
๑ 
 

ช่ือโครงการเยาวสตรีไทยดีเดนประจําป ๒๕๖๑ (สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย) 
ผูรับผิดชอบโครงการ สภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

                  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทาน ใหวันท่ี ๑ สิงหาคม ของทุกป เปน  “วันสตรีไทย” โดยเมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖     
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทน
พระองค ทรงเปดงาน  “วันสตรีไทย” ณ อาคารใหมสวนอัมพร พระราชวังดุสิต และทรงมีพระราชดํารัสเนื่องใน 
“วันสตรีไทย”  ดังนี้ สตรีไทยในยุคปจจุบัน มีความคิดท่ีกาวหนา และทันสมัยมากข้ึน จึงมีสวนรวมอยางสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ การส่ังสมภูมิปญญาของสตรีไทยท่ีสืบเนื่องกันมานับแตโบราณกาลจวบจนปจจุบัน ได
กอใหเกิดเอกลักษณทางวัฒนธรรม อันเปนความภาคภูมิใจยิ่งของชาวไทย และการท่ีจะธํารงความภาคภูมิใจนี้ไว
ใหยั่งยืน  ยอมเปนหนาท่ีของสตรีไทยทุกคน ท่ีจะตองชวยกันรักษา และเชิดชูเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาติ 
ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน  ใหสืบทอดไปยังอนุชนรุนตอไปโดยไมขาดสายเห็นวาสตรีไทยมีหนาท่ีสําคัญเบ้ืองตน  
๔ ประการ คือ 
 

  ประการแรก พึงทําหนาท่ีของ “แม” ใหสมบูรณ โดยทําใหครอบครัวบังเกิดความรัก และ 
ความอบอุน มีความเขาใจ และไววางใจซึ่งกันและกัน แมควรเปนท่ียึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปญหา ก็ชวยแกไข
ดวยเมตตา และสอนใหรูจักดําเนินชีวิตในทางท่ีถูกท่ีควร ถาสตรีไทยทําเชนนี้ได เด็กไทยท่ีจะเติบโตเปนพลเมือง
ของชาติและชวยปองกันปญหารายแรงตางๆ ในสังคมได 

  ประการท่ีสอง พึงทําหนาท่ีของ “แมบาน” ใหสมบูรณ โดยทําใหบานมีความนาอยู เปนท่ี 
พักพิงอบอุนของสมาชิกในครอบครัว ชวยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพยสินใหครอบครัว รวมท้ังใหความชวยเหลือแก
ชุมชนรอบขางตามสมควร 

  ประการท่ีสาม “รักษาเอกลักษณของความเปนสตรีไทย” ผูมีความนุมนวล ออนโยน สุภาพ 
เมตตา  และยิ้มแยมแจมใส รวมท้ังธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีต ใหเปนท่ีช่ืนชมของนานาชาติ
ตลอดไป 

  ประการท่ีสี่ พึง “ฝกฝนตนเอง” ใหมีความรูความสามารถยิ่งข้ึน ขยัน และอดทน มีความ
ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย และรักษาความสามัคคีในหมูคณะไวใหมั่นคง 

  หากสตรีไทยทุกคนต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี ท้ัง ๔ ประการนี้ได ก็จะสงผลใหครอบครัวไทยสังคมไทย
และประเทศไทยมีความสุข  ความเจริญ  นําไปสูการพัฒนาดานอื่น ๆ อยางตอเนื่อง  และสตรีไทย  จักเปนท่ี 
ยกยองช่ืนชมของสังคมโลกตลอดไป 

          สภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ  มีนโยบายหลักดานการสงเสริมศักยภาพสตร ี
โดยมุงเนนพัฒนาสตรีทุกระดับ ใหมีความรูความสามารถในทุกดาน มีคุณคาพรอมท่ีจะดํารงตนใหมีความสุข  และ
ดํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทยทําใหเกิดประโยชนสุขตอครอบครัวและสังคม ดวยเหตุนี้ 
สภาสตรีแหงชาติฯ จึงเล็งเห็นวาเยาวสตรีถาไดรับการปลูกฝงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และใสใจใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี อยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ รวมท้ังสรางความตระหนักในการอนุรักษส่ิงแวดลอม จะ
ทําใหเยาวสตรีไทยเติบโตข้ึนอยางมีคุณภาพ และพรอมจะเปนสตรีไทยท่ีดํารงไวซึ่งเอกลักษณไทยอันดีงาม และมี
จิตสาธารณะ รูรักษ และชวยเหลือสังคมท้ังในปจจุบัน และในอนาคต  



