
เรื่อง ขอความร่วมมือประขาสัมพันธ์ เขิญซวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕:

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศกรมการศาสนา เร่ือง หลักเกณฑ์ และแนวทาง

การประกวดๆ จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กำหนดจัดการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อปลูกฝืงคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการบรรยายธรรม โดยโรงเรียนที่ซนะการประกวด 
ระดับประเทศ จะได้รับโล่รางวัลพระราขทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราซเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ 
สยามบรมราขกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาฃบูขา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ประซาสัมพันธ์ เชิญซวนสถานศึกษาในสังกัดของท่าน 
เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) โดยจัดการประกวด 
บรรยายธรรมฯ ภายใต้มาตรการควบคุมและฟ้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อวท่ช-19) 
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้ปรับวิธีการประกวด โดยให้สถานศึกษาส่งใบสมัครพร้อมการ 
บรรยายธรรมในรูปแบบไฟล์วิด ีโอ ส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวนัศกุรท์ ี ่ ๑๘ 
กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ โดยกำหนดตัดสินการประกวดในวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงาน 
วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) ข้ัน ๒ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางอัจฉรียา โรจนวรฤทธึ๋ นักวิซาการวัฒนธรรมขำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 
๐๘ ๑๘๗๔ ๔๖๘๓ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

.3 1(นายขำนาญ ซนตา)
รองผู้ว่าราฃการจงัหวัด ปฏบิตัริาชการแทน 

ผูว้า่ราชการจงัหวดักาญจนบรุี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๘๗๙๗
โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๘๔๓๔



แนบท้าย
๑. ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
๗. ประธานกรรมการอาชีวศึกษากาญจนบุรี
๘. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
๙. นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี
๑๐.ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราฃรมณยีเขต



ประกาศกรมการศาสนา
เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารประกวดบรรยายธรรม ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๕

ดว้ยกรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวับอาทิตย์ หนกลาง (ศพอ.ก.) 
ใบพระสงัขราชปูถมัภ ์วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร ศนูยส์ง่เสรมิศลีธรรมวดัชยัชนะสงคราม และสา่บกุงาน 
วัฒนธรรมจังหวัด จดัการประกวดบรรยายธรรม ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือสง่เสริมใหเ้ด็กและเยาวชนได้ศึกษา 
ด้นคว้าเก่ียวกบัหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา ตลอดจนไดฝ้กัฝนทกัษะการพดูตอ่ทีช่มุนมุซน และ'ฝกัปฏบิตั ิ
มารยาทไทยใบศาสนพธิ ี พรอ้มทัง้ปลกูฝงัคณุธรรมจรยิธรรม ฝานกระบวนการบรรยายธรรม จงึกำหนด 
หลักเกณฑก์ารประกวดบรรยายธรรม ดังน้ี

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งเปน็ผูท้ีก่ำลงัเรยีนหรอืศกึษาอยู่ใบโรงเรียน สถานศกึษา ของภาครัฐ 

และเอกซน หรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยอยู่โบช่วงช้ันท่ีประกวด ช่วงช้ันใดช่วงช้ันหบ๋ึง โดยได้รับการ 
รบัรองเปน็ลายลกัษณอ์กัษรจากผูอ้ำนวยการโรงเรยีน ผูบ้รหิารสถานศกึษา หรอืผูอ้ำนวยการศนูยศ์กึษา 
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๑.๒ ผูเ้ขา้ประกวดอาจเปน็ผูท้ ีศ่กึษาอยูใ่บระบบการศกึษานอกโรงเรยีน หรอืศนูยศ์กึษา 
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ แต่ต้องมอายุอยู่โบช่วงช้ันท่ีกำหนด

๑.๓ ผูเ้ขา้ประกวดตัง้แตช่ว่งชัน้ที ่๒ จะต้องเปน็ผูม้คีวามรู้ดา้นธรรมศกึษาชัน้ตรีเปน็ตน้ไป 
หรือศึกษาอยู่ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๑.๔ ผู้ท่ีเคยได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศ ระดับประเทศมาแล้ว ไม่มีสิทธิสมัครในช่วงช้ัน
ท่ีเคยชนะเลศมาแล้ว

๒. ชว่งชัน้ทีส่ง่เขา้ประกวด
แบ่งเป็น ๔ ช่วงช้ันการศึกษา โดยแต่ละโรงเรียนส่งช่วงช้ันละไม่เกิน ๒ คน ได้แก่ 

