
 
 
 
 

โครงการประเพณีวันสําคัญของชาตแิละศาสนา วันวิสาขบชูา ๒๕๕๙ 
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ 

ระเบียบการและหลักเกณฑ์การแข่งขันตอบบัญหาธรรมะ 
๑. วัตถุประสงค ์

๑.๑. เพ่ือเป็นการแสดงความรู้ ความสามารถในด้านวิขาการทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน และประชาขน
ท่ัวไป 

๑.๒. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้นําความรู้ท่ีได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
๑.๓. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคขีองเยาวชนระหว่างสถาบันการศกึษาตลอดด้วยกัน 

๒. คณุสมบัติของผู้เข้าประกวด 
๒..๑. โรงเรียน  สถานศึกษา  สามารถส่งนักเรียบเข้าประกวดได้ โดยได้รับความเห็บชอบเป็นลายลักษณ์

อักษร จากผู้อํานวยการโรงเรียบ ผู้บริหารสถานศึกษา  
๒.๒. นักเรียนผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ท่ีกําลังศกึษาในระดับท่ีกําหนดของสถานท่ีศึกษานั้น ๆ  
๒.๓. ต้องเป็นผู้ท่ีกําลังเรียนหรือศึกษาอยู่ในระดับท่ีจัดประกวด ระดับใดระดับหนึ่ง 
๒.๔. โรงเรียน สถานศึกษา สามารถสง่นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบบัญหาธรรมะได้ไม ่เกินระดับทีมๆละ ๒ 

คน (ถ้าโรงเรียน สถานศึกษา ท่ีมีนักเรียน นักศึกษา หลายระดับ สามารถส่ง นักเรียน นักศึกษา ได้ทุกระดับ และ
นักเรียนจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของสถานศึกษานัน้ ๆ ) 
๓. ประเภทของผู้เข้าประกวดแบ่งเปน็ ๔ ระดับการศึกษา 

  ๓.๑. ระดับประถมศึกษา จากทั่วประเทศ ส่งเข้าแข่งขันได้ทีมๆละ ๒ คน  (ไม่จํากัดเพศ) 
   ๓.๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากทั่วประเทศ ส่งเข้าแข่งขันได้ทีมๆละ ๒ คน  (ไม่จํากัดเพศ) 
   ๓.๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวซ.) จากทั่วประเทศ ส่งเข้าแข่งขันได้ทีมๆละ ๒ คน 

(ไม่จํากัดเพศ)  
  ๓.๔. ระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา (ปวส.) และประชาชนท่ัวไป  จากทั่วประเทศ ส่งเข้าแข่งขันได้ทีมๆละ 

๒ คน (ไม่จํากัดเพศ)                    
                     * ในกรณีท่ีสถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนหลายระดับ สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ทุกระดับ 

๔. ข้อสอบ และเวลาทําการสอบแข่งขัน  
          ข้อสอบแบบปรนัย ตัวเลือก ๔ คําตอบ ให้เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว จําแนกเป็น 
         ๔.๑  ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๖)              จํานวน ๓๐ ข้อ, ๒๐ ข้อ, ๑๕ ข้อ 
        ๔.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-ม.๓)             จํานวน ๔๐ ข้อ, ๓๐ ข้อ, ๒๐ ข้อ 
        ๔.๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖,ปวช.)                       จํานวน ๕๐ ข้อ, ๔๐ ข้อ, ๓๐ ข้อ 
        ๔.๔  ระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา(ปวส.) และประชาชนทั่วไป        จํานวน ๕๐ ข้อ, ๔๐ ข้อ, ๓๐ ข้อ 
             หมายเหตุ  ทุกระดับใช้เวลาในการทําข้อสอบ ๕๐, ๔๐, ๓๐, ๒๐, ๑๕ นาที ( ๑ข้อ/๑นาที ) 
      
 



