
 

  

โครงการประกวดสุนทรพจนระดับเยาวชน 
ภายใตแนวคิดหลัก "Advancing Partnership for Sustainability"  

 

 

1. หลักการและเหตุผล  

 ในโอกาสท่ีไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียนในป 2562 และเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งท่ี 34 และ 35 รวมถึงการประชุมระดับรัฐมนตรี ระดับเจาหนาท่ีอาวุโส และคณะทํางานตาง ๆ            
ตลอดป 2562 ภายใตแนวคิดหลัก "Advancing Partnership for Sustainability หรือ รวมมือ รวมใจ กาวไกล 

ยั่งยืน"  
 ในการนี้ เพ่ือใหประชาชนไทยโดยเฉพาะกลุมเยาวชนไดมีสวนรวมในวาระพิเศษการเปน                    
เจาภาพ อาเซียนของไทยในป 2562 กรมอาเซียนจึงไดจัดโครงการประกวดสุนทรพจนระดับเยาวชน ในหัวขอ                   

“เยาวชนอาเซียน ผูนําแหงการเปล่ียนแปลงท่ีสรางสรรค และมีความรับผิดชอบตอสังคม” ภายใตแนวคิด                       
รวมมือ รวมใจ กาวไกล ย่ังยืน” (ASEAN Youth : Leaders of Socially Responsible and Constructive                      
Change under the Theme Advancing Partnership for Sustainability) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม      

ของเยาวชน และสรางความตื่นตัวในการติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาเซียน ในชวงการดํารงตําแหนงประธาน            
อาเซียนของไทย รวมท้ังสงเสริมการแสดงออกและศิลปะการใชภาษาอยางสรางสรรค 
 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหเยาวชนตื่นตัวสนใจติดตามขอมูลขาวสารและเรียนรูเก่ียวกับอาเซียน ในชวงการดํารง
ตําแหนงประธานอาเซียนของไทย โดยเฉพาะความรูเก่ียวกับแนวคิดหลักและประเด็นสําคัญท่ีไทยขับเคลื่อน
ในชวงการดํารงตําแหนงประธานอาเซียน 

 2. เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของเยาวชนและภาคการศึกษาในโครงการชวงการเปนประธาน           
อาเซียนของไทย  
 

3. กลุมเปาหมาย  
  เยาวชนท่ีกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย หรือเทียบเทา  
 

4. ประเภทการประกวด  แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก  

 (1) ประเภทภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
 (2) ประเภทภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 (3) ประเภทภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนไทยและโรงเรียนนานาชาติ)  
 

5. รูปแบบ  
 บทสุนทรพจน (ความยาว ๑ หนากระดาษ A4 หรือประมาณ 500 คํา) ในหัวขอ                   
“เยาวชนอาเซียน ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงท่ีสรางสรรค และมีความรับผิดชอบตอสังคม” ภายใตแนวคิด 

รวมมือ รวมใจ กาวไกล ยั่งยืน” (ASEAN Youth : Leaders of Socially Responsible and Constructive 
Change under the Theme Advancing Partnership for Sustainability) 
 



 

  

 

6. ระยะเวลาการสงผลงานเขาประกวด  
 จัดสงใบสมัครและผลงาน ระหวางวันท่ี 8 – 2๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
7. การสงผลงานและใบสมัคร  

 7.1 ผูเขารวมประกวดสามารถสงผลงานไดเพียง ๑ ผลงานเทานั้น 
 7.2 ผูเขารวมประกวดจะตองสงผลงานระหวางวันท่ี 8 – 2๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยจะตอง          
แนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้  

• ใบสมัคร 1 ชุด พรอมติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
• บทสุนทรพจน (ความยาว ๑ หนากระดาษ A4 ไมเกิน 500 คํา) 
• สําเนาบัตรประชาชน 
• สําเนาบัตรนักเรียนหรือใบรับรองสภาพการเปนนักเรียนท่ีประทับตราโรงเรียน 

7.3 ผูเขารวมประกวดสงผลงาน ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณียและ
อีเมล ดังนี้ 

1)  ทางอีเมล : aseanday@asean2019.go.th ขอใหผูเขารวมประกวดสงผลงาน ใบสมัคร 

และเอกสารประกอบการสมัคร ทางอีเมลภายในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 และจัดสงตนฉบับตัวจริงทาง

ไปรษณียตามมาดวย 

2)  ทางไปรษณีย : ขอใหผูเขารวมประกวดสงผลงาน ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร

จาหนาซองถึง “สํานักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา 

กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี แขวงทุงพญาไท 10400 (การประกวดสุนทรพจนระดับเยาวชน)” โดยใหมีการ

ประทับตราไปรษณียภายในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

หมายเหตุ ผูเขารวมประกวดจะตองระบุรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล สถาบันการศึกษา                   
หมายเลขโทรศัพท และท่ีอยู ท่ีสามารถติดตอกลับไดท้ังในอีเมลและไปรษณีย 
 

8. รางวัลท่ีจะไดรับ รางวัลสําหรับการแขงขันในแตละประเภท (รวมท้ังสิ้น 18 รางวัล) ดังนี้ 
 8.1 ประเภทภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

 -  รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000.- บาท พรอมโลเกียรติยศและประกาศนียบัตร           
 -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000.- บาท พรอมประกาศนียบัตร           
 -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ ๘,000.- บาท พรอมประกาศนียบัตร           

 -  รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000.- บาท พรอมประกาศนียบัตร              

 8.2 ประเภทภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 -  รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000.- บาท พรอมโลