
 

 
หลักเกณฑก์ารประกวดพดูสุนทรพจน์  

หัวข้อ “เยาวชนร่วมใจ ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ ๔.๐”  
เนื่องในงานนิทรรศการราชภฏัก าแพงเพชรวิชาการ คร้ังที่ ๑๔  

วันพฤหัสบดี  ที่ ๒๕  มกราคม ๒๕๖๑  
ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ชั้น๒)  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                              

 
๑.คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดพูดสุนทรพจน์ 
 ๑.เป็นนักเรียนซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ 
 ๒.ตระหนักในควำมส ำคัญและสำมำรถปรับตัวเข้ำสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

๓.การประกวดแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย หน่ึงโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าประกวดได้ 
ไม่เกินระดับละ  ๒  คน 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการพูดสุนทรพจน์ 

๑.เพื่อพัฒนำทักษะกำรพูดสุนทรพจน์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
๒.เพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลยุคไทยแลนด์ ๔.๐  
 

๓.วิธีการประกวด 
๑.ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสมกับกำรประกวด 

 ๒.ให้ผู้เข้ำประกวดจับฉลำกเพื่อจัดล ำดับ ก่อนกำรประกวด ๑๕ นำที 
 ๓.เน้ือหำบรรยำยถึงควำมส ำคัญของยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และในฐำนะที่เป็นเยำวชนไทยจะเป็นก ำลังส ำคัญของ
ชำติได้อย่ำงไร 
 ๔.ผู้เข้ำประกวดแต่ละคนมีเวลำในกำรพูด ๕ นำที ในกำรพูดแต่ละคร้ัง จะพูดเกิน หรือขำดจำกเวลำที่ก ำหนด   
 ไว้ได้เพียง 45 วินำทีหำกเกินหรือขำดมำกกว่ำน้ันจะถูกตัดคะแนน 

๕.หำกมีควำมจ ำเป็นต้องประกวดรอบที่ ๒ เพื่อตัดสินให้เป็นกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์แบบฉับพลัน 
๖.ค ำตดัสินของคณะกรรมกำรกำรประกวดถือเป็นข้อยุติ  
 
 
 
 
  
 
 



 ๒ 
๔.วัน/เวลา/สถานท่ีประกวดพูดสุนทรพจน์  

วันพฤหัสบดี  ที่ ๒๕  มกรำคม ๒๕๖๐   
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  เวลำ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เวลำ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

(ก ำหนดเวลำอำจเปลี่ยนแปลงได้หำกกำรแข่งขันรอบเช้ำด ำเนินกำรเสร็จสิ้น) 
ห้องประชุมพุทธชำด คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์(ชั้น๒)  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
๕.ปฏิทินการประกวดพูดสุนทรพจน์ 
  ๑๙   มกรำคม 25๖๑  วันสุดท้ำยของกำรรับใบสมัคร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ๒๕   มกรำคม 25๖0  วันท ำกำรแข่งขัน 
   ๐๘.๓0 – ๐๙.๐0 น. รำยงำนตัวและจับฉลำกเพื่อจัดล ำดับกำรประกวด  

ณ ห้องประชุมพุทธชำด 
อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

   ๐๙.๓0  - ๑๑.๓0 น.  ท ำกำรประกวด  
   ๑๑.๓0 - ๑๒.๐๐ น. ประกำศผลและมอบรำงวัล 
                       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                       ๒๕   มกรำคม 25๖0 วันท ำกำรแข่งขัน 
   ๑๒.๐0 – ๑๓.๐0 น. รำยงำนตัวและจับฉลำกเพื่อจัดล ำดับกำรประกวด  

ณ ห้องประชุมพุทธชำด 
อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   

   ๑๓.๐0  - ๑๕.๓0 น.  ท ำกำรประกวด  
   ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐0 น. ประกำศผลและมอบรำงวัล 
   

