
๑ 

 

ช่ือโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๐ (สืบสานศิลปวฒันธรรมไทย) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

 
๑. หลกัการและเหตุผล 

                  สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมพระราชทาน ใหว้นัท่ี 
๑ สิงหาคม ของทุกปี เป็น  “วนัสตรีไทย” โดยเม่ือวนัท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖    ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค ์ทรงเปิดงาน  “วนัสตรีไทย” 
ณ อาคารใหม่สวนอมัพร พระราชวงัดุสิต และทรงมีพระราชด ารัสเน่ืองใน “วนัสตรีไทย”  ดงัน้ี สตรีไทยในยุค
ปัจจุบนั มีความคิดท่ีกา้วหน้า และทนัสมยัมากข้ึน จึงมีส่วนร่วมอย่างส าคญัในการพฒันาประเทศ การสั่งสมภูมิ
ปัญญาของสตรีไทยท่ีสืบเน่ืองกนัมานบัแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบนั ไดก่้อให้เกิดเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม อนั
เป็นความภาคภูมิใจยิง่ของชาวไทย และการท่ีจะธ ารงความภาคภูมิใจน้ีไวใ้ห้ย ัง่ยืน  ยอ่มเป็นหนา้ท่ีของสตรีไทยทุก
คน ท่ีจะตอ้งช่วยกนัรักษา และเชิดชูเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติ ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ใหสื้บทอดไปยงั
อนุชนรุ่นต่อไปโดยไม่ขาดสายเห็นวา่สตรีไทยมีหนา้ท่ีส าคญัเบ้ืองตน้ ๔ ประการ คือ 
 

  ประการแรก พงึท าหน้าทีข่อง “แม่” ให้สมบูรณ์ โดยท าใหค้รอบครัวบงัเกิดความรัก และความ
อบอุ่น มีความเขา้ใจ และไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั แม่ควรเป็นท่ียดึมัน่ของลูก เม่ือลูกเกิดปัญหา ก็ช่วยแกไ้ขดว้ย
เมตตา และสอนใหรู้้จกัด าเนินชีวติในทางท่ีถูกท่ีควร ถา้สตรีไทยท าเช่นน้ีได ้ เด็กไทยท่ีจะเติบโตเป็นพลเมืองของ
ชาติและช่วยป้องกนัปัญหาร้ายแรงต่างๆ ในสังคมได ้

  ประการที่สอง พึงท าหน้าที่ของ “แม่บ้าน” ให้สมบูรณ์ โดยท าให้บา้นมีความน่าอยู ่เป็นท่ีพกัพิง
อบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพนูทรัพยสิ์นใหค้รอบครัว รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือแก่ชุมชน
รอบขา้งตามสมควร 

  ประการทีส่าม “รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย” ผูมี้ความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา  
และยิม้แยม้แจ่มใส รวมทั้งธ ารงรักษาศิลปวฒันธรรมไทยอนัละเอียดประณีต ใหเ้ป็นท่ีช่ืนชมของนานาชาติตลอดไป 

  ประการที่ส่ี พึง “ฝึกฝนตนเอง” ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งข้ึน ขยนั และอดทน มีความประหยดั 
ซ่ือสัตย ์มีวนิยั และรักษาความสามคัคีในหมู่คณะไวใ้หม้ัน่คง 

  หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้ง ๔ ประการน้ีได ้ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทยสังคมไทย
และประเทศไทยมีความสุข  ความเจริญ  น าไปสู่การพฒันาดา้นอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ือง  และสตรีไทย    จกัเป็นท่ียก
ยอ่งช่ืนชมของสังคมโลกตลอดไป 

          สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัภ ์ มีนโยบายหลกัดา้นการส่งเสริมศกัยภาพสตรีโดยมุ่งเน้น
พฒันาสตรีทุกระดบั ให้มีความรู้ความสามารถในทุกดา้น มีคุณค่าพร้อมท่ีจะด ารงตนให้มีความสุข  และด ารงไวซ่ึ้ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทยท าให้เกิดประโยชน์สุขต่อครอบครัวและสังคม ด้วยเหตุน้ีสภาสตรี
แห่งชาติฯ จึงเล็งเห็นว่าเยาวสตรีถ้าได้รับการปลูกฝังการอนุรักษ์วฒันธรรมไทย และใส่ใจในขนบธรรมเนียม 



