ชื่อโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่ นประจาปี ๒๕๖๐ (สื บสานศิลปวัฒนธรรมไทย)
ผู้รับผิดชอบโครงการ สภาสตรีแห่ งชาติในพระบรมราชิ นูปถัมภ์
๑. หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้วนั ที่
๑ สิ งหาคม ของทุกปี เป็ น “วันสตรี ไทย” โดยเมื่อวันที่ ๑ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิ นแทนพระองค์ ทรงเปิ ดงาน “วันสตรี ไทย”
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุ สิต และทรงมี พ ระราชดารัสเนื่ องใน “วันสตรี ไทย” ดังนี้ สตรี ไทยในยุค
ปั จจุบนั มีความคิ ดที่ กา้ วหน้า และทันสมัยมากขึ้น จึงมีส่วนร่ วมอย่างสาคัญในการพัฒนาประเทศ การสั่งสมภูมิ
ปั ญญาของสตรี ไทยที่สืบเนื่ องกันมานับแต่โบราณกาลจวบจนปั จจุบนั ได้ก่อให้เกิ ดเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม อัน
เป็ นความภาคภูมิใจยิง่ ของชาวไทย และการที่จะธารงความภาคภูมิใจนี้ไว้ให้ยงั่ ยืน ย่อมเป็ นหน้าที่ของสตรี ไทยทุก
คน ที่จะต้องช่วยกันรักษา และเชิดชูเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบทอดไปยัง
อนุชนรุ่ นต่อไปโดยไม่ขาดสายเห็นว่าสตรี ไทยมีหน้าที่สาคัญเบื้องต้น ๔ ประการ คือ
ประการแรก พึงทาหน้ าทีข่ อง “แม่ ” ให้ สมบูรณ์ โดยทาให้ครอบครัวบังเกิดความรัก และความ
อบอุ่น มีความเข้าใจ และไว้วางใจซึ่ งกันและกัน แม่ควรเป็ นที่ยดึ มัน่ ของลูก เมื่อลูกเกิดปั ญหา ก็ช่วยแก้ไขด้วย
เมตตา และสอนให้รู้จกั ดาเนินชีวติ ในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสตรี ไทยทาเช่นนี้ได้ เด็กไทยที่จะเติบโตเป็ นพลเมืองของ
ชาติและช่วยป้ องกันปั ญหาร้ายแรงต่างๆ ในสังคมได้
ประการที่สอง พึงทาหน้ าที่ของ “แม่ บ้าน” ให้ สมบูรณ์ โดยทาให้บา้ นมีความน่ าอยู่ เป็ นที่พกั พิง
อบอุ่นของสมาชิ กในครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน
รอบข้างตามสมควร
ประการทีส่ าม “รักษาเอกลักษณ์ ของความเป็ นสตรีไทย” ผูม้ ีความนุ่มนวล อ่อนโยน สุ ภาพ เมตตา
และยิม้ แย้มแจ่มใส รวมทั้งธารงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณี ต ให้เป็ นที่ชื่นชมของนานาชาติตลอดไป
ประการที่สี่ พึง “ฝึ กฝนตนเอง” ให้มีความรู ้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน มีความประหยัด
ซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั และรักษาความสามัคคีในหมู่คณะไว้ให้มนั่ คง
หากสตรี ไทยทุกคนตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ ทั้ง ๔ ประการนี้ ได้ ก็จะส่ งผลให้ครอบครัวไทยสังคมไทย
และประเทศไทยมีความสุ ข ความเจริ ญ นาไปสู่ การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่ อง และสตรี ไทย จักเป็ นที่ยก
ย่องชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป
สภาสตรี แห่ งชาติในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ มีนโยบายหลักด้านการส่ งเสริ มศักยภาพสตรี โดยมุ่งเน้น
พัฒนาสตรี ทุกระดับ ให้มีความรู ้ความสามารถในทุกด้าน มีคุณค่าพร้อมที่จะดารงตนให้มีความสุ ข และดารงไว้ซ่ ึ ง
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ ดี งามของไทยท าให้ เกิ ดประโยชน์ สุ ข ต่ อครอบครั วและสั ง คม ด้วยเหตุ น้ ี สภาสตรี
แห่ งชาติ ฯ จึ งเล็ งเห็ น ว่าเยาวสตรี ถ้าได้รับ การปลู ก ฝั งการอนุ รัก ษ์วฒั นธรรมไทย และใส่ ใจในขนบธรรมเนี ย ม
๑

