ชื่อโครงการเยาวสตรีไทยดีเดนประจําป ๒๕๖๑ (สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย)
ผูรับผิดชอบโครงการ สภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ
๑. หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทาน ให วั นที่ ๑ สิ ง หาคม ของทุ ก ป เป น “วัน สตรีไ ทย” โดยเมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกลาฯ ใหส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน แทน
พระองค ทรงเปดงาน “วันสตรีไทย” ณ อาคารใหมสวนอัมพร พระราชวังดุสิต และทรงมีพระราชดํารัสเนื่องใน
“วันสตรีไทย” ดังนี้ สตรีไทยในยุคปจจุบัน มีความคิดที่กาวหนา และทันสมัยมากขึ้น จึงมีสวนรวมอยางสําคัญใน
การพัฒ นาประเทศ การสั่ ง สมภู มิ ปญ ญาของสตรี ไ ทยที่ สื บ เนื่ อ งกัน มานับ แต โบราณกาลจวบจนป จ จุ บัน ได
กอใหเกิดเอกลักษณทางวัฒนธรรม อันเปนความภาคภูมิใจยิ่งของชาวไทย และการที่จะธํารงความภาคภูมิใจนี้ไว
ใหยั่งยืน ยอมเปนหนาที่ของสตรีไทยทุกคน ที่จะตองชวยกันรักษา และเชิดชูเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาติ
ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น ใหสืบทอดไปยังอนุชนรุนตอไปโดยไมขาดสายเห็นวาสตรีไทยมีหนาที่สําคัญเบื้องตน
๔ ประการ คือ
ประการแรก พึงทําหนาที่ของ “แม” ใหสมบูรณ โดยทําใหครอบครัวบังเกิดความรัก และ
ความอบอุน มีความเขาใจ และไววางใจซึ่งกันและกัน แมควรเปนที่ยึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปญหา ก็ชวยแกไข
ดวยเมตตา และสอนใหรูจักดําเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถาสตรีไทยทําเชนนี้ได เด็กไทยที่จะเติบโตเปนพลเมือง
ของชาติและชวยปองกันปญหารายแรงตางๆ ในสังคมได
ประการที่สอง พึงทําหนาที่ของ “แมบาน” ใหสมบูรณ โดยทําใหบานมีความนาอยู เปน ที่
พักพิงอบอุนของสมาชิกในครอบครัว ชวยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพยสินใหครอบครัว รวมทั้งใหความชวยเหลือแก
ชุมชนรอบขางตามสมควร
ประการที่สาม “รักษาเอกลักษณของความเปนสตรีไทย” ผูมีความนุมนวล ออนโยน สุภาพ
เมตตา และยิ้มแยมแจมใส รวมทั้งธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีต ใหเปนที่ชื่นชมของนานาชาติ
ตลอดไป
ประการที่สี่ พึง “ฝกฝนตนเอง” ให มีความรู ความสามารถยิ่ ง ขึ้น ขยั น และอดทน มีค วาม
ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย และรักษาความสามัคคีในหมูคณะไวใหมั่นคง
หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ทั้ง ๔ ประการนี้ได ก็จะสงผลใหครอบครัวไทยสังคมไทย
และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ นําไปสูการพัฒ นาดานอื่น ๆ อยางตอเนื่อง และสตรีไ ทย จักเปน ที่
ยกยองชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป
สภาสตรี แ ห ง ชาติ ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ มี น โยบายหลั ก ด า นการส ง เสริ ม ศั ก ยภาพสตรี
โดยมุงเนนพัฒนาสตรีทุกระดับ ใหมีความรูความสามารถในทุกดาน มีคุณคาพรอมที่จะดํารงตนใหมีความสุข และ
ดํารงไวซึ่ง ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ดีง ามของไทยทําใหเกิ ดประโยชน สุขตอครอบครัวและสัง คม ดวยเหตุ นี้
สภาสตรี แ ห ง ชาติ ฯ จึ ง เล็ ง เห็ น ว า เยาวสตรี ถ า ได รั บ การปลู ก ฝ ง การอนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมไทย และใส ใ จใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี อยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ รวมทั้งสรางความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม จะ
ทําใหเยาวสตรีไทยเติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพ และพรอมจะเปนสตรีไทยที่ดํารงไวซึ่งเอกลักษณไทยอันดีงาม และมี
จิตสาธารณะ รูรักษ และชวยเหลือสังคมทั้งในปจจุบัน และในอนาคต
๑

