โครงการประกวดสุนทรพจน์
หัวข้อ “สืบสานงานพ่ อสร้าง ตามทางรอยพ่อเดิน ”
๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่ อเป็น การสานึก ในพระมหากรุ ณาธิคุ ณ ของพระองค์ ที่ท รงห่ วงใยและทรงค านึ ง ถึง ความอยู่ดี มีสุ ขของประชาชน
เป็นสาคัญ ซึ่งนับตั้งแต่พระองค์ทรงตอบรับขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่
ที่ จ ะท าให้ ป ระเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น โดยทรงสื บ สาน รั ก ษา และต่ อ ยอดโครงการ
พระราชด าริ รวมทั้ งแนวพระราชด าริ ต่ างๆ ของ “สมเด็ จ พระบรมราชชนกนาถ” ซึ่ ง หนึ่ ง ในนั้ น คื อ หลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานให้กับ
ประชาชนชาวไทยอัน เป็น เสมือ นเข็ มทิศน าทางในการด าเนิน ชีวิต การประพฤติป ฏิบัติต น และพัฒ นาประเทศชาติ
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
ศูนย์ ประสานงานโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ และความมั่ นคง กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
จึง ได้จั ด ทาโครงการประกวดสุ นทรพจน์ เพื่อเฉลิ มพระเกียรติสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกู ร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านการนาเสนอของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ อย่างสร้างสรรค์ ในหัวข้อ
“สืบสานงานพ่อสร้าง ตามทางรอยพ่อเดิน”
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๒.๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๓. กลุ่มเป้า หมาย
นักเรีย นระดับ ชั้น ไม่เกิน มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเที ยบเท่ า
๔. วิธีการดาเนินการ
๔.๑ รูปแบบผลงานเข้าประกวด
๔.๑.๑ ผู้เข้าร่วมประกวดส่ง คลิป การพูดใน หัวข้อ “สืบสานงานพ่อสร้าง ตามทางรอยพ่อเดิน”
ความยาวไม่เกิน ๖ นาที โดยแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน
๔.๑.๒ รูปแบบของสุนทรพจน์ ประกอบด้วย
๔.๑.๒.๑ การแนะนาตัว (ชื่อ - สกุล ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา)
๔.๑.๒.๒ เนื้อหา ประกอบด้วย ส่วนนา ส่วนเนื้อหา และส่วนลงท้าย
๔.๒ ข้อกาหนด
๔.๒.๑ เนื้อหาที่นามากล่าวสุนทรพจน์ควรเป็นพระปรีชาสามารถ การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ของสมเด็ จพระเจ้ า อยู่หั ว มหาวชิร าลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกู ร ที่ ทรงสื บสาน รั ก ษา และต่ อ ยอดจากโครงการ
พระราชดาริ รวมทั้งแนวพระราชดาริต่างๆ ของ “สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ” เพื่อพัฒนาให้ประชาชนชาวไทยมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน
๔.๒.๒ ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่ง คลิป ได้เพียง ๑ คลิปเท่านั้น
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๔.๒.๓ ผู้เ ข้า ร่ว มประกวดแต่ล ะคนมีเ วลาในการพูด ๖ นาที โดยจะพูด เกิน หรือ ขาดจาก
เวลาที่กาหนดไว้ได้เพียง ๑ นาที หากเกินหรือขาดมากกว่านั้นจะถูกตัดคะแนน
๔.๓ การส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้เข้าร่วมประกวด จะต้องส่งผลงานระหว่าง ๑ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิธีการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดัง นี้
๔.๓.๑ ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และความมั่นคง (กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สานักปฏิบัติการ) ๙/๑ หมู่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต ตาบลคูคต
อาเภอลาลูกกา จังหวัด ปทุมธานี ๑๒๑๓๐
๔.๓.๒ อีเมล์ rdpscc.clip@gmail.com
๔.๓.๓ ส่งด้วยตัวเอง ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคง
(กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สานักปฏิบัติการ) ๙/๑ หมู่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา
จัง หวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ ในวันและเวลาราชการ
๔.๓.๔ ทางไลน์ ID : dpsi_rdpscc
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องมีรายละเอียด ชื่อ– นามสกุล สถาบันการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์
และที่อยู่ ที่ สามารถติดต่อกลับได้
๔.๔ คุณสมบัติผู้เข้าประกวด : นักเรีย นระดับ ชั้นไม่เกิน มัธ ยมศึ กษาตอนปลาย หรือเที ยบเท่ า
๔.๕ หลักเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย
๔.๕.๑ เนื้อหา ๔๐ คะแนน ประกอบด้วย
๔.๕.๑.๑ ลาดับเนื้อหา ความต่อเนื่อง ๑๐ คะแนน
๔.๕.๑.๒ ความถูกต้องของข้อมูล ความสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง ๑๐ คะแนน
๔.๕.๑.๓ คุณค่าของเนื้อหา (ประโยชน์ของเนื้อหาที่จะนาไปใช้) ๑๐ คะแนน
๔.๕.๑.๔ ความถูกต้องของรูปแบบ ๑๐ คะแนน
๔.๕.๒ การนาเสนอ ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
๔.๕.๒.๑ อักขระวิธี ๑๐ คะแนน
๔.๕.๒.๒ น้าเสียง ๑๐ คะแนน
๔.๕.๒.๓ บุคลิกภาพ (ภาษากาย) ๑๐ คะแนน
๔.๕.๓ การใช้ภาษา ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
๔.๕.๓.๑ ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา ๑๐ คะแนน
๔.๕.๓.๒ ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การเลือกใช้คา การผูกประโยค ๑๐ คะแนน
๔.๕.๓.๓ สานวนโวหาร ๑๐ คะแนน
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๔.๖ รางวัล
๔.๖.๑ รางวั ลชนะเลิ ศ ได้รับทุนการศึกษา จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ เกียรติย ศ
๔.๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา จานวน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๔.๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา จานวน ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๔.๗ การประกาศผล : ประกาศผลการประกวด ในวัน ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผ่า นเว็บ ไซด์ข อง
ศูน ย์ป ร ะ สา น ง า น โคร ง ก าร อัน เ นื ่อ ง ม าจาก พ ร ะ ร าชด าริแ ล ะ คว ามมั ่น คง http://rdpscc.rtarf.mi.th
และ https://www.facebook.com/RDPSCC.RTARF/
๔.๘ การมอบรางวัล
๔.๘.๑ ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลตามข้อ ๔.๖ จะต้องเดินทางมารับรางวัลในงาน วันประกาศ
ผลงานประกวดตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ของกองทั พไทย ห้ วงเดื อน สิ งหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๑๕
กองทัพไทยแจ้ง วัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคง
จะเป็นผู้แจ้งกาหนดวันเวลาอีกครั้ง
๔.๘.๒ ผู้เ ข้า ประกวดที่ไ ด้รับ รางวัล จะต้อ งกล่า วสุน ทรพจน์ ที่ต นเองได้รับ รางวัล ในงาน
ประกาศผลงานประกวดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกองทัพไทย ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
๔.๙ รายละเอียดเพิ่มเติม
๔.๙.๑ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จะถูกพิจารณาและถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริแ ละความมั่น คง
๔.๙.๒ คาตัดสินของคณะกรรมการ ถือ เป็น ที่สิ้น สุด ผู้เ ข้า ร่ว มการประกวดไม่มีสิท ธิ์โ ต้แ ย้ง
อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
๔.๙.๓ ผู้เข้าร่วมการประกวดตกลงยิน ยอมให้ผู้จัด การประกวดนา ชื่อ -นามสกุล ตลอดจน
ภาพนิ่ง และภาพเคลื ่อ นไหวทั ้ง จากคลิป ในขณะเข้า ร่ว มการประกวด เผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์ต ามสื่อ ต่า งๆ
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
๔.๙.๔ ผู้จัด การประกวดมีสิท ธิ์ใ นการพิจ าณาไม่ใ ห้ผู้ส่ง ผลงานเข้า ร่ว มการประกวด และ
มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิก กฎ กติก าของการประกวดเมื่อ ใดก็ไ ด้ ซึ่ง ผู้ที่เ ข้า ร่ว มแข่ง ขัน ไม่ส ามารถ
เรีย กร้อ งต่อ ความเสีย หายใดๆได้ การใช้สิ ท ธิ ์ต ัด สิน พิจ ารณาของคณะกรรมการขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการชดเชย
ค่าเสียหายให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกกรณี
๔.๙.๕ กรณีผู้เ ข้า ประกวดที่ไ ด้รับ รางวัล ไม่ส ามารถปฏิบัติต ามข้อ ๔.๘ ได้ หรือ ผู้จัด การ
ประกวด ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้จัดการประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินการประกวดได้
๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ เยาวชนเกิด จิต สานึก ที่ดี และมีค วามจงรัก ภัก ดี ต่อ สถาบัน พระมหากษัต ริย์ พร้อ มร่ว มกัน
ปกป้องมิให้มีการล่วงละเมิ ดสถาบันพระมหากษั ตริย์
๕.๒ เยาวชนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงไปประยุก ต์ใ ช้ ในชีวิ ตประจาวัน เพิ่ มขึ้น
๕.๓ สามารถสร้างเครือข่ายแกนนาเยาวชน ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น
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ติดต่อสอบถาม

