
 
  
 
 

ระเบียบการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันโต้คารม อุดมธรรม 

(โต้วาที – บรรยายธรรม) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
หลักการและเหตุผล  
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมและมีพันธกิจหลักด้านส่งเสริม
วิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ  เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและคงอยู่ตลอดกาลนานของ    
พระพุทธศาสนา  และในยุคสมัยที่สังคมโลกเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วท าให้การศึกษาจ าเป็นต้อง       
เปลี่ยน แปลงไปตามกระแสโลกทั้งในส่วนของการศึกษาในทางโลกและทางธรรม  
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาสถาบันหลักทางพุทธศาสนาที่มี
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและพุทธศาสนา ที่มีอัตลักษณ์ส าคัญคือเป็นสถาบันที่ตระหนักและยึดถือความ
ถูกต้องด้านค าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน
โอกาสส าคัญอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดทักษะ
การพูดโต้วาทีและบรรยายธรรมของนักเรียน นักศึกษา ภิกษุสามเณร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
และผู้ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
ด้วยการน้อมน าค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ซึ่งที่สุดก็คือการได้ส่งเสริม
การแสดงออกทางความคิดอย่างเหมาะสม ทั้งเป็นการเสริมค่านิยมในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาไว้สืบไป  
 
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือร่วมฉลองและเป็นกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในระดับประเทศของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย  
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง เหมาะสม อันเป็นการร่วมธ ารงรักษาเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้  
 ๓. เพ่ือส่งเสริมความกล้าแสดงออก โดยเฉพาะในเรื่องการพูดในที่ชุมชนให้แก่นักเรียนนักศึกษาตลอด
ถึงพระภิกษุสามเณร  
 ๔. เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนของชาติ ได้น าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การด าเนินชีวิต และสอดรับกับเหตุการณ์และความเป็นไปของบ้านเมือง อันแสดงถึงการรู้เท่าทันและมีความ
รอบรู ้แบบหูกว้าง-ตาไกล  

 

/กลุ่มเป้าหมาย... 



หน้า ๒ 
 
กลุ่มเป้าหมาย  
 ๑. นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
 ๒. สามเณร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
 
รูปแบบกิจกรรม  
 กิจกรรมเป็นการแข่งขันโต้วาที ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้มีฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน 
ทีมละ ๓ คน โดยมีญัตตทิี่เก่ียวกับพระพุทธศาสนาและการด าเนินชีวิต  
 สามเณร ให้แข่งขันในรูปแบบ บรรยายธรรม ทีมละ ๑ รูป โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและ
การด าเนินชีวิต ทั้งในการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค,รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ  
 
ประเภทการแข่งขัน  
 แบ่งเป็น ๒ ประเภทการแข่งขัน  
 ๑. ประเภทนักเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)  
 ๒. ประเภทสามเณร (ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)  
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 ๑. ต้องเป็นโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม หรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๒. โรงเรียน สถานศึกษา สามารถส่งนักเรียน สามเณร เข้าร่วมแข่งขันได้ โดยได้รับความเห็นชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา  
 ๓. นักเรียน สามเณร ที่เป็นผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า  
 ๔. โรงเรียน สถานศึกษา สามารถส่งทีมสมัครเข้าแข่งขันกิจกรรมโต้วาทีได้ไม่เกินสถานศึกษาละ      
๑ ทีม ประกอบด้วย  
  ก. อาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน ๑ คน  
  ข. ผู้เข้าร่วมแข่งขันหัวหน้าทีม จ านวน ๑ คน  
  ค. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน ๒ คน  
  ง. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันส ารอง จ านวน ๑ คน  
 ๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถส่งทีมสมัครเข้าแข่งขันกิจกรรม บรรยายธรรม 
ได้ไม่เกินสถานศึกษาละ ๑ ทีม ประกอบด้วย  
  ก. อาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน ๑ รูป  
  ข. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน ๑ รูป  
 
ตัวอย่างญัตติที่ใช้ในการโต้วาทีและบรรยายธรรม  
 ญัตติที่ใช้ในการโต้วาทีและประกวดบรรยายธรรม เป็นไปตามคณะกรรมการก าหนด  
 
                                                                                                                   /กฎ กติกา... 
 



