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ระดบัจงัหวดั (ส่วนภูมิภาค) 



 
หัวข้อการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ระดับจังหวดั ภาคคณะสงฆ์ และส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 

โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

................................. 
 
  ๑. ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
 ๑)  กตัญญูกตเวทีคือคุณธรรมดีที่ควรทำ 

 ๒)  จริยธรรมทำสังคมให้ร่มเย็น 
 ๓)  สมดุลชีวิตสร้างได้ด้วยความพอเพียง 
 ๔)  วิสาขปุรณมีสร้างความดีชีวีร่มเย็น 

๒. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 ๑)  สังคมร่มเย็นเป็นสุขด้วยความกตัญญูกตเวที 

 ๒)  ระเบียบวินัยร้อยใจคนในชาติ 
 ๓)  พอได้พอดีพอมีเพราะความพอเพียง 
 ๔)  วิสาขบูชาวันปัญญาส่องโลก 

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑)  รู้คุณค่าบูชาบุพการี 

 ๒)  คุณธรรมนำจิตอาสา 
 ๓)  สั่งสมกุศลธรรมนำให้เกิดสุข 
 ๔)  วันเพ็ญเดือนหกพสกสาธุการ 

๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑)  วินัยสร้างชาติพุทธศาสน์สร้างคน 

 ๒)  รู้จักพอไม่ก่อหนี้ 
 ๓)  รู้ทุจริตเอาไว้กัน รู้ทันสุจริตเอาไว้แก้ 
 ๔)  วิสาขบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติ 

 
  

 
 
 



แนวทางการดำเนินการจัดประกวดบรรยายธรรม 
  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ เครือข่ายภาคคณะสงฆ์และสำนักงาน                     
วัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการจัดประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยแบ่งการประกวดฯ 
ออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่  

๑. ระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด ได้แก่ ส่วนภูมิภาค (๗๖ จังหวัด) และกรุงเทพมหานคร (แบ่งเป็น
เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และเขต ๒) เป็นการประกวดเพ่ือคัดเลือกผู ้ชนะเข้ารอบ                
ตามเกณฑท์ี่กำหนดไว้ เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาคคณะสงฆ์ 

๒. ระดับภาค ได้แก่ ภาคการปกครองคณะสงฆ์ ๑๘ ภาค และระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)                       
เป็นการประกวดเพ่ือคัดเลือกผู้ชนะเข้ารอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับประเทศ 

๓. ระดับประเทศ เป็นการประกวดเพ่ือคัดเล ือกผู ้ชนะเข้าร ับโล่รางวัลพระราชทาน                  
ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ในแต่ละระดับ มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

๑. แนวทางการดำเนินงาน ระดับจังหวัด  
๑.๑ ส่วนภูมิภาค 

 ๑.๑.๑ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งหลักเกณฑ์/แนวทางการดำเนินงาน 
และหัวข้อการประกวด ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ  
  1.1.2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษา                                         
และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในจังหวัดให้เข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม พร้อมทั้งกำหนด                  
ว ัน-เวลา สถานที่จ ัดประกวด และส่งหลักเกณฑ์/แนวทางการดำเนินงาน และหัวข้อบรรยายธรรม                         
เพ ื ่อแจ ้งให ้สถานศึกษาทราบ โดยให ้ดำเน ินการจ ัดประกวดให้แล ้วเสร ็จภายในช ่วงก ิจกรรม                        
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 256๖  (6 มีนาคม 2566) 
                     1.1.๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดประกวด 
และตัดสินการประกวดตามความเหมาะสม โดยต้องมีผู ้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่ได้รับรางวัล            
เสาเสมาธรรมจักรซึ่งเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานและสนับสนุนการจัดประกวด
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ รูป/คน  
                     1.1.๔ เกณฑก์ารคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เพ่ือเข้าประกวดระดับภาคคณะสงฆ์ ดังนี้ 
   ๑) ช่วงชั้นที่๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ๓)  จำนวน  ๓  คน 
   ๒) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ - ๖) จำนวน  ๓  คน 
   ๓) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓)  จำนวน  ๓  คน 
   ๔) ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖) จำนวน  ๓  คน 
                    1.1.๕ มอบโล่หรือเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลตามที่คณะกรรมการกำหนด             
และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด 
                    1.1.๖ สำนักงานวัฒนธรรมจั งหวั ดรายงานข ้อม ูลรายชื่ อน ัก เรี ยนที่ ได ้ เป็น                      
ตัวแทนระดับจังหวัด พร้อมทั ้งหัวข้อบรรยายระดับภาคคณะสงฆ์ ให้กรมการศาสนาทราบเมื ่อเสร็จสิ้น                    
การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดประกวดระดับภาคคณะสงฆ์ต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
            1.1.7 สำนักงาน... 