๒.๑ ช่วงช้ันท่ี ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ๓)
๒.๒ ช่วงช้ันท่ี ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ -  ๖)
๒.๓ ช่วงช้ันท่ี ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ -  ๓)
๒.๔ ช่วงช้ันท่ี ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ -  ๖)

๓. หวัขอ้ในการประกวดบรรยายธรรม
๓.๑ ระดับจังหวัด ให้ผู้เข้าประกวดเลือกหัวข้อประกวดหัวข้อใดหัวข้อหบ๋ึง จากจำบวบ ๔ หัวข้อ 

ท่ีคณะกรรมการกลางกำหนดไว้

๓.๒ ระดบภาค...



- ๒ -

๓.๒ ระดับภาคคณะสงฆ์ ให้ผู้เข้าประกวดเลือกหัวข้อประกวดหัวข้อใดหัวข้อหน๋ึง จากหัวข้อท่ี 
คณะกรรมการกลางกำหบดไ ว ้โดยหวัข้อต้องไม่ช้ํากับการประกวดในระดับจังหวัด

๓.๓ ระดบัประเทศ ใหผู้เ้ขา้ประกวด ตอ้งบรรยายธรรมตามหวัขอ้ทีค่ณะกรรมการกลาง 
กำหบด โดยจะแจ้งใหทัราบก่อบดำเนิบการประกวดระดับประเทศ

๔. ข้อปฏิบัติใบการประกวด
๔.๑ เติบทางไปถึงสถานท่ีจัดประกวดและรายงาบตัวตามวับ เวลา ท่ีกำหนด
๔๒ แต่งกายใหเ้รียบร้อย ด้วยขุดนักเรียบหรือขุดประจำสถานศึกบาของตบ
๔๓ ไม่อนุญาตให้นำเอกสารไปอ่าบบรรยาย ยกเว้นนับทึกย่อ
๔๔ ไม่กระทำการใด  ๆ อับเนับการรบกวนผู้กำลังบรรยายอยู่
๔.๕ เม่ือบรรยายเสร็จแล้ว ควรน่ังเนันกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดคบอ่ึบ
๔๖ ไม่ควรร้องทำนองเสนาะ ร้องเพลงประกอบ ไม่พูดปลุกระดม หรือการพูดแบบทอส์คโชว์

๕. การสมคัรเขา้ร่วมประกวด
๔ ๑ กรงุเทพมหานคร สามารถสง่ใบสมคัรไดท้ีก่รมการศาสบา กระทรวงวฒันธรรม

เลขท่ี ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพๆ ๑๐๓๑๐ หรือโทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๔ 
๔๒ ส่วนภูมิภาค สามารถสมัครได้ท่ีสำนักงาบวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

๖. ใหแ้นวทางการดำเนนิการจดัประกวดบรรยายธรรม ตามแบบหา้ยประกาศบี ้ เนันส่วนหบ่ีง 
ของประกาศกรมการศาสนา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประกวดบรรยายธรรม ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๕

๗. สถานทีติ่ดต่อสอบถามเพิม่เตมิไต้ที่
๗.๑ กลุ่มส่งเสรีมงานคุณธรรมจรืยธรรมส่วนภูมิภาคและห้องถ่ิน สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

กรมการศาสนา โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๓๐ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๔ 
๗.๒ สำนักงาบวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด

ประกาศ ณ วั

(บายเกรียงศกัดี ้ บุญประสิทธ้ิ) 
อธิบดีกรมการศาสนา



แนวทางการดำเนนิการจดัประกวดบรรยายธรรม 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๕

การดำเนนิการจดัประกวดบรรยายธรรม ประจำปงีบประมาณ ๒๔๖๕ไดจ้ดัประกวดบรรยายธรรม 
ใบ ๓ ระดับ ได้แก่

๑. ระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด ได้แก่ ส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (แบ่งเปีน 
เขตพึบ๋ท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ๒ เขต) เปีนการประกวดเพ่ีอคัดเสือกตัวแทบไปประกวดใบระดับภาค

๒. ระดบั ภาค ไดแ้ก ่ ภาคการปกครองคณ ะสงฆ ์ ๑๘ ภาค และระดบัสว่นกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) เป็นการประกวดเพ่ีอคัดเสือกตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ

๓. ระดบัประเทศ เปน็การประกวดเพีอ่คดัเสอืกผูท้,ีไดค้ะแนนสงูสดุตามทีค่ณะกรรมการ 
กำหนด เขา้รบัโลร่างวลัพระราชทาน ใบงานสปัดาหส์ง่เสริมพระพทุธสาสนา เนือ่งใบเทศกาลวนัวิสาฃบชูา 
ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๕

ใบแต่ละระดับ มิแนวทางการดำเนินการ ดังน้ี
๑. แนวทางการดำเนนิงาน ระดบัจงัหวดั

©.๑ สว่นภมูภิาค
๑.๑.๑ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แจังแนวทางการดำเนนิงานและหลักเกณฑ ์

การประกวดไปยังสำนักงาบวัฒนธรรมจังหวัดท่ีวประเทศ
๑.๑.๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินการประขาสัมพนัธ์เชิญชวนสถานศึกษา และ

ศนูยศ์กึษาพระพทุธศาสนาวบัอาทติยใ์บจงัหวดัใหเ้ขา้รว่มประกวดบรรยายธรรม พร้อมทัง้กำหนดวับ-เวลา 
และสถานท่ีจัดประกวด ส่งหลักเกณฑ์และหัวข้อบรรยายธรรม เพ่ีอแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

๑.๑.๓ สำนักงาบวัฒนธรรมจังหวัด แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ีอดำเนินการจัดประกวดและ 
ตดัสนิการประกวดตามความเหมาะสม โดยตอ้งมผึูท้าคณุประโยชนต์อ่พระพทุธศาสนา ทีไ่ตร้บัรางวลั 
เสาเสมาธรรมจักรข่ืงเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนิบงาบและสนับสนุบการจัดประกวด 
จำนวนไมน่อ้ยกวา่ ๑ รปู/คน โดยใหด้ำเนนิการจดัประกวดใหแ้ลว้เสรจ็กอ่นบว่งงานสปัดาหล์ง่เสรมิ 
พระพทุธศาสนา เนือ่งในเทศกาลวนัมาฆบชูา ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑.๔ การคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เพ่ีอเข้าประกวดระดับภาคคณะสงฆ ์ ด้งน้ี
๑) ชว่งขัน้ที๑่ ระดบัประถมศกึษาตอบตน้ (ป.๑ - ๓) จำนวน ๓ คน
๒) ช่วงข้ันท่ี ๒ ระดับประถมศึกษาตอบปลาย (ป. ๔ - ๖) จำนวน ๓ คบ
๓) ช่วงข้ันท่ี ๓ ระดับมัธยมศึกษาดอนด้น (ม.๑ - ๓) จำบวบ ๓ คน
๔) ช่วงข้ันท่ี ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย (ม.๔ - ๖) จำนวน ๓ คน

๑๑๔มอบ!ภียรตบัตรให้เ!ภ่นักเรียนท่ีได้รับรานัลดามท่ีคณะกรรมการกำหนด และมอบ!ภียรติบัตร 
ให้แก่นักเรียบท่ีเข้าร่วมการประกวด

๑.๑.๖ เมึอ๋ดำเนบิการจดัการประกวด ระดบัจงัหวัดเรียบร้อยแลว้ สำนักงานวัฒนธรรม 
จงัหวดั แจง้รายขือ่นกัเรยีบทีไ่ดเ้ปน็ตวัแทบระดบัจงัหวดั พรอ้มทัง้หวัขอ้บรรยาย ไปยงักรมการศาสนา 
กระทรวงวฒันธรรม ก่อนวันที ่๒๘ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๕ เพีอ่ดำเนนิการจัดประกวดระดับภาคคณะสงฆ ์
ต่อไป

๑.๑.๗  สำนกงาบ...



