โครงการประกวดสุนทรพจน ในงานวันดินโลก ป 2560
หัวขอ“รักษโลก เริ่มจากรักษดิน สูความยั่งยืน”
ระหวางวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2560
ณ. ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หลักการและเหตุผล
กรมพัฒนาทีด่ ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชน
ที่ดินดานการเกษตรรวมทั้งการเผยแพรองคความรูทางดานเกษตรกรรมใหกับเยาวชน จากความสําคัญของเยาวชน
ทีจ่ ะไดสืบสานความมัน่ คงทางอาหารของชาติ โดยเปนเกษตรกรรุน ใหมตอไปนัน้ จําเปนทีเ่ ยาวชนไทยในระดับ
มัธยมศึกษาควรมีความเขาใจ ตระหนักรู จากการสังเกตและศึกษาเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ ความเหมาะสมในการเพาะ
ปลูกพืช และความตองการผลผลิตพืชนั้นจากทองถิ่นของตน
กรมพัฒนาทีด่ ิน จึงเชิญชวนใหนักเรียนรวมประกวดการพูดสุนทรพจน เพื่อปลูกฝงกระบวนการทาง
ความคิดที่เปนระบบผานการสื่อสารทีส่ รางสรรค เกี่ยวกับการเกษตรที่ยงั่ ยืนและเหมาะสมในทองถิ่นของตน
ถ า ยทอดผ า นคลิ ป วี ดี โ อความยาว 10 นาที ในหั ว ข อ “รั ก ษ โ ลก เริ่ ม จากรั ก ษ ดิ น สู ค วามยั่ ง ยื น ”
สงเขาประกวดชิงเงินและโลรางวัล พรอมใบประกาศนียบัตร ผลงานในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียนี้สามารถเผยแพรและ
ขยายผลไดอยางกวางขวางตอไป
วัตถุประสงค
เพือ่ ปลูกฝงกระบวนการทางความคิดที่เปนระบบผานการสือ่ สารทีส่ รางสรรค เกี่ยวกับการเกษตรที่
ยั่งยืนและเหมาะสมในทองถิ่นของตน ถายทอดผานคลิปวีดีโอความยาว 10 นาที ในหัวขอ“รักษโลก เริ่มจากรักษ
ดิน สูความยั่งยืน”
การประกวด แบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6
ประเภทรางวัล แบงเปน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 5 รางวัล และระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน
5 รางวัล รวม 10 รางวัล โดยแตละระดับ ประกอบดวยรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
รางวัลละ 6,000 บาท พรอมโลรางวัลและใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พรอมโลรางวัลและใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
รางวัลละ 2,500 บาท พรอมโลรางวัลและใบประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด
1. กรอกใบสมัครตามแบบฟอรมใบสมัครเขารวมประกวดกลาวสุนทรพจน พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวนักเรียน หรือสําเนาบัตรประชาชน ทีล่ งนามรับรองสําเนาถูกตองจํานวน 2 ชุด เปนไฟล .pdf สงทาง
E-mail: pookldd@gmail.com หรือ ทางโทรสาร 02-5614516
2. สงคลิปวิดีโอการกลาวสุนทรพจน ความยาว 10 นาที ในคุณภาพ (Quality) 480 p ขึ้นไป ในไฟล
.MP4 โดยการโหลดขึ้น YouTube ใชระบบตั้งคาสวนตัว (Private) ระบุลิ้งคลงในใบสมัคร
3. สงไฟลบทความสุนทรพจน โดยใชโปรแกรม Microsoft Word 2010-2013 ตัวพิมพคอมพิวเตอร
มาตรฐานแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 p แนบมาพรอมกับใบสมัคร สงมาทาง E-mail:
pookldd@gmail.com หรือ ทางโทรสาร 02-5614516
4. บทความทีส่ งเขาประกวดจะตองไมใชงานแปล แปลง เลียนแบบ ลอก ทําซ้ํา จากผลงานของผูอื่น
โดยเด็ดขาด หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินทางปญญาอื่นใด ใหถือเปนความรับผิดชอบของผูสงผลงาน
เขาประกวดฝายเดียว