พ.อ. ชนินทร์ ขาวรัตน์ เบอร์ติดต่อ ๐๘๖-๘๘๘-๒๖๗๗

น.อ.หญิง อุรัษฎา วัณณรถ เบอร์ติดต่อ ๐๙๖-๙๔๖-๑๔๙๔

Email :rdpscc.clip@gmail.com

Line Id : dpsi_rdpscc

เว็บไซต์ http://rdpscc.rtarf.mi.th
หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดสุนทรพจน์
หัวข้อ “สืบสานงานพ่อสร้าง ตามทางรอยพ่อเดิน”
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคง
..............................................
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย
๑. เนื้อหา ๔๐ คะแนน ประกอบด้วย
๑.๑ ลาดับเนื้อหา ความต่อเนื่อง ๑๐ คะแนน
๑.๒ ความถูกต้องของข้อมูล ความสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง ๑๐ คะแนน
๑.๓ คุณค่าของเนื้อหา (ประโยชน์ของเนื้อหาที่จะนาไปใช้) ๑๐ คะแนน
๑.๔ ความถูกต้องของรูปแบบ ๑๐ คะแนน
๒. การนาเสนอ ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
๒.๑ อักขระวิธี ๑๐ คะแนน
๒.๒ น้าเสียง ๑๐ คะแนน
๒.๓ บุคลิกภาพ (ภาษากาย) ๑๐ คะแนน
๓. การใช้ภาษา ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
๓.๑ ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา ๑๐ คะแนน
๓.๒ ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การเลือกใช้คา การผูกประโยค ๑๐ คะแนน
๓.๓ สานวนโวหาร ๑๐ คะแนน
หมายเหตุ ข้อกาหนด
๑. เนื้อหาที่ นามากล่า วสุน ทรพจน์ ควรเป็ น พระปรีช าสามารถ การปฏิบัติ พระราชกรณีย กิจ ของสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดจากโครงการพระราชดาริ รวมทั้ง
แนวพระราชดาริต่างๆ ของ “สมเด็จ พระบรมราชชนกนาถ” เพื่อพัฒนาให้ ประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ น
ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน
๒. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งคลิป ได้เพียง ๑ คลิปเท่านั้น
๓. ผู้เข้าร่วมประกวดแต่ละคนมีเ วลาในการพูด ๖ นาที โดยจะพูด เกิน หรือ ขาดจากเวลาที่กาหนดไว้ไ ด้
เพียง ๑ นาที หากเกินหรือขาดมากกว่านั้นจะถูกตัดคะแนน
..…………………………………
กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้ แนวคิด “สืบ สานงานพ่ อสร้าง ตามทางรอยพ่ อเดิน ”

ใบสมัครการประกวดสุนทรพจน์
ภายใต้แนวคิด “สืบสานงานพ่อ สร้า ง ตามทางรอยพ่อ เดิน ”
1. ข้อมูลผู้สมัคร

ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/ นาง/ นางสาว..........................................................นามสกุล............................................................
อายุ......................ปี.ระดับชั้น......................... บัตรประจาตัวประชาชน.............................................................................
เลขที่..............................ตรอก/ ซอย..........................................................ถนน.................................................................
แขวง/ ตาบล........................................เขต/ อาเภอ.........................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์.................................................โทรสาร...........................................................
E-mail :…………………............................................................ID Line :..................................................………………………..
โรงเรียน............................................................................เบอร์ติดต่อ................................................................................
ครูที่ปรึกษา.....................................................................โทรศัพท์......................................................................................

2. ข้อมูลผู้ปกครอง (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก)
ชื่อ นาย/ นาง/ นางสาว......................................................................นามสกุล..................................................................
เลขที่.......................................ตรอก/ ซอย............................................................ถนน......................................................
แขวง/ ตาบล........................................เขต/ อาเภอ.........................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...............................................................โทรสาร......................................................
E-mail :……………..............................................................................................................................……………………………..

3. วิธีการส่งใบสมัคร และผลงาน (เลือกวิธีการส่งโดยใส่เครื่องหมาย √ )
ทางไปรษณี ย์ จ่ าหน้ าซองถึ ง ศปร. (ประกวดสุ นทรพจน์ กรป.สปก.ศปร.) เลขที่ 9/1 หมู่ 16 ถนนวิ ภาวดี รั งสิ ต
ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ทางอีเมล์ : rdpscc.clip@gmail.com
ด้วยตัวเอง ได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคง (กองกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ สานักปฏิบัติการ) เลขที่ 9/1 หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรัง สิต ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
ทางไลน์ ID : dpsi_rdpscc
ลงชื่อ..........................................................................ผู้สมัคร
(.......................................................................)
วันที่.............../........................../....................
กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้ แนวคิด “สืบ สานงานพ่ อสร้าง ตามทางรอยพ่ อเดิน ”

