๑

ระเบียบการและหลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
กิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
โครงการประเพณีวันสาคัญของชาติและศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๐
........................................................................
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑. เพื่อเป็นการแสดงความรู้ ความสามารถในด้านวิขาการทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
๑.๒. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้นาความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑.๓. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของเยาวชนระหว่างสถาบันการศึกษา
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๒..๑. โรงเรียน สถานศึกษา สามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ โดยได้รับความเห็บชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร จากผู้อานวยการโรงเรียบ ผู้บริหารสถานศึกษา
๒.๒. นักเรียนผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับที่กาหนดของสถานที่ศึกษานั้น ๆ
๒.๓. ต้องเป็นผู้ที่กาลังเรียนหรือศึกษาอยู่ในระดับที่จัดประกวด ระดับใดระดับหนึ่ง
่ นระดับทีมๆละ
๒.๔. โรงเรียน สถานศึกษา สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะได้ไมเกิ
๒ คน (ถ้าโรงเรียน สถานศึกษา ที่มีนักเรียน นักศึกษา หลายระดับ สามารถส่ง นักเรียน นักศึกษา ได้ทุกระดับ
และนักเรียนจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของสถานศึกษานั้น ๆ)
๓. ประเภทของผู้เข้าประกวดแบ่งเป็น ๔ ระดับการศึกษา
๓.๑. ระดับประถมศึกษา จากทั่วประเทศ ส่งเข้าแข่งขันได้ทีมๆละ ๒ คน (ไม่จากัดเพศ)
๓.๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากทั่วประเทศ ส่งเข้าแข่งขันได้ทีมๆละ ๒ คน (ไม่จากัดเพศ)
๓.๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา(ปวช.) จากทั่วประเทศ ส่งเข้าแข่งขันได้ทีมๆละ ๒ คน
(ไม่จากัดเพศ)
๓.๔. ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวส.) จากทั่วประเทศ ส่งเข้าแข่งขันได้ทีมๆละ ๒ คน (ไม่จากัดเพศ)
* ในกรณีที่สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนหลายระดับ สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ทุก
ระดับ
๔. ข้อสอบ และเวลาทาการสอบแข่งขัน
ข้อสอบแบบปรนัย ตัวเลือก ๔ คาตอบ ให้เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว จาแนกเป็น
๔.๑ ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๖)
จานวน ๓๐ ข้อ, ๒๐ ข้อ, ๑๕ ข้อ
๔.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-ม.๓)
จานวน ๔๐ ข้อ, ๓๐ ข้อ, ๒๐ ข้อ
๔.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖,ปวช.)
จานวน ๕๐ ข้อ, ๔๐ ข้อ, ๓๐ ข้อ
๔.๔ ระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา(ปวส.)
จานวน ๕๐ ข้อ, ๔๐ ข้อ, ๓๐ ข้อ
หมายเหตุ ทุกระดับใช้เวลาในการทาข้อสอบ ๕๐, ๔๐, ๓๐, ๒๐, ๑๕ นาที ( ๑ข้อ/๑นาที )
/เนื้อหา...

๒

เนื้อหา แต่ละระดับจะออกข้อสอบโดยมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
- สาระการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาในหลักสูตร
จานวน ๒๐ ข้อ
- ความรู้ทั่วไป ทางด้านพระพุทธศาสนา
จานวน ๑๐ ข้อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- สาระการเรียนรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา (ม.๑- ม.๓)
จานวน ๓๐ ข้อ
- ความรู้ทั่วไป ทางด้านพระพุทธศาสนา
จานวน ๑๐ ข้อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.) (ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย)
- สาระการเรียนรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา (ม.๔- ม.๖)
จานวน ๔๐ ข้อ
- ความรู้ทั่วไป ทางด้านพระพุทธศาสนา
จานวน ๑๐ ข้อ
ระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา (ปวส.)
- สาระการเรียนรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา (ม.๔- ม.๖)
จานวน ๔๐ ข้อ
- ความรู้ทั่วไป ทางด้านพระพุทธศาสนา
จานวน ๑๐ ข้อ
หมายเหตุ ผู้สอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันนั้นๆ ผู้เข้าสอบต้องนาอุปกรณ์การ
สอบ ปากกา มาเอง
๔. หลักเกณฑ์การตัดสินและรางวัล
๔.๑. ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด (ชนะเลิศ) จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา
๔.๒. ทีมที่ได้คะแนนเป็นลาดับที่ ๒ (รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑) จะได้รับเงินทุนการศึกษา และเกียรติบัตร
๔.๓. ทีมที่ได้คะแนนเป็นลาดับที่ ๓ (รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒) จะได้รับเงินทุนการศึกษา และเกียรติบัตร
๔.๔. ทีมที่ได้คะแนนเป็นลาดับที่ ๔, ๕ และ ๖ (รางวัลชมเชย) จะได้รับเงินทุนการศึกษา และเกียรติบัตร
(เงินทุนการศึกษาเท่ากันทั้งสามลาดับ)
หมายเหตุ หากมีผู้ได้คะแนนในอันดับที่ ๑ - ๔ เท่ากัน ให้ดูคะแนนสอบครั้งก่อนว่าใครมากกว่าเป็นผู้ชนะ
๕. การตอบปัญหาบนเวที
๑. ระดับการแข่งขัน ระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งเข้าแข่งขันได้
ระดับสถาบันละ ๑ ทีมๆละ ๒ คน
๒. ข้อสอบ และเวลาทาการแข่งขันข้อสอบแบบอัตนัย จานวน ๑๐ ข้อ โดยมีกติกา ดังนี้
๒.๑ กรรมการจะแจกกระดาษเปล่าเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เขียนคาตอบสถาบันละ ๑๐ แผ่น
๒.๒ ทาการแข่งขันตอบคาถามครั้งละ ๑ ข้อ ไปตามลาดับจนครบ ๑๐ ข้อ โดยให้เวลาเขียนตอบ
ข้อละ ๓๐ วินาที (ผู้เข้าแข่งขันแต่ละสถาบันเลือกซองคาถามทีละข้อหมุนเวียนไปตามลาดับ)
๒.๓ กรรมการจะอ่านคาถาม และเริ่มจับเวลาเมื่ออ่านทวนคาถามครั้งที่สองสิ้นสุดลง
๒.๔ กรรมการจะกดกริ่งสัญญาณเมื่อหมดเวลา และเก็บกระดาษคาตอบ
๒.๕ กรรมการอ่านคาเฉลยหลังจากที่เก็บกระดาษคาตอบครบถ้วน และขานคะแนน