ดังนั้นเยาวสตรีไทยคนใดที่ประพฤติปฏิบัติตน ดํารงไวซึ่ง ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย มีผลงานเปน ที่
ประจักษ กลาแสดงออกพรอมเปนผูนําที่ดี สมควรจะไดรับการยกยองเชิดชู เพื่อเปนขวัญกําลังใจ และเปนตนแบบ
ที่ดีสภาสตรีแหงชาติฯ จึงจัดกิจกรรมโครงการเยาวสตรีไทยดีเดนประจําป ๒๕๖๑ เพื่อใหบรรลุตามนโยบาย
ดังกลาว
๒. วัตถุประสงค
เพื่อ คัดเลือกเยาวสตรีไ ทยที่ ประพฤติ ปฏิ บัติต นเป นแบบอย างที่ดีใ นการอนุ รักษ วัฒ นธรรมไทย ดา น
มารยาทไทย รําไทย งานฝมือไทย อนุ รั กษ สิ่ ง แวดล อม กลา พู ด กล า แสดงออกในสิ่ ง ที่เ หมาะสมกับ ความเป น
เยาวสตรีไทย
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ เยาวสตรีจากทั่วประเทศเขาแขงขัน จํานวนประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบดวย
๓.๑.๑ เยาวสตรีที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๘๐ คน
๓.๑.๒ เยาวสตรีที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ (ปวช) จํานวน
๘๐ คน
๓.๑.๓ เยาวสตรีไทยที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (ปวส) หรือปริญญาตรี จํานวน ๔๐ คน
๓.๒

เชิงคุณภาพ
เยาวสตรีไทยในทุกระดับการศึกษาเห็นคุณคาแหงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษความเปนไทย และใสใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยทุกคนผานกระบวนการ
แขงขันในกิจกรรมตาง ๆ ๔ กิจกรรม ไดแก ฝมือไทย รําไทย มารยาทไทย และฝปากไทย จนไดผูมีคะแนนสูงสุด
ตามหลักเกณฑรวม ๒๑ คน
๔.

สถานที่คัดเลือก

๕.

ระยะเวลาดําเนินงาน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑
๕.๑ วั น และสถานที่ รั บ สมั ค ร บั ด นี้ ถึ ง วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ณ สภาสตรี แ ห ง ชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ
๕.๒ วัน และสถานที่คัดเลือก วันเสารที่ ๑๔ และวันอาทิตยที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
๕.๓ วันรับพระราชทานรางวัล
ผูไดรับการคัดเลือกเปนเยาวสตรีไทยดีเดน เขารับพระราชทานโลใน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

๒

๖.

ตารางการแขงขัน (เยาวสตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย)

๖.๑

การเตรียมงาน
ขั้นตอนดําเนินงาน

๑. วางแผนทําโครงการ
๒. แตงตั้งคณะทํางาน
๓. ประสานงานความรวมมือ
๔. ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
๕. สงจดหมายเชิญชวน
๖. รับสมัครและ เตรียมความพรอม
๗.จัดประกวดและแขงขัน
๘.รับรางวัลเยาวสตรีไทยดีเดน
๙.ประเมินผล สรุป รายงาน

เม.ย.

ระยะเวลา
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

๓

ผูรับผิดชอบ
ส.ค.

กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการโครงการ
กรรมการโครงการ
กรรมการโครงการ
กรรมการโครงการ
กรรมการโครงการ
กรรมการโครงการ
กรรมการโครงการ

๖.๒
ระดับ

ตารางการประกวดและแขงขัน
ตารางการแขงขัน ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๐๘.๓๐๐๙.๐๐น.
รายงานตัว

๐๙.๐๐น.
๑๒.๐๐ น.
แขงขัน
ฝมือไทย

มัธยม รายงานตัว
ปลาย
หรือ ปวช.
ปวส.หรือ รายงานตัว
อุดมศึกษา

แขงขัน
ฝมือไทย

มัธยมตน

ระดับ
มัธยมตน

๑๒.๐๐๑๓.๐๐ น.
พัก
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน

๑๓.๐๐หมายเหตุ
๑๖.๐๐ น.
ประกวด อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตาม
ฝปากไทย ความเหมาะสม
ประกวด อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตาม
มารยาทไทย ความเหมาะสม

แขงขัน
ฝมือไทย

รําไทย

อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตาม
ความเหมาะสม

ตารางการแขงขัน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๐๘.๓๐๐๙.๐๐น.
๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐๑๖.๐๐๐๙.๐๐น. ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐
ประกวด ตัดสินและ
รายงานตัว ประกวด
พัก
รําไทย ประกาศผล
มารยาทไทย รับประทาน
อาหาร
กลางวัน
รายงานตัว ประกวด
ประกวด ตัดสินและ
รําไทย
ฝปากไทย ประกาศผล

มัธยม
ปลาย
หรือ ปวช.
ปวส.หรือ รายงานตัว
อุดมศึกษา

ฝปากไทย

หมายเหตุ

อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาตาม
ความเหมาะสม
อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาตาม
ความเหมาะสม
ประกวด
ตัดสินและ อาจมีการ
มารยาทไทย ประกาศผล เปลี่ยนแปลงเวลาตาม
ความเหมาะสม

หมายเหตุ
- ผูเขาแขงขันตองแตงกายแบบไทยพื้นบานตามความเหมาะสมและแตงหนาพองาม (ไมไดพินจารณาที่
ความงามบนใบหนาและรูปราง)
- การแขงขันรําไทยคณะผูจัดจะเตรียมคูรําไวสําหรับการแขงขัน สถาบันการศึกษาไมตองจัดเตรียมคูรํา
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.
๗.

การประเมินผล
๗.๑ ตรวจสอบการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด
๗.๒ ความคิดเห็นของเยาวสตรีไทยและผูเกี่ยวของตอโครงการฯ

๔

๘.

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เยาวสตรีไทยทั้งระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเห็นคุณคาและรวมกันสืบสานการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใชคําวาขอบคุณ ขอโทษ
จนเปนนิสัย และใสใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

๕

รายละเอียดการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเดน ประจําป ๒๕๖๑
(สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย)
๑.

จุดประสงค
เพื่ อคั ดเลื อกเยาวสตรี ไ ทยที่ ป ระพฤติป ฏิ บัติ ตนเปน แบบอย างที่ดี ในการอนุ รัก ษ ศิล ปวั ฒ นธรรมไทย
ดานมารยาทไทย รําไทย ฝมือไทย ฝปากไทย อนุรักษสิ่งแวดลอม กลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมกับความเปน
เยาวสตรีไทย
๒.

ขอกําหนดของผูเขาแขงขัน
๒.๑ คุณสมบัติของผูเขาแขงขันในระดับตาง ๆ
๒.๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หมายถึง เด็กหญิงหรือเยาวสตรีอายุระหวาง ๑๓ – ๑๕ ป
กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๒.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. หมายถึง เยาวสตรีอายุระหวาง ๑๕ - ๑๘ ป
กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๒.๑.๓ ระดับปวส. หรือระดับปริญญาตรี หมายถึง เยาวสตรีไทยอายุระหวาง ๑๖ – ๒๐ ป
กําลังศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี
๒.๒ ผูเขาแขงขันตองไดรับการรับรองจากสถานศึกษา วามีความประพฤติที่เหมาะสมเปนแบบอยางที่
ดี โดยแตละสถานศึกษาสงเขาแขงขันไดระดับละ ๑ คนเทานั้น
๒.๓ ผูเขาแขงขันทุกคนตองผานกิจกรรมทุกกิจกรรมและไดคะแนนรวมทุกกิจกรรมสูงสุดจํานวน
ตามที่ คณะกรรมการกําหนด
๒.๔ ผูเขาแขงขันตองแตงกายแบบไทยพื้นบานตามความเหมาะสมและแตงหนาพองาม
(ไมไดพิจารณาที่ความงามของใบหนาและรูปราง)
๒.๕ ผูเขาแขงขันตองสงใบสมัครภายในเวลาที่กําหนด คือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
(ตราประทับไปรษณีย)

๓.

ลักษณะการแขงขันและเกณฑการใหคะแนนในทุกระดับ
๓.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนรวม ๔๐๐ คะแนน ประกอบดวย
๓.๑.๑ มารยาทไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ประกอบดวยการทําความเคารพ กราบ ไหว บุคคลระดับตาง ๆ
- การไหวพระสงฆขณะยืน
- การไหวบิดามารดา ครูอาจารย
- การไหวผูที่เคารพทั่วๆไป
- การไหวผูที่เสมอกัน
- การกราบพระสงฆ
๒) เกณฑการใหคะแนน
- แตงกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม
๒๐ คะแนน
- ปฏิบัติมารยาทไทยดวยทวงทานุมนวล สวยงาม เปนไปอยางธรรมชาติ
๓๐ คะแนน
๖

- ปฏิบัติมารยาทไทยอยางไดถูกตองตามแบบวัฒนธรรมไทย ๕๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๑.๒ รําไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ประกอบดวย รําวงมาตรฐาน ๒ เพลง
- เพลงรํามาซิมารํา
- เพลงคืนเดือนหงาย
๒) เกณฑการใหคะแนน
- แตงกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม
๒๐ คะแนน
- ใบหนายิ้มแยม ทวงทา ออนชอย งดงาม อยางธรรมชาติ
๓๐ คะแนน
- รําดวยทารําที่ถูกตองตามเนื้อรองและจังหวะของเพลงตามที่กําหนด
๕๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๑.๓ ฝปากไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) พูดตอหนาที่ประชุม หัวขอ ตามที่จับสลากไดโดยใชเวลาพูดคนละ ๓ นาที
๒) เกณฑการใหคะแนน
- ความเหมาะสมของเนื้อหาที่พูด
๖๐ คะแนน
- บุคลิกทาทางและการแสดงออก
๓๐ คะแนน
- พูดไดพอดีเวลา
๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๑.๔ ฝมือไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) แขงขันงานประดิษฐสรางสรรคจากวัสดุเหลือใชในเวลา ๓ ชั่วโมง
- ผูเขาแขงขันเปนผูจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณในการแขงขันพรอมภาชนะตั้งโชว
- วัสดุในการแขงขันทุกชนิดไมประดิษฐสวนประกอบมากอนลวงหนา
(ถากรรมการพบจะปรับตกทันทีและใหออกจากการแขงขัน)
๒) เกณฑการใหคะแนน
- ความละเอียดประณีต
๔๐ คะแนน
- ความคิดสรางสรรค
๓๐ คะแนน
- นําไปใชไดจริง
๑๐ คะแนน
- การดูแลความสะอาดขณะปฏิบัติ
๑๐ คะแนน
- ปฏิบัติไดทันเวลา
๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๒

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.รวม ๔๐๐ คะแนน ประกอบดวย
๓.๒.๑ มารยาทไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ประกอบดวยการทําความเคารพ กราบ ไหว บุคคลระดับตาง ๆ
- การไหวพระสงฆขณะยืน
- การไหวบิดามารดา ครูอาจารย
- การไหวผูที่เคารพทั่วๆไป
- การไหวผูที่เสมอกัน
- การกราบพระสงฆ
๗

