การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดป่าเลย์ไลยก์วรวิหาร อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

..................................................................................
๑. คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ก) ผู้ เข้าประกวดต้องเป็น ผู้ที่กาลังเรียนหรือศึกษาอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มูลนิธิ และสมาคม โดยอยู่ในช่วงชั้นที่ประกวด ช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่ง โดยได้รับการ
รั บ รองเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจากผู้ อ านวยการโรงเรี ย น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ อ านวยการศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมทั้งผู้บริหารมูลนิธิและสมาคม
ข) ผู้เข้าประกวดอาจเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน แต่ต้องมีอายุอยู่ใน
ช่วงชั้นที่กาหนด
ค) ผู้ที่เคยได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศระดับประเทศมาแล้ว ไม่มีสิทธิสมัครในช่วงชั้น
ที่เคยชนะเลิศมาแล้ว
๒. ช่วงชั้นทีส่ ่งเข้าประกวด
แบ่งเป็น ๔ ช่วงชั้นการศึกษา โดยแต่ละโรงเรียนส่งช่วงชั้นละไม่เกิน ๒ คน ได้แก่
๑) ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)
๒) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖)
๓) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)
๔) ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)
๓. กติกาการประกวด
ก. การนับเวลา ให้นับตั้งแต่เริ่มต้นทักที่ประชุมรวมกับการบรรยายหัวข้อบรรยายธรรมหลัก คือ
ช่วงชั้นที่ ๑ ประถมศึกษาตอนต้น
เวลารวม ๕ นาที
ช่วงชั้นที่ ๔ ประถมศึกษาตอนปลาย
เวลารวม ๖ นาที
ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาตอนต้น
เวลารวม ๗ นาที
ช่วงชั้นที่ ๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลารวม ๘ นาที่
ข. หัวข้อการบรรยายธรรม
ระดับจังหวัด ให้ผู้เข้าประกวดเลือกหัวข้อประกวดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง จากจานวน ๕ หัวข้อที่
คณะกรรมการกลางกาหนดไว้
ระดับภาค จังหวัด ให้ผู้เข้าประกวดเลือกหัวข้อประกวดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง จากจานวน ๕
หัวข้อที่คณะกรรมการกลางกาหนดไว้ โดยไม่ซ้ากับหัวข้อที่ใช้ประกวดแล้วในระดับจังหวัด

/๔. ข้อปฏิบัติในการประกวด

๔. ข้อปฏิบัติในการประกวด
ก. ให้ไปถึงสถานที่จัดประกวดและรายงานตัวตรงตามวัน เวลา ที่กาหนด
ข. แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียน หรือชุดประจาสถานศึกษาของตน
ค. การทักที่ประชุม ไม่จาเป็นต้องมีการแนะนาตัวอีก
ง. การบรรยาย ไม่อนุญาตให้นาเอกสารไปอ่านบนเวทีบรรยาย ยกเว้นบันทึกย่อ
จ. เมื่อบรรยายเสร็จแล้ว ควรนั่งเป็นกาลังใจให้กับผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ
ฉ. การบรรยายธรรมไม่ควรร้องทานองเสนาะ ร้องเพลงประกอบ ไม่พูดปลุกระดม หรือการพูดแบบ
ทอล์คโชว์
๕. เกณฑ์การตัดสิน
ก. การปรากฏตัวและมารยาทไทย
ข. กล่าวทักทายที่ประชุมและอารัมภบท
ค. เนื้อหาสาระการบรรยายต่อเนื่อง มีเหตุผลและความเหมาะสมกลมกลืน
ฆ. หลักวาทศิลป์ การใช้ภาษา สายตา ท่าทางไหวพริบ และระดับน้าเสียงสัมพันธ์กัน
ง. การสรุปจบ
จ. การใช้เวลาในการบรรยาย
ทั้งนี้ คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ

หัวข้อบรรยายธรรม
กรมการศาสนา ได้กาหนดจัดประกวดบรรยายธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แบ่งเป็น ๓ ระดับ
คือ จังหวัด ระดับภาคณะสงฆ์ และระดับประเทศ ในการประกวดบรรยายธรรมครั้งนี้ ได้กาหนดหัวข้อบรรยายธรรม
ที่เนื่องด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ สัปปุริสธรรม ๗, ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์, ความสันโดษ,
มัชฌิมาปฏิปทา, กามโภคีสุข ๔
เพื่อให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน จึงได้กาหนดหัวข้อธรรมสาหรับใช้ประกวดบรรยายธรรม ดังนี้
ช่วงชั้นที่
๑
ป.๑ - ๓

๒
ป.๔ - ๖

หัวข้อบรรยายธรรมหลัก
๑. ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
๒. เด็กดีมีวินัยไทยมั่นคง
๓. พอดีพองามอย่างเพียงพอ
๔. รายรับพอได้รายจ่ายพอดีมีสุข
๕. วันวิสาขบูชามาวัดกันเถอะ
๑. วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า
๒. ชีวิตที่มั่นคงดารงอยู่กับความพอดี
๓. ขยันถูกวิธีสร้างชีวีมั่นคง
๔. อดทนถึงที่ความดีให้ผล
๕. ชีวิตที่ไม่รู้จักพอก่อเกิดทุกข์

๓
ช่วงชั้นที่
๓
ม.๑ - ๓

๔
ม.๔ – ๖

หัวข้อบรรยายธรรมหลัก
๑. วิสาขบูชาวันค้นหาความจริง
๒. รู้ประมาณตนพ้นทุกข์
๓. ทุจริตเนื้อร้ายทาลายชาติ
๔. รู้จักพอเพียงไม่เสี่ยงยากจน
๕. ชาติไม่ล่มเพราะคนพอเพียง
๑. วิสาขปุณณมีสร้างความดีร่วมกัน
๒. บริหารชีวิตให้พอดีจะมีสุข
๓. สุจริตชนอยู่ได้เพราะใจพอเพียง
๔. คาว่าพอเพียงเป็นวิธีการสร้างสุข
๕. โลภ โกรธ หลง นาพาสังคมวิบัติ

๖. การประกาศผล
คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาคคณะสงฆ์ จานวน ๓ คน
ในแต่ละช่วงชั้น ดังนี้
- ชนะเลิศ
จานวน ๑ คน
- รองชนะเลิศ อันดับ ๑
จานวน ๑ คน
- รองชนะเลิศ อันดับ ๒
จานวน ๑ คน

ใบสมัครแข่งขันการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๕๗
จัดโดย สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
*****************************
ศพอ.วัด/โรงเรียน........................................................................แขวง/ตาบล.........................................
อาเภอ...............................จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์..........................โทร..............................................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้............................................................โทรสาร..................................................
ขอส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาลมาฆบูชา ประจาปี ๒๕๕๗ รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ดังนี้
(
) ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.).........................................................นามสกุล...........................................อายุ...........ปี
บรรยายหัวข้อ…………………………………………………………………..............................…………….………………
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.).........................................................นามสกุล...........................................อายุ...........ปี
บรรยายหัวข้อ…………………………………………………………………..............................…………….………………
(
) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖)
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.).........................................................นามสกุล...........................................อายุ...........ปี
บรรยายหัวข้อ…………………………………………………………………..............................…………….………………
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.).........................................................นามสกุล...........................................อายุ...........ปี
บรรยายหัวข้อ…………………………………………………………………..............................…………….………………
(
) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) (คณะละ ๒ คน)
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)............................................นามสกุล.........................................อายุ...........ปี
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)............................................นามสกุล.........................................อายุ...........ปี
บรรยายหัวข้อ…………………………………………………………………..............................…………….………………
(
) ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) (คณะละ ๒ คน)
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)............................................นามสกุล.........................................อายุ...........ปี
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)............................................นามสกุล.........................................อายุ...........ปี
บรรยายหัวข้อ…………………………………………………………………..............................…………….………………
โดยสมัครเข้าแข่งขันในนาม (ระบุชื่อ ศพอ./โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
ชื่อใดชื่อหนึ่งต่อ ๑ คน/คณะ).......................................................................แขวง/ตาบล.................................เขต/อาเภอ
...........................จังหวัด..........................................................เบอร์โทรติดต่อ...............................................

ลงชื่อ...................................................................หัวหน้าหมวด/ผู้ควบคุม
/คารับรอง...

คารับรองของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าพเจ้า..................................................นามสกุล.............................................ตาแหน่ง.......................................
ชื่อสถานศึกษา.............................................................ตาบล.............................อาเภอ.........................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ . .................................................
มีความยินดีขอส่งนักเรียนช่วงชั้นที่...............................เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม
รอบคัดเลือก ระดับจังหวัดโดยอยู่ในความควบคุม/ฝึกสอนและประสานงานของ
(นาย/นาง/นางสาว).................................................................นามสกุล...............................................................
ตาแหน่ง.....................................หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด โทร. ..................................
ลงชื่อ……………………….…………………………………..
(....................................................................)
วันที่.............เดือน....................................พ.ศ...................
หมายเหตุ ๑. กรุณากรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง/พิมพ์ดีด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
๒. กรุณาส่งใบสมัครมาทางเบอร์โทรสาร ๐๓๕ ๖๓๕๐๔๕ หรือ E-mail : ariwong@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
กาหนดการ
๓. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทสี่ านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐๓๕ ๖๓๕ ๐๕๘ (ผู้ประสานงาน: วรรณพร / อริยา)

