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ระเบียบการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันโต้คารมอุดมธรรม 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมและมีพันธกิจหลักด้านส่งเสริม
วิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ  เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและคงอยู่ตลอดกาลนานของ
พระพุทธศาสนา   และในยุคสมัยที่สังคมโลกเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วท าให้การศึกษาจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสโลกทั้งในส่วนของการศึกษาในทางโลกและทางธรรม 

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เป็นสถาบันอุดมศึกษาสถาบันหลักทางพุทธศาสนาที่มี
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและพุทธศาสนา ที่มีอัตลักษณ์ส าคัญคือเป็นสถาบันที่ตระหนักและยึดถือความ
ถูกต้องด้านค าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน
โอกาสส าคัญอย่างต่อเนื่อง  ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดทักษะ
การพูดโต้วาทีและบรรยายธรรมของนักเรียน นักศึกษา ภิกษุสามเณร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและ
ผู้ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพ่ือส่งเสริมผู้ที่มีสามารถด้านทักษะการพูดและการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง ด้วยการน้อมน าค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ซึ่งที่สุดก็คือการได้
ส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดอย่างเหมาะควร  ทั้งเป็นการเสริมค่านิยมในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาไว้
สืบไป  

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือร่วมฉลองและเป็นกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศของมหาวิทยาลัยมหา  
มกุฏราชวิทยาลัย  

๒. เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง เหมาะสม อันเป็นการร่วมธ ารงรักษาเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมดีงามนี้ไว้ 

๓. เพ่ือส่งเสริมความกล้าแสดงออก โดยเฉพาะในเรื่องการพูดในที่ชุมนุมชนให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
สามเณร 
 
          /๔. เพ่ือกระตุ้น... 



๒ 

 

 
 

๔. เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนของชาติ ได้น าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การด าเนินชีวิต และสอดรับกับเหตุการณ์และความเป็นไปของบ้านเมือง อันแสดงถึงการรู้เท่าทันและ
มีความรอบรู้ แบบหูกว้าง-ตาไกล 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๒. ภิกษุ สามเณร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ  

 
รูปแบบการกิจกรรม 

กิจกรรมเป็นการแข่งขันโต้วาที -บรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ประกอบด้วย ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน ฝ่ายละ ๓ คน โดยมีญัตติที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากับการ
ด าเนินชีวิต ทั้งในการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ,รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 

 
ช่วงชั้นและประเภทการแข่งขัน 

แบ่งเป็น ๒ ประเภทการแข่งขัน 
๑. ประเภทนักเรียน นักศึกษา  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) 
๒. ประเภทภิกษุสามเณร (ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)  

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
คุณสมบัติของโรงเรียน สถานศึกษาและผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

๑. ต้องเป็นโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม หรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. โรงเรียน สถานศึกษา สามารถส่งนักเรียน นักศึกษา สามเณร เข้าร่วมแข่งขันได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา  

๓. นักเรียน นักศึกษา สามเณร ที่เป็นผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๔. โรงเรียน สถานศึกษา สามารถส่งทีมสมัครเข้าแข่งขันกิจกรรมโต้วาที-บรรยายธรรมได้ไม่เกิน
สถานศึกษาละ ๑ ทีม โดย ๑ ทีม ประกอบด้วย ๕ ท่าน ได้แก ่

ก. อาจารย์ที่ปรึกษา   จ านวน ๑  คน 
ข. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่เป็นหัวหน้าทีม  จ านวน ๑  คน 
ค. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน    จ านวน ๒  คน 
ง. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันส ารอง  จ านวน ๑  คน  

                       /๑. สามารถ... 



๓ 

 

 
 

 
๑. สามารถส่งใบสมัครพร้อมคลิปภาพด้วยตนเองหรือส่งผ่านทางไปรษณีย์มาที่  

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โครงการโต้คารมอุดมธรรม) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๔๘  ม.๑                                
ศาลายา–นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทรศัพท์ : ๐๒ -๔๔๔ – ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๓-
๑๐๙๕  หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  challenge.mbu.ac.th  

๒. ทางโปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ทางเว็บไซต์ดังกล่าว  
๒. ตัวอย่างญัตติที่ใช้ในการโต้วาที 
ญัตติที่ใช้ในการประกวดโต้วาทีเป็นไปตามคณะกรรมการก าหนด 
๓. กฎ กติกา มารยาทในการแข่งขันโต้วาที 
๑. หัวหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านมีเวลาคนละ ๕ นาที 
๒. ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านมีเวลาคนละ ๓ นาที 
๓. หัวหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านมีเวลาสรุปคนละ ๕ นาที 
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 
๔. เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนนเต็มของการแข่งขันโต้วาทีมี ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
๑. การใช้ภาษาเสนอข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล  ๓๐ คะแนน 
๒. การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการหักล้างฝ่ายตรงข้าม ๓๐ คะแนน 
๓. การใช้วาทศิลป์      ๒๐ คะแนน 
๔. มีมารยาทในการพูด     ๑๐ คะแนน 
๕. การใช้หลักฐานอ้างอิง     ๑๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
                /การตัดสิน... 