     -๒- 
 

                    1.1.๗ สำนักงานว ัฒนธรรมจ ังหว ัด สรุ ปผลการดำเน ินงานและรายงานผล                 
ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน ระดับจังหวัด พร้อมภาพประกอบการจัดกิจกรรม บันทึกข้อมูลลงในซีดี             
ส ่งกรมการศาสนา ภายในเด ือน เมษายน 256๖ เพ่ือกรมการศาสนาจะได ้สร ุปผลการดำเน ินงาน                      
และเสนอขอตั้งงบประมาณในปีต่อไป 

           1.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 และ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
                           1.2.1 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้ง                 
ส่งหลักเกณฑ์การประกวด ไปยังสถานศึกษาและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในกรุงเทพมหานคร        
และดำเนินการรับสมัคร 
                           1.2.2 กรมการศาสนา กระทรวงว ัฒนธรรม ร่วมก ับศ ูนย ์บร ิหารการศ ึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
กำหนดวัน - เวลา จัดการประกวด และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตัดสิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 1 และ เขต 2 เพื่อคัดเลือกผู้ชนะของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับส่วนกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) 
                           1.2.3 เกณฑ์การคัดเลือกผู ้ชนะการประกวดฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1                
และเขต 2 เพ่ือเข้ารอบระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ดังนี้ 
   ๑) ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ๓)  จำนวน  ๕  คน 
   ๒) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ - ๖) จำนวน  ๕  คน 
   ๓) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓)  จำนวน  ๕  คน 
   ๔) ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖) จำนวน  ๕  คน 
                 1.2.4 มอบโล่หรือเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กำหนด และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนทีเ่ข้าร่วมการประกวด  

2. แนวทางการดำเนินงาน ระดับภาคคณะสงฆ์ 
          2.1 ส่วนภูมิภาค 
                         2.1.1 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งแนวทางการดำเนินงาน และหลักเกณฑ์                
การประกวดระดับภาคคณะสงฆ์ ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 
                           2.1.2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแจ้งหลักเกณฑ์การประกวดระดับภาคคณะสงฆ์                     
ให้สถานศึกษาหรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่เข้ารอบทราบ  
                 2.1.๓ เกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์ เพื่อเข้าประกวดระดับประเทศ 
ดังนี้ 
   ๑) ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ๓)  จำนวน  ๒  คน 
   ๒) ช่วงชั้นที่ ๒  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ - ๖) จำนวน  ๒  คน 
   ๓) ช่วงชั้นที่ ๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓)  จำนวน  ๒  คน 
   ๔) ช่วงชั้นที่ ๔  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖) จำนวน  ๒  คน 

2.2 ส่วนกลาง... 



-๓- 

          2.2 ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 
                  2.2.1 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนา             
วันอาทิตย์ หนกลาง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  แจ้งหลักเกณฑ์               
การประกวด วัน - เวลา และสถานที่จัดประกวดไปยังสถานศึกษาหรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์               
ที่เข้ารอบระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)  
                  2.2.2 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนา                 
ว ันอาทิตย ์  หนกลาง ในพระสั งฆราช ูปถ ัมภ ์  วั ดประย ุรวงศาวาส เขตธนบ ุร ี  กร ุ ง เทพมหานคร                     
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการจัดการประกวดและตัดสินการประกวดระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ตามความเหมาะสม  
                  2.2.3 เกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) เพื ่อเข้าประกวด
ระดับประเทศ ดังนี้ 
   ๑) ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ๓)  จำนวน  ๒  คน 
   ๒) ช่วงชั้นที่  ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ - ๖) จำนวน  ๒  คน 
   ๓) ช่วงชั้นที่  ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓)  จำนวน  ๒  คน 
   ๔) ช่วงชั้นที่  ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖) จำนวน  ๒  คน 
        ๒.2.4 มอบโล่หรือเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด 
และมอบเกียรติบัตรให้แกน่ักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด  

3. แนวทางการดำเนินงาน ระดับประเทศ 
                 3.1 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแจ้งหลักเกณฑ์   
การประกวด ว ัน - เวลา และสถานที่จ ัดประกวดระดับประเทศ ไปยั งสถานศึกษาหร ือศูนย ์ศ ึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่เข้ารอบระดับประเทศ 
                 3.2 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนา                   
ว ันอาทิตย ์  หนกลาง ในพระส ังฆราชูปถ ัมภ์  วัดประย ุรวงศาวาส เขตธนบ ุร ี  กร ุ ง เทพมหานคร                              
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน แล้วดำเนินการตัดสินโดยให้แล้วเสร็จ ก่อนเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๖                
(3 มิถุนายน 2566) 

๔. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 
  ๔.๑ เกณฑ์การตัดสิน 

๑) การปรากฏตัวและมารยาทไทย 
๒) กล่าวทักทายที่ประชุมและอารัมภบท 
๓) เนื้อหาสาระการบรรยายต่อเนื่อง มีเหตุผลและความเหมาะสมกลมกลืน 
๔) หลักวาทศิลป์ การใช้ภาษา สายตา ท่าทางไหวพริบ และระดับน้ำเสียงสัมพันธ์กัน  
๕) การสรุปจบ 
๖) การใช้เวลาในการบรรยาย 
ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ 

๔.๒ เกณฑ์การนับ… 



       -๔- 
 
 

        ๔.๒ เกณฑ์การนับเวลาการประกวดบรรยายธรรม 
ให้นับตั้งแต่เริ่มต้นทักทายที่ประชุมรวมกับการบรรยายหัวข้อบรรยายธรรมหลัก คือ 
ช่วงชั้นที่ ๑ ประถมศึกษาตอนต้น  เวลารวม ๕ นาที 
ช่วงชั้นที่ ๒ ประถมศึกษาตอนปลาย เวลารวม ๖ นาที 
ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาตอนต้น  เวลารวม ๗ นาที 
ช่วงชั้นที่ ๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย  เวลารวม ๘ นาที 

 ๔.๓ หัวข้อทีใ่ช้ประกวดบรรยายธรรม     
  ๔.๓.๑ ประถมศึกษาตอนต้น 

 ๑)  กตญัญูกตเวทีคือคุณธรรมดีทีค่วรทำ 

 ๒)  จริยธรรมทำสงัคมให้ร่มเย็น 

 ๓)  สมดุลชวีิตสร้างไดด้ว้ยความพอเพียง 
 ๔)  วิสาขปุรณมีสร้างความดีชีวรี่มเยน็ 

๔.๓.๒ ประถมศึกษาตอนปลาย 
 ๑)  สังคมร่มเยน็เปน็สุขด้วยความกตญัญกูตเวที 
 ๒)  ระเบียบวนิัยร้อยใจคนในชาต ิ

 ๓)  พอได้พอดีพอมีเพราะความพอเพียง 
 ๔)  วิสาขบูชาวันปัญญาส่องโลก 

๔.๓.๓ มัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑)  รู้คุณคา่บูชาบุพการ ี

 ๒)  คุณธรรมนำจติอาสา 

 ๓)  สั่งสมกศุลธรรมนำให้เกดิสุข 

 ๔)  วันเพ็ญเดือนหกพสกสาธุการ 

๔.๓.๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑)  วินัยสร้างชาติพุทธศาสน์สร้างคน 

 ๒)  รู้จักพอไม่ก่อหนี ้
 ๓)  รู้ทุจรติเอาไวก้ัน รู้ทันสจุริตเอาไว้แก้ 
 ๔)  วิสาขบูชาบูชาด้วยการปฏิบัต ิ

 

 

๕. รางวัล… 



                                                         - ๕ – 

๕. รางวัลที่ได้รับ  
   ผ ู ้ชนะการประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ อันดับ ๑ - ๖ แต่ละช่วงชั ้น จะได้เข้ารับ                       
โล่รางวัลพระราชทาน ในนามสถานศึกษาหรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ในกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  

๖. ส่งใบสมัครหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม   
             ๖.๑ สถานศึกษาหรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์    ในกรุงเทพมหานคร    ติดต่อ 
   - สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  
โทร. ๐ ๒ ๒๐๙ ๓๗๓๐  โทรสาร ๐ ๒ ๒๐๒ ๙๖๓๔ หรือ E-mail : drareport@gmail.com  
   - ศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลางฯ วัดประยุรวงศาวาส                  
โทร. ๐๒-๔๖๕-๒๑๙๔,๐๘๑-๙๙๑-๕๘๙๔,๐๘๖-๕๕๓-๖๔๕๕ 

            ๖.๒ สถานศึกษาหรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ในส่วนภูมิภาค    ติดต่อ 

                                สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
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