๖. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๑)  เน้ือหำ  ๔๐  คะแนน  ประกอบด้วย 
     - ล ำดับเน้ือหำ  ควำมต่อเน่ือง  ๑๐  คะแนน 
 - ควำมถูกต้องของข้อมูล  ควำมสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง  ๑๐  คะแนน 
 - คุณค่ำของเน้ือหำ (ประโยชน์ของเน้ือหำที่จะน ำไปใช้)  ๑๐  คะแนน 
 - ควำมถูกต้องของรูปแบบกำรพูดสุนทรพจน์  ๑๐  คะแนน 
๒) กำรน ำเสนอ  ๓๐  คะแนน  ประกอบด้วย 

- ลีลำวำทศิลป์ ๑๐ คะแนน 
          - น้ ำเสียง ๑๐ คะแนน  

-บุคลิกภำพ (ภำษำกำย) ๑๐ คะแนน 
๓) กำรใช้ภำษำ  ๓๐  คะแนน  ประกอบด้วย 

- ระดับภำษำเหมำะสมกับเน้ือหำ  ๑๐  คะแนน 
- ควำมถูกต้องด้ำนไวยำกรณ์  กำรเลือกใช้ค ำ  กำรผูกประโยค  ๑๐  คะแนน  
- ส ำนวนโวหำร  ๑๐  คะแนน  
 
 



 ๓ 
๗.การก าหนดเวลาการประกวด 
        ผู้เข้าประกวดแข่งขันแต่ละคนมีเวลาในการพูด ๕ นาที  โดยจะพูดเกินหรือขาดจากเวลาที่ก าหนดไว้ได้
เพียง ๓๐ วินาที  กล่าวคือ สามารถพูดได้ในช่วงเวลา ๔ นาที ๓๐ วินาที - ๕ นาที ๓๐ วินาที หากล่วงเลยหากเกินหรือ
ขาดมากกว่าน้ันจะถูกตัดคะแนน ๑ คะแนนต่อ ๑๐ วินาที 
            หมำยเหตุ   กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
๘.รางวัลการประกวด 
 รำงวัลชนะเลิศ      ทุนกำรศึกษำ   1,๕00   บำท พร้อมเกียรติบัตร 
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ทุนกำรศึกษำ   1,๐00   บำท พร้อมเกียรติบัตร 
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   ทุนกำรศึกษำ   ๘๐๐     บำท พร้อมเกียรติบัตร 
 
๙.การสมัคร 
 โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้ำร่วมกำรประกวด สำมำรถส่งใบสมัครมำที่  

โปรแกรมวิชำภำษำไทย  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  (กำรประกวดพูดสุนทรพจน์) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๖๙  หมู ่๑  ต ำบลนครชุม  อ ำเภอเมือง  จังหวัดก ำแพงเพชร   ๖๒๐๐๐ 
Line ID     :  Viyudanyna 
E-mail      :  viyudanyna@hotmail.com 
โทรศัพท์    :  ๐๘๘-๒๗๒๔๐๑๕    อำจำรย์วิยุดำ ทิพย์วิเศษ(ผู้ประสำนงำน) 
โทรสำร     :  ๐๕๕-๗๙๘๐๘๗ 

       
โดยใบสมัครจะต้องส่งถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ภายในวันท่ี ๑๙ มกราคม 25๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำร 
ประกวดพูดสนุทรพจน์ “ภำษำไทยกำ้วไกลไทยแลนด์ ๔.๐” 

ใน โครงกำรเผยแพรค่วำมรูภ้ำษำไทยสู่ชมุชน 
 วันพฤหัสบดี  ที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมพุทธชำด คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์(ชั้น๒)   
มหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร 

…………………………………………………………………………………………. 
 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด  
๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ประกวดพูดสุนทรพจน์  ระดับมัธยมศึกษาต้น 

(พร้อมพักรับประทานอาหารว่าง) 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น พักรับประทานอาหารกลางวัน   
๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ประกวดพูดสุนทรพจน์  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. ประกาศผลการประกวดพูดสุนทรพจน์ และมอบรางวัล พร้อมเกียรติบัตร  
๑๖.๐๐ น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
*หมำยเหตุ   ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