ประเพณี อย่างต่อเนื่ อง และสม่าเสมอ รวมทั้งสร้างความตระหนักในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม จะทาให้เยาวสตรี ไทย
เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และพร้อมจะเป็ นสตรี ไทยที่ดารงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ไทยอันดีงาม และมีจิตสาธารณะ รู้รักษ์
และช่วยเหลือสังคมทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต
ดังนั้นเยาวสตรี ไทยคนใดที่ ประพฤติปฏิ บตั ิตน ดารงไว้ซ่ ึ งขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ไทย มีผลงานเป็ นที่
ประจักษ์ กล้าแสดงออกพร้อมเป็ นผูน้ าที่ดี สมควรจะได้รับการยกย่องเชิ ดชู เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจ และเป็ นต้นแบบ
ที่ ดี ส ภาสตรี แห่ งชาติ ฯ จึ ง จัดกิ จกรรมโครงการเยาวสตรี ไทยดี เด่ น ประจ าปี ๒๕๖๐ เพื่ อให้บ รรลุ ต ามนโยบาย
ดังกล่าว
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อคัดเลื อกเยาวสตรี ไทยที่ ประพฤติปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ด้านมารยาทไทย ราไทย งานฝี มือไทย ฝี ปากไทย อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม กล้าพูด กล้าแสดงออกในสิ่ งที่เหมาะสมกับ
ความเป็ นเยาวสตรี ไทย เข้ารับพระราชทานโล่ และรางวัลทุนการศึกษา จานวน ๒๑ คน
๓. เป้าหมาย
๓.๑

เชิงปริมาณ เยาวสตรี จากทัว่ ประเทศเข้าแข่งขันจานวนประมาณ ๒๐๐ คนประกอบด้วย
๓.๑.๑ เยาวสตรี ไทยที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน ๘๐ คน
๓.๑.๒ เยาวสตรี ไทยที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรื อสายอาชีพ (ปวช)
จานวน ๘๐ คน
๓.๑.๓ เยาวสตรี ไทยที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (ปวส) หรื อปริ ญญาตรี จานวน ๔๐ คน

๓.๒

เชิ งคุณภาพ
๓.๒.๑ เยาวสตรี ไทยในทุกระดับการศึกษาเห็นคุณค่าแห่งการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ความเป็ นไทย และใส่ ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทุกคนผ่าน
กระบวนการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ๔ กิจกรรมได้แก่ ฝี มือไทย ราไทย มารยาทไทยและฝี ปากไทย จนได้ผมู ้ ี
คะแนนสู งสุ ดตามหลักเกณฑ์รวม ๒๑ คน
๔. สถานทีค่ ัดเลือก
๕. ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภาคม – สิ งหาคม ๒๕๖๐
๕.๑ วัน และสถานทีร่ ับสมัคร บัดนี้ถึง วันจันทร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สภาสตรี แห่งชาติในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
๕.๒ วัน และสถานทีค่ ัดเลือก วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย
๕.๓ วันรับพระราชทานรางวัล
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกเป็ นเยาวสตรี ไทยดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่และเงินรางวัลใน วันอังคารที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
๒

๖. ตารางการแข่ งขัน (เยาวสตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วิถีไทย วิถีพุทธ)
(แต่งกาย ชุดไทยท้องถิ่น)
ระดับ
๐๘.๓๐๐๙.๐๐๑๓.๐๐- ๑๔.๐๐๑๖.๐๐๐๙.๐๐น. ๑๒.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น.
๑๘.๐๐น.
มัธยมต้น รายงานตัว แข่งขันฝี มือ
แข่งขัน
แข่งขัน
แข่งขัน
ไทย
ฝี ปากไทย มารยาทไทย ราไทย

หมุนเวียนการแข่งขัน
ตามความเหมาะสม

มัธยม
รายงานตัว แข่งขันฝี มือ
แข่งขัน
แข่งขัน
ปลาย/
ไทย
มารยาทไทย ราไทย
ปวช.
ปวส/อุดม รายงานตัว แข่งขันฝี มือ
แข่งขัน
แข่งขัน
ศึกษา
ไทย
ราไทย
ฝี ปากไทย

หมุนเวียนการแข่งขัน
ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

แข่งขัน หมุนเวียนการแข่งขัน
ฝี ปากไทย ตามความเหมาะสม
แข่งขัน
มารยาท
ไทย

หมายเหตุ
- ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องแต่งกายแบบไทยพื้นบ้านตามความเหมาะสมและแต่งหน้าพองาม (ไม่ได้พิจารณาที่
ความงามของใบหน้าและรู ปร่ าง)
- การแข่งขันราไทยคณะผูจ้ ดั จะเตรี ยมคู่ราไว้สาหรับการแข่งขัน สถาบันการศึกษาไม่ตอ้ งจัดเตรี ยมคู่รา
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.
๗. รางวัล
ผูไ้ ด้รับคะแนนรวมสู งสุ ดตามลาดับ รวม ๒๑ คน จะเข้ารับพระราชทานโล่และทุนการศึกษา คนละ
๑๐,๐๐๐ บาท ในวันอังคารที่ ๑ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
๗.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผูไ้ ด้รับคะแนนรวมสู งสุ ดตามลาดับจานวน ๙ คน
๗.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ ปวช. ผูไ้ ด้รับคะแนนรวมสู งสุ ดตามลาดับจานวน ๗ คน
๗.๓ ระดับ ปวส. หรื อระดับปริ ญญาตรี ผูไ้ ด้รับคะแนนรวมสู งสุ ดตามลาดับจานวน ๕ คน
๘. การประเมินผล
๘.๑ ตรวจสอบการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด
๘.๒ ความคิดเห็นของเยาวสตรี ไทยและผูเ้ กี่ยวข้องต่อโครงการฯ
๙. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
เยาวสตรี ไทยทั้งระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเห็นคุณค่าและร่ วมกันสื บสานการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการอนุ รักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใช้คาว่าขอบคุณ ขอโทษ
จนเป็ นนิสัย และใส่ ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓

รายละเอียดการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่ นปี ๒๕๖๐
(สื บสานศิลปวัฒนธรรมไทย)
๑.

จุดประสงค์
เพื่อคัดเลื อกเยาวสตรี ไทยที่ ประพฤติปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้าน
มารยาทไทย ราไทย ฝี มือไทย ฝี ปากไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล้าพูด กล้าแสดงออกในสิ่ งที่เหมาะสมกับความเป็ น
เยาวสตรี ไทย
๒.
ข้ อกาหนดของผู้เข้ าแข่ งขัน
๒.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ าแข่ งขันในระดับต่ าง ๆ
๒.๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น หมายถึง เด็กหญิงหรื อเยาวสตรี อายุระหว่าง ๑๓ – ๑๕ ปี กาลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. หมายถึง เยาวสตรี อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี กาลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๒.๑.๓ ระดับปวส. หรือระดับปริญญาตรี หมายถึง เยาวสตรี ไทยอายุระหว่าง ๑๖ - ๒๐ปี กาลัง
ศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา หรื อสถาบันอุดมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
และ ระดับปริ ญญาตรี
๒.๒ ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องได้รับการรับรองจากสถานศึกษา ว่ามีความประพฤติที่เหมาะสมเป็ นแบบอย่างที่ดี
โดยแต่ละสถานศึกษาส่ งเข้าแข่งขันได้ระดับละ ๑ คนเท่านั้น
๒.๓ ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนต้องผ่านกิจกรรมทุกกิจกรรมและได้คะแนนรวมทุกกิจกรรมสู งสุ ดจานวน
ตามที่ คณะกรรมการกาหนด
๒.๔ ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องแต่งกายแบบไทยพื้นบ้านตามความเหมาะสมและแต่งหน้าพองาม
(ไม่ได้พิจารณาที่ความงามของใบหน้าและรู ปร่ าง)
๒.๕ ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องส่ งใบสมัครภายในเวลาที่กาหนด คือ วันจันทร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(ตราประทับไปรษณี ย)์
๓.

ลักษณะการแข่ งขันและเกณฑ์ การให้ คะแนนในทุกระดับ
๓.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นรวม ๔๐๐ คะแนน ประกอบด้ วย
๓.๑.๑ มารยาทไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ประกอบด้วยการทาความเคารพ กราบ ไหว้ บุคคลระดับต่าง ๆ
- การไหว้พระสงฆ์ขณะยืน
- การไหว้บิดามารดา ครู อาจารย์
- การไหว้ผทู ้ ี่เคารพทัว่ ๆไป
- การไหว้ผทู ้ ี่เสมอกัน
- การกราบพระสงฆ์
๔

๒) เกณฑ์การให้คะแนน
- แต่งกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม
๒๐ คะแนน
- ปฏิบตั ิมารยาทไทยด้วยท่วงท่านุ่มนวล สวยงาม เป็ นไปอย่างธรรมชาติ
๓๐ คะแนน
- ปฏิบตั ิมารยาทไทยอย่างได้ถูกต้องตามแบบวัฒนธรรมไทย ๕๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๑.๒ ราไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ประกอบด้วย ราวงมาตรฐาน ๒ เพลง
- เพลงรามาซิมารา
- เพลงคืนเดือนหงาย
๒) เกณฑ์การให้คะแนน
- แต่งกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม
๒๐ คะแนน
- ใบหน้ายิม้ แย้ม ท่วงท่า อ่อนช้อย งดงาม อย่างธรรมชาติ ๓๐ คะแนน
- ราด้วยท่าราที่ถูกต้องตามเนื้อร้องและจังหวะของเพลงตามที่กาหนด
๕๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๑.๓ ฝี ปากไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) พูดต่อหน้าที่ประชุม หัวข้อ ตามที่จบั สลากได้โดยใช้เวลาพูดคนละ ๓ นาที
๒) เกณฑ์การให้คะแนน
- ความเหมาะสมของเนื้ อหาที่พดู
๖๐ คะแนน
- บุคลิกท่าทางและการแสดงออก
๓๐ คะแนน
- พูดได้พอดีเวลา
๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๑.๔ ฝี มือไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) แข่งขันงานประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ในเวลา ๓ ชัว่ โมง
- ผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมวัสดุและอุปกรณ์ในการแข่งขันพร้อมภาชนะตั้งโชว์
- วัสดุในการแข่งขันทุกชนิดไม่ ประดิษฐ์ ส่วนประกอบมาก่อนล่วงหน้ า
(ถ้ากรรมการพบจะปรับตกทันทีและให้ออกจากการแข่งขัน)
๒) เกณฑ์การให้คะแนน
- ความละเอียดประณี ต
๔๐ คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์
๓๐ คะแนน
- นาไปใช้ได้จริ ง
๑๐ คะแนน
- การดูแลความสะอาดขณะปฏิบตั ิ
๑๐ คะแนน
- ปฏิบตั ิได้ทนั เวลา
๑๐ คะแนน
๕

รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๒

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.รวม ๔๐๐ คะแนน ประกอบด้ วย
๓.๒.๑ มารยาทไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ประกอบด้วยการทาความเคารพ กราบ ไหว้ บุคคลระดับต่าง ๆ
- การไหว้พระสงฆ์ขณะยืน
- การไหว้บิดามารดา ครู อาจารย์
- การไหว้ผทู ้ ี่เคารพทัว่ ๆไป
- การไหว้ผทู ้ ี่เสมอกัน
- การกราบพระสงฆ์
๒) เกณฑ์การให้คะแนน
- แต่งกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม
๒๐ คะแนน
- ปฏิบตั ิมารยาทไทยด้วยท่วงท่านุ่มนวล สวยงาม เป็ นไปอย่างธรรมชาติ
๓๐ คะแนน
- ปฏิบตั ิมารยาทไทยอย่างได้ถูกต้องตามแบบวัฒนธรรมไทย ๕๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๒.๒ ราไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ประกอบด้วย ราวงมาตรฐาน ๒ เพลง
- เพลงดวงจันทร์วนั เพ็ญ
- เพลงดอกไม้ของชาติ
๒) เกณฑ์การให้คะแนน
- แต่งกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม
๒๐ คะแนน
- ใบหน้ายิม้ แย้ม ท่วงท่า อ่อนช้อย งดงาม อย่างธรรมชาติ ๓๐ คะแนน
- ราด้วยท่าราที่ถูกต้องตามเนื้อร้องและจังหวะของเพลงตามที่กาหนด
๕๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๒.๓ ฝี ปากไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) พูดต่อหน้าที่ประชุม หัวข้อ ตามที่จบั สลากได้โดยใช้เวลาพูดคนละ ๓ นาที
๒) เกณฑ์การให้คะแนน
- ความเหมาะสมของเนื้ อหาที่พดู
๖๐ คะแนน
- บุคลิกท่าทางและการแสดงออก
๓๐ คะแนน
- พูดได้พอดีเวลา
๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๖

๓.๒.๔ ฝี มือไทยคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) แข่งขันประดิษฐ์งานเอกลักษณ์ไทย การร้อยมาลัยใช้เวลา ๓ ชัว่ โมง
- ผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมวัสดุและอุปกรณ์ในการแข่งขันพร้อมภาชนะตั้งโชว์
- วัสดุในการแข่งขันทุกชนิดไม่ ประดิษฐ์ ส่วนประกอบมาก่อนล่วงหน้ า
(ถ้ากรรมการพบจะปรับตกทันทีและให้ออกจากการแข่งขัน)
๒) เกณฑ์การให้คะแนน
- ความละเอียดประณี ต
๕๐ คะแนน
- ความเหมาะสมของรู ปทรงและถูกต้องตามคุณลักษณะของมาลัยชนิดนั้น
๓๐ คะแนน
- การดูแลความสะอาดขณะปฏิบตั ิ
๑๐ คะแนน
- ปฏิบตั ิได้ทนั เวลา
๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๓ ในระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี รวม ๔๐๐ คะแนน ประกอบด้ วย
๓.๓.๑ มารยาทไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ประกอบด้วยการทาความเคารพ กราบ ไหว้ บุคคลระดับต่าง ๆ
- การไหว้พระสงฆ์ขณะยืน
- การไหว้บิดามารดา ครู อาจารย์
- การไหว้ผทู ้ ี่เคารพทัว่ ๆไป
- การไหว้ผทู ้ ี่เสมอกัน
- การกราบพระสงฆ์
๒) เกณฑ์การให้คะแนน
- แต่งกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม
๒๐ คะแนน
- ปฏิบตั ิมารยาทไทยด้วยท่วงท่านุ่มนวล สวยงาม เป็ นไปอย่างธรรมชาติ
๓๐ คะแนน
- ปฏิบตั ิมารยาทไทยอย่างได้ถูกต้องตามแบบวัฒนธรรมไทย ๕๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๓.๒ ราไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ประกอบด้วย ราวงมาตรฐาน ๒ เพลง
- เพลงหญิงไทยใจงาม
- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้ า
๒) เกณฑ์การให้คะแนน
- แต่งกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม
๒๐ คะแนน
- ใบหน้ายิม้ แย้ม ท่วงท่าอ่อนช้อย งดงาม อย่างธรรมชาติ
๓๐ คะแนน
๗

- ราด้วยท่าราที่ถูกต้องตามเนื้อร้อง และจังหวะของเพลงตามที่กาหนด
๕๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๓.๓ ฝี ปากไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) พูดต่อหน้าที่ประชุม หัวข้อ ตามที่จบั สลากได้โดยใช้เวลาพูดคนละ ๓ นาที
๒) เกณฑ์การให้คะแนน
- ความเหมาะสมของเนื้ อหาที่พดู
๖๐ คะแนน
- บุคลิกท่าทางและการแสดงออก
๓๐ คะแนน
- พูดได้พอดีเวลา
๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๓.๔ ฝี มือไทยคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) แข่งขันประดิษฐ์งานเอกลักษณ์ไทยการแกะสลักแตงโมใช้เวลา ๓ ชัว่ โมง
๒) ผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมวัสดุและอุปกรณ์ในการแข่งขันพร้อมภาชนะตั้งโชว์
๓) วัสดุในการแข่งขันทุกชนิ ดไม่ ประดิษฐ์ ส่วนประกอบมาก่อนล่วงหน้ า
(ถ้ากรรมการพบว่าทุจริ ตจะปรับตกทันทีและให้ออกจากการแข่งขัน)
๔) เกณฑ์การให้คะแนน
- ความละเอียดประณี ต
๕๐ คะแนน
- ความสวยงามและเหมาะสมของรู ปทรง
๓๐ คะแนน
- การดูแลความสะอาดขณะปฏิบตั ิ
๑๐ คะแนน
- ปฏิบตั ิได้ทนั เวลา
๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๔. การสมัคร
สมัค รได้ต้ ัง แต่ บ ัด นี้ ถึ ง วัน จัน ทร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สภาสตรี แ ห่ ง ชาติ ใ นพระบรม
ราชิ นูปถัมภ์ บ้านมนังคศิลา หลานหลวง กรุ งเทพฯ หรื อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุ ณจินตนา โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๐๑๘
๐ ๒๒๘๑ ๐๙๕๗ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๑๘๙
๕. สถานทีแ่ ละตารางการแข่ งขัน
แข่งขัน ณ ศูนย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย ๑๔ ถนน วัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง กรุ งเทพฯ ๑๐๓๑๐
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๘

ตารางการแข่ งขัน
ระดับ
๐๘.๓๐๐๙.๐๐๐๙.๐๐น. ๑๒.๐๐ น.
มัธยมต้น รายงานตัว แข่งขันฝี มือ
ไทย

๑๓.๐๐- ๑๔.๐๐๑๔.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น.
แข่งขัน
แข่งขัน
ฝี ปากไทย มารยาทไทย

มัธยม
รายงานตัว แข่งขันฝี มือ
แข่งขัน
แข่งขัน
ปลาย/
ไทย
มารยาทไทย ราไทย
ปวช.
ปวส/อุดม รายงานตัว แข่งขันฝี มือ
แข่งขัน
แข่งขัน
ศึกษา
ไทย
ราไทย
ฝี ปากไทย

๑๖.๐๐๑๘.๐๐น.
แข่งขัน
ราไทย

หมายเหตุ
หมุนเวียนการแข่งขัน
ตามความเหมาะสม

แข่งขัน หมุนเวียนการแข่งขัน
ฝี ปากไทย ตามความเหมาะสม
แข่งขัน
มารยาท
ไทย

หมุนเวียนการแข่งขัน
ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
- ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องแต่งกายแบบไทยพื้นบ้านตามความเหมาะสมและแต่งหน้าพองาม (ไม่ได้พิจารณาที่
ความงามของใบหน้าและรู ปร่ าง)
- การแข่งขันราไทยคณะผูจ้ ดั จะเตรี ยมคู่ราไว้สาหรับการแข่งขัน สถาบันการศึกษาไม่ตอ้ งจัดเตรี ยมคู่รา
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.
๖. รางวัล
ผูไ้ ด้รับคะแนนรวมสู งสุ ดตามลาดับ รวม ๒๑ คน จะเข้ารับพระราชทานโล่และทุนการศึกษา คนละ
๑๐,๐๐๐ บาท ในวันอังคารที่ ๑ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
๖.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผูไ้ ด้รับคะแนนรวมสู งสุ ดตามลาดับจานวน ๙ คน
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ ปวช. ผูไ้ ด้รับคะแนนรวมสู งสุ ดตามลาดับจานวน ๗ คน
๖.๓ ระดับ ปวส. หรื อระดับปริ ญญาตรี ผูไ้ ด้รับคะแนนรวมสู งสุ ดตามลาดับจานวน ๕ คน

๙

ลาดับที่............
ใบสมัคร
โครงการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่ น เนื่องในวันสตรีไทยประจาปี ๒๕๖๐
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

๖.

๗.

ชื่อ(คานาหน้าชื่อ)................................................................ นามสกุล..................................................
เกิดวันที่......................... เดือน..................................... พ.ศ. ........................ อายุ...........................ปี
ชื่อสถานศึกษา......................................................................................................................................
ที่อยูข่ องสถานศึกษา............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….....
โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร.........................................................
ที่อยูท่ ี่บา้ น............................................................................................................................................
…………………………………………………… โทรศัพท์............................................................
โทรสาร.................................... มือถือ.......................................ID Line..............................................
รายชื่ออาจารย์ผคู้ วบคุมการฝึ กซ้อม(โปรดเขียนชื่ อ นามสกุล เบอร์ ติดต่อให้ชดั เจน)
๖.๑ ด้านฝี มือไทย ชื่อ สกุล................................................................โทร.....................................
๖.๒ ด้านราไทย
ชื่อ สกุล................................................................โทร....................................
๖.๓ ด้านมารยาทไทย ชื่อ สกุล................................................................โทร....................................
๖.๔ ด้านฝี ปากไทย ชื่อ สกุล................................................................โทร....................................
ระดับการศึกษาที่สมัคร (ขีด หน้าข้อความ)
.......... ๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
......... ๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื ออาชีวศึกษา (ปวช.)
……..๓) ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) หรื อระดับปริ ญญาตรี
ลงชื่อ……………………………………………
(
)
ผูส้ มัคร
วันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ๒๕๖๐

คารับรองจากสถานศึกษา(ความประพฤติเหมาะสมจะร่ วมแข่งขันโครงการเยาวสตรี ดีเด่น)
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ…………………………………………
(
)
ตาแหน่ง............................................................
๑๐

