โครงการประกวดสุนทรพจน์ ในงานวันดินโลก ปี 2560
หัวข้อ“รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2560
ณ. ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูทดี่ ินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หลักการและเหตุผล
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินด้านการเกษตรรวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมให้กับเยาวชน จากความสําคัญของเยาวชน
ที่จะได้สืบสานความมั่นคงทางอาหารของชาติ โดยเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อไปนั้น จําเป็นที่เยาวชนไทยในระดับ
มัธยมศึกษาควรมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ จากการสังเกตและศึกษาเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ ความเหมาะสมในการเพาะ
ปลูกพืช และความต้องการผลผลิตพืชนั้นจากท้องถิ่นของตน
กรมพัฒนาที่ดิน จึงเชิญชวนให้นักเรียนร่วมประกวดการพูดสุนทรพจน์ เพื่อปลูกฝังกระบวนการทาง
ความคิดที่เป็นระบบผ่านการสื่อสารที่สร้างสรรค์ เกี่ยวกับการเกษตรที่ยั่งยืนและเหมาะสมในท้องถิ่นของตน
ถ่ า ยทอดผ่ า นคลิ ป วี ดี โ อความยาว 10 นาที ในหั ว ข้ อ “รั ก ษ์ โ ลก เริ่ ม จากรั ก ษ์ ดิ น สู่ ค วามยั่ ง ยื น ”
ส่งเข้าประกวดชิงเงินและโล่รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร ผลงานในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียนี้สามารถเผยแพร่และ
ขยายผลได้อย่างกว้างขวางต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบผ่านการสื่อสารที่สร้างสรรค์ เกี่ยวกับการเกษตรที่
ยั่งยืนและเหมาะสมในท้องถิ่นของตน ถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอความยาว 10 นาที ในหัวข้อ“รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์
ดิน สู่ความยั่งยืน”
การประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ประเภทรางวัล แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จํานวน 5 รางวัล และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จํานวน
5 รางวัล รวม 10 รางวัล โดยแต่ละระดับ ประกอบด้วยรางวัล ดังนี้
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. ส่งคลิปวิดโี อการกล่าวสุนทรพจน์ ความยาว 10 นาที ในคุณภาพ (Quality) 480 p ขึ้นไป ในไฟล์
.MP4 โดยการโหลดขึ้น YouTube ใช้ระบบตั้งค่าส่วนตัว (Private) ระบุลิ้งค์ลงในใบสมัคร
3. ส่งไฟล์บทความสุนทรพจน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010-2013 ตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์
มาตรฐานแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 p แนบมาพร้อมกับใบสมัคร ส่งมาทาง E-mail:
pookldd@gmail.com หรือ ทางโทรสาร 02-5614516
4. บทความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ใช่งานแปล แปลง เลียนแบบ ลอก ทําซ้ํา จากผลงานของผู้อื่น
โดยเด็ดขาด หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน
เข้าประกวดฝ่ายเดียว
5. บทความที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน ต้องเป็นผลงานที่ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของ
ผู้ส่งผลงานโดยสมบูรณ์เท่านั้น
6. บทความของผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดเพื่อนําไป
เผยแพร่ในรูปแบบและโอกาสที่เหมาะสมต่อไปได้
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ
1. รอบคัดเลือก คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจากคลิปสุนทรพจน์ที่ส่งเข้าประกวด ให้เหลือระดับ
การศึกษาละ 5 ทีม
2. รอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจากการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบ
คัดเลือกทั้ง 10 ทีม ต่อหน้าคณะกรรมการ ณ สถานที่แข่งขัน โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี (หากไม่เข้าร่วมตามวันและเวลาที่กําหนดถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การ
ประกวด)
คณะกรรมการตัดสิน
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการเกษตร ด้านภาษาและการกล่าวสุนทรพจน์
หลักเกณฑ์การตัดสินในรอบคัดเลือก
- ดุลยพินิจจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

กติกาการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
1. ผู้สมัครที่ผา่ นการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องมาแข่งขันในการประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ
ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี วันที่ 4 ธันวาคม
2560
2. ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องเตรียมหลักฐานการแสดงตน เช่น บัตรประจําตัวนักเรียน
หรือบัตรประชาชน ก่อนเข้าประกวด
3. ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายชุดสุภาพ
4. ผู้เข้าประกวดต้องกล่าวสุนทรพจน์ตามบทความที่ได้แจ้งมาพร้อมใบสมัครรอบคัดเลือกเท่านั้น
5. เวลาที่ใช้ในการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 10 นาที โดยเริ่มจับเวลาตัง้ แต่ผู้เข้าประกวดเริ่มกล่าว
6. จะมีเสียงกริ่งเตือนก่อนหมดเวลา 1 นาที และเตือนอีกครั้งเมื่อหมดเวลา
7. ผู้จดั การประกวดฯ จะไม่สง่ คืนต้นฉบับและผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
1. เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. การใช้ภาษามีความถูกต้อง ชัดเจน
การรับสมัคร และกําหนดการแข่งขัน
 เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
 ประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (แจ้งผ่านเว็บไซต์ www.ldd.go.th และ
เพจเฟสบุค: กรมพัฒนาที่ดิน)
 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ผู้เข้าประกวดการพูดสุนทรพจน์รายงานตัว
ณ สถานที่ประกวด ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ราชบุรี ก่อนการแข่งขัน 30 นาที (จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ เวลา สถานที่ ที่ชัดเจนให้ทราบอีกครั้ง)
 พิธีมอบรางวัล พร้อมโล่และใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัล
ชมเชย วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดราชบุรี
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ นายอรรถพล ใจคํา, นางสาวอภันตรี พฤกษพงศ์ โทร 1760 ต่อ 2231,
0-2561-4516
*** การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบก่อนผ่านทางเว็บไซต์ www.ldd.go.th และเพจเฟสบุค: กรมพัฒนาที่ดิน