๑.๑.๗ สำนักงาบวัฒบธรรมจังหวัด สรุปผลการดำเนบิงาบและรายงาบผลการดำ!เนบิงานตาม 
แบบรายงาน พร้อมรูปภาพการจดักจิกรรมบนัทกึขอ้มลูลงในซดี ีสง่กรมการศาสนา ภายใบเดอืน เมษายน 
๒๕๖๕เพ่ีอกรมการศาสนาจะได้สรุปผลการดำเนิบงาบและเสนอขอต้ังงบประมาณในปีต่อไป

©.๒ ระดบัเขตพืน้ทีก่ารสกิษา เขต ๑ และ เจต ๒ (กรุงเทพมหานคร)
๑.๖.๑ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการประซาสัมพันธ์ พร้อมต้ังส่งหลักเกณฑ์ 

การประกวด ไปยังสถานศึกษาท่ัวกรุงเทพมหานคร และดำเนินการรับสมัคร
๑.๖.๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รว่มกบัศนูยบ์ริหารการศกึษาพระพทุธศาสนา 

วนัอาทติย ์ หนกลาง ในพระสังร!ราชูปถัมภ์ วัดประยุรวงศาวาสวรวหิาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กำหนด 
วับ -  เวลา จดัการประกวด และแตง่ตัง้คณะกรรมการเพีอ่ดำเนบิการตดัสนิ ระตบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขต ๑ 
และ เขต ๖ เพือ่คดัเลอืกผูช้นะเลศิของแตล่ะเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเปบีตวัแทนไปประกวดในระดบัสว่นกลาง 
(กรุงเทพมหานคร)

๑.๖.๓ การคดัเลอืกสถานศกึษาระตบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขต ๑ และเขต ๒ เพีอ่เขา้รอบ 
ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ดงันี้

๑) ช่วงช้ันท่ี ๑ ระดบัประถมศกึษาตอนดน้ (ป.๑ - ๓)
๒) ช่วงช้ันท่ี ๒ ระดับประถมศึกษาตอบปลาย (ป. ๔ - ๖)
๓) ช่วงช้ันท่ี ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนด้น (ม.® - ๓)
๔) ช่วงช้ันท่ี ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย (ม.๔ - ๖)

๑.๒.๔ มอบโลร่างวลัหรอืเกยีรดบืตัรใหแ้กผู่ช้นะทีไ่ดร้บัรางวลัตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ
กำหนด และมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการประกวด

๒. แนวทางการดำเนนิงาน ระดบัภาคคณะสงฆ์ 
๒.๑ สว่นภมูภิาค

๖.๑.๑ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกบัศนูย์สง่เสริมศลึธรรม วัดชัยชนะสงคราม 
แจ้งแบวทางการดำเนิบงาน และหลักเกณฑ์การประกวดระดับภาคคณะสงฆ์ ไปยังสำนักงาบวัฒนธรรมจังหวัดท่ัวประเทศ 

๒.๑.๖ สำนกังานวฒันธรรมจงัหวดัแจง้หลกัเกณฑก์ารประกวดระดบัภาคคณะสงฆ ์
ให้สถานศึกษาท่ีเข้ารอบทราบเพ่ีอทำการบันทึกวีดืโอ

๖.๑.๓ สถานศึกษาส่งไฟสํวีติโอท่ีบันทึกแล้ว (ใส่ 1=135)1 0 ^ 6  เทา่บัน้) พร้อมใบสมัครไปท่ี 
สำนักงาบวัฒนธรรมจังหวัด

๒.๑.๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสง่ไฟล์วีติโอของสถานศึกษาท่ีรวบรวมและตรวจสอบแล้ว 
พร้อมใบสมัคร ไปท่ี ศนูยส์ง่เสรมิศลึธ?รม วดัชยัชนะสงคราม ๘๓ แขวงลมัพนัธวงศ ์ เขตลม้พนัธวงศ ์
กรุงเทพฯ ๑ 0๑ 0๐  ภาอใบวับที ่ ๑๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๖.๑.๕ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกบัศนูย์สง่เสริมศลีธรรม วัดชยัชนะสงคราม 
แตง่ตัง้คณะกรรมการตดัสนิ เพือ่ดำเนนิการตดัสนิตามไฟลว์ดิโือทีส่ถานศกึษาสง่มา โดยการตดัสนิระดบั 
ภาคคณะสงฆ์ สว่นภมิภาค จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ี ๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวน ๕ คบ
จำนวน ๕ คบ 
จำบวบ ๕ คน 
จำนวน ๕ คน

๒ .๑.๖ การคดิ]ลอิก...