หน้า ๓ 
 
กฎ กติกา มารยาทในการแข่งขันโต้วาที  
 ๑. หัวหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านมีเวลาคนละ ๕ นาที  
 ๒. ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านมีเวลาคนละ ๓ นาท ี 
 ๓. หัวหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านมีเวลาสรุปคนละ ๕ นาท ี 
 ๔. ก่อนหมดเวลา ๑ นาทีจะมีเสียงสัญญาณดัง ๓ ครั้ง และเมื่อหมดเวลาจะมีเสียงสัญญาณดัง ๒ ครั้ง  
 ๕. หากพูดเกินเวลาที่ก าหนด ๓๐ วินาที คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน  
 ๖. หากใช้เวลาน้อยกว่าที่ก าหนด ๓๐ วินาที คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน  
 ๗. ผู้เข้าแข่งขันต้องจับฉลากแบ่งฝ่ายเป็นฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านตามหัวข้อ  
 ๘. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการแข่งขันได้  
 
กฎ กติกา มารยาทในการแข่งขันบรรยายธรรม  
 ๑. มีการแข่งขันประเภทเดียว  
 ๒. มีเวลาในการบรรยาย ๕ นาท ี 
 ๓. หากพูดเกินเวลาที่ก าหนด ๓๐ วินาที คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน  
 ๔. หากใช้เวลาน้อยกว่าที่ก าหนด ๓๐ วินาที คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน  
 ๕. ก่อนหมดเวลา ๑ นาทีจะมีเสียงสัญญาณดัง ๓ ครั้ง และเมื่อหมดเวลาจะมีเสียงสัญญาณดัง ๒ ครั้ง  
 ๖. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการแข่งขันได้  
 
เกณฑ์การตัดสิน  
 คะแนนเต็มของการแข่งขันโต้วาที มี ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  
 ๑. การใช้ภาษาเสนอข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล ๓๐ คะแนน  
 ๒. การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการหักล้างฝ่ายตรงข้าม ๓๐ คะแนน  
 ๓. การใช้วาทศิลป์ ๒๐ คะแนน  
 ๔. มีมารยาทในการพูด ๑๐ คะแนน  
 ๕. การใช้หลักฐานอ้างอิง ๑๐ คะแนน  
 
 คะแนนเต็มของการแข่งขันประกวดบรรยายธรรม มี ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  
 ๑. เนื้อหาการพูด ๓๐ คะแนน  
 ๒. ศิลปะการน าเสนอ ๓๐ คะแนน  
 ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน  
 ๔. บุคลิกภาพ ๑๐ คะแนน  
 ๕. การใช้หลักฐานอ้างอิง ๑๐ คะแนน  
 
 
                                                                                                                  /การตัดสิน... 
 



หน้า ๔ 
 
การตัดสิน  
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด   
 
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
๑. การแข่งขันโต้วาที  
 ต้องเป็นนักเรียน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากโรงเรียน 
สถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้สถาบันละ ๑ ทีม  
๒. การประกวดบรรยายธรรม  
 ต้องเป็นพระภิกษุหรือสามเณร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม สามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้สถาบันละ ๑ ทีม  
 
การคัดเลือก  
 ๑. ทีมท่ีได้รางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกระดับภาค จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ 
 ๒. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ  
 
สถานที่ใช้ในการแข่งขัน  
 การแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับภาค  
 จัดการแข่งขัน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
บ้านโนนชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  
 จัดการแข่งขันช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม หรือสถานที่ที่ก าหนด                                                                                                      
 
การรับสมัคร (รอบคัดเลือก ระดับภาค) 
 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สามารถส่งเอกสารสมัครได้ที่  อาคารศูนย์ 
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรือ ส่งใบสมัครมาได้ที่ email  : su.ra.suk_2532@hotmail.com  
 
ติดต่อประสานงาน : พระครูธรรมาภิสมัย,ดร. ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ โทร. ๐๘๖-๗๘๙๖๒๗๔ 
                        : นายสุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย โทร. ๐๘๗-๔๒๐๘๑๐๕ 
 