๒ 
 

  
 
ดังนั้นเยาวสตรีไทยคนใดท่ีประพฤติปฏิบัติตน ดํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย มีผลงานเปนท่ี

ประจักษ กลาแสดงออกพรอมเปนผูนําท่ีดี สมควรจะไดรับการยกยองเชิดชู เพื่อเปนขวัญกําลังใจ และเปนตนแบบ
ท่ีดีสภาสตรีแหงชาติฯ จึงจัดกิจกรรมโครงการเยาวสตรีไทยดีเดนประจําป ๒๕๖๑ เพื่อใหบรรลุตามนโยบาย
ดังกลาว   
 
๒.  วัตถุประสงค 
 เพื่อคัดเลือกเยาวสตรีไทยท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย ดาน
มารยาทไทย รําไทย งานฝมือไทย อนุรักษส่ิงแวดลอม กลาพูด กลาแสดงออกในส่ิงท่ีเหมาะสมกับความเปน 
เยาวสตรีไทย 
 
๓.  เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ เยาวสตรีจากท่ัวประเทศเขาแขงขัน จํานวนประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบดวย 
  ๓.๑.๑ เยาวสตรีท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๘๐ คน 
   ๓.๑.๒ เยาวสตรีท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ (ปวช) จํานวน 

           ๘๐ คน 
 ๓.๑.๓ เยาวสตรีไทยท่ีศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (ปวส) หรือปริญญาตรี จํานวน ๔๐ คน 
 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
        เยาวสตรีไทยในทุกระดับการศึกษาเห็นคุณคาแหงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และปฏิบัติตน 

เปนแบบอยางท่ีดีในการอนุรักษความเปนไทย และใสใจในการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยทุกคนผานกระบวนการ
แขงขันในกิจกรรมตาง ๆ ๔ กิจกรรม ไดแก ฝมือไทย รําไทย มารยาทไทย และฝปากไทย จนไดผูมีคะแนนสูงสุด
ตามหลักเกณฑรวม ๒๑ คน 
 
๔.   สถานท่ีคัดเลือก    
  
๕.  ระยะเวลาดําเนินงาน     พฤษภาคม – สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 ๕.๑  วัน และสถานท่ีรับสมัคร บัดนี้ ถึง  วัน ท่ี ๓๐ มิ ถุนายน  ๒๕๖๑  ณ สภาสตรีแหงชาติ  
ในพระบรมราชินูปถัมภ    

๕.๒  วัน และสถานท่ีคัดเลือก วันเสารท่ี ๑๔ และวันอาทิตยท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  
  ๕.๓     วันรับพระราชทานรางวัล   

ผูไดรับการคัดเลือกเปนเยาวสตรีไทยดีเดน เขารับพระราชทานโลใน วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

 
 
 
 
 



๓ 
 

๖.  ตารางการแขงขัน (เยาวสตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย) 
 
๖.๑  การเตรียมงาน 
 

ข้ันตอนดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  
๑. วางแผนทําโครงการ      กรรมการอํานวยการ 

๒. แตงต้ังคณะทํางาน      กรรมการอํานวยการ 

๓. ประสานงานความรวมมือ      กรรมการโครงการ 

๔. ประชาสัมพันธทางส่ือตางๆ      กรรมการโครงการ 

๕. สงจดหมายเชิญชวน      กรรมการโครงการ 

๖. รับสมัครและ เตรียมความพรอม      กรรมการโครงการ 

๗.จัดประกวดและแขงขัน      กรรมการโครงการ 

๘.รับรางวัลเยาวสตรีไทยดีเดน      กรรมการโครงการ 

๙.ประเมินผล สรุป รายงาน      กรรมการโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
๖.๒  ตารางการประกวดและแขงขัน  

ตารางการแขงขัน ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ระดับ ๐๘.๓๐- 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐น.
๑๒.๐๐ น. 

๑๒.๐๐-
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ น. 

หมายเหตุ 

มัธยมตน รายงานตัว 
  

แขงขัน                 
ฝมือไทย   

 

พัก
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน 

ประกวด
ฝปากไทย 

อาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาตาม
ความเหมาะสม 

มัธยม
ปลาย 

หรือ ปวช.   