เนื้อหา    แต่ละระดับจะออกข้อสอบโดยมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้ 
   ระดับประถมศึกษา  
          - สาระการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาในหลักสูตร                       จํานวน  ๒๐  ข้อ 
           - ความรู้ท่ัวไป ทางด้านพระพุทธศาสนา                จํานวน  ๑๐ ข้อ 
    ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  
          - สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานพระพุทธศาสนา (ม.๑- ม.๓)            จํานวน ๓๐  ข้อ 

        - ความรู้ท่ัวไป ทางด้านพระพุทธศาสนา                         จํานวน ๑๐  ข้อ 
    ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายและอาชีวะศกึษา(ปวช.)  (ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย)  
          - สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานพระพุทธศาสนา (ม.๔- ม.๖)  จํานวน ๔๐ ข้อ 

         - ความรู้ท่ัวไป ทางด้านพระพุทธศาสนา                         จํานวน ๑๐ ข้อ 
ระดับอุดมศึกษา  อาชีวะศกึษา(ปวส.) และประชาชนทั่วไป 

                      - สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานพระพุทธศาสนา (ม.๔- ม.๖)             จํานวน ๔๐ ข้อ 
           - ความรู้ท่ัวไป ทางด้านพระพุทธศาสนา              จํานวน ๑๐ ข้อ 
   หมายเหตุ  ผู้สอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันนั้นๆ ผู้เข้าสอบต้องนําอุปกรณ์การสอบ 

ปากกา มาเอง 
๕. หลักเกณฑ์การตัดสนิและรางวัลรอบชงิชนะเลศิ 
 ๔.๑. ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด (ชนะเลิศ) จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา จํานวน ๕,๐๐๐ บาท  
           ๔.๒. ทีมท่ีได้คะแนนเป็นลําดับท่ี ๒ (รองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑) จะได้รับเงินทุนการศึกษา จํานวน ๔,๐๐๐ บาท 

และเกียรติบัตร 
           ๔.๓. ทีมท่ีได้คะแนนเป็นลําดับท่ี ๓ (รองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒) จะได้รับเงินทุนการศึกษา จํานวน ๓,๐๐๐ บาท 

และเกียรติบัตร 
           ๔.๔. ทีมท่ีได้คะแนนเป็นลําดับท่ี ๔, ๕ และ ๖ (รางวัลชมเชย) จะได้รับเงินทุนการศึกษา จํานวน๒,๐๐๐ บาท 

และเกียรติบัตร (เงินทุนการศึกษาเท่ากันท้ังสามลําดับ) 
หมายเหตุ    หากมีผู้ได้คะแนนในอันดับท่ี ๑ - ๔ เท่ากัน ให้ดูคะแนนสอบคร้ังก่อนว่าใครมากกว่าเป็นผู้ชนะ 
  
๖. การตอบปัญหาบนเวที  
     ๑. ระดับการแข่งขัน ระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย อุดมศึกษาและประชาชนท่ัวไป  ส่งเข้าแข่งขันได้ระดับ

สถาบันละ ๑ ทีมๆละ ๒ คน   
    ๒. ข้อสอบ และเวลาทําการแข่งขัน  
          ๒.๑ ข้อสอบแบบอัตนัย จํานวน ๑๐ ข้อ โดยมีกติกา ดังนี้  
          ๒.๒ กรรมการจะแจกกระดาษเปล่าเพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เขียนคําตอบสถาบันละ ๑๐ แผ่น 
          ๒.๓ ทําการแข่งขันตอบคําถามครั้งละ ๑ ข้อ ไปตามลําดับจนครบ ๑๐ ข้อ โดยให้เวลาเขียนตอบ ข้อละ ๓๐ 

วินาที (ผู้เข้าแข่งขันแต่ละสถาบันเลือกซองคําถามทีละข้อหมุนเวียนไปตามลําดับ) 
          ๒.๔ กรรมการจะอ่านคําถาม และเร่ิมจับเวลาเม่ืออ่านทวนคําถามคร้ังท่ีสองสิ้นสุดลง  
          ๒.๕ กรรมการจะกดกร่ิงสัญญาณเม่ือหมดเวลา และเก็บกระดาษคําตอบ  
          ๒.๖ กรรมการอ่านคําเฉลยหลังจากที่เก็บกระดาษคําตอบครบถ้วน และขานคะแนน 
    ๓. ให้คะแนนข้อละ ๒ คะแนน ในกรณีท่ีคําตอบไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบประเด็น ให้ประธาน 



          คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และหลังจากที่ทําการแข่งขันตอบปัญหาครบท้ัง ๑๐ ข้อ แล้ว 
มีทีมท่ีได้คะแนนเท่ากันในลําดับท่ี ๑ ลําดับท่ี ๒ หรือ ลําดับท่ี ๓ ให้ทีมท่ีได้คะแนนลําดับดังกล่าวทําการแข่งขันตอบ 
คําถามต่อไปโดยใช้ข้อสอบพิเศษคร้ังละข้อ เพ่ือตัดสินเพ่ือหาทีมท่ีได้คะแนนมากกว่าตามลําดับ  
เนื้อหา  ใช้เนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรีหรือธรรมศึกษาตรี และความรู้ท่ัวไปทางพระพุทธศาสนา 
 
กติกาในการแข่งขัน 

๑. แต่งชุดให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียน หรือชุดประจําสถานศึกษาของตน (ประชาชนทั่วไปสีขาวแขนยาวกาง

ขายาวรองเท้าหุ้มส้น) 

๒. ให้ไปถึงสถานท่ีจัดประกวดและรายงานตัวก่อน เวลาท่ีกําหนด ๑ ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อม 
๓. การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ รอบ  
   ๓.๑ รอบแรกเป็นข้อสอบแบบปรนัยคัดเลือก ๑๕ คน 
    ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๔)                                               ๓๐ ข้อ  
    ระดับมัธยมตอนต้น(ม.๑-ม.๓)         ๔๐ ข้อ  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖,ปวช.)                              ๕๐ ข้อ 
    ระดับอุดมศึกษา  อาชีวะศึกษา(ปวส.) และประชาชนท่ัวไป                                   ๕๐ ข้อ  
   ๓.๒ รอบสองเป็นข้อสอบแบบปรนัยคัดเลือก ๘ คน   
    ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๔)                                                ๒๐ ข้อ  
    ระดับมัธยมตอนต้น(ม.๑-ม.๓)         ๓๐ ข้อ  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖,ปวช.)                               ๔๐ ข้อ 
    ระดับอุดมศึกษาและประชาชนท่ัวไป                                                  ๔๐ ข้อ                
    ๓.๓ รอบชิงชนะเลิศคัดเลือก ๑ เพ่ือส่งแข่งขันระดับประเทศ 
    ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๔)                                                ๑๕ ข้อ  
    ระดับมัธยมตอนต้น(ม.๑-ม.๓)         ๒๐ ข้อ  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖,ปวช.)                               ๓๐ ข้อ 
    ระดับอุดมศึกษาและประชาชนท่ัวไป                                                  ๓๐ ข้อ 

๔. การแข่งขันตอบปัญหาธรรม ไม,อนุญาตให้นําเอกสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขันและไม่ทําการใด ๆ อัน จะเป็น

การรบกวนผู้เข้าแข่งขันท่านอ่ืน 

๕. ผลการตัดลินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ 

 
เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ 
คุณสมบัติของผู้เป็นกรรมการดัดสินการแข่งขับตอบปัญหาธรรมะ 

๑. เป็นผู้มีความยุติธรรม ไม่มีความลําเอียงด้วยอคติ ๔ 

๒. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กติกา และกฎเกณฑ์การตัดสินต่าง ๆ 

๓. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ด้านวิชาการ 

๔. เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม มีคุณธรรมเป็นท่ีเคารพนับถือ 

๕. ไม่มีนักเรียนของตนเข้าประกวดในขณะท่ีทําหน้าท่ีเป็นกรรมการตัดสิ 

 



ระเบยีบวิธีการจัดสถานท่ีการประกวด 
การจัดเตรียมสถานท่ีแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ 