๒.๑.๖ การคัดเลือกตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์ เพ่ีอเข้าประกวดระตับประเทศ ตงันี้
๑) ช่วงช้ันท่ี ๑ ระดบัประถมศกึษาตอบตน้ (ป.๑ - ๓) 
๖) ช่วงช้ันท่ี ๒ ระตับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ - ๖) 
๓) ช่วงช้ันท่ี ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอบต้น (ม.๑ - ๓)
๔) ช่วงช้ันท่ี ๔ ระตับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)

จำนวน ๒ คน 
จำบวบ ๒ คน 
จำบวบ ๒ คน 
จำนวน ๒ คน

๒.๒ สว่นกลาง (กรงุเทพมหานคร)
๒.๒.๑ กรมการคาสบา กระทรวงวัฒนธรรม รว่มกบัศนูยบ์รหิารการศกึษาพระพทุธศาสนา 

วันอาทิตย์หนกลาง ในพระสังขราชูปถัมภ์ (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) แจ้งหลักเกณฑ์การประกวด วับ - เวลา 
และสถานท่ีจัดประกวดไปยังสถานศึกษาท่ีเข้ารอบระดับคณะสงฆ์

๒.๒.๖ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รว่มกบัศนูยบ์รหิารการศกึษาพระพทุธศาสนา 
วนัอาทติย ์หนกลาง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) แต่งต้ังคณะกรรมการเพีอ่ดำเนนิการ 
จดัการประกวด และตดัสนิการประกวดระตบัภาคคณะสงฆต์ามความเหมาะสม โดยดำเนนิการจดัประกวด
ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

๒.๖.๓ การคดัเลอืกตวัแทนระดบัสว่นกลาง (กรงุเทพมหานคร) เพ ือ่ เขา้ประกวด 
ระดับประเทศ ตงันี้

๑) ช่วงช้ันท่ี ๑ ระตบัประถมศกึษาตอบตน้ (ป.๑ - ๓) 
๒) ช่วงช้ันท่ี ๒ ระตับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ - ๖) 
๓) ช่วงช้ันท่ี ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓)
๔) ช่วงช้ันท่ี ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)

จำนวน ๒ คน 
จำนวน ๒ คน 
จำบวบ ๒ คน 
จำนวน ๒ คน

๓. แนวทางการดำเนนิงาน ระตบัประเทศ
๓.๑ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งหลักเกณฑก์ารประกวด วัน - เวลา และสถานท่ี 

จัดประกวดระตับประเทศไปยังสถานศึกษาท่ีเข้ารอบระดับประเทศ
๓.๒ กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม รว่มกบัศนูยบ์รหิารการศกึษาพระพทุธศาสนา 

วนัอาทติย ์หนกลาง ในพระสงัขราชปูถมัภ ์วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร แต่งต้ัง 
คณะกรรมการตดัสนิ และดำเนนิการตดัสนิใหแ้ลว้เสรจ็กอ่นชว่งงาบสปัดาหส์ง่เสรมิพระพทุธสาสนา 
เนือ่งในเทศกาลวบัวสิาขบขูา ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๕

๔. หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการประกวด
๔.๑ เกณฑก์ารตดัสนิ

๑) การปรากฏตัวและมารยาทไทย 
๒) กล่าวทักทายท่ีประชุมและอารัมภบท
๓) เนีอ้หาสาระการบรรยายต่อเนือ่ง มีเหตุผลและความเหมาะสมกลมกลืน
๔) หลักวาทศึลฟ้ การใขภ้าษา สายตา ท่าทางไหวพริบ และระดับน้ีาเสียงสัมพันธ์กัน
๕) การสรุปจบ
๖) การใช้เวลาใบการบรรยาย
ทัง้นี ้การตดัสนิของคณะกรรมการถีอเปน็อันยุติ

๔.๒ เกฌฑก่าร...



๔.๒ เกณฑก์ารนบัเวลาการประกวดบรรยายธรรม
ให้นับต้ังแต่เร่ิมต้นทักทายท่ีประชุมจนจบในเบ้ือหาหั)ขัอธรรมท่ีบรรยาย คือ

๔.๓ หัวฃ้อท่ีใช้ปร ะกวดบรรยายธรรม
๔.๓.© ประถมสกิษาตอนต้น

๑) วิสาฃบูชา พาโลกสว่างไสว 
๒) สามัคคีดี มีพลังสร้างชาติ 
๓) กตํญฌกูตเวที คือคบคีแทัจริง 
๔) ศรัทธาวิกฤติ เพราะจิตขาดปญัญา

๔.๓.๒ ประถมสกิษาตอบปลาย 
๑) วันเพ็ญเดือนหก ท่ัวโลกสาธุการ 
๒) สามัคคีสร้างสรรค์ สังคมน้ันเจริญ 
๓) กต้ญฌูกตเวที คือคนดีท่ีต้องยกย่อง 
๔) สังคมอยู่ใต้ ต้องแก้ไขวิกฤติศรัทธา