๒) เกณฑการใหคะแนน
- แตงกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม
๒๐ คะแนน
- ปฏิบัติมารยาทไทยดวยทวงทานุมนวล สวยงาม เปนไปอยางธรรมชาติ
๓๐ คะแนน
- ปฏิบัติมารยาทไทยอยางไดถูกตองตามแบบวัฒนธรรมไทย ๕๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๒.๒ รําไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ประกอบดวย รําวงมาตรฐาน ๒ เพลง
- เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ
- เพลงดอกไมของชาติ
๒) เกณฑการใหคะแนน
- แตงกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม
๒๐ คะแนน
- ใบหนายิ้มแยม ทวงทา ออนชอย งดงาม อยางธรรมชาติ
๓๐ คะแนน
- รําดวยทารําที่ถูกตองตามเนื้อรองและจังหวะของเพลงตามที่กําหนด
๕๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๒.๓ ฝปากไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) พูดตอหนาที่ประชุม หัวขอ ตามที่จับสลากไดโดยใชเวลาพูดคนละ ๓ นาที
๒) เกณฑการใหคะแนน
- ความเหมาะสมของเนื้อหาที่พูด
๖๐ คะแนน
- บุคลิกทาทางและการแสดงออก
๓๐ คะแนน
- พูดไดพอดีเวลา
๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๒.๔ ฝมือไทยคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) แขงขันประดิษฐงานเอกลักษณไทย การรอยมาลัยใชเวลา ๓ ชั่วโมง
- ผูเขาแขงขันเปนผูจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณในการแขงขันพรอมภาชนะตั้งโชว
- วัสดุในการแขงขันทุกชนิดไมประดิษฐสวนประกอบมากอนลวงหนา
(ถากรรมการพบจะปรับตกทันทีและใหออกจากการแขงขัน)
๒) เกณฑการใหคะแนน
- ความละเอียดประณีต
๕๐ คะแนน
- ความเหมาะสมของรูปทรงและถูกตองตามคุณลักษณะของมาลัยชนิดนั้น
๓๐ คะแนน
- การดูแลความสะอาดขณะปฏิบัติ
๑๐ คะแนน
- ปฏิบัติไดทันเวลา
๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๓ ในระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี รวม ๔๐๐ คะแนน ประกอบดวย
๓.๓.๑ มารยาทไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๘

๑) ประกอบดวยการทําความเคารพ กราบ ไหว บุคคลระดับตาง ๆ
- การไหวพระสงฆขณะยืน
- การไหวบิดามารดา ครูอาจารย
- การไหวผูที่เคารพทั่วๆไป
- การไหวผูที่เสมอกัน
- การกราบพระสงฆ
๒) เกณฑการใหคะแนน
- แตงกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม
๒๐ คะแนน
- ปฏิบัติมารยาทไทยดวยทวงทานุมนวล สวยงาม เปนไปอยางธรรมชาติ
๓๐ คะแนน
- ปฏิบัติมารยาทไทยอยางไดถูกตองตามแบบวัฒนธรรมไทย ๕๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๓.๒ รําไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ประกอบดวย รําวงมาตรฐาน ๒ เพลง
- เพลงหญิงไทยใจงาม
- เพลงดวงจันทรขวัญฟา
๒) เกณฑการใหคะแนน
- แตงกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม
๒๐ คะแนน
- ใบหนายิ้มแยม ทวงทาออนชอย งดงาม อยางธรรมชาติ
๓๐ คะแนน
- รําดวยทารําที่ถูกตองตามเนื้อรอง และจังหวะของเพลงตามที่กําหนด
๕๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๓.๓ ฝปากไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) พูดตอหนาที่ประชุม หัวขอ ตามที่จับสลากไดโดยใชเวลาพูดคนละ ๓ นาที
๒) เกณฑการใหคะแนน
- ความเหมาะสมของเนื้อหาที่พูด
๖๐ คะแนน
- บุคลิกทาทางและการแสดงออก
๓๐ คะแนน
- พูดไดพอดีเวลา
๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๓.๓.๔ ฝมือไทยคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) แขงขันประดิษฐงานเอกลักษณไทยการแกะสลักแตงโมใชเวลา ๓ ชั่วโมง
๒) ผูเขาแขงขันเปนผูจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณในการแขงขันพรอมภาชนะตัง้ โชว
๓) วัสดุในการแขงขันทุกชนิดไมประดิษฐสวนประกอบมากอนลวงหนา
(ถากรรมการพบวาทุจริตจะปรับตกทันทีและใหออกจากการแขงขัน)
๔) เกณฑการใหคะแนน
- ความละเอียดประณีต
๕๐ คะแนน
- ความสวยงามและเหมาะสมของรูปทรง
๓๐ คะแนน
- การดูแลความสะอาดขณะปฏิบัติ
๑๐ คะแนน
- ปฏิบัติไดทันเวลา
๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๙