/๓. ให้คะแนน...

๓

๓. ให้คะแนนข้อละ ๒ คะแนน ในกรณีที่คาตอบไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบประเด็น ให้ประธาน
คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และหลังจากที่ทาการแข่งขันตอบปัญหาครบทั้ง ๑๐ ข้อ แล้ว
มีทีมที่ได้คะแนนเท่ากันในลาดับที่ ๑ ลาดับที่ ๒ หรือ ลาดับที่ ๓ ให้ทีมที่ได้คะแนนลาดับดังกล่าวทาการแข่งขันตอบ
คาถามต่อไปโดยใช้ข้อสอบพิเศษครั้งละข้อ เพื่อตัดสินเพื่อหาทีมที่ได้คะแนนมากกว่าตามลาดับ
เนื้อหา ใช้เนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรีหรือธรรมศึกษาตรี และความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา
กติกาในการแข่งขัน
๑. แต่งชุดให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียน หรือชุดประจาสถานศึกษาของตน (ประชาชนทั่วไปสีขาวแขนยาว
กางขายาวรองเท้าหุ้มส้น)
๒. ให้ไปถึงสถานทีจ่ ัดประกวดและรายงานตัวก่อน เวลาที่กาหนด 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.)
๕๐ ข้อ
๓.๒รอบสองเป็นข้อสอบแบบปรนัยคัดเลือก ๘ คน
ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๔)
๒๐ ข้อ
ระดับมัธยมตอนต้น(ม.๑-ม.๓)
๓๐ ข้อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖,ปวช.)
๔๐ ข้อ
ระดับอุดมศึกษา
๔๐ ข้อ
๓.๓รอบชิงชนะเลิศคัดเลือก ๑ เพื่อส่งแข่งขันระดับประเทศ
ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๔)
๑๕ ข้อ
ระดับมัธยมตอนต้น(ม.๑-ม.๓)
๒๐ ข้อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖,ปวช.)
๓๐ ข้อ
ระดับอุดมศึกษา
๓๐ ข้อ
๔. การแข่งขันตอบปัญหาธรรม ไม,อนุญาตให้นาเอกสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขันและไม่ทาการใด ๆ อัน จะ
เป็นการรบกวนผู้เข้าแข่งขันท่านอื่น
๕. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ
คุณสมบัติของผู้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขับตอบปัญหาธรรมะ
๑. เป็นผู้มีความยุติธรรม ไม่มีความลาเอียงด้วยอคติ ๔
๒. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กติกา และกฎเกณฑ์การตัดสินต่าง ๆ
๓. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านวิชาการ
๔. เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม มีคุณธรรมเป็นที่เคารพนับถือ
๕. ไม่มีนักเรียนของตนเข้าประกวดในขณะที่ทาหน้าที่เป็นกรรมการตัดสิน
/ระเบียบ...

๔

ระเบียบวิธีการจัดสถานที่การประกวด
การจัดเตรียมสถานที่แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
๑. ควรเตรียมห้องทั่วไป ห้องประชุม สถานที่อันโล่งแจ้งหรีอสถานที่อันเหมาะสมควรแก่การ
ประกวด เช่น โบสถ์ ศาลาการเปรียญ หรือห้องประชุม เป็นต้น แล้วแต่ผู้รับผิดชอบเห็นสมควร
๒. ควรเตรียมโต๊ะและเก้าอี้ให้พอกับจานวนผู้เข้าประกวด
๓. ควรเช็คแล้วเตรียมปัญหาปรนัยและอัตนัย ให้พอกับจานวนผู้เข้าประกวด
๔. ควรเช็คแล้วเตรียมกระดาษตอบปัญหาปรนัยและอัตนัย ให้พอกับจานวนผู้เข้าประกวด
วันเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
๑. การแข่งขันรอบคัดเลือก
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ทุกวิทยาเขต/วิทยาลัย หรือสถานที่ที่กาหนด
๒. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง หรือสถานที่ที่กาหนด
๓. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง หรือสถานที่ที่กาหนด