๔.๓.๓ มธัยมคืกษาตอนตน้
๑) วิสาขปุรณมี เป็นวิถี'ซาวทุทธ 
๒) สามัคคีผดทาง สร้างความวอดวาย 
๓) จงรักภักดี เป็นศักดศรีคนไทย 
๔) รู้อริยสจัจ์ แต้ติดขัดวิกฤติศรัทธา

๔.๓.๔ มธัยมสกีษาตอนปลาย
๑) วิสาขบูชาปรากฏ เพ่ือลดอบายมุข 
๒) สามัคคีอหงลา นำพาสู่ความสงบ 
๓) กตัญณูไม่มีกตเวทีไม่ทำ เป็นผู้นำไมใต้ 
๔) ธรรมาธิปไตย คือหัวใจของชาติ

ช่วง1ช้ันท่ี ๑ ประถมคืกษาตอนต้น 
ช่วงช้ันท่ี ๖ ประถมศึกษาตอนปลาย 
ช่วง'ช้ันท่ี ๓ มัธยมศึกษาตอนต้น 
ช่วงช้ันท่ี ๔ มัธยมคึกษาตอนปลาย

เวลารวม ๕ นาทิ 
เวลารวม ๖ นาที 
เวลารวม ๗ นาที 
เวลารวม ๘ นาที



๕. รางวลัท ีไ่ดร้บั
นกัเรยีนท ีไ่ดค้ะแนบอนัดบั ๑ - ๖ แตล่ะชว่งชืน้  จะไดเ้ขา้รบัโลร่างวลัพระราชทาน 

ใบนามโรงเรียบ หรือสถานศึกษา ในงานสัปดาห์ส่งเสรีมพระพุทธศาสนา เน่ืองใบเทศกาลวับวสาขบูชา ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕:
๖ . แนวทางในการบนัทกึวดิโีอ

๖.๑ สถานท่ีเหมาะสมและองค์ประกอบครบตามเกณฑ์ตัดสินของคณะกรรมการ
๖.๒ การบันทึกภาพและเสียงต้องซัดเจน (จะใช้เคร่ืองบันทึกจากเคร่ืองโทรศัพท์หรือเคร่ืองบันทึก

อ่ืน  ๆ ก็ได้)
๖.๓ ช่วงท่ีเรี,มต้ังแต่การทักทายท่ีประชุมจนกว่าจะบรรยายจบ ให้บันทึกอย่างต่อเน่ืองหำนตัดต่อ 
๖.๔ เมีอ่เสรจ็และตรวจสอบการบนัทกึภาพและเสยีงด ีแล้ว ให้บันทึกลงใน 7=๒5*1 และ

ส่งไปยังสถานท่ีภายใบวันท่ีกำหนด
๗. สง่ใบสมคัรหรอืตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิ

๗.๑ สกานศึกษาใบกรุงเทพมหานคร ติดต่อสำนกัพฒันาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธร'รม โทร. ๐๒๒๐๙๓ฅ๒๐โทรสาร ๐๒๒๐๒๙๖๓๔ หรือ 5-๓3)1 ะ ชโลX6เว๐โ*@3๓3)1x๐๓ 

๗.๒ สถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ติดต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด
๗.๓ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดท่ี พผฬ/.ย่โ3.5๐:ชา

๘. มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒ ๐๑๙ (0วพ0-19)
ทัง้นี ้เพือ่เปน็การฟอ้งกบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรบา ๒๐๑๙ (0วฬ}-19)

ดังน้ัน การจดัการประกวดฯ พกุระดับ ตอ้งดำเนนิการตามมาตรการฟอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสี 
โคโรนา ๒๐๑๙ {(ะ๐พ0-19) ของกระทรวงสาธารณสขุอยา่งเครง่ครดั



หวัขอ้การประกวดบรรยายธรรม ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๕ 
ระดบัจงัหวดั ภาคคณะสงฆ ์ และสว่นกลาง กรงุเทพมหานคร 

โดยกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม
รว่มกบัศนูยบ์รหิารการสกีษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย ์หนกลาง ในพระสงัฆราชปูถมัภ์