๒ 

 

ประเพณี อยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ รวมทั้งสร้างความตระหนกัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จะท าให้เยาวสตรีไทย
เติบโตข้ึนอยา่งมีคุณภาพ และพร้อมจะเป็นสตรีไทยท่ีด ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ไทยอนัดีงาม และมีจิตสาธารณะ รู้รักษ ์
และช่วยเหลือสังคมทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต  

ดงันั้นเยาวสตรีไทยคนใดท่ีประพฤติปฏิบติัตน ด ารงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย มีผลงานเป็นท่ี
ประจกัษ ์กลา้แสดงออกพร้อมเป็นผูน้ าท่ีดี สมควรจะไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจ และเป็นตน้แบบ
ท่ีดีสภาสตรีแห่งชาติฯ จึงจดักิจกรรมโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๐ เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย
ดงักล่าว   
๒.  วตัถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อคดัเลือกเยาวสตรีไทยท่ีประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย 
ดา้นมารยาทไทย ร าไทย งานฝีมือไทย ฝีปากไทย อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม กลา้พูด กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีเหมาะสมกบั
ความเป็นเยาวสตรีไทย เขา้รับพระราชทานโล่ และรางวลัทุนการศึกษา จ านวน ๒๑ คน 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ เยาวสตรีจากทัว่ประเทศเขา้แข่งขนัจ านวนประมาณ ๒๐๐ คนประกอบดว้ย 

๓.๑.๑  เยาวสตรีไทยท่ีศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน ๘๐ คน 
๓.๑.๒ เยาวสตรีไทยท่ีศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัหรือสายอาชีพ (ปวช) 

จ านวน ๘๐ คน 
๓.๑.๓ เยาวสตรีไทยท่ีศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา (ปวส) หรือปริญญาตรี จ านวน ๔๐ คน 

 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

    ๓.๒.๑ เยาวสตรีไทยในทุกระดบัการศึกษาเห็นคุณค่าแห่งการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยและ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการอนุรักษค์วามเป็นไทย และใส่ใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยทุกคนผา่น
กระบวนการแข่งขนัในกิจกรรมต่าง ๆ ๔ กิจกรรมไดแ้ก่ ฝีมือไทย ร าไทย มารยาทไทยและฝีปากไทย จนไดผู้มี้
คะแนนสูงสุดตามหลกัเกณฑ์รวม ๒๑ คน 
 
๔.  สถานทีค่ัดเลอืก     
๕. ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม – สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 ๕.๑ วนั และสถานทีรั่บสมัคร บดัน้ีถึง วนัจนัทร์ท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรม
ราชินูปถมัภ ์     
 ๕.๒ วนั และสถานทีค่ัดเลอืก วนัอาทิตยท่ี์ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

๕.๓ วนัรับพระราชทานรางวลั   
ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นเยาวสตรีไทยดีเด่น เขา้รับพระราชทานโล่และเงินรางวลัใน วันองัคารที ่๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ ศูนยป์ระชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
 



๓ 

 

๖. ตารางการแข่งขัน (เยาวสตรีสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย วถิีไทย วถิีพุทธ) 
(แต่งกาย ชุดไทยทอ้งถ่ิน) 
ระดบั ๐๘.๓๐- 

๐๙.๐๐น. 
๐๙.๐๐- 
๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐-
๑๔.๐๐ น. 

๑๔.๐๐-
๑๖.๐๐ น. 

๑๖.๐๐-
๑๘.๐๐น. 

หมายเหตุ 

มธัยมตน้ รายงานตวั 
  

แข่งขนัฝีมือ
ไทย   

 

แข่งขนั 
ฝีปากไทย 

แข่งขนั 
มารยาทไทย 

แข่งขนั 
ร าไทย 

หมุนเวยีนการแข่งขนั
ตามความเหมาะสม 

มธัยม
ปลาย/
ปวช. 

