
1 
 

 
 

กิจกรรม  
การแข่งขนัโต้วาท-ีบรรยายธรรม 

รายการ โต้คารมอุดมธรรม  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลกัการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมและมีพันธกิจหลักด้านส่งเสริม
วิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและคงอยู่ตลอดกาลนานของ
พระพุทธศาสนา   และในยุคสมัยที่สังคมโลกเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วทําให้การศึกษาจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสโลกทั้งในส่วนของการศึกษาในทางโลกและทางธรรม 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เป็นสถาบันอุดมศึกษาสถาบันหลักทางพุทธศาสนาท่ีมี
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและพุทธศาสนา ที่มีอัตลักษณ์สําคัญคือเป็นสถาบันที่ตระหนักและยึดถือความ
ถูกต้องด้านคําสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน
โอกาสสําคัญอย่างต่อเน่ือง  ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดทักษะ
การพูดโต้วาทีและบรรยายธรรมของนักเรียน นักศึกษา ภิกษุสามเณร ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและ
ผู้ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพ่ือส่งเสริมผู้ท่ีมีสามารถด้านทักษะการพูดและการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง ด้วยการน้อมนําคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ซึ่งที่สุดก็คือการได้
ส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดอย่างเหมาะควร  ทั้งเป็นการเสริมค่านิยมในการธํารงรักษ์พระพุทธศาสนาไว้
สืบไป  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อร่วมฉลองและเป็นกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศของมหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย  

2. เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง เหมาะสม อันเป็นการร่วมธํารงรักษาเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมดีงามน้ีไว้ 

3. เพ่ือส่งเสริมความกล้าแสดงออก โดยเฉพาะในเรื่องการพูดในที่ชุมนุมชนให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
สามเณร 

4. เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนของชาติ ได้นําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การการดําเนินชีวิต และสอดรับกับเหตุการณ์และความเป็นไปของบ้านเมือง อันแสดงถึงการรู้เท่าทัน
และมีความรอบรู้ แบบหูกว้าง-ตาไกล 
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กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ภิกษุ สามเณร ที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ัวประเทศ  

 
รูปแบบการกิจกรรม 

กิจกรรมเป็นการแข่งขันโต้วาที-บรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ประกอบด้วย ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน ฝ่ายละ 3 คน โดยมีญัตติท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนากับการ
ดําเนินชีวิต ทั้งในการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ,รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 

 
ช่วงชั้นและประเภทการแขง่ขัน 

แบ่งเป็น 2 ประเภทการแข่งขัน 
1. ประเภทนักเรยีน นักศึกษา  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) 
2. ประเภทภิกษุสามเณร (กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)  

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

คุณสมบัติของโรงเรียน สถานศึกษาและผูส้มคัรเข้าร่วมแข่งขัน 
1) ตอ้งเป็นโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนพระปริยัตธิรรม หรือสถาบันการศึกษาท่ี 
ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
2) โรงเรียน สถานศึกษา สามารถส่งนักเรียน สามเณร เข้ารว่มแข่งขันได ้โดยไดรั้บ 
ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผูอ้ํานวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
3) นักเรียน นักศึกษา สามเณร ที่เป็นผู้เข้าแข่งขันจะตอ้งเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
4) โรงเรียน สถานศึกษา สามารถส่งทีมสมัครเข้าแข่งขันกิจกรรมโต้วาที-บรรยายธรรมได้ 
ไม่เกินสถานศึกษาละ 1 ทีม โดย 1 ทีม ประกอบด้วย 5 ท่าน ได้แก่ 

ก. อาจารย์ที่ปรึกษา   จํานวน 1  คน 
ข. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน             จํานวน 2  คน 
ค. ผู้เข้าร่วมแข่งขนัท่ีเป็นหัวหน้าทีม  จํานวน 1  คน 
ง. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสํารอง            จํานวน 1  คน 
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กติกาการแข่งขัน 

1) แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชดุนักเรียน หรอืชดุประจําสถานศึกษาของผูแ้ข่งขัน 
2) ให้ไปถึงสถานที่จัดแข่งขันและรายงานตัวตรงตามวันเวลาที่กําหนด 
3) โรงเรียน สถานศึกษาสามารถส่งนักเรียน สามเณร เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทมี 
4) การแข่งขันรอบคัดเลือกจากทั่วประเทศ  โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกจากใบสมัครและคลิปแนะนํา

