชาการและถูกตอ้งตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 ๒.๔ ใช้นามปากกาหรือรหสันกัศึกษาพร้อมเบอร์โทรศัพท ์   

๒.๕ รางวัลทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ ๑ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๑,๒๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๒ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๑,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๓ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๘๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๔ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๖๐๐  บาท 

   
๓. การประกวดเขียนบทโคลงสี่สุภาพ หวัขอ้ “แม่ของฉนั” มีหลกัเกณฑก์ารประกวด ดังนี ้
 ๓.๑ ผูส้่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันตอ้งเป็นนักศึกษา มมร.อส. เท่าน้ัน  
 ๓.๒ เขียนเป็นโคลงสีสุ่ภาพ จาํนวน ๔ บท ถกูตอ้งตามฉันทลักษณ์และใชจ้ิตนาการของตนเอง      
(มีการตรวจสอบผลงานและความสามารถการเขียน) 
 ๓.๓ ใช้นามปากกาหรือรหสันกัศึกษาพร้อมเบอร์โทรศัพท ์  

๓.๔ รางวัลทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ ๑ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๑,๒๐๐  บาท 

 
/รางวัลที่ ๒… 



รางวัลที่ ๒ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๑,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๓ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๘๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๔ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๖๐๐  บาท 

 
๔. การประกวดแต่งกลอนสุภาพ หัวข้อ “แม่ของฉัน” มีหลกัเกณฑก์ารประกวด ดังนี ้
 ๔.๑ ผูส้่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันตอ้งเป็นนักศึกษา มมร.อส. เท่าน้ัน  
 ๔.๒ เขียนเป็นกลอนสุภาพ จํานวน ๓ บท ถูกตอ้งตามฉันทลักษณ์และใชจ้ิตนาการของตนเอง        
(มีการตรวจสอบผลงานและความสามารถการเขียน) 
 ๔.๓ ใช้นามปากกาหรือรหสันักศึกษาพร้อมเบอร์โทรศัพท ์  

๔.๔ รางวัลทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ ๑ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๑,๒๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๒ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๑,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๓ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๘๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๔ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๖๐๐  บาท 

 
๕. การแข่งขนัการวิ่งมาราธอน (Run For Mom) มีหลักเกณฑ ์ดังนี ้
 ๔.๑ ผู้เข้าแข่งขันการว่ิงมาราธอน (Run For Mom) ต้องเป็นคณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา 
มมร.อส. เท่าน้ัน  
 ๔.๒ ประเภทชาย ๕๐ คน ประเภทหญิง ๕๐ คน (ชดุกีฬา/วิ่ง) 
 ๔.๓ เส้นทางการวิ่ง จากหน้าพระพุทธสุเมโธ-ไปตึกหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก-เลี้ยวขวาไปโรงอาหาร-
เลี้ยวขวาผ่านห้องสมดุเก่า-เลี้ยวซ้ายไปหน้าประตมูหาวิทยาลัย-เลี้ยวกลับผ่านหน้าพระพุทธสุเมโธ (จุดเส้นชัย) 
(๕ รอบ) 

๔.๔ รางวัลทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ ๑ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๑,๒๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๒ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๑,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๓ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๘๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๔ จํานวน ๑ รางวัลๆ ละ   ๖๐๐  บาท 

 
๖. นักศกึษาสง่ผลงานเขา้ประกวดและสมัครประกวดร้องเพลง/วิง่เพ่ือแม่  
    ภายในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ หรือติดต่อสอบถาม ได้ท่ี  
 ๖.๑ พระมหาสุรวุฒิ   จนฺทธมฺโม,ดร.   โทร. ๐๘๔-๖๐๔๓๓๑๓ 

๖.๒ พระมหาชัชวาลย์   ฐิตคุโณ    โทร. ๐๘๖-๘๖๘๕๔๒๘ 
๖.๓ นางสาวนัยน์ปพร  สุภา    โทร. ๐๘๔-๖๐๔๖๑๘๔ 

       
คณะกรรมการดําเนินงาน 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน  
งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ(บรรพชิต/คฤหัสถ์) 

 ประธาน/คณะกรรมการนักศึกษา(บรรพชิต/คฤหัสถ์) 