รายงานตวั 
 

แข่งขนัฝีมือ
ไทย   

 

แข่งขนั 
มารยาทไทย 

 

แข่งขนั 
ร าไทย 

 

แข่งขนั 
ฝีปากไทย 

หมุนเวยีนการแข่งขนั
ตามความเหมาะสม 

ปวส/อุดม 
ศึกษา 

รายงานตวั 
  

แข่งขนัฝีมือ
ไทย   

 

แข่งขนั 
ร าไทย 

แข่งขนั 
ฝีปากไทย 

แข่งขนั 
มารยาท
ไทย 

หมุนเวยีนการแข่งขนั
ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
- ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งแต่งกายแบบไทยพื้นบา้นตามความเหมาะสมและแต่งหนา้พองาม (ไม่ไดพ้ิจารณาท่ี

ความงามของใบหนา้และรูปร่าง) 
- การแข่งขนัร าไทยคณะผูจ้ดัจะเตรียมคู่ร าไวส้ าหรับการแข่งขนั สถาบนัการศึกษาไม่ตอ้งจดัเตรียมคู่ร า 
- พกัรับประทานอาหารกลางวนั เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น. 

๗. รางวลั 
ผูไ้ดรั้บคะแนนรวมสูงสุดตามล าดบั รวม ๒๑ คน จะเขา้รับพระราชทานโล่และทุนการศึกษา คนละ 

๑๐,๐๐๐ บาท ในวนัองัคารท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
๗.๑ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ผูไ้ดรั้บคะแนนรวมสูงสุดตามล าดบัจ านวน ๙ คน 
๗.๒ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ผูไ้ดรั้บคะแนนรวมสูงสุดตามล าดบัจ านวน ๗ คน 
๗.๓ ระดบั ปวส. หรือระดบัปริญญาตรี ผูไ้ดรั้บคะแนนรวมสูงสุดตามล าดบัจ านวน ๕ คน 
-  

๘. การประเมินผล  
              ๘.๑ ตรวจสอบการด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
             ๘.๒ ความคิดเห็นของเยาวสตรีไทยและผูเ้ก่ียวขอ้งต่อโครงการฯ 
๙. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เยาวสตรีไทยทั้งระดบั ประถมศึกษา มธัยมศึกษาและอุดมศึกษาเห็นคุณค่าและร่วมกนัสืบสานการอนุรักษ์
วฒันธรรมไทยและปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการอนุรักษศิ์ลปะและวฒันธรรมไทย  ใชค้  าวา่ขอบคุณ ขอโทษ 
จนเป็นนิสัย และใส่ใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 



๔ 

 

รายละเอยีดการคัดเลอืกเยาวสตรีไทยดีเด่นปี ๒๕๖๐ 
(สืบสานศิลปวฒันธรรมไทย) 

 
๑. จุดประสงค์ 
 เพื่อคดัเลือกเยาวสตรีไทยท่ีประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย ดา้น
มารยาทไทย ร าไทย ฝีมือไทย  ฝีปากไทย อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กลา้พูด กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีเหมาะสมกบัความเป็น
เยาวสตรีไทย 
๒.  ข้อก าหนดของผู้เข้าแข่งขัน 
 ๒.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ  

๒.๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง เด็กหญิงหรือเยาวสตรีอายุระหวา่ง ๑๓ – ๑๕ ปี ก าลงั
ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
๒.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. หมายถึง เยาวสตรีอายุระหวา่ง ๑๕ - ๑๘ ปี ก าลงั
ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

 ๒.๑.๓ ระดับปวส. หรือระดับปริญญาตรี หมายถึง เยาวสตรีไทยอายุระหวา่ง ๑๖ - ๒๐ปี ก าลงั
ศึกษาในสถาบนัอาชีวศึกษา หรือสถาบนัอุดมศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และ ระดบัปริญญาตรี 

๒.๒ ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งไดรั้บการรับรองจากสถานศึกษา วา่มีความประพฤติท่ีเหมาะสมเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
โดยแต่ละสถานศึกษาส่งเขา้แข่งขนัไดร้ะดบัละ ๑ คนเท่านั้น  

