
 

หน้า 1 จาก 4 

 

 

หลักเกณฑ์การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า) 
หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาวิถีเกษตรยุคใหม่ Thailand 4.0” 

เนื่องในงานเกษตรแฟร์นนทรีอสีาน คร้ังที่ ๑๓ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

***************************** 

๑. หัวข้อการประกวด “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาวิถีเกษตรยุคใหม่ Thailand 4.0” 

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ในการพัฒนางานด้านการเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทย 
ด้วยการเปิดโอกาสสร้างเวทีในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การร้อยเรียงค าพูด การเล่าเรื่องและน าเสนอ
ผ่านการกล่าวสุนทรพจน์ ภายใต้งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งท่ี ๑๓ ประจ าปี ๒๕๖๑                      ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

๓. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 
๓.๑ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
๓.๒ ลักษณะการเข้าประกวดเป็นรายบุคคล   
๓.๓ โรงเรียน/สถาบันการศึกษา สามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน 

 ๔. รายละเอียดหลักเกณฑ์และก าหนดการ 
  ๔.๑ ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งใบสมัคร ได้ทางช่องทางการส่ือสารช่องทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ 
   ๑) สมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง  
       คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

        (สมัครประกวดกล่าวสุนทรพจน์ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน) 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

                  เลขท่ี ๕๙/๔ หมู่ ๑ ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

   ๒) สมัครทางอีเมลล์ ท่ี nrai.kuoffice@gmail.com 

  ๔.๒ หลักฐานท่ีใช้แนบพร้อมใบสมัคร 
   ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรนักเรียน หรือส าเนาหนังสือรับรองจากโรงเรียน/สถาบันการศึกษา 

๔.๓ สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ และฝ่ายจัดการประกวดฯ           จะ
ประกาศรายช่ือผู้เข้ าแข่งขันการประกวด ผ่านทาง เว็ปไซต์ http://fna.csc.ku.ac.th  และเฟคบุค
www.facebook.com/NRAI.CSC.KU/  ในวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ รับจ านวนจ ากัดเพียง ๒๕ คนเท่านั้น 
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  ๔.๔ ก าหนดการแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในวันอาทิตย์ท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑                เวลา 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัว ณ บริเวณลานกิจกรรมเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน คณะ 
ทอ. เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. พร้อมกับจับสลากเพื่อจัดล าดับการประกวด หากพ้นก าหนดการรายงาน
ตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ 

  ๔.๕ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมีเวลาในการกล่าวสุนทรพจน์ ๕ นาที โดยจะกล่าวเกินหรือขาดจากเวลาท่ี
ก าหนดไว้ได้เพียง ๑ นาที หากเกินหรือขาดมากกว่านี้จะถูกตัดคะแนน 

  ๔.๖ ก าหนดประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล ภายในวันอาทิตย์ท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ภายหลังเสร็จส้ินการประกวด) 

 ๕.  รูปแบบการเตรียมสุนทรพจน์ ลักษณะเช่นเดียวกับการพูดในโอกาสต่างๆ โดยแบ่งบทพูดออกเป็น         
๓ ส่วน คือ ส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนท้าย 

  ๑) ส่วนน า เป็นการบอกกล่าวแนะน าตัวผู้พูด เป็นใคร พูดในฐานะอะไร ในโอกาสอะไร แล้วน าเข้าสู่         
เนื้อหาด้วยวิธีการท่ีเร้าความสนใจ เช่น ใช้สุภาษิต ค าคม หรือเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีสอดคล้องกับ
เรื่องราวที่จะกล่าวต่อไป 

  ๒) ส่วนเนื้อหา ควรแยกประเด็นเป็นข้อๆ โดยค านึงถึงเอกภาพ คือ ความเป็นหนึ่งเดียวของเรื่อง 
สัมพันธภาพ คือ ความเกี่ยวเนื่องกัน และสารัตถะภาพ คือ การเน้นย้ าประเด็นส าคัญของเรื่อง แต่ละ
ประเด็นต้องมีข้อมูล หลักฐานอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือ และมีตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน 

  ๓) ส่วนลงท้าย ท าได้หลายวิธี เช่น สรุปทบทวนประเด็นเนื้อหา เสนอข้อคิด หรือแนวทางปฏิบัติ    
เน้นประเด็นส าคัญ สามารถแทรกอารมณ์ขัน เพื่อลดความตึงเครียด ความกดดัน แต่ไม่ใช้พร่ าเพรื่อ
จนกลายเป็นเรื่องตลกโปกฮา 

 ๖. การให้คะแนน/เกณฑ์การตัดสิน 

  ๑) เนื้อหา เช่น การจัดล าดับ คุณค่าของเนื้อหา ความถูกต้องของข้อมูล   ๔๐  คะแนน 

  ๒) การน าเสนอ เช่น บุคลิกภาพ ภาษากาย การออกเสียง น้ าเสียง    ๓๐  คะแนน 

  ๓) การใช้ภาษา เช่น ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ ส านวนโวหาร ๓๐  คะแนน 

    รวม ๑๐๐ คะแนน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
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 ๖. รางวัล 

   รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

   รางวัลชมเชย จ านวน ๒ รางวัล  รางวัลละ ๘๐๐ บาท     พร้อมเกียรติบัตร 

   ผู้เข้าร่วมโครงการ และคุณครู/ผู้ดูแลนักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน 

 ๗. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี ส านักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๒๕๐๓๖ หรือ ๐๘๑-๗๓๙๑๗๘๙  
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ใบสมัคร 
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า) 

หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาวิถีเกษตรยุคใหม่ Thailand 4.0” 

เนื่องในงานเกษตรแฟร์นนทรีอสีาน คร้ังที่ ๑๓ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

***************************** 

 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................. ต าแหน่ง.................................... 
สังกัดโรงเรียน/สถาบันการศึกษา........................................................................มีความประสงค์ส่งนักเรียน/นักศึกษา 
เข้าร่วมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาวิถีเกษตรยุคใหม่ 
Thailand 4.0” เนื่องในงานเกษตรแฟรน์นทรีอีสาน ครั้งท่ี ๑๓ ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จ านวน......................คน ตามรายช่ือต่อไปนี้ 

 ๑.......................................................................................ช้ัน.............................อายุ................ป ี

 ๒.......................................................................................ช้ัน.............................อายุ................ป ี

 ๓.......................................................................................ช้ัน.............................อายุ................ป ี

 โดยมี คุณครู/อาจารย์/ผู้ควบคุม ได้แก่ 

๑.......................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 

 ๒.......................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 

 

       ลงช่ือ...........................................................(ผู้รับรอง) 

       ต าแหน่ง..................................................................... 

 

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดตามหลักเกณฑ์การประกวดฯ 

 