รายงานตัว 
 

แขงขัน                  
ฝมือไทย   

 

ประกวด   
มารยาทไทย 

อาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาตาม
ความเหมาะสม 

ปวส.หรือ
อุดมศึกษา 

รายงานตัว 
  

แขงขัน                               
ฝมือไทย   

 

รําไทย 
 

อาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาตาม
ความเหมาะสม 

ตารางการแขงขัน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ระดับ ๐๘.๓๐- 

๐๙.๐๐น. 
๐๙.๐๐น.
๑๒.๐๐ น. 

๑๒.๐๐-
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ น. 

๑๖.๐๐-
๑๗.๐๐ 

หมายเหตุ 

มัธยมตน รายงานตัว 
  

ประกวด
มารยาทไทย 

พัก
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน 

ประกวด  
รําไทย 

ตัดสินและ
ประกาศผล 

อาจมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาตาม
ความเหมาะสม 

มัธยม
ปลาย 

หรือ ปวช.   

รายงานตัว 
 

ประกวด                 
รําไทย 

ประกวด 
ฝปากไทย 

ตัดสินและ
ประกาศผล 

อาจมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาตาม
ความเหมาะสม 

ปวส.หรือ
อุดมศึกษา 

รายงานตัว 
  

ฝปากไทย ประกวด 
มารยาทไทย 

ตัดสินและ
ประกาศผล 

อาจมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาตาม
ความเหมาะสม 

 
หมายเหตุ 

- ผูเขาแขงขันตองแตงกายแบบไทยพื้นบานตามความเหมาะสมและแตงหนาพองาม (ไมไดพินจารณาท่ี
ความงามบนใบหนาและรูปราง) 

- การแขงขันรําไทยคณะผูจัดจะเตรียมคูรําไวสําหรับการแขงขัน สถาบันการศึกษาไมตองจัดเตรียมคูรํา 

- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น. 
 

๗.  การประเมินผล  
         ๗.๑  ตรวจสอบการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
         ๗.๒  ความคิดเห็นของเยาวสตรีไทยและผูเกี่ยวของตอโครงการฯ 
 
 
 



๕ 
 

 
๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เยาวสตรีไทยท้ังระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเห็นคุณคาและรวมกันสืบสานการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ใชคําวาขอบคุณ ขอโทษ 
จนเปนนิสัย และใสใจในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
รายละเอียดการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ 

(สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย) 
 

๑. จุดประสงค 
 เพื่อคัดเลือกเยาวสตรีไทยท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  
ดานมารยาทไทย รําไทย ฝมือไทย ฝปากไทย อนุรักษส่ิงแวดลอม  กลาแสดงออกในส่ิงท่ีเหมาะสมกับความเปน 
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 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) และ ระดับปริญญาตร ี

๒.๒ ผูเขาแขงขันตองไดรับการรับรองจากสถานศึกษา วามีความประพฤติท่ีเหมาะสมเปนแบบอยางท่ี
ดี  โดยแตละสถานศึกษาสงเขาแขงขันไดระดับละ ๑ คนเทานั้น  

๒.๓ ผูเขาแขงขันทุกคนตองผานกิจกรรมทุกกิจกรรมและไดคะแนนรวมทุกกิจกรรมสูงสุดจํานวน
ตามท่ี  คณะกรรมการกําหนด 

๒.๔ ผูเขาแขงขันตองแตงกายแบบไทยพื้นบานตามความเหมาะสมและแตงหนาพองาม 
  (ไมไดพิจารณาท่ีความงามของใบหนาและรูปราง) 

๒.๕      ผูเขาแขงขันตองสงใบสมัครภายในเวลาท่ีกําหนด คือ วันท่ี 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 
      - การไหวผูท่ีเคารพท่ัวๆไป 
      - การไหวผูท่ีเสมอกัน 
      - การกราบพระสงฆ 

   ๒) เกณฑการใหคะแนน 
        - แตงกายแบบไทยดูสวยงามและเหมาะสม          ๒๐ คะแนน
        - ปฏิบัติมารยาทไทยดวยทวงทานุมนวล สวยงาม  เปนไปอยางธรรมชาติ    
                  ๓๐ คะแนน 



๗ 
 

    - 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 

     - รําดวยทารําท่ีถูกตองตามเนื้อรองและจังหวะของเพลงตามท่ีกําหนด          
               ๕๐ คะแนน 

                  รวม  ๑๐๐ คะแนน 
  ๓.๑.๓  ฝปากไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   ๑)  พูดตอหนาท่ีประชุม หัวขอ ตามท่ีจับสลากไดโดยใชเวลาพูดคนละ ๓ นาที 
   ๒)  เกณฑการใหคะแนน 
         - ความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีพูด           ๖๐ คะแนน 
         - บุคลิกทาทางและการแสดงออก                 ๓๐ คะแนน 
         - พูดไดพอดีเวลา                              ๑๐ คะแนน 
                  รวม ๑๐๐ คะแนน 

๓.๑.๔ ฝมือไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  ๑)  แขงขันงานประดิษฐสรางสรรคจากวัสดุเหลือใชในเวลา ๓ ช่ัวโมง                                
       - ผูเขาแขงขันเปนผูจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณในการแขงขันพรอมภาชนะต้ังโชว 

     - 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 
       - การไหวผูท่ีเคารพท่ัวๆไป 
       - การไหวผูท่ีเสมอกัน 
       - การกราบพระสงฆ 



๘ 
 

 
   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 

     - รําดวยทารําท่ีถูกตองตามเนื้อรองและจังหวะของเพลงตามท่ีกําหนด          
                ๕๐ คะแนน 

                  รวม   ๑๐๐ คะแนน 
  ๓.๒.๓  ฝปากไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   ๑)  พูดตอหนาท่ีประชุม หัวขอ ตามท่ีจับสลากไดโดยใชเวลาพูดคนละ ๓ นาที 
   ๒)  เกณฑการใหคะแนน 
         - ความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีพูด           ๖๐ คะแนน 
         - บุคลิกทาทางและการแสดงออก                 ๓๐ คะแนน 
         - พูดไดพอดีเวลา                              ๑๐ คะแนน 
                 รวม   ๑๐๐ คะแนน 
 
  ๓.๒.๔ ฝมือไทยคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 ๑)  แขงขันประดิษฐงานเอกลักษณไทย การรอยมาลัยใชเวลา ๓ ช่ัวโมง                    
         - ผูเขาแขงขันเปนผูจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณในการแขงขันพรอมภาชนะต้ังโชว 
         - 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 



๙ 
 

  ๑) ประกอบดวยการทําความเคารพ กราบ ไหว บุคคลระดับตาง ๆ 
       - การไหวพระสงฆขณะยืน 
       - การไหวบิดามารดา ครูอาจารย 
       - การไหวผูท่ีเคารพท่ัวๆไป 
       - การไหวผูท่ีเสมอกัน 
       - 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 

     - รําดวยทารําท่ีถูกตองตามเนื้อรอง และจังหวะของเพลงตามท่ีกําหนด         
               ๕๐ คะแนน 

                รวม    ๑๐๐ คะแนน 
  ๓.๓.๓  ฝปากไทย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   ๑) พูดตอหนาท่ีประชุม หัวขอ ตามท่ีจับสลากไดโดยใชเวลาพูดคนละ ๓ นาที 
   ๒) เกณฑการใหคะแนน 
         - ความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีพูด           ๖๐ คะแนน 
         - บุคลิกทาทางและการแสดงออก                 ๓๐ คะแนน 
         - พูดไดพอดีเวลา                              ๑๐ คะแนน 
                รวม   ๑๐๐ คะแนน 
  ๓.๓.๔  ฝมือไทยคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   ๑)  แขงขันประดิษฐงานเอกลักษณไทยการแกะสลักแตงโมใชเวลา ๓ ช่ัวโมง                                
   ๒)  ผูเขาแขงขันเปนผูจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณในการแขงขันพรอมภาชนะต้ังโชว 
   ๓)  วัสดุในการแขงขันทุกชนิดไมประดิษฐสวนประกอบมากอนลวงหนา  
        (ถากรรมการพบวาทุจริตจะปรับตกทันทีและใหออกจากการแขงขัน) 
   ๔)  เกณฑการใหคะแนน 
                                    - ความละเอียดประณีต                   ๕๐ คะแนน 

