
กิจกรรมการแขงขันการพูดสุนทรพจน 

หัวขอ “เยาวชนสรางสรรคสังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุท่ีเปนเลิศ” 

ภายใตกิจกรรมงานมหกรรมสรางความตระหนักในการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ       

โครงการเสริมสรางครอบครัวและชุมชนสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ 
 

 

หัวขอการแขงขัน 

เยาวชนสรางสรรคสงัคมไทยสูสงัคมผูสูงอายุที่เปนเลิศ 

คุณสมบัติผูสมัคร 

๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

๒. เปนนักเรียนในสังกัดโรงเรียน / วิทยาลัย / สถาบันของรฐัและเอกชน 

๓. โรงเรียน / วิทยาลัย / สถาบันหน่ึงสามารถสงผูเขาแขงขันไดไมเกิน ๕ คน 

๔. ผูเขาแขงขันตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษาเทาน้ัน 

วัน เวลา การแขงขัน 

๑. ทําการแขงขันวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  

๒. ลงทะเบียนและรายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐ น. และจับฉลากลําดับการแขงขันเวลา ๐๙.๓๐ น. 

๓. เริ่มทําการแขงขันเวลา ๑๐.๐๐ น. (พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) 

สถานท่ีจัดการแขงขัน 

 อาคารอเนกประสงค ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 

หลักเกณฑ ขอปฏิบัติและเง่ือนไขการแขงขัน 

๑. ผูเขาแขงขันพูดสุนทรพจนในหัวที่กําหนดโดยมีเวลาในการพูดไมนอยกวา ๗ นาที และพูดไมเกิน ๑๐ นาที  

ทั้งน้ีผูแขงขันตองพูดโดยใชเวลานอยกวาหรือเกินกวาเวลาที่กําหนดไดไมเกิน ๓๐ วินาที หากพูดนอยกวาเวลา ๖ นาที 

๓๐ วินาที หรือมากกวา ๑๐ นาที ๓๐ วินาท ีจะถูกตัดคะแนนตามดุจพินิจของคณะกรรมการตัดสิน 

๒. การจบัเวลาจะเริ่มเมื่อผูเขาแขงขันกลาวทักทายหรือกลาวคําแรก 

๓. ผูเขาแขงขันทําการพูดหลังแทนพูด (โพเด่ียม) ทีผู่จัดการแขงขันจัดเตรียมใหเทาน้ัน 

๔. ทําการแขงขันแบบรอบเดียว ทั้งน้ีกรณีที่ผูที่ไดรับรางวัลมีคะแนนเทากันอันทําใหไมสามารถหาผูชนะได

ตามลําดับที่กําหนดไวใหผูที่มีคะแนนเทากันแตละดําลับทําการแขงขันใหมโดยการพูดแบบฉับพลันเพื่อหาผูชนะ 

๕. คณะกรรมตัดสินจะทําการตัดสินทันทีหลังจากผูเขาแขงขันทําการพูดเสร็จครบทกุคน 

๖. ประกาศผลการแขงขันในวันที่ทําการแขงขัน และผูที่ไดรับรางวัลใหเขารับรางวัลในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ภายในงานมหกรรมสรางความตระหนักในการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ ณ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 

 

 

 

 

 



- ๒ - 

 

๗. ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ตองทําการพูด  

สุนทรพจนอีกครั้งตามเรื่องและเน้ือที่ทําการแขงขัน ภายในงานมหกรรมสรางความตระหนักในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ

อยางมีคุณภาพ ณ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 

๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนทีสุ่ด 

หลักเกณฑการตัดสนิ 

กําหนดใหมีคะแนนรวมทัง้หมด ๑๐๐ คะแนน โดยแบงออกเปนหมวด/ดานตาง ๆ ดังน้ี 

ดานเน้ือหาและโครงสรางเน้ือเรื่อง ๕๕ คะแนน ประกอบดวย 

๑. คํานํา / การนําเขาสูเน้ือหา         ๕ คะแนน  

๒. ความนาสนใจ / ความคิดสรางสรรค / ความแปลกใหมของเน้ือเรื่อง  ๑๐ คะแนน  

๓. การลําดับเรื่อง / ความสอดคลอง / ความสัมพันธและความเช่ือมโยงเน้ือเรื่อง ๑๕ คะแนน  

๔. เน้ือหาเปนรูปธรรม / ความเปนจริง / ความนาเช่ือถือของเน้ือเรื่อง   ๑๕ คะแนน 

๕. การสรุปเน้ือเรื่อง / การสรุปจบ           ๕ คะแนน  

๖. การลงทายหรือปดฉากเน้ือเรือ่ง             ๕ คะแนน 

รวม ๕๕ คะแนน 

ดานบุคลิกภาพ นํ้าเสียง และการใชภาษา ๔๕ คะแนน ประกอบดวย 

๑. ภาษากาย ทาทางประกอบการพูด        ๕ คะแนน  

๒. บุคลิกภาพ           ๕ คะแนน 

๓. นํ้าเสียง / ระดับเสียง        ๑๐ คะแนน  

๔. การออกเสียงอักขระ ความถูกตองของคํา     ๑๐ คะแนน  

๕. ความสามารถในการดึงดูดความสนใจและดึงดูผูฟง    ๑๐ คะแนน 

๖. การใชภาษาที่เขาใจงาย มีความเหมาะสม       ๕ คะแนน  

รวม ๔๕ คะแนน 

 

รางวัลการแขงขัน 

๑. รางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน) พรอมโลรางวัล 

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ไดรับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) พรอมเกียรติบัตร 

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ไดรับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถวน) พรอมเกียรติบัตร 

*** ผูที่เขารวมการแขงขันไดรับเกียรติบัตรทุกคน*** 
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วิธีการสมัคร 

๑. กรอกแบบฟอรมใบสมัคร และกรอกรายละเอียดใหครบถวนถูกตอง สามารถโหลดใบสมัครไดที ่
http://thammapakorn.go.th 

๒. แบบฟอรมใบสมัคร จํานวน ๑ ชุด ตอ ๑ คน 
๓. แนบสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นรับรองสําเนา

ถูกตอง อยางละ ๑ แผน 
๔. ชองทางสงใบสมัคร 

- สงดวยตนเองไดที่ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ  (เชียงใหม )         
เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

- สงทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ
(เชียงใหม) เลขที่ ๑ ถนนมูลเมือง ตําบลพระสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ โดยวงเล็บที่มุมซองวา  
“สมัครแขงขันการพูดสุนทรพจน” 

- สงทางโทรสาร (Fax) ที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๒๘-๑๒๐๖ 
- สงทาง E-mail : thammapakorn@dop.mail.go.th 

๕. สมัครไดต้ังแตงวันน้ี ถึง ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ (กรณีที่สมัครทางไปรษณียใหนับวันที่ประทับตราไปรษณีย 
ณ ที่ทําการไปรษณียปลายทางเทาน้ัน) 

 
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 

เลขที่ ๑ ถนนมูลเมือง ตําบลพระสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ 

โทรศัพท : ๐-๕๓๒๗-๘๕๗๓ ตอ ๑๐๔ โทรสาร : ๐-๕๓๒๘-๑๒๐๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

ใบสมัครแขงขันการพดูสุนทรพจน 

หัวขอ “เยาวชนสรางสรรคสังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุท่ีเปนเลิศ” 

กิจกรรมงานมหกรรมสรางความตระหนกัในการเขาสูสังคมผูสูงอายอุยางมีคณุภาพ       

โครงการเสริมสรางครอบครัวและชุมชนสูสังคมผูสงูอายุอยางมีคณุภาพ 
 

ประเภทใบสมัคร (   ) นักเรียน    (   ) นักศึกษา 
 

ขอมูลผูสมัคร 
   ชื่อ – สกุล (นาย / นาง / นางสาว) .......................................................................................................... อายุ ............ป  

 หมายเลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 

 ปจจุบันศึกษาระดับ ....................... สาขา ........................................... ชื่อสถานศึกษา ................................................... 

 ที่อยูสถานศึกษา ...................................ซอย............................ หมูที่ ....... ....... ถนน ...................................................... 

 ตําบล ............................ อําเภอ ............................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ................................. 
 

 ที่อยูปจจุบัน .................... อาคาร............................................. หมูที่ .............. ถนน ...................................................... 

 ตําบล ............................ อําเภอ ............................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ................................. 

 เบอรโทรศัพท .............................. เบอรโทรศัพทมือถือ ................................. E-mail :.................................................. 
 

 ขาพเจามีความประสงคจะสมัครเขารวมเปนผูเขาแขงขันการพูดสุนทรพจน ในหัวขอ“เยาวชนสรางสรรคสังคมไทยสูสังคม
ผูสูงอายุที่เปนเลิศ”โดยที่ขาพเจารับทราบ ไดอานและเขาใจกฎกติกาและเงื่อนไขตามโครงการที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) ประกาศเปนอยางดีและตกลงตามกฎกติกาและเงื่อนไขที่ผูจัดโครงการฯไดประกาศไวหรือที่จะแจง
ใหทราบตอไป ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของใบสมัครน้ีทุกประการ 
 

ขาพเจาขอรบัรองวาขอมลูที่ใหไวขางตนถูกตองเปนความจรงิ ตลอดจนไดอานและรบัทราบเงื่อนไขในใบสมัคร
น้ีแลวทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ………………………….…….…………ผูสมัคร 
       (................................................) 

                          สมัครวันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ............... 
 

๑. กรุณากรอกขอมูลในใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขใหครบถวนพรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนา
บัตรนักเรียน นักศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตองของผูสมัคร 

๒. ปดรับสมัครวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

๓. ชองทางสงใบสมัคร 
- สงดวยตนเองไดที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
- สงทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) เลขที่ ๑ 

ถนนมูลเมือง ตําบลพระสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐  โดยวงเล็บที่มุมซองวา  “สมัครแขงขันการพูดสุนทรพจน” 
- สงทางโทรสาร (Fax) ที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๒๘-๑๒๐๖ 
- สงทาง E-mail : thammapakorn@dop.mail.go.th 

 

หมายเลขใบสมัคร 

 

(สําหรับเจาหนาที่) 

รูปถาย

ผูสมัคร 

ขนาด 1 นิ้ว 


