
พูดดี คือ ดีดวยเนื้อหาสาระ
พอดีกับกาลเทศะ เหมาะสมกับฐานะ
และบุคคล ไมมากหรือ ไมนอยเกินไป
คนฟงสบาย จับเรื่องราวไดชัดเจน

และถูกตองตามความประสงค
เมื่อพูดจาสื่อสารกันไดไมติดขัด

ก็จะมีความเขาอกเขาใจ
และสามารถรวมมือกันทำงาน

สรางสรรคความสุขความเจริญใหเกิดขึ้นได

วัตถุประสงค�

การประกวด มี ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

 ๑. เพื ่อส�งเสริมให�น�สิตนักศึกษาได�มีการแสดงออก 
ในด�านศิลปะการใช�ภาษาไทย  ด�วยการแสดงสุนทรพจน�
อย�างถูกต�องเหมาะสมและสร�างสรรค�
 ๒. เพื ่อรณรงค� ให�ประชาชนและน�สิตนักศึกษาใน
สถาบันระดับอุดมศึกษามีโอกาสศึกษาเรียนรู � และน�อมนำ
พระราชกรณ�ยกิจพระมหากษัตริย�แห�งพระบรมราชจักรีวงศ�
นับแต�รัชกาลที ่ ๑ จนรัชกาลที ่ ๑๐ ไปเป�นแนวทางในการ 
ดำเน�นชีวิตต�อไป
 ๓. เพื่อปลูกฝ�งคุณค�า  “ไทยน�ยม”  และการชื่นชม  
“ความเป�นไทย” ด�วยการค�นคว�าให�เข�าใจในพระราชกรณ�ยกิจ 
ของสถาบันพระมหากษัตริย� อันมีเป�นอเนกประการ
 ๔. เพื ่อนำความรู �ความเข�าใจที ่ได�ร ับไปใช�ให�เกิด 
ประโยชน�ต�อตนเอง ครอบครัว และสังคมในการดำเน�นชีวิต 
ด�วยการตามรอยพระยุคลบาท ได�อย�างดียิ�งเหมาะสมต�อไป

ผู�มีสิทธิ์เข�าร�วมประกวด

๑. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
๒. อายุไม�เกิน ๓๐ ป�
๓. มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาต�นสังกัด

      ในฐานะตัวแทน สถาบันละไม�เกิน ๒ คน

หลักเกณฑ�การให�คะแนน

๑. เนื้อหา  - การจัดลำดับเน��อหา
 (๔๐ คะแนน)   - ความเท่ียงตรงต�อเป�าหมาย
   - คุณค�าของเน��อหา
๒. การนำเสนอ   - ภาษากาย
 (๓๐ คะแนน)   - น้ำเสียง
   - บุคลิกภาพ
๓. การใช�ภาษาไทย - ระดับภาษาท่ีเหมาะสมกับเน��อหา
 (๓๐ คะแนน)   - ความถูกต�องด�านไวยากรณ� 
      การออกเสียง การเลือกใช�คำ
   - สำนวนโวหาร

          ขอรับรองว�าข�อมูลข�างต�นเป�นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ______________________________________ ผู�สมัคร

ลงชื่อ ______________________________________ ผู�รับรอง

                    อธิการบดี หรือผู�ได�รับมอบหมาย

ผู�เข�าประกวดทุกคนจะต�องส�งบทสุนทรพจน� หลังจากเสร็จสิ�นการกล�าวสุนทรพจน�

รอบ ลำดับ
รางวัล

ถ�วยพระราชทาน             โล�รางวัล          ประกาศนียบัตร  ทุนการศึกษา

๖,๐๐๐ บาท

๔,๐๐๐ บาท

๒,๐๐๐ บาท

๕๐,๐๐๐ บาท

๒๐,๐๐๐ บาท

๑๐,๐๐๐ บาท

ชนะเลิศ 

รองชนะเลิศ

ชมเชย

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

ชมเชย

การเข�าร�วมประกวดสุนทรพจน�อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ� ครั้งที่ ๒ ประจำป� ๒๕๖๒
  เน��องจาก   ผ�านการประกวดภายในสถาบัน
    ได�รับคัดเลือกจากสถาบัน  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพูด  การสื่อสาร  และการใช�ภาษาไทย
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

