โครงการประกวดสุน ทรพจน์
หัวข้อ “ศาสตร์พระราชานาพาชีวิต ”
๑. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนชาวไทยอันเป็นเสมือน
เข็ ม ทิ ศ น าทางในการด าเนิ น ชี วิ ต และการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น และเป็ น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ที่ ท รงสื บ สาน รั ก ษา ต่ อ ยอด ศาสตร์ พ ระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย
จึงได้จัดทาโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการนาเสนอของ
เยาวชนที่เ ป็ น อนาคตของชาติ อย่ างสร้ า งสรรค์ เพื่อ ขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง ไปสู่
สถาบันการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เยาวชนได้สานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒.๒ เพื่อ ให้เ ยาวชนได้ต ระหนัก ถึง ความส าคัญ ของหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งและนาไป
ประยุ กต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒.๓ เพื่อขยายผลหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ ส ถาบันการศึกษา
๓. กลุ่มเป้า หมาย
นั กเรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึกษา ถึง ชั้น มัธ ยมศึกษาตอนต้น
๔. วิธี การดาเนิน การ
๔.๑ รูปแบบผลงานเข้า ประกวด
๔.๑.๑ ผู้เ ข้า ร่ว มประกวดส่งคลิป การพูด ใน หัว ข้อ “ศาสตร์พ ระราชานาพาชีวิต ” ความยาว
ไม่เกิน 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 เนื้อหาที่นามากล่าวสุนทรพจน์ควรเป็นศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในมุมมองของผู้ ป ระกวด สามารถสอดแทรกหลั กการส่ งงาน พระราชดารัส และจะต้อ งเชิญ ชวน
ให้ ป ระชาชนทุกหมู่เหล่ า สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้ง การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๔.๒.๒ ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งคลิป ได้เพียง ๑ คลิปเท่านั้น

๔.๓ การส่งผลงานเข้า ประกวด
ผู้เ ข้า ร่ว มประกวด จะต้อ งส่ง ผลงานระหว่า ง ๑๘ พฤษภาคม – ๑๑ มิถุน ายน ๒๕๖๑ วิธีก าร
อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง
๔.๓.๑ ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและความ
มั่นคง (กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สานักปฏิบัติการ) ๙/๑ หมู่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต ตาบลคูคต
อาเภอลาลู กกา จั งหวัด ปทุมธานี ๑๒๑๓๐
๔.๓.๒ อีเมล์ rdpscc.clip@gmail.com
๔.๓.๓ ส่งด้วยตัวเอง ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคง
(กองกิจ การพลเรือ นและประชาสัม พัน ธ์ สานัก ปฏิบัติก าร) ๙/๑ หมู่ ๑๖ ถนนวิภ าวดีรัง สิต ตาบลคูค ต
อาเภอลาลู กกา จั งหวัด ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ ในวันและเวลาราชการ
๔.๓.๔ ทางไลน์ ID : dpsi_rdpscc
หมายเหตุ ผู้เข้าร่ว มประกวดจะต้องมีรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล สถาบันการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์
และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อกลับได้
๔.๔ คุณสมบัติผู้เข้าประกวด : นั กเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึง ชั้น มัธ ยมศึกษาตอนต้น
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 ความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ข้อความบังคับ ๑๐ คะแนน
๔.๕.๑.๓ ความเที่ยงตรงต่อเวลา ๑๐ คะแนน
๔.๕.๑.๔ คุณค่าของเนื้อหา (ประโยชน์ของเนื้อหาที่จะนาไปใช้) ๑๐ คะแนน
๔.๕.๒ การนาเสนอ ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
๔.๕.๒.๑ ภาษากาย ๑๐ คะแนน
๔.๕.๒.๒ น้าเสียง ๑๐ คะแนน
๔.๕.๒.๓ บุคลิกภาพ ๑๐ คะแนน
๔.๕.๓ การใช้ภาษาไทย (๓๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๔.๕.๓.๑ ภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา ๑๐ คะแนน
๔.๕.๓.๒ ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การออกเสียง การเลือกใช้คา ๑๐ คะแนน
๔.๕.๓.๓ สานวนโวหาร ๑๐ คะแนน
๔.๖ รางวัล
๔.๖.๑ รางวัลชนะเลิ ศ ได้รับ ทุนการศึกษา จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ เกียรติยศ
๔.๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศอัน ดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา จานวน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๔.๖.๓ รางวัล รองชนะเลิศอัน ดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา จานวน ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๔.๗ การประกาศผล : ประกาศผลการประกวด ในวัน ที่ ๒๕ มิถุน ายน ๒๕๖๑ ผ่า นเว็บ ไซด์ข อง
ศูน ย์ป ระสานงานโครงการอัน เนื่อ งมาจากพระราชดาริแ ละความมั่น คง http://rdpscc.rtarf.mi.th
และ https://www.facebook.com/RDPSCC.RTARF/

๔.๘ การมอบรางวัล
๔.๘.๑ ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลตามข้อ ๔.๖ จะต้องเดินทางมารับรางวัลในงานวันประกาศผลงาน
ประกวดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกองทัพไทย ห้วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๑๕
กองทัพไทยแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
๔.๘.๒ ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะต้องกล่าวสุนทรพจน์ ที่ตนเองได้รับรางวัล ในงาน
ประกาศผลงานประกวดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกองทัพไทย
๔.๙ รายละเอียดเพิ่มเติม
๔.๙.๑ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จะถูก พิจารณาและถือเป็นกรรมสิทธิ ของศูนย์ประสานงาน
โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ และความมั่นคง
๔.๙.๒ ค าตัด สิน ของคณะกรรมการ ถือ เป็น ที่สิ ้น สุด ผู ้เ ข้า ร่ว มการประกวดไม่ม ีส ิท ธิ ์โ ต้แ ย้ง
อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
๔.๙.๓ ผู้เข้าร่วมการประกวดตกลงยินยอมให้ผู้จัดการประกวดนาชื่อ -นามสกุล ตลอดจนภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวทั้งจากคลิป ในขณะเข้าร่วมการประกวด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่
มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
๔.๙.๔ ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจาณาไม่ให้ผู้ส่งผลงานเข้าร่ว มการประกวด และมีสิทธิ์ที่
จะเปลี่ย นแปลงแก้ไข หรือ ยกเลิกกฎกติกาของการประกวดเมื่อใดก็ได้ ซึ่ง ผู้ที่เข้าร่ว มแข่งขันไม่ส ามารถ
เรียกร้องต่อความเสียหายใดๆได้ การใช้สิ ทธิ์ตัดสินพิจารณาของคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชย
ค่าเสียหายให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกกรณี
๔.๙.๕ กรณีผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล ไม่ส ามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๘ ได้ หรือ ผู้จัดการประกวด
ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้จัดการประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินการประกวดได้
๕. ผลที่ค าดว่า จะได้ รั บ
๕.๑ เยาวชนเกิด จิต ส านึก ที่ดี และมีค วามจงรัก ภัก ดี ต ่ อ สถาบัน พระมหากษัต ริย ์ พร้อ มร่ว มกัน
ปกป้ องมิให้ มีการล่ ว งละเมิดสถาบั น พระมหากษัตริย์
๕.๒ เยาวชนนาหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เพิ่มขึ้น
๕.๓ สามารถสร้างเครือข่ายแกนนาเยาวชน ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น
ติดต่อสอบถาม
 พ.อ. ชนิ น ทร์ ขาวรั ต น์ เบอร์ ติ ด ต่ อ ๐๘๖-๘๘๘-๒๖๗๗
 น.ท.หญิ ง อุ รั ษ ฎา วั ณ ณรถ เบอร์ ติ ด ต่ อ ๐๙๖-๙๔๖-๑๔๙๔
 Email :rdpscc.clip@gmail.com
 Line Id : dpsi_rdpscc
 เว็ บ ไซต์ http://rdpscc.rtarf.mi.th

ใบสมัคร การประกวดสุนทรพจน์
ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์ พระราชานาพาชีวิต ”
1. ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/ นาง/ นางสาว...........................................นามสกุล................................................
อายุ..................ปี.เลขที่บัตรประจาตัวนักศึกษา/ บัตรประจาตัวประชาชน.............................................
เลขที่......................ตรอก/ ซอย...............................................ถนน........................................................
แขวง/ ตาบล...............................เขต/ อาเภอ................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์........................................โทรสาร.................................................
E-mail :…………………..................................................................................................………………………..
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 √ )
ทางไปรษณีย์ จ่ า หน้ า ซองถึง ศปร. (กรป.สปก.ศปร.) เลขที่ 9/1 หมู่ 16 ถนนวิภ าวดี รัง สิ ต
ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ทางอีเมล์ : rdpscc.clip@gmail.com
ด้ว ยตัว เองได้ที่ ศูน ย์ ป ระสานงานโครงการอัน เนื่อ งมาจากพระราชดาริและความมั่น คง
(กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สานักปฏิบัติการ) เลขที่ 9/1 หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต
ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ทางไลน์ ID : dpsi_rdpscc
ลงชื่อ......................................................................ผู้สมัคร
(.......................................................................)
วันที่.............../........................../....................