๒.๓ ผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคนตอ้งผา่นกิจกรรมทุกกิจกรรมและไดค้ะแนนรวมทุกกิจกรรมสูงสุดจ านวน
ตามท่ี  คณะกรรมการก าหนด 

๒.๔ ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งแต่งกายแบบไทยพื้นบา้นตามความเหมาะสมและแต่งหนา้พองาม 
  (ไม่ไดพ้ิจารณาท่ีความงามของใบหนา้และรูปร่าง) 

๒.๕      ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งส่งใบสมคัรภายในเวลาท่ีก าหนด คือ วนัจนัทร์ท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
(ตราประทบัไปรษณีย)์ 

  
๓.   ลกัษณะการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนนในทุกระดับ 
 ๓.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวม ๔๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 
  ๓.๑.๑ มารยาทไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

  ๑) ประกอบดว้ยการท าความเคารพ กราบ ไหว ้บุคคลระดบัต่าง ๆ 
      - การไหวพ้ระสงฆข์ณะยนื 
      - การไหวบิ้ดามารดา ครูอาจารย ์
      - การไหวผู้ท่ี้เคารพทัว่ๆไป 
      - การไหวผู้ท่ี้เสมอกนั 
      - การกราบพระสงฆ ์



๕ 

 

   ๒) เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
        - แต่งกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม          ๒๐ คะแนน 
        - ปฏิบติัมารยาทไทยดว้ยท่วงท่านุ่มนวล สวยงาม  เป็นไปอยา่งธรรมชาติ    
                  ๓๐ คะแนน 

    - ปฏิบติัมารยาทไทยอยา่งไดถู้กตอ้งตามแบบวฒันธรรมไทย    ๕๐ คะแนน 
                รวม     ๑๐๐ คะแนน 

๓.๑.๒ ร าไทย  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
๑) ประกอบดว้ย ร าวงมาตรฐาน ๒ เพลง 
     - เพลงร ามาซิมาร า 
     - เพลงคืนเดือนหงาย  
๒) เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

        - แต่งกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม          ๒๐ คะแนน 
        - ใบหนา้ยิม้แยม้ ท่วงท่า อ่อนชอ้ย งดงาม อยา่งธรรมชาติ         ๓๐ คะแนน 

     - ร าดว้ยท่าร าท่ีถูกตอ้งตามเน้ือร้องและจงัหวะของเพลงตามท่ีก าหนด          
               ๕๐ คะแนน 

                  รวม     ๑๐๐ คะแนน 
  ๓.๑.๓  ฝีปากไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   ๑)  พดูต่อหนา้ท่ีประชุม หวัขอ้ ตามท่ีจบัสลากไดโ้ดยใชเ้วลาพดูคนละ ๓ นาที 
   ๒)  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
         - ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีพดู           ๖๐ คะแนน 
         - บุคลิกท่าทางและการแสดงออก                  ๓๐ คะแนน 
         - พดูไดพ้อดีเวลา                               ๑๐ คะแนน 
                   รวม   ๑๐๐ คะแนน 

๓.๑.๔ ฝีมือไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  ๑)  แข่งขนังานประดิษฐส์ร้างสรรคจ์ากวสัดุเหลือใชใ้นเวลา ๓ ชัว่โมง                                
       - ผูเ้ขา้แข่งขนัเป็นผูจ้ดัเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ในการแข่งขนัพร้อมภาชนะตั้งโชว ์

     - วสัดุในการแข่งขนัทุกชนิดไม่ประดิษฐ์ส่วนประกอบมาก่อนล่วงหน้า  
       (ถา้กรรมการพบจะปรับตกทนัทีและใหอ้อกจากการแข่งขนั) 

  ๒)  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
     - ความละเอียดประณีต                 ๔๐ คะแนน 
     - ความคิดสร้างสรรค ์                  ๓๐ คะแนน 

        - น าไปใชไ้ดจ้ริง                          ๑๐ คะแนน 
     - การดูแลความสะอาดขณะปฏิบติั            ๑๐ คะแนน 
     - ปฏิบติัไดท้นัเวลา                        ๑๐ คะแนน 



๖ 

 