                                            
                                           
 
                                                    



 ๕ 
    

 
 
 
 

ใบสมัครการประกวดพูดสุนทรพจน์ 
หัวข้อ “เยาวชนร่วมใจ ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ ๔.๐”  

เนื่องในงานนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ คร้ังท่ี ๑๔  
วันพฤหัสบดี  ท่ี ๒๕  มกราคม ๒๕๖๑  

ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ช้ัน๒)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                              
 
โรงเรียน............................................................................................... ...........อ ำเภอ.......................................................... 
ต ำบล................................................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์................... 
โทรศัพท์.............................................................................โทรสำร...................................................................................... 
 
รายช่ือผู้เข้าประกวด (กรุณำพิมพ์หรือเขียนชื่อ-นำมสกุลให้ถูกต้องและชัดเจน) ไม่เกิน ๒ คน/โรงเรียน  
          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. ชื่อ – นำมสกุล...................................................................................................................... ........ ...... 
ศึกษำอยู่ชั้น........................................................................อำยุ.......................................................... 

2. ชื่อ – นำมสกุล...................................................................................................................... .............. 
ศึกษำอยู่ชั้น........................................................................อำยุ.......................................................... 

          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. ชื่อ – นำมสกุล...................................................................................................................... ........ ...... 

ศึกษำอยู่ชั้น........................................................................อำยุ.......................................................... 
4. ชื่อ – นำมสกุล.............................................................................................. ...................................... 

ศึกษำอยู่ชั้น........................................................................อำยุ.......................................................... 
 
อาจารย์ผู้ควบคุม 

1. .....................................................................................................หมำยเลขโทรศัพท์........................ 
2. .....................................................................................................หมำยเลขโทรศัพท์....................... 

 
 

ลงชื่อ..........................................................................   
      (.......................................................................................) 

            ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
วันที่……………/…………….…….……/……………………….   

 
 
หมดเขตส่งใบสมัคร  วันที่ ๑๙ มกราคม 25๖๑ 



 
ก ำหนดกำร 

อบรมเชงิปฏบิตักิำร “กำรพดูสนุทรพจน์”  
ใน โครงกำรเผยแพรค่วำมรูภ้ำษำไทยสูชุ่มชน 

วนัศกุร์  ที่ ๒๒ ธนัวำคม ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชมุพกิุล คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์(ชัน้๑)   

มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
…………………………………………………………………………………………. 

 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. บรรยาย “ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดสุนทรพจน์”  

โดย  ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ   จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
(พร้อมพักรับประทานอาหารว่าง) 
ฝึกการพูดสุนทรพจน์ (ช่วงที่ ๑) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น พักรับประทานอาหารกลางวัน   
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ฝึกการพูดสุนทรพจน์ (ช่วงที่ ๒) 

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. วิทยากรให้ข้อเสนอแนะและมอบเกียรติบัตรแด่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

๑๖.๓๐ น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*หมำยเหตุ   ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบตอบรับ 

อบรมเชงิปฏบิตักิำร “กำรพดูสนุทรพจน์”  
ใน โครงกำรเผยแพรค่วำมรูภ้ำษำไทยสูชุ่มชน 

วนัศกุร์  ที่ ๒๒ ธนัวำคม ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชมุพกิุล คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์(ชัน้๑)   

มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
…………………………………………………………………………………………. 

ช่ือโรงเรียน.......................................................................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................. .......... 
.............................................................................................................................................................. 
 
ครู/อาจารย์ ผู้ดูแลนักเรียน 
๑..............................................................................................โทรศัพท์......................................................... 
๒..............................................................................................โทรศัพท์......................................................... 
 
นักเรียน 
๑…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๓.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๔.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๕.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม   
ติดต่อสอบถาม อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๖๙  หมู ่๑  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร   ๖๒๐๐๐ 
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