      - ความสวยงามและเหมาะสมของรูปทรง  ๓๐ คะแนน 
          - การดูแลความสะอาดขณะปฏิบัติ                      ๑๐ คะแนน 

        - ปฏิบัติไดทันเวลา                         ๑๐ คะแนน 
                            รวม   ๑๐๐ คะแนน 



๑๐ 
 

 
๔.  การสมัคร 

      สมัครไดต้ังแตบัดนี้ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ   
บ านมนั งค ศิลา  หลานหลวง   ก รุ ง เ ทพฯ หรื อ สอบถาม เพิ่ ม เ ติม ท่ี  คุณจินตนา หรื อ คุณอรัญญา   
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๘๑ ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๕๗ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๑๘๙ 
 

๕.  สถานท่ีและตารางการแขงขัน 
     แขงขัน ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  ๑๔ ถนน วัฒนธรรม แขวงหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 

ในวันเสารท่ี ๑๔ – วันอาทิตยท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
ลําดับท่ี............ 

ใบสมัคร 
โครงการเยาวสตรีไทยดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ เนือ่งในวันสตรีไทย ประจําป ๒๕๖๑ 

 
๑. ช่ือ(คํานําหนาช่ือ)................................................................ นามสกุล.................................................. 
๒. เกิดวันท่ี......................... เดือน..................................... พ.ศ. ........................  อายุ...........................ป 
๓. ช่ือสถานศึกษา...................................................................................................................................... 
๔. ท่ีอยูของสถานศึกษา............................................................................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………..... 
 โทรศัพท..........................................................................โทรสาร......................................................... 
๕. ท่ีอยูท่ีบาน............................................................................................................................................ 

…………………………………………………… โทรศัพท............................................................โทรสาร
.................................... มือถือ.......................................ID Line.............................................. 

๖. รายช่ืออาจารยผูควบคุมการฝกซอม(โปรดเขียนช่ือ นามสกุล เบอรติดตอใหชัดเจน) 
๖.๑ ดานฝมอืไทย       ช่ือ สกุล................................................................โทร..................................... 
๖.๒ ดานรําไทย          ช่ือ สกุล................................................................โทร.................................... 
๖.๓ ดานมารยาทไทย ช่ือ สกุล................................................................โทร.................................... 
๖.๔ ดานฝปากไทย     ช่ือ สกุล................................................................โทร.................................... 

๗. ระดับการศึกษาท่ีสมัคร  (ขีด หนาขอความ)      
 .......... ๑)  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

.......... ๒)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช.) 
…….....๓)  ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) หรือระดับปริญญาตร ี

 
     ลงช่ือ………………………………………………..………… 
      (                                                        ) 
                                                                         ผูสมัคร   
     วันท่ี.............. เดือน........................... พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
คํารับรองจากสถานศึกษา(ความประพฤติเหมาะสมจะรวมแขงขันโครงการเยาวสตรีไทยดีเดน) 
 

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

      ลงช่ือ………………………………………… 
               (                                                    ) 
      ตําแหนง............................................................ 
   

 
 
 



๑๒ 
 

 
การประกวดเรียงความ 

เนื่องในวันสตรีไทย ประจําป ๒๕๖๑ 
 

 
 
หลักการและเหตุผล  

  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลท่ี ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล า 
โปรดกระหมอมพระราชทาน ใหวันท่ี ๑ สิงหาคม ของทุกป เปน  “วันสตรีไทย” โดยเมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 
พระราชดําเนินแทนพระองค ทรงเปดงาน  “วันสตรีไทย” ณ อาคารใหมสวนอัมพร พระราชวังดุสิต และทรงมี
พระราชดํารัสเนื่องใน “วันสตรีไทย”  ดังนี้ สตรีไทยในยุคปจจุบัน มีความคิดท่ีกาวหนา และทันสมัยมากข้ึน จึงมี
สวนรวมอยางสําคัญในการพัฒนาประเทศ การส่ังสมภูมิปญญาของสตรีไทยท่ีสืบเนื่องกันมานับแตโบราณกาล 
จวบจนปจจุบัน ไดกอใหเกิดเอกลักษณทางวัฒนธรรม อันเปนความภาคภูมิใจยิ่งของชาวไทย และการท่ีจะธํารง
ความภาคภูมิใจนี้ไวใหยั่งยืน  ยอมเปนหนาท่ีของสตรีไทยทุกคน ท่ีจะตองชวยกันรักษา และเชิดชูเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน  ใหสืบทอดไปยังอนุชนรุนตอไปโดยไมขาดสายเห็นวาสตรีไทย 
มีหนาท่ีสําคัญเบ้ืองตน ๔ ประการ คือ 