๔. การสมัคร
สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ
บ า น มนั ง คศิ ล า หลาน หลวง ก รุ ง เทพ ฯ หรื อ สอ บถามเพิ่ ม เติ ม ที่ คุ ณจิ นตนา หรื อคุ ณ อรั ญญ า
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๘๑ ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๕๗ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๑๘๙
๕. สถานที่และตารางการแขงขัน
แขงขัน ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ๑๔ ถนน วัฒนธรรม แขวงหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
ในวันเสารที่ ๑๔ – วันอาทิตยที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๐

ลําดับที่............

ใบสมัคร
โครงการเยาวสตรีไทยดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ เนือ่ งในวันสตรีไทย ประจําป ๒๕๖๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๗.

ชื่อ(คํานําหนาชื่อ)................................................................ นามสกุล..................................................
เกิดวันที่......................... เดือน..................................... พ.ศ. ........................ อายุ...........................ป
ชื่อสถานศึกษา......................................................................................................................................
ที่อยูของสถานศึกษา............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….....
โทรศัพท..........................................................................โทรสาร.........................................................
ที่อยูที่บาน............................................................................................................................................
……………………………………………………
โทรศัพท............................................................โทรสาร
.................................... มือถือ.......................................ID Line..............................................
รายชื่ออาจารยผูควบคุมการฝกซอม(โปรดเขียนชื่อ นามสกุล เบอรติดตอใหชัดเจน)
๖.๑ ดานฝมอื ไทย
ชื่อ สกุล................................................................โทร.....................................
๖.๒ ดานรําไทย
ชื่อ สกุล................................................................โทร....................................
๖.๓ ดานมารยาทไทย ชื่อ สกุล................................................................โทร....................................
๖.๔ ดานฝปากไทย ชื่อ สกุล................................................................โทร....................................
ระดับการศึกษาที่สมัคร (ขีด หนาขอความ)
.......... ๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
.......... ๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช.)
…….....๓) ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี
ลงชื่อ………………………………………………..…………
(
)
ผูสมัคร
วันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ๒๕๖๑

คํารับรองจากสถานศึกษา(ความประพฤติเหมาะสมจะรวมแขงขันโครงการเยาวสตรีไทยดีเดน)
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ…………………………………………
(
ตําแหนง............................................................

๑๑

)

การประกวดเรียงความ
เนื่องในวันสตรีไทย ประจําป ๒๕๖๑

หลักการและเหตุผล
สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ ๙ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า
โปรดกระหมอมพระราชทาน ใหวันที่ ๑ สิง หาคม ของทุกป เปน “วันสตรีไ ทย” โดยเมื่ อวัน ที่ ๑ สิง หาคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ
พระราชดําเนินแทนพระองค ทรงเปดงาน “วันสตรีไทย” ณ อาคารใหมสวนอัมพร พระราชวังดุสิต และทรงมี
พระราชดํารัสเนื่องใน “วันสตรีไทย” ดังนี้ สตรีไทยในยุคปจจุบัน มีความคิดที่กาวหนา และทันสมัยมากขึ้น จึงมี
สวนรวมอยางสําคัญในการพัฒนาประเทศ การสั่งสมภูมิปญ ญาของสตรีไทยที่สืบเนื่องกันมานับแตโบราณกาล
จวบจนปจจุบัน ไดกอใหเกิดเอกลักษณทางวัฒนธรรม อันเปนความภาคภูมิใจยิ่งของชาวไทย และการที่จะธํารง
ความภาคภูมิใจนี้ไวใหยั่งยืน ยอมเปนหนาที่ของสตรีไทยทุกคน ที่จะตองชวยกันรักษา และเชิดชูเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น ใหสืบทอดไปยังอนุชนรุนตอไปโดยไมขาดสายเห็นวาสตรีไทย
มีหนาที่สําคัญเบื้องตน ๔ ประการ คือ
ประการแรก พึงทําหนาที่ของ “แม” ใหสมบูรณ โดยทําใหครอบครัวบังเกิดความรัก และ
ความอบอุน มีความเขาใจ และไววางใจซึ่งกันและกัน แมควรเปนที่ยึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปญหา ก็ชวยแกไข
ดวยเมตตา และสอนใหรูจักดําเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถาสตรีไทยทําเชนนี้ได เด็กไทยที่จะเติบโตเปนพลเมือง
ของชาติและชวยปองกันปญหารายแรงตางๆ ในสังคมได
ประการที่สอง พึงทําหนาที่ของ “แมบาน” ใหสมบูรณ โดยทําใหบานมีความนาอยู เปน ที่
พักพิงอบอุนของสมาชิกในครอบครัว ชวยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพยสินใหครอบครัว รวมทั้งใหความชวยเหลือแก
ชุมชนรอบขางตามสมควร
ประการที่สาม “รักษาเอกลักษณของความเปนสตรีไทย” ผูมีความนุมนวล ออนโยน สุภาพ
เมตตา และยิ้มแยมแจมใส รวมทั้งธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีต ใหเปนที่ชื่นชมของนานาชาติ
ตลอดไป
ประการที่สี่ พึง “ฝกฝนตนเอง” ให มีความรู ความสามารถยิ่ ง ขึ้น ขยั น และอดทน มีค วาม
ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย และรักษาความสามัคคีในหมูคณะไวใหมั่นคง
หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ทั้ง ๔ ประการนี้ได ก็จะสงผลใหครอบครัวไทยสังคมไทย
และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ นําไปสูการพัฒ นาดานอื่น ๆ อยางตอเนื่อง และสตรีไทย จักเปนที่
ยกยองชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป
ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน สภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ
จึ ง จั ด ประกวดเรี ย งความเรื่ อ ง “พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ในรัชกาลที่ ๙ ตอสตรีไทย” ขึ้น
๑๒

/ วัตถุประสงค...
วัตถุประสงค
เพื่อใหเยาวสตรีไ ทยไดแสดงออกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีน าถ
ในรัชกาลที่ ๙ ผานวรรณกรรม ประเภทเรียงความ
คุณสมบัติของผูเขารวมประกวด
๑. เยาวสตรีที่ศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
๒. เยาวสตรีที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
๓. เยาวสตรีที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ (ปวช) จาก
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
๔. เยาวสตรีไทยที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (ปวส) หรืออุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
หลักเกณฑการสงประกวด
๑. เนื้อหาใหเลาถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ที่มีตอสตรีไทย
๒. มีความยาวไมเกิน ๑ หนากระดาษ เอ ๔ เขียนดวยลายมือ ใหสามารถอานไดงาย โดยใชภาษาไทย
และเลขไทย
๓. ตองเปนผลงานที่ผูเขาประกวดเขียนเอง โดยไมคัดลอก หรือดัดแปลงจากผลงานของผูอื่น และตอง
เปนผลงานที่ไมเคยสงเขาประกวดหรือไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในสื่อใดๆ มากอน
๔. ผูเขาประกวดสามารถสงเรียงความเขาประกวดไดเพียง ๑ เรียงความ
๕. ผลงานที่สงเขาประกวดตองเปนความคิดสรางสรรคของตนเอง หากตรวจสอบพบวาผลงานดังกลาวคัดลอก
หรือดัดแปลงมาจากผูอื่น คณะกรรมการขอเรียกคืนเงินรางวัลที่ไดรับทั้งหมด
กลุม เปาหมาย
๑. เยาวสตรีที่ศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
๒. เยาวสตรีที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่
๓. เยาวสตรีที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ (ปวช) จาก
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
๔. เยาวสตรีไทยที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (ปวส) หรืออุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
หลักเกณฑการตัดสิน
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
องคประกอบ (คํานํา เนื้อเรื่อง สรุป)
๒๐ คะแนน
เนื้อหา (สาระสัมพันธกับชื่อเรื่อง ประเด็นนาสนใจขอมูลสนับสนุนชัดเจน ความยาวตามกําหนด)
๔๐ คะแนน
ความคิดสรางสรรค (แปลกใหม นาสนใจ มีประโยชน)
๒๐ คะแนน
การใชภาษา ถูกตอง สละสลวย ไมวกวน
๒๐ คะแนน
/ ขั้นตอน...
๑๓