ตัวของทีมผู้สมัครแข่งขันจากทั่วประเทศ  โดยคัดเลือกให้เหลือภูมิภาคประเภทละ 16 ทีม เพ่ือเข้า
แข่งขันในรอบต่อไป 

5) การแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาค โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกของภาคต่างๆ จะต้องแข่งขันในหัวข้อ
ที่กําหนดต่อหน้าคณะกรรมการ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้กําหนดไว้ในแต่ละ
ภาค เพ่ือคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบตัวแทนภาคประเภทละ 8 ทีม เข้าร่วมแข่งขันในรอบต่อไป 

6) การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบตัวแทนภาคของแต่ละภูมิภาค จะต้องแข่งขันใน
หัวข้อที่กําหนดต่อหน้าคณะกรรมการ โดยการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันตามข้อกําหนดของ
กรรมการ  ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้กําหนดไว้ในส่วนกลาง เพ่ือคัดเลือกทีม
ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทละ 4 ทีมเข้าร่วมแข่งขันในรอบต่อไป  

7) การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยทีมที่ผ่านรอบรองชนะเลิศจะต้องแข่งขันในหัวข้อที่
กําหนดต่อหน้าคณะกรรมการ โดยการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันตามข้อกําหนดของกรรมการ  ณ 
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกําหนดไว้ เพ่ือคัดเลือกทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ 
ตามลําดับ พร้อมรับมอบรางวัลและเกียรติบัตร 

8) การจัดแบ่งสายการแข่งขันและการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยตุ ิ
 
 

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขนั  
1) ประเภทนกัเรียน นักศกึษา   

ตอ้งเป็นนักเรียน นักศึกษา ทีกํ่าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทียบเท่า จากโรงเรียน สถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ สามารถส่งทีมเข้าแข่งขันไดส้ถาบันละ 1 
ทีม  

2)   ประเภทพระภิกษุสามเณร  
ต้องเป็นภิกษุหรือสามเณร ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอน 

ปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมจากทั่วประเทศ สามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้สถาบันละ 1 ทีม  
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เกณฑก์ารตัดสิน 
1) การแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาค  แบ่งการแข่งขันแต่ละภูมิภาคออกเป็น 4  กลุ่มๆละ  

4 ทีม โดยการจับสลากของคณะกรรมการ  และจัดการแข่งขันในแต่ละภูมิภาคทั้ง 2 ประเภทการแข่งขัน เพ่ือ
คัดเลือกทีมที่มีชนะในแต่ละกลุ่มภูมิภาคภาคละ 4 ทีม เพ่ือเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไป 

2) การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  จัดการแข่งขันในส่วนกลาง ทีมที่ผ่านรอบ 
รองชนะเลิศทั้ง 4 ทีม  คณะกรรมการจะแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่มทั้ง 2 ประเภทการแข่งขัน โดยการจับ
สลากแบ่งกลุ่ม และทําการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกทีมที่ชนะของแต่ละกลุ่ม ทําการแข่งขันอีก1 คร้ัง เพ่ือคัดเลือกทีมที่
ชนะเลิศ และรองชนะเลิศตามลําดับ 

3) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุต ิ
 
วนัเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 

1) การแขง่ขนัรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค   
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             
วิทยาเขตอสีาน จังหวัดขอนแก่น 

2) การแขง่ขนัรอบชิงชนะเลิศ 
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

ส่วนกลาง หรอืสถานทีอ่ื่นท่ีกําหนด  
 
รายละเอียดของรางวลัรอบชิงชนะเลิศ 

รางวัลชนะเลศิ    เงินรางวัล    40,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศ  เงินรางวัล     30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล   15,000 บาทพร้อมโลร่างวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เยาวชนได้รับรู้หลักคําสอนตามพระพุทธศาสนาผ่านสื่อการโต้วาที-บรรยายธรรม 
2. เยาวชนมีทักษะการคิดและรู้จักค้นคว้าหาความรู้  แง่คิด  มุมมองและเหตุผล 
3. เยาวชนมีทักษะการพูดอย่างมีวาทศิลป์  รู้จักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
4. เยาวชนเกิดจิตใจที่มีคุณธรรมเพ่ิมมากขึ้น ตามนโยบายค่านิยม 12 ประการของรัฐบาล 
5. ตอบสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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การประเมินผล 
จากแบบสอบถามและการความพึงพอใจจากผู้ร่วมกิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
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ระเบียบการ 
การแขง่ขนัโต้วาท-ีบรรยายธรรม 

รายการ โต้คารมอุดมธรรม  

 
1. ระเบียบการท่ัวไป 

คุณสมบัติ 
1) เป็นนักเรียน นักศึกษา ภิกษุสามเณร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 

เทียบเท่า ของโรงเรียน สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่ได้การรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบด้วย 

ก. อาจารย์ที่ปรึกษา   จํานวน  1  คน 
ข. ผู้เข้าร่วมแข่งขนัท่ีเป็นหัวหน้าทีม  จํานวน   1  คน 
ค. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน    จํานวน  2  คน 
ง. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสํารอง   จํานวน 1  คน 

2) มีการลงนามรบัรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
3) เป็นผู้มีทักษะการใช้ภาษาไทยและมีวาทศิลป์ 

 
2. ข้ันตอนการสมัคร 

ใชใ้บสมัครที่สง่มาพร้อมกันน้ีหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน จังหวัดขอนแก่น  
 

3. ตัวอย่างญัตติที่ใช้ในการโต้วาท ี
ญัตติทีใ่ช้ในการประกวดโต้วาทีเป็นไปตามคณะกรรมการกําหนด 

 
4. กฎ กติกา มารยาทในการแข่งขันโต้วาท ี

4.1 หัวหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านมีเวลาคนละ 5 นาท ี
4.2 ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านมีเวลาคนละ 3 นาท ี
4.3 หัวหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านมีเวลาสรุปคนละ 5 นาท ี
4.4 ก่อนหมดเวลา 1 นาทจีะมีเสยีงสัญญาณดัง 3 ครั้ง และเมือ่หมดเวลาจะมีเสียงสัญญาณดัง 2 คร้ัง 
4.5 หากพูดเกินเวลาที่กําหนด 30 วินาที คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน 
4.6 หากใช้เวลาน้อยกว่าที่กําหนด 30 วินาที คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน 
4.7 ผู้เข้าแข่งขันตอ้งจับฉลากแบ่งฝ่ายเป็นฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านตามหัวข้อ 
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4.8 ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้สือ่และอุปกรณ์ประกอบการแข่งขันได ้
 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนนเต็มของการแข่งขันโตว้าทีมี 100 คะแนน ดังน้ี 

5.1 การใช้ภาษาเสนอข้อเท็จจริงอย่างมีเหตผุล  30 คะแนน 
5.2 การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการหักล้างฝ่ายตรงข้าม 30 คะแนน 
5.3 การใช้วาทศิลป์      20 คะแนน 
5.4 มีมารยาทในการพูด    10 คะแนน 
5.5 การใช้หลักฐานอ้างอิง    10 คะแนน 

 
6. การตัดสนิ 

 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
 

7. รายละเอียดของรางวลัรอบชิงชนะเลิศ 
รางวัลชนะเลศิ    เงินรางวัล    40,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศ  เงินรางวัล     30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล   15,000 บาทพร้อมโลร่างวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

ใบสมัคร การแข่งขันโตว้าที-บรรยายธรรม 
รายการ โต้คารมอุดมธรรม 

จัดโดย มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 
1.ชื่อสถานศึกษา...................................................................................................................................................... 
ที่อยู่......................................................................................................................................................................... 
......................................................................... โทรศัพท์.................................เว็บไซต์.......................................... 
 
2.ชื่อทีม.................................................................................................................................................................... 
 
3.รายชื่อผูส้มัคร 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ชื่อ-สกุล.......................................................................................................................... 
ตําแหน่งทางวิชาการ............................................โทรศัพท์..............................อีเมล์............................................... 
3.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (เขียนตัวบรรจง) 
ตําแหน่งหวัหน้าทีม  ชื่อ-สกุล.......................................................................ระดบัชั้น.................................... 
ผู้สนับสนุน1   ชื่อ-สกุล.......................................................................ระดบัชั้น.................................... 
ผู้สนับสนุน2  ชื่อ-สกุล.......................................................................ระดบัชั้น.................................... 
ผู้สนับสนุนสํารอง ชื่อ-สกุล.......................................................................ระดบัชั้น.................................... 
 
4.ลงนามรับรองโดย 

(.......................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................ 

 
 (***ผูส้มัครแนบบัตรประจําตัวนักเรยีนนักศกึษามาในเอกสารการสมัครด้วย***) 