 
  ประการแรก พึงทําหนาท่ีของ “แม” ใหสมบูรณ โดยทําใหครอบครัวบังเกิดความรัก และ 
ความอบอุน มีความเขาใจ และไววางใจซึ่งกันและกัน แมควรเปนท่ียึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปญหา ก็ชวยแกไข
ดวยเมตตา และสอนใหรูจักดําเนินชีวิตในทางท่ีถูกท่ีควร ถาสตรีไทยทําเชนนี้ได เด็กไทยท่ีจะเติบโตเปนพลเมือง
ของชาติและชวยปองกันปญหารายแรงตางๆ ในสังคมได 

  ประการท่ีสอง พึงทําหนาท่ีของ “แมบาน” ใหสมบูรณ โดยทําใหบานมีความนาอยู เปนท่ี 
พักพิงอบอุนของสมาชิกในครอบครัว ชวยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพยสินใหครอบครัว รวมท้ังใหความชวยเหลือแก
ชุมชนรอบขางตามสมควร 

  ประการท่ีสาม “รักษาเอกลักษณของความเปนสตรีไทย” ผูมีความนุมนวล ออนโยน สุภาพ 
เมตตา  และยิ้มแยมแจมใส รวมท้ังธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีต ใหเปนท่ีช่ืนชมของนานาชาติ
ตลอดไป 

  ประการท่ีสี่ พึง “ฝกฝนตนเอง” ใหมีความรูความสามารถยิ่งข้ึน ขยัน และอดทน มีความ
ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย และรักษาความสามัคคีในหมูคณะไวใหมั่นคง 

  หากสตรีไทยทุกคนต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี ท้ัง ๔ ประการนี้ได ก็จะสงผลใหครอบครัวไทยสังคมไทย

และประเทศไทยมีความสุข  ความเจริญ  นําไปสูการพัฒนาดานอื่น ๆ อยางตอเนื่อง  และสตรีไทย จักเปนท่ี 

ยกยองช่ืนชมของสังคมโลกตลอดไป 

  ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน สภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ  
จึงจัดประกวดเรียงความเรื่อง  “พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ   
ในรัชกาลท่ี ๙ ตอสตรีไทย” ข้ึน 

 



๑๓ 
 

/ วัตถุประสงค... 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหเยาวสตรีไทยไดแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  
ในรชักาลท่ี ๙ ผานวรรณกรรม ประเภทเรียงความ 

 
คุณสมบัติของผูเขารวมประกวด  

๑. เยาวสตรีท่ีศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 
๒. เยาวสตรีท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 
๓. เยาวสตรีท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ (ปวช) จาก

สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 
๔. เยาวสตรีไทยท่ีศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (ปวส) หรืออุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 

 
หลักเกณฑการสงประกวด 

๑.  เนื้อหาใหเลาถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙  
               ท่ีมีตอสตรีไทย  
 ๒.  มีความยาวไมเกิน ๑ หนากระดาษ เอ ๔ เขียนดวยลายมือ ใหสามารถอานไดงาย โดยใชภาษาไทย
      และเลขไทย  
 ๓.  ตองเปนผลงานท่ีผูเขาประกวดเขียนเอง โดยไมคัดลอก หรือดัดแปลงจากผลงานของผูอื่น และตอง
      เปนผลงานท่ีไมเคยสงเขาประกวดหรือไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในส่ือใดๆ มากอน 
 ๔.  ผูเขาประกวดสามารถสงเรียงความเขาประกวดไดเพียง ๑ เรียงความ 
 ๕.  ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองเปนความคิดสรางสรรคของตนเอง หากตรวจสอบพบวาผลงานดังกลาวคัดลอก
      หรือดัดแปลงมาจากผูอื่น คณะกรรมการขอเรียกคืนเงินรางวัลท่ีไดรับท้ังหมด 
 
กลุมเปาหมาย 

๑. เยาวสตรีท่ีศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 
๒. เยาวสตรีท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศท่ี 
๓. เยาวสตรีท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ (ปวช) จาก

สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 
๔. เยาวสตรีไทยท่ีศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (ปวส) หรืออุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 

 
หลักเกณฑการตัดสิน 
คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน 
 องคประกอบ (คํานํา เนื้อเรื่อง สรุป)                              ๒๐ คะแนน 
 เนื้อหา (สาระสัมพันธกับช่ือเรื่อง ประเด็นนาสนใจขอมูลสนับสนุนชัดเจน ความยาวตามกําหนด) 

      ๔๐ คะแนน 
 ความคิดสรางสรรค (แปลกใหม นาสนใจ มีประโยชน)    ๒๐ คะแนน 
การใชภาษา ถูกตอง สละสลวย ไมวกวน                         ๒๐ คะแนน 
 

/ ข้ันตอน... 



๑๔ 
 

 
ข้ันตอนวิธีการดําเนินงาน 

๑. สภาสตรีแหงชาติฯ เปดรับสมัครสงผลงานเขาประกวด โดยใชแบบฟอรมท่ีกําหนด 
๒. วิธีการสงผลงานเพื่อพิจารณารอบแรกดังนี้   

 - เขียนเรียงความลงบนกระดาษ A๔ ความยาวไมเกิน ๑ หนากระดาษ เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณ
   สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ 
 ๓. สภาสตรีแหงชาติฯ คัดเลือกผลงานรอบแรก วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ คงเหลือพิจารณาใน 
              รอบตัดสิน  จํานวนระดับละ ๑๕ ราย  

๔. คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
 

กําหนดระยะเวลา   
 ๑. ระยะเวลาดําเนินงาน     เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 ๒. สงใบสมัคร พรอมเรียงความ ไดต้ังแตบัดนี้ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑   
 ๓. วันพิจารณาคัดเลือก วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 ๔. วันพิจารณาตัดสิน   วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
รางวัลประกอบดวย 

รางวัลชนะเลิศ แตละระดับ รับโลพระราชทาน และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  
(การแขง ขันมี  ๔ ระ ดับช้ัน ไดแก  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระ ดับมัธยมศึกษาตอนตน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. และระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) หรืออุดมศึกษา ไดผูชนะในแตละระดับช้ัน 
ระดับละ ๑ รางวัล) 

 
ระยะเวลาเปดรับสมัคร 
   สงใบสมัครพรอมเรียงความ ได ต้ังแต บัดนี้ ถึงวันท่ี ๓๐ มิ ถุนายน ๒๕๖๑ ณ สภาสตรีแหงชาติ  
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 (ลงทะเบยีน/EMS) / สงผลงานดวยตนเองไดท่ี  
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 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เยาวสตรีไดแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลท่ี ๙ ผานวรรณกรรม ประเภทเรียงความ 
 



๑๕ 
 

ลําดับท่ี............ 
 

ใบสมัคร 
การประกวดเรียงความเก่ียวกับ 

“พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ตอสตรีไทย” 
 โครงการเยาวสตรีไทยดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ เนื่องในวันสตรีไทย ประจําป ๒๕๖๑ 

 
 

 
๑. ช่ือ(คํานําหนาช่ือ)................................................................ นามสกุล.................................................. 
๒. เกิดวันท่ี......................... เดือน..................................... พ.ศ. ........................  อายุ...........................ป 
๓. กําลังศึกษาอยูโรงเรยีน.....................................................................................ช้ัน................................. 
๔. ท่ีอยูของสถานศึกษา.............................................................................................................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 โทรศัพท..........................................................................โทรสาร........................................................... 
๕. ท่ีอยูท่ีบาน............................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 โทรศัพท.............................................โทรสาร.................................... มือถือ.......................................... 
๖. ระดับท่ีสมัคร (ขีด  หนาขอความ) 
 ................  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
         ................  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 ................  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช.) 
 ................  ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) หรืออุดมศึกษา    

 
     ลงช่ือ………………………………………….…………………… 
            (                                                     ) 
                       ผูสมัคร   
     วันท่ี.............. เดือน...................... พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

คํารับรองจากสถานศึกษา (ความประพฤติเหมาะสมจะรวมแขงขันโครงการเยาวสตรีไทยดีเดน) 
........................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
      ลงช่ือ………………………………………………………… 
              (                                               ) 
      ตําแหนง............................................................ 

 