ขั้นตอนวิธีการดําเนินงาน
๑. สภาสตรีแหงชาติฯ เปดรับสมัครสงผลงานเขาประกวด โดยใชแบบฟอรมที่กําหนด
๒. วิธีการสงผลงานเพื่อพิจารณารอบแรกดังนี้
- เขียนเรียงความลงบนกระดาษ A๔ ความยาวไมเกิน ๑ หนากระดาษ เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๓. สภาสตรี แ ห ง ชาติ ฯ คั ด เลื อ กผลงานรอบแรก วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ คงเหลื อ พิ จ ารณาใน
รอบตัดสิน จํานวนระดับละ ๑๕ ราย
๔. คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กําหนดระยะเวลา
๑. ระยะเวลาดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. สงใบสมัคร พรอมเรียงความ ไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓. วันพิจารณาคัดเลือก วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔. วันพิจารณาตัดสิน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รางวัลประกอบดวย
รางวัลชนะเลิศ แตละระดับ รับโลพระราชทาน และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
(การแข ง ขั น มี ๔ ระดั บ ชั้ น ได แ ก ระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลาย ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. และระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) หรืออุดมศึกษา ไดผูชนะในแตละระดับชั้น
ระดับละ ๑ รางวัล)
ระยะเวลาเปดรับสมัคร
ส ง ใบสมั ค รพร อ มเรี ย งความ ได ตั้ ง แต บั ด นี้ ถึ ง วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ณ สภาสตรี แ ห ง ชาติ
ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นู ป ถั ม ภ บ า น ม นั ง ค ศิ ล า ถ น น ห ล า น ห ล ว ง ก รุ ง เ ท พ ฯ ห รื อ
E-mail : secretary_ncwt@hotmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สงผลงานทางไปรษณีย (ลงทะเบียน/EMS) / สงผลงานดวยตนเองไดที่
สภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ
๕๑๔ บานมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๘๑ ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๕๗ (ในวัน และเวลาราชการ) โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๑๘๙
E-mail : Secretary_ncwt@hotmail.com
ผูรับผิดชอบการจัดงาน
1. สภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ
2. กระทรวงวัฒนธรรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
เยาวสตรี ไ ด แ สดงออกถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ในรัชกาลที่ ๙ ผานวรรณกรรม ประเภทเรียงความ
๑๔

ลําดับที่............
ใบสมัคร
การประกวดเรียงความเกี่ยวกับ
“พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ตอสตรีไทย”
โครงการเยาวสตรีไทยดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ เนื่องในวันสตรีไทย ประจําป ๒๕๖๑

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ชื่อ(คํานําหนาชื่อ)................................................................ นามสกุล..................................................
เกิดวันที่......................... เดือน..................................... พ.ศ. ........................ อายุ...........................ป
กําลังศึกษาอยูโรงเรียน.....................................................................................ชั้น.................................
ที่อยูของสถานศึกษา..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท..........................................................................โทรสาร...........................................................
ที่อยูที่บาน...............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท.............................................โทรสาร.................................... มือถือ..........................................
ระดับที่สมัคร (ขีด  หนาขอความ)
................ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
................ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
................ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช.)
................ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) หรืออุดมศึกษา
ลงชื่อ………………………………………….……………………
(
)
ผูสมัคร
วันที่.............. เดือน...................... พ.ศ. ๒๕๖๑

คํารับรองจากสถานศึกษา (ความประพฤติเหมาะสมจะรวมแขงขันโครงการเยาวสตรีไทยดีเดน)
...........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………………………
(
)
ตําแหนง............................................................
๑๕