5. บทความที่สงเขาประกวดตองไมเคยไดรับรางวัลที่ใดมากอน ตองเปนผลงานที่ลิขสิทธิ์เปนของเจาของ
ผูสงผลงานโดยสมบูรณเทานั้น
6. บทความของผูเ ขาประกวดสุนทรพจน ถือเปนกรรมสิทธิแ์ ละลิขสิทธิข์ องผูจ ัดการประกวดเพื่อนําไป
เผยแพรในรูปแบบและโอกาสที่เหมาะสมตอไปได
การประกวดแบงออกเปน 2 รอบ
1. รอบคัดเลือก คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจากคลิปสุนทรพจนทีส่ งเขาประกวด ใหเหลือระดับ
การศึกษาละ 5 ทีม
2. รอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจากการกลาวสุนทรพจนของผูเขาประกวดที่ผานรอบ
คัดเลือกทั้ง 10 ทีม ตอหนาคณะกรรมการ ณ สถานที่แขงขัน โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี (หากไมเขารวมตามวันและเวลาทีก่ ําหนดถือวาเปนการสละสิทธิก์ าร
ประกวด)
คณะกรรมการตัดสิน
เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ ดานการเกษตร ดานภาษาและการกลาวสุนทรพจน
หลักเกณฑการตัดสินในรอบคัดเลือก
- ดุลยพินิจจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาดและสิ้นสุด

กติกาการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
1. ผูสมัครที่ผา นการคัดเลือกในรอบแรกจะตองมาแขงขันในการประกวดสุนทรพจนรอบชิงชนะเลิศ
ณ ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี วันที่ 4 ธันวาคม
2560
2. ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกในรอบแรกจะตองเตรียมหลักฐานการแสดงตน เชน บัตรประจําตัวนักเรียน
หรือบัตรประชาชน กอนเขาประกวด
3. ผูเขาประกวดจะตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียน หรือแตงกายชุดสุภาพ
4. ผูเขาประกวดตองกลาวสุนทรพจนตามบทความที่ไดแจงมาพรอมใบสมัครรอบคัดเลือกเทานั้น
5. เวลาทีใ่ ชในการประกวดกลาวสุนทรพจน 10 นาที โดยเริ่มจับเวลาตั้งแตผูเขาประกวดเริ่มกลาว
6. จะมีเสียงกริ่งเตือนกอนหมดเวลา 1 นาที และเตือนอีกครั้งเมื่อหมดเวลา
7. ผูจัดการประกวดฯ จะไมสงคืนตนฉบับและผลการตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
เกณฑการตัดสิน พิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
1. เนื้อหาสอดคลองกับหัวขอเรื่อง
2. ความคิดสรางสรรค
3. การใชภาษามีความถูกตอง ชัดเจน
การรับสมัคร และกําหนดการแขงขัน
• เปดรับสมัครและสงผลงาน ตั้งแตบัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
• ประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (แจงผานเว็บไซต www.ldd.go.th และ
เพจเฟสบุค: กรมพัฒนาที่ดิน)
• การประกวดรอบชิงชนะเลิศ วั นที่ 4 ธันวาคม 2560 ผูเขาประกวดการพูด สุนทรพจน รายงานตั ว
ณ สถานทีป่ ระกวด ศูนยศึกษาวิธีการฟน ฟูทีด่ ินเสือ่ มโทรมเขาชะงุม อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ราชบุรี กอนการแขงขัน 30 นาที (จะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ เวลา สถานที่ ที่ชัดเจนใหทราบอีกครั้ง)
• พิธีมอบรางวัล พรอมโลและใบประกาศนียบัตร ใหแกผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัล
ชมเชย วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดราชบุรี
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได นายอรรถพล ใจคํา, นางสาวอภันตรี พฤกษพงศ โทร 1760 ตอ 2231,
0-2561-4516
*** การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจงใหทราบกอนผานทางเว็บไซต www.ldd.go.th และเพจเฟสบุค: กรมพัฒนาที่ดิน