            รวม   ๑๐๐ คะแนน 
  

 ๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.รวม ๔๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 
  ๓.๒.๑ มารยาทไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

  ๑) ประกอบดว้ยการท าความเคารพ กราบ ไหว ้บุคคลระดบัต่าง ๆ 
       - การไหวพ้ระสงฆข์ณะยนื 
       - การไหวบิ้ดามารดา ครูอาจารย ์
       - การไหวผู้ท่ี้เคารพทัว่ๆไป 
       - การไหวผู้ท่ี้เสมอกนั 
       - การกราบพระสงฆ ์

   ๒) เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
        - แต่งกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม          ๒๐ คะแนน 
        - ปฏิบติัมารยาทไทยดว้ยท่วงท่านุ่มนวล สวยงาม  เป็นไปอยา่งธรรมชาติ    
                  ๓๐ คะแนน 

     - ปฏิบติัมารยาทไทยอยา่งไดถู้กตอ้งตามแบบวฒันธรรมไทย   ๕๐ คะแนน 
                รวม     ๑๐๐ คะแนน 

๓.๒.๒ ร าไทย  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
๑) ประกอบดว้ย ร าวงมาตรฐาน ๒ เพลง 
     - เพลงดวงจนัทร์วนัเพญ็ 
     - เพลงดอกไมข้องชาติ  
๒) เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

        - แต่งกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม          ๒๐ คะแนน 
        - ใบหนา้ยิม้แยม้ ท่วงท่า อ่อนชอ้ย งดงาม อยา่งธรรมชาติ         ๓๐ คะแนน 

     - ร าดว้ยท่าร าท่ีถูกตอ้งตามเน้ือร้องและจงัหวะของเพลงตามท่ีก าหนด          
               ๕๐ คะแนน 

                  รวม     ๑๐๐ คะแนน 
  ๓.๒.๓  ฝีปากไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   ๑)  พดูต่อหนา้ท่ีประชุม หวัขอ้ ตามท่ีจบัสลากไดโ้ดยใชเ้วลาพดูคนละ ๓ นาที 
   ๒)  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
         - ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีพดู           ๖๐ คะแนน 
         - บุคลิกท่าทางและการแสดงออก                  ๓๐ คะแนน 
         - พดูไดพ้อดีเวลา                               ๑๐ คะแนน 
                   รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 



๗ 

 

  ๓.๒.๔ ฝีมือไทยคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ๑)  แข่งขนัประดิษฐง์านเอกลกัษณ์ไทย การร้อยมาลยัใชเ้วลา ๓ ชัว่โมง                    

         - ผูเ้ขา้แข่งขนัเป็นผูจ้ดัเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ในการแข่งขนัพร้อมภาชนะตั้งโชว ์
         - วสัดุในการแข่งขนัทุกชนิดไม่ประดิษฐ์ส่วนประกอบมาก่อนล่วงหน้า  
           (ถา้กรรมการพบจะปรับตกทนัทีและใหอ้อกจากการแข่งขนั) 
   ๒)  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
                                            - ความละเอียดประณีต                  ๕๐ คะแนน 
        - ความเหมาะสมของรูปทรงและถูกตอ้งตามคุณลกัษณะของมาลยัชนิดนั้น               
           ๓๐ คะแนน 

     - การดูแลความสะอาดขณะปฏิบติั                      ๑๐ คะแนน 
        - ปฏิบติัไดท้นัเวลา                        ๑๐ คะแนน 
             รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 ๓.๓   ในระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี รวม ๔๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 
  ๓.๓.๑ มารยาทไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

  ๑) ประกอบดว้ยการท าความเคารพ กราบ ไหว ้บุคคลระดบัต่าง ๆ 
       - การไหวพ้ระสงฆข์ณะยนื 
       - การไหวบิ้ดามารดา ครูอาจารย ์
       - การไหวผู้ท่ี้เคารพทัว่ๆไป 
       - การไหวผู้ท่ี้เสมอกนั 
       - การกราบพระสงฆ ์

   ๒) เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
         - แต่งกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม          ๒๐ คะแนน 
        - ปฏิบติัมารยาทไทยดว้ยท่วงท่านุ่มนวล สวยงาม  เป็นไปอยา่งธรรมชาติ    
                  ๓๐ คะแนน 