๑. ควรเตรียมห้องท่ัวไป ห้องประชุม สถานท่ีอันโล่งแจ้งหรีอสถานท่ีอันเหมาะสมควรแก่การประกวด  

เช่น โบสถ์ ศาลาการเปรียญ หรือห้องประชุม เป็นต้น แล้วแต่ผู้รับผิดชอบเห็นสมควร 

๒.  ควรเตรียมโต๊ะและเก้าอ้ีให้พอกับจําบวบผู้เข้าประกวด 

๓.  ควรเช็คแล้วเตรียมปัญหาปรนัยและอัตนัย ให้พอกับจํานวนผู้เข้าประกวด 

๔.  ควรเช็คแล้วเตรียมกระดาษตอบปัญหาปรนัยและอัตนัย ให้พอกับจํานวนผู้เข้าประกวด 

 

 

 



 

                          ใบสมัครเข้าร่วม 
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ปีพทุธศักราช ๒๕๕๙ 

 

โรงเรียน .................................................. เลขที่ ............ หมู่ ........................... ซอย ................ ......... .....  
ถนน .................................................. แขวง/ตําบล ................................ เขต/อําเภอ ............ ................. 
จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ................... โทรศัพท ์.......................... โทรสาร. 
ระดับที่ส่งแข่งขัน 

มีระดับช้ันดังน้ี (ทีมละ ๒ คน) 
□ ระดับประถมศึกษา                                              จํานวนทีม..........................ทีม 
□ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-ม.๓)                            จํานวนทีม............... ..........ทีม 
□ระดับมัธยมศึกษาปลาย/อาชีวศึกษา (ปวช.)                   จํานวนทีม..........................ทีม 
□ระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา(ปวส.) และประชาชนทั่วไป   จํานวนทมี......... ................ทีม 

จํานวนทีมที่ส่ง.............................................. ทีม จํานวนนักเรียน......................... ......คน 
ซื่อนักเรียนที่สมัครเข้าตอบปัญหาธรรมะ ระดับประถมศึกษา 

๑. ช่ือ ............................................. นามสกุล ..........................................  
๒. ช่ือ ............................................. นามสกุล ..........................................  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. ช่ือ ............................................. นามสกุล ..........................................  
๒. ซื่อ ............................................. นามสกุล  ........................................  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา (ปวช.) 
             ๑. ช่ือ ........................................... นามสกุล ..........................................  

 ๒. ซื่อ ............................................ นามสกุล  ........................................  
ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวส.)และประชาชนทั่วไป 
             ๑. ช่ือ ........................................... นามสกุล ..........................................  

 ๒. ซื่อ ............................................ นามสกุล  ........................................  
พระสอนศีลธรรม/ครู ผู้ฝึกสอน 

พระ............................................วัด ... ......................ตําบล/แขวง............................................ 
อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ... .........................ไปรษณีย์....................................... 
โทร...............................E-mail........................................................................................  

ครูผู้ประสานงาน 
(นาย/บาง/นางสาว).............................................ที่อยู่.........................................................  
ตําบล/แขวง............................เขต/อําเภอ.....................จังหวัด................................................ 
ไปรษณีย์.....................โทร..........................................E-mail......................... 

 



 

คํารบัรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าพเจ้า ................................................ นามสกุล ............................................  
ตําแหน่ง ...............................................  
             ซื่อสถานศึกษา ................... แขวง/ตําบล ................................. /อําเภอ ..................................  
             จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ .............................. .โทรศัพท์ ................................  
มีความยินดีขอส่งนักเรียบช่วงขั้นที ่....................... เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ 

ประกวดตอบปัญหาธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียบด้านพระพุทธศาสนา โดยอยู่ในความ ควบคุมดูแล
และประสานงานของ 

ซื่อ ..................................................  ตําแหน่ง ........................... .โทรศัพท์ ...............................................  

 

               ลงซื่อ............................................... 
                                                                         (.............................................................) 
                                                                วันที่................เดือน.......................พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