๔ 

 

 
 

๕. การตัดสิน 
 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด      
         

กติกาการแข่งขัน 
๑. แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียน หรือชุดประจ าสถานศึกษาของผู้แข่งขัน 
๒. ให้ไปถึงสถานที่จัดแข่งขันและรายงานตัวตรงตามวันเวลาที่ก าหนด 
๓. โรงเรียน สถานศึกษาสามารถส่งนักเรียน สามเณร เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๑ ทีม 
๔. การแข่งขันรอบคัดเลือกจากทั่วประเทศ  โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกจากใบสมัครและคลิปแนะน า

ตัวของทีมผู้สมัครแข่งขันจากทั่วประเทศ  โดยคัดเลือกให้เหลือภูมิภาคประเภทละ ๑๖ ทีม เพ่ือเข้าแข่งขันในรอบ
ต่อไป 

๕. การแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาค โดยทีมท่ีผ่านการคัดเลือกของภาคต่างๆ จะต้องแข่งขันในหัวข้อที่
ก าหนดต่อหน้าคณะกรรมการ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ในแต่ละภาค  เพ่ือ
คัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบตัวแทนภาคประเภทละ ๘ ทีม เข้าร่วมแข่งขันในรอบต่อไป 

๖. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบตัวแทนภาคของแต่ละภูมิภาค จะต้องแข่งขันใน
หัวข้อที่ก าหนดต่อหน้าคณะกรรมการ โดยการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันตามข้อก าหนดของกรรมการ  ณ 
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ในส่วนกลาง เพ่ือคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ประเภทละ ๔ ทีมเข้าร่วมแข่งขันในรอบต่อไป  

๗. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยทีมที่ผ่านรอบรองชนะเลิศจะต้องแข่งขันในหัวข้อที่
ก าหนดต่อหน้าคณะกรรมการ โดยการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันตามข้อก าหนดของกรรมการ  ณ สถานที่ที่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยก าหนดไว้ เพ่ือคัดเลือกทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ ตามล าดับ พร้อมรับมอบ
รางวัลและเกียรติบัตร 

๘. การจัดแบ่งสายการแข่งขันและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ 
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  

๑. ประเภทนักเรียน นักศึกษา   
ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 

เทียบเท่า จากโรงเรียน สถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาจากท่ัวประเทศ สามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้สถาบันละ ๑ 
ทีม และจัดท าคลิปภาพ (VDO Clip) แนะน าตัวทีมงาน ความยาวไม่เกิน ๓ นาที จัดส่งไฟล์และใบสมัครทาง
อินเตอร์เน็ตมาท่ี ฝ่ายประสานงานโครงการ  
 
 
           /๒. ประเภท... 



๕ 

 

 
 

๒. ประเภทพระภิกษุสามเณร  
ต้องเป็นพระภิกษุหรือสามเณร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมจากทั่วประเทศ สามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้สถาบันละ ๑ ทีม และจัดท า
คลิปภาพ (VDO Clip) แนะน าตัวทีมงาน ความยาวไม่เกิน ๓ นาที จัดส่งไฟล์และใบสมัครทาง
อินเตอร์เน็ตมาท่ี ฝ่ายประสานงานโครงการ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

๑. รอบคัดเลือกจากทั่วประเทศ  คณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก 
ตัวแทนภาคจากใบสมัครและคลิปแนะน าตัวของทีมผู้สมัครแข่งขันของแต่ละภาคทั้ง ๒ ประเภทการแข่งขัน ภาค
ละ ๑๖ ทีม 

๒. การแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาค  แบ่งการแข่งขันแต่ละภูมิภาคออกเป็น ๔  กลุ่มๆละ  
๔ ทีม โดยการจับสลากของคณะกรรมการ  และจัดการแข่งขันในแต่ละภูมิภาคทั้ง ๒ ประเภทการแข่งขัน เพ่ือ
คัดเลือกทีมที่มีชนะในแต่ละกลุ่มภูมิภาคภาคละ ๔ ทีม เพ่ือเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไป 

๓. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ  จัดการแข่งขันในส่วนกลางโดยคณะกรรมการจะจับสลาก 
แบ่งสายการแข่งขันออกเป็น ๔ กลุ่มแบบคละภูมิภาค ทั้ง ๒ ประเภทการแข่งขัน และท าการแข่งขันตามกติกาที่
ก าหนดเพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะของแต่ละกลุ่มเพ่ือเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป 

๔. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  จัดการแข่งขันในส่วนกลาง ทีมท่ีผ่านรอบ 
รองชนะเลิศทั้ง ๔ ทีม  คณะกรรมการจะแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น ๒ กลุ่มทั้ง ๒ ประเภทการแข่งขัน โดยการ
จับสลากแบ่งกลุ่ม และท าการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกทีมที่ชนะของแต่ละกลุ่ม ท าการแข่งขันอีก ๑ ครั้ง เพ่ือคัดเลือก
ทีมท่ีชนะเลิศ และรองชนะเลิศตามล าดับ  

๕. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /วันเวลา... 



๖ 

 

 
 

วันเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 สมัครได้ที่ http://challenge.mbu.ac.th/ หรือโทร ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒,๑๐๙๓  
 การแข่งขันรอบคัดเลือก 
 ช่วงระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (๑ วัน)   

๑. การแข่งขันรอบคัดเลือก จัดการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หรือสถานที่ที่ก าหนด 
ส่วนกลาง ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม  โทร. ๐๒ – ๔๔๔ – ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๕๓, ๑๐๕๔  

๒. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
      จัดการแข่งขันช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ประจ าปี ๒๕๖๒ 
      ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง หรือสถานที่ท่ีก าหนด     
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เยาวชนได้รับรู้หลักค าสอนตามพระพุทธศาสนาผ่านสื่อการโต้วาที-บรรยายธรรม 
๒. เยาวชนมีทักษะการคิดและรู้จักค้นคว้าหาความรู้  แง่คิด  มุมมองและเหตุผล 
๓. เยาวชนมีทักษะการพูดอย่างมีวาทศิลป์  รู้จักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
๔. เยาวชนเกิดจิตใจที่มีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายค่านิยม ๑๒ ประการของรัฐบาล 
๕. ตอบสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
การประเมินผล 

จากแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ร่วมกิจกรรม  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
 

 
 

   