     - ปฏิบติัมารยาทไทยอยา่งไดถู้กตอ้งตามแบบวฒันธรรมไทย   ๕๐ คะแนน 
                รวม     ๑๐๐  คะแนน 

๓.๓.๒ ร าไทย  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
๑) ประกอบดว้ย ร าวงมาตรฐาน ๒ เพลง 
     - เพลงหญิงไทยใจงาม 
     - เพลงดวงจนัทร์ขวญัฟ้า  
๒) เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

         - แต่งกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม          ๒๐ คะแนน 
        - ใบหนา้ยิม้แยม้ ท่วงท่าอ่อนชอ้ย งดงาม อยา่งธรรมชาติ          ๓๐ คะแนน 
 



๘ 

 

     - ร าดว้ยท่าร าท่ีถูกตอ้งตามเน้ือร้อง และจงัหวะของเพลงตามท่ีก าหนด         
               ๕๐ คะแนน 

                รวม     ๑๐๐ คะแนน 
  ๓.๓.๓  ฝีปากไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   ๑) พดูต่อหนา้ท่ีประชุม หวัขอ้ ตามท่ีจบัสลากไดโ้ดยใชเ้วลาพดูคนละ ๓ นาที 
   ๒) เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
         - ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีพดู           ๖๐ คะแนน 
         - บุคลิกท่าทางและการแสดงออก                  ๓๐ คะแนน 
         - พดูไดพ้อดีเวลา                               ๑๐ คะแนน 
                   รวม   ๑๐๐ คะแนน 
  ๓.๓.๔  ฝีมือไทยคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   ๑)  แข่งขนัประดิษฐ์งานเอกลกัษณ์ไทยการแกะสลกัแตงโมใชเ้วลา ๓ ชัว่โมง                                
   ๒)  ผูเ้ขา้แข่งขนัเป็นผูจ้ดัเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ในการแข่งขนัพร้อมภาชนะตั้งโชว ์
   ๓) วสัดุในการแข่งขนัทุกชนิดไม่ประดิษฐ์ส่วนประกอบมาก่อนล่วงหน้า  
         (ถา้กรรมการพบวา่ทุจริตจะปรับตกทนัทีและใหอ้อกจากการแข่งขนั) 
   ๔)  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
                                           - ความละเอียดประณีต                   ๕๐ คะแนน 

       - ความสวยงามและเหมาะสมของรูปทรง  ๓๐ คะแนน 
            - การดูแลความสะอาดขณะปฏิบติั                       ๑๐ คะแนน 

        - ปฏิบติัไดท้นัเวลา                          ๑๐ คะแนน 
                                     รวม   ๑๐๐ คะแนน 

๔. การสมัคร 
      สมัครได้ตั้ งแต่บัดน้ีถึงวนัจันทร์ท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรม
ราชินูปถมัภ์   บา้นมนงัคศิลา หลานหลวง  กรุงเทพฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมท่ี คุณจินตนา  โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๐๑๘              
๐ ๒๒๘๑ ๐๙๕๗ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๑๘๙ 

๕. สถานทีแ่ละตารางการแข่งขัน 
     แข่งขนั ณ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย  ๑๔ ถนน วฒันธรรม แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 

ในวนัอาทิตยท่ี์ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 
 
 

ตารางการแข่งขัน 
ระดบั ๐๘.๓๐- 

๐๙.๐๐น. 
๐๙.๐๐- 
๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐-
๑๔.๐๐ น. 

๑๔.๐๐-
๑๖.๐๐ น. 

๑๖.๐๐-
๑๘.๐๐น. 

หมายเหตุ 

มธัยมตน้ รายงานตวั 
  

แข่งขนัฝีมือ
ไทย   

 

แข่งขนั 
ฝีปากไทย 

แข่งขนั 
มารยาทไทย 

แข่งขนั 
ร าไทย 

หมุนเวยีนการแข่งขนั
ตามความเหมาะสม 

มธัยม
ปลาย/
ปวช. 