สถาบันการศึกษา
ชื่อสถาบัน_____________________________________________________________
  ถนน________________________ตำบล/แขวง_____________________อำเภอ/เขต__________________
  จังหวัด_____________________รหัสไปรษณ�ย�____________E-mail______________________________
  โทรศัพท�______________________________โทรสาร__________________________________________
ผู�ประสานงาน____________________________________โทรศัพท�_________________________________
ผู�เข�าร�วมประกวดสุนทรพจน�
  นาย นางสาว___________________นามสกุล___________________________
  เกิดวันที_____เดือน____________พ.ศ.________ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี__________________________
  โทรศัพท�มือถือ _______________________ E-mail: _____________________________________________
  กิจกรรมนอกหลักสูตรที่เคยเข�าร�วม  
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
  รางวัลเกียรติประวัติประสบการณ�ที่เกี่ยวกับการพูดหรือใช�ภาษาไทย
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

รูปถ�าย













ใบสมัคร
๑. รอบคัดเลือก 
เพื ่อคัดเลือกตัวแทนภาคในการเข�าแข�งขันรอบชิงชนะเลิศ 
แบ�งการประกวดเป�น ๒ รอบ คือ 

๑.๑  รอบ "หัวข�อที่เตรียมมา" พูดคนละ ๕ นาที ผู�ที่ผ�าน 
เกณฑ�การกล�าวสุนทรพจน�ในรอบน��จึงจะมีสิทธิเข�าแข�งขัน ใน
รอบต�อไป

๑.๒  รอบ "หัวข�อฉับพลัน" พูดคนละ ๓ นาที เป�นรอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค เพ่ือเข�าแข�งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยผู�พูด
จะทราบหัวข�อล�วงหน�าและมีเวลาเตรียมตัวก�อนขึ้นพูดเพียง 
๓ นาที

ในการพูดท้ังรอบห�วข�อท่ีเตรียมมาและหัวข�อฉับพลัน จะพูด 
มากกว�าหรือน�อยกว�าจากเวลาที่กำหนดไว�ได�เพียง ๔๕ วินาที
๒. รอบชิงชนะเลิศ 
เป�นการประกวดชิงชนะเลิศประจำป� เพ่ือรับถ�วยรางวัลพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว แบ�งการประกวดเป�น ๒ รอบ
 ๒.๑ รอบ "หัวข�อที่เตรียมมา" พูดคนละ ๖ นาที
 ๒.๒ รอบ "หัวข�อฉับพลัน" พูดคนละ ๓ นาที

          ผู�เข�าประกวดจะต�องกล�าวสุนทรพจน�ทั้งสองรอบ โดย 
กรรมการตัดสินจะนำคะแนนทั้งสองรอบมารวมกันเพื่อตัดสิน 
และการพูดทั้งรอบหัวข�อที่เตรียมมา และรอบหัวข�อฉับพลับ 
จะพูดมากกว�าหรือน�อยกว�าจากเวลาที ่กำหนดไว�ได� 
เพียง ๔๕ วินาที

พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๒๔  มกราคม  ๒๕๓๘

การประกวดสุนทรพจน�อ�ดมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักร�วงศ� 

ครั้งที่ ๒ ประจำป� ๒๕๖๒
ชิงถ�วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว
ถวายงานผ�านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช�วยชาติได�อย�างไร”

 

คัดเลือก
(ในแต�ละภูมิภาค)

ชิงชนะเลิศ

กำหนดวันเวลา สถานที่ประกวด และ หัวข�อประกวดกำหนดวันเวลา สถานที่ประกวด และ หัวข�อประกวด

 ภาคเหนือ

 รอบชิงชนะเลิศ

 ภาคใต�

กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“สามัคคี คือ พลัง สร�างสรรค�สังคมไทยให�เป�นสุข”

เสาร ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

“รักษ�น้ำ รักษ�ป�า รักษ�ดิน ขจัดสิ�นภัยพ�บัติ”

เสาร ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

“ผลงานคุณภาพ เกิดจากผู�ปฏิบัติ มีความรู�คู�คุณธรรม”

เสาร ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

“ให�การศึกษา มีค�าเท�ากับให�ชีว�ต”

เสาร ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

“สร�างคนสร�างงานด�วยโครงการพระราชดำร�”

เสาร ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หองประชุมใหญ ชั้น ๔  อาคาร ๕๐ ป วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนหองประชุมใหญ ชั้น ๔  อาคาร ๕๐ ป วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

“วัฒนธรรมไทยว�วัฒน�จรัสทว� ด�วยพระบารมีแห�งจักร�วงศ�”

เสาร ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓

หองประชุมแคแสด ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหองประชุมแคแสด ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หองประชุมใหญ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแมโจ  หองประชุมใหญ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแมโจ  

หองประชุมปรีดี พนมยงค ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยหองประชุมปรีดี พนมยงค ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

หองประชุมสุพจน มิเถาวัลย ช้ัน ๒ อาคารอำนวยการ (ตึก ๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงหองประชุมสุพจน มิเถาวัลย ช้ัน ๒ อาคารอำนวยการ (ตึก ๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง


