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 ระเบียบการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
 กิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ  

........................................................................ 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑. เพ่ือเป็นการแสดงความรู้ ความสามารถในด้านวิขาการทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

๑.๒. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้น าความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
๑.๓. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีของเยาวชนระหว่างสถาบันการศึกษา 

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  
๒.๑. โรงเรียน สถานศึกษา สามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ โดยได้รับความเห็บชอบเป็นลายลักษณ์

อักษร จากผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา   
๒.๒. นักเรียนผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับท่ีก าหนดของสถานที่ศึกษานั้น ๆ  
๒.๓. ต้องเป็นผู้ที่ก าลังเรียนหรือศึกษาอยู่ในระดับที่จัดประกวด ระดับใดระดับหนึ่ง 
๒.๔. โรงเรียน สถานศึกษา สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะได้ไม ่เกินระดับทีมๆละ 

๒ คน (ถ้าโรงเรียน สถานศึกษา ที่มีนักเรียน นักศึกษา หลายระดับ สามารถส่ง นักเรียน นักศึกษา ได้ทุกระดับ 
และนักเรียนจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของสถานศึกษานั้น ๆ) 
๓. ประเภทของผู้เข้าประกวดแบ่งเป็น ๔ ระดับการศึกษา 

  ๓.๑. ระดับประถมศึกษา ส่งเข้าแข่งขันได้ทีม ละ ๒ คน (ไม่จ ากัดเพศ) 
   ๓.๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเข้าแข่งขันได้ทีม ละ ๒ คน (ไม่จ ากัดเพศ) 
   ๓.๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.) ส่งเข้าแข่งขันได้ทีม ละ ๒ คน (ไม่จ ากัดเพศ)  
  ๓.๔. ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวส.) ส่งเข้าแข่งขันได้ทีม ละ ๒ คน (ไม่จ ากัดเพศ)                    
                     * ในกรณีที่สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนหลายระดับ สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ทุก

ระดับ 
๔. ข้อสอบ และเวลาท าการสอบแข่งขัน  

          ข้อสอบแบบปรนัย ตัวเลือก ๔ ค าตอบ ให้เลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว จ าแนกเป็น 
          ๔.๑  ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)               จ านวน ๓๐ ข้อ 
         ๔.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)               จ านวน ๔๐ ข้อ 
         ๔.๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖,ปวช.)                      จ านวน ๕๐ ข้อ 
         ๔.๔  ระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา (ปวส.)    จ านวน ๕๐ ข้อ 
             หมายเหตุ  ทุกระดับใช้เวลาในการท าข้อสอบ ๒ ชั่วโมง 
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 เนื้อหา    แต่ละระดับจะออกข้อสอบโดยมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้ 
   ระดับประถมศึกษา  
             - สาระการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาในหลักสูตร   จ านวน  ๒๐ ข้อ 
              - ความรู้ทั่วไป ทางด้านพระพุทธศาสนา       จ านวน  ๑๐ ข้อ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
             - สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานพระพุทธศาสนา (ม.๑- ม.๓)  จ านวน ๓๐  ข้อ  

   - ความรู้ทั่วไป ทางด้านพระพุทธศาสนา    จ านวน ๑๐  ข้อ  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.) (ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะระดับมัธยมศึกษา 
 ตอนปลาย)  
             - สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานพระพุทธศาสนา (ม.๔- ม.๖)  จ านวน ๔๐ ข้อ 

           - ความรู้ทั่วไป ทางด้านพระพุทธศาสนา               จ านวน ๑๐ ข้อ 
ระดับอุดมศึกษา  อาชีวะศึกษา (ปวส.)  

                       - สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานพระพุทธศาสนา (ม.๔- ม.๖)  จ านวน ๔๐ ข้อ  
           - ความรู้ทั่วไป ทางด้านพระพุทธศาสนา               จ านวน ๑๐ ข้อ  
  หมายเหตุ  ผู้สอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันนั้นๆ และผู้เข้าสอบต้องน าอุปกรณ์การ

สอบ ปากกา มาเอง 
๔. หลักเกณฑ์การตัดสินและรางวัล 
 ๔.๑. ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด (ชนะเลิศ) จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา  
           ๔.๒. ทีมท่ีได้คะแนนเป็นล าดับที่ ๒ (รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑) จะได้รับเงินทุนการศึกษา และเกียรติบัตร 
           ๔.๓. ทีมท่ีได้คะแนนเป็นล าดับที่ ๓ (รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒) จะได้รับเงินทุนการศึกษา และเกียรติบัตร 
           ๔.๔. ทีมท่ีได้คะแนนเป็นล าดับที่ ๔, และ ๕ (รางวัลชมเชย) จะได้รับเงินทุนการศึกษา และเกียรติบัตร (เงิน

ทุนการศึกษาเท่ากันท้ังสองล าดับ) 
หมายเหตุ   ชนะเลิศรับเงินทุนการศึกษาท่ีส่วนกลาง และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
 
สถานที่ใช้ในการแข่งขัน   
 การแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับภาค  
 จัดการแข่งขัน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน       
บ้านโนนชัย ต าบลในเมือง อ าเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  
 จัดการแข่งขันช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม หรือสถานที่ที่ก าหนด 
การรับสมัคร (รอบคัดเลือก ระดับภาค) 
 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  สามารถส่งเอกสารสมัครได้ที่ อาคารศูนย์บริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น หรือ ส่งใบสมัครมาได้ที่ email  : su.ra.suk_2532@hotmail.com  
 
ติดต่อประสานงาน : พระครูธรรมาภิสมัย,ดร. ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ โทร. ๐๘๖-๗๘๙๖๒๗๔ 
                       : นายสุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย โทร. ๐๘๗-๔๒๐๘๑๐๕ 