รายงานตวั 
 

แข่งขนัฝีมือ
ไทย   

 

แข่งขนั 
มารยาทไทย 

 

แข่งขนั 
ร าไทย 

 

แข่งขนั 
ฝีปากไทย 

หมุนเวยีนการแข่งขนั
ตามความเหมาะสม 

ปวส/อุดม 
ศึกษา 

รายงานตวั 
  

แข่งขนัฝีมือ
ไทย   

 

แข่งขนั 
ร าไทย 

แข่งขนั 
ฝีปากไทย 

แข่งขนั 
มารยาท
ไทย 

หมุนเวยีนการแข่งขนั
ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ  
- ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งแต่งกายแบบไทยพื้นบา้นตามความเหมาะสมและแต่งหนา้พองาม (ไม่ไดพ้ิจารณาท่ี

ความงามของใบหนา้และรูปร่าง) 
- การแข่งขนัร าไทยคณะผูจ้ดัจะเตรียมคู่ร าไวส้ าหรับการแข่งขนั สถาบนัการศึกษาไม่ตอ้งจดัเตรียมคู่ร า 
- พกัรับประทานอาหารกลางวนั เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น. 

 
๖. รางวลั 
  ผูไ้ดรั้บคะแนนรวมสูงสุดตามล าดบั รวม ๒๑ คน จะเขา้รับพระราชทานโล่และทุนการศึกษา คนละ 
๑๐,๐๐๐ บาท ในวนัองัคารท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 ๖.๑ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ผูไ้ดรั้บคะแนนรวมสูงสุดตามล าดบัจ านวน ๙ คน 
 ๖.๒ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ผูไ้ดรั้บคะแนนรวมสูงสุดตามล าดบัจ านวน ๗ คน 
 ๖.๓ ระดบั ปวส. หรือระดบัปริญญาตรี ผูไ้ดรั้บคะแนนรวมสูงสุดตามล าดบัจ านวน ๕ คน 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ล าดบัท่ี............ 
ใบสมัคร 

โครงการคัดเลอืกเยาวสตรีไทยดีเด่น เน่ืองในวนัสตรีไทยประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

๑. ช่ือ(ค าน าหนา้ช่ือ)................................................................ นามสกุล.................................................. 
๒. เกิดวนัท่ี......................... เดือน..................................... พ.ศ. ........................  อาย.ุ..........................ปี 
๓. ช่ือสถานศึกษา...................................................................................................................................... 
๔. ท่ีอยูข่องสถานศึกษา............................................................................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………..... 
 โทรศพัท.์.........................................................................โทรสาร......................................................... 
๕. ท่ีอยูท่ี่บา้น............................................................................................................................................ 

…………………………………………………… โทรศพัท.์...........................................................
โทรสาร.................................... มือถือ.......................................ID Line.............................................. 

๖. รายช่ืออาจารยผ์ูค้วบคุมการฝึกซอ้ม(โปรดเขียนช่ือ นามสกุล เบอร์ติดต่อใหช้ดัเจน) 
๖.๑ ดา้นฝีมือไทย       ช่ือ สกุล................................................................โทร..................................... 
๖.๒ ดา้นร าไทย          ช่ือ สกุล................................................................โทร.................................... 
๖.๓ ดา้นมารยาทไทย ช่ือ สกุล................................................................โทร.................................... 
๖.๔ ดา้นฝีปากไทย     ช่ือ สกุล................................................................โทร.................................... 

๗. ระดบัการศึกษาท่ีสมคัร  (ขีด หนา้ขอ้ความ)      
 .......... ๑)   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

......... ๒)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช.) 
……..๓)   ระดบัอาชีวศึกษา (ปวส.) หรือระดบัปริญญาตรี 

 
     ลงช่ือ…………………………………………… 
           (                                                        ) 
                                                                                         ผูส้มคัร   
     วนัท่ี.............. เดือน........................... พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ค ารับรองจากสถานศึกษา(ความประพฤติเหมาะสมจะร่วมแข่งขนัโครงการเยาวสตรีดีเด่น) 

........................................................................................................................................................................... 
 

      ลงช่ือ………………………………………… 
               (                                                    ) 
      ต าแหน่ง............................................................ 