๑. ระดับประถมสีกษาตอนต้น
๑) วิสาฃบูชา พาโลกสว่างไสว 
๒) สามัคคีสี มีพลังสร้างชาติ 
๓) กตัญฌูกตเวที คือคนดีแท้จริง 
๔) ศรัทธาวิกฤติ เพราะจิตขาดปิญญา

๒. ระดับประถมสีกษาตอนปลาย 
๑) วับเพ็ญเดือนหก ท่ัวโลกสาธุการ 
๒) สามัคคีสร้างสรรค์ ลังคมน้ันเจริญ 
๓) กตัญณูกตเวที คือคนดีท่ีต้องยกย่อง 
๔) สังคมอยู่ได้ ต้องแก้ไขวิกฤติศรัทธา

๓. ระดับมัธยมสีกษาตอนต้น
๑) วิสาฃปุรณมี เป็นวิถีซาวพุทธ 
๒) สามัคคีผิดทาง สร้างความวอดวาย 
๓) จงรักภักดี เป็นดักด'ศรีคน'ไทย 
๔) รู้อริยสัจจ์ แก้ติดชัดวิกฤติศรัทธา

๔. ระดบัมธัยมสกีษาตอนปลาย
๑) วิสาฃบูชาปรากฏ เพ่ือลดอบายมุข 
๒) สามัคคีอหิงสา นำพาสู่ความสงบ 
๓) กตัญณูไม่มีกตเวทีไม่ทำ เป็นผู้นำไม่ไต้ 
๔) ธรรมาธิปไตย คือหัวใจของชาติ



ระดับจังหวัด (ส่วนคูมิภาค)

ใบสมคัรแขง่ขนั
การประกวดบรรยายธรรม งาบสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองใบเทศกาลวันวิสาฃบูชา ประจำปี.

วัน............ เดือน.............................พ.ศ..................

ศพอ.วัด/โรงเรียน............................................................................. แขวง/ตำบล..............................................
เขต/อำเภอ.............................................จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์.............................................
เบอร์[ทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................... .โทรสาร.......................................................

ขอสง่นักเรียนสมัครเข้าแข่งขันการประกวดบรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาล 
วันวิสาฃบูชา ประจำปี...................  รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ดังน้ี
0  ช่วงข้ันท่ี ๑ ระดับประถมดืกษ'า ตอบด้น ซ่ือ-นามสกุล (ด.ซ.,ด.ญ.).............................................. อายุ.....................ปี

บรรยายหัวข้อ................................................................................................................................................................

0  ช่วงข้ันท ี่ ๒ ระดับประถมดืกษา ตอนปลาย ซ่ือ-นามสกุล (ด.ซ .,ด.ญ .). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . อายุ. . . . . . . . . . . . . . . . . . ป ี

บรรยายหวัข้อ................................................................................................................................................................

0  ช่วงข้ันท่ี ๓ ระดับมัธยมสืกษ'า ตอนด้น ซ่ือ-นามสกุล (ด.ซ.,ด.ญ., นาย,น.ส.) 
อายุ...............ปี บรรยายหัวข้อ......................................................................

0  ช่วงข้ับท่ี ๔ ระดับมัธยมคักษ,า ตอนปลาย ซ่ือ-นามสกุล (นาย,น.ส.)
อาย.ุ............... ปี บรรยายหัวข้อ..

โดยสมัครเข้าแช่งขันในนาม (ระบุซ่ือ ศพอ./ สถานสืกษา) ซ่ือใดซ่ือหน่ืงต่อ ๑ คณะ)........
แขวง/ตำบล...........................เขต/อำเภอ.............................. จังหวัด..........................เบอร์ติดต่อ.

ลงซ่ือ...............................................หัวหน้าหมวด/ผู้ควบคุม

คำรับรองซองผู้บริหารสถานสืกษา

ขา้พเจา้.................................................. นามสกุล................................................ตำแหนง่...............................................
ซ่ือสถานดืกษ'า....................................... แขวง/ตำบล.......................................... เขต/อำเภอ.............................................
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์........................................ .โทรศัพท์................................................

มคีวามยนิดฃือสง่นกัเรยีน ขัน้ที.่.....................................เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ฝืกสอนและประสานงานของ...................................................................................................
ตำแหน่ง............................................. .โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้....................................................................................

ลงซ่ือ...............................................................
(.

วันท่ี...........เดือน........................พ.ศ.,

ง


