
 
 

โครงการประกวดสุนทรพจน์ ในงานวันดินโลก ปี 2560  
หัวข้อ“รักษ์โลก เร่ิมจากรักษ์ดิน สู่ความย่ังยืน” 

ระหว่างวันท่ี 4-6 พฤศจิกายน 2560 
ณ. ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูทีดิ่นเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
 

หลักการและเหตุผล 

   กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินด้านการเกษตรรวมท้ังการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมให้กับเยาวชน จากความสําคัญของเยาวชน
ที่จะได้สืบสานความมั่นคงทางอาหารของชาติ โดยเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อไปน้ัน จําเป็นที่เยาวชนไทยในระดับ
มัธยมศึกษาควรมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ จากการสังเกตและศึกษาเก่ียวกับสภาพพื้นที่ ความเหมาะสมในการเพาะ 
ปลูกพืช และความต้องการผลผลิตพืชน้ันจากท้องถ่ินของตน    
    กรมพัฒนาที่ดิน จึงเชิญชวนให้นักเรียนร่วมประกวดการพูดสุนทรพจน์ เพ่ือปลูกฝังกระบวนการทาง
ความคิดท่ีเป็นระบบผ่านการสื่อสารที่สร้างสรรค์ เก่ียวกับการเกษตรที่ย่ังยืนและเหมาะสมในท้องถ่ินของตน
ถ่ายทอดผ่ านคลิปวีดี โอความยาว  10 นาที  ในหัว ข้อ  “รักษ์ โลก  เริ่ มจากรัก ษ์ดิน  สู่ ความยั่ ง ยืน”  
ส่งเข้าประกวดชิงเงินและโล่รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร ผลงานในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียน้ีสามารถเผยแพร่และ
ขยายผลได้อย่างกว้างขวางต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือปลูกฝังกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบผ่านการสื่อสารที่สร้างสรรค์ เก่ียวกับการเกษตรที่
ย่ังยืนและเหมาะสมในท้องถิ่นของตน ถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอความยาว 10 นาที ในหัวข้อ“รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์
ดิน สู่ความย่ังยืน”  

การประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังน้ี  

 1. ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
  2. ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  

ประเภทรางวัล แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จํานวน 5 รางวัล และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จํานวน                  
5 รางวัล รวม 10 รางวัล โดยแต่ละระดับ ประกอบดว้ยรางวัล ดังน้ี 

  รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล      รางวัลละ 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศ  1 รางวัล    รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร 
  รางวัลชมเชย 3 รางวัล      รางวัลละ 2,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร 
  



 
 

กติกาการประกวด 
   1. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ พร้อมแนบสําเนาบัตร

ประจําตัวนักเรียน หรือสําเนาบัตรประชาชน ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องจํานวน 2 ชุด เป็นไฟล์ .pdf ส่งทาง 
E-mail: pookldd@gmail.com  หรือ ทางโทรสาร 02-5614516  

   2. ส่งคลิปวิดโีอการกล่าวสุนทรพจน์ ความยาว 10 นาที ในคุณภาพ (Quality) 480 p ขึ้นไป ในไฟล์ 
.MP4 โดยการโหลดข้ึน YouTube ใช้ระบบตั้งค่าสว่นตัว (Private) ระบุลิ้งค์ลงในใบสมัคร  

   3. ส่งไฟล์บทความสุนทรพจน์ โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Word 2010-2013 ตวัพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
มาตรฐานแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 p แนบมาพร้อมกับใบสมัคร ส่งมาทาง E-mail: 
pookldd@gmail.com หรือ ทางโทรสาร 02-5614516 

   4. บทความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ใช่งานแปล แปลง เลียนแบบ ลอก ทําซ้ํา จากผลงานของผู้อ่ืน                 
โดยเด็ดขาด หากมีการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน
เข้าประกวดฝ่ายเดียว 

   5. บทความที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน ต้องเป็นผลงานท่ีลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของ                  
ผู้ส่งผลงานโดยสมบูรณ์เท่าน้ัน 

   6. บทความของผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธ์ิของผู้จัดการประกวดเพื่อนําไป
เผยแพร่ในรูปแบบและโอกาสที่เหมาะสมต่อไปได้ 

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ  
 1. รอบคัดเลือก คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจากคลิปสุนทรพจน์ที่ส่งเข้าประกวด ให้เหลือระดับ

การศึกษาละ 5 ทีม  
 2. รอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจากการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้เข้าประกวดท่ีผ่านรอบ

คัดเลือกทั้ง 10 ทีม ต่อหน้าคณะกรรมการ ณ สถานที่แข่งขัน โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี (หากไม่เข้าร่วมตามวันและเวลาท่ีกําหนดถือว่าเป็นการสละสิทธ์ิการ
ประกวด)  

คณะกรรมการตัดสิน  

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการเกษตร ด้านภาษาและการกล่าวสุนทรพจน์  

หลักเกณฑ์การตัดสินในรอบคัดเลือก  

-  ดุลยพินิจจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
-  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสดุ 

  



 
 

กติกาการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 
   1. ผู้สมคัรท่ีผา่นการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องมาแข่งขันในการประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ               

ณ ศูนย์ศึกษาวธีิการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 
2560  

  2. ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือกในรอบแรกจะตอ้งเตรียมหลักฐานการแสดงตน เช่น บัตรประจําตัวนักเรียน  
หรือบัตรประชาชน ก่อนเข้าประกวด 

   3. ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน หรือแต่งกายชดุสุภาพ 
   4. ผู้เข้าประกวดต้องกล่าวสนุทรพจน์ตามบทความที่ไดแ้จ้งมาพร้อมใบสมัครรอบคัดเลือกเท่าน้ัน 
   5. เวลาที่ใช้ในการประกวดกล่าวสุนทรพจน ์ 10 นาที โดยเริ่มจับเวลาตัง้แต่ผู้เข้าประกวดเริ่มกล่าว  
   6. จะมีเสียงกริ่งเตือนก่อนหมดเวลา 1 นาที และเตือนอีกครั้งเมื่อหมดเวลา 
   7. ผู้จัดการประกวดฯ จะไม่สง่คืนต้นฉบับและผลการตัดสนิของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสดุ 

เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังน้ี 

 1. เน้ือหาสอดคล้องกับหัวข้อเร่ือง 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ 
 3. การใช้ภาษามีความถูกต้อง ชัดเจน 

การรับสมัคร และกําหนดการแข่งขัน 

 เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดน้ี – วันท่ี  27 พฤศจิกายน 2560  
 ประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (แจ้งผ่านเว็บไซต์ www.ldd.go.th และ                     

เพจเฟสบุค: กรมพัฒนาที่ดิน) 
 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ผู้เข้าประกวดการพูดสุนทรพจน์รายงานตัว            

ณ สถานท่ีประกวด ศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ราชบุรี ก่อนการแข่งขัน 30 นาที (จะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับ เวลา สถานที่ ที่ชัดเจนให้ทราบอีกครั้ง) 

 พิธีมอบรางวัล พร้อมโล่และใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัล
ชมเชย วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดราชบุรี 

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได ้นายอรรถพล ใจคํา, นางสาวอภันตรี พฤกษพงศ์ โทร 1760 ต่อ 2231,  
0-2561-4516  
 

*** การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบก่อนผ่านทางเว็บไซต์ www.ldd.go.th และเพจเฟสบุค: กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

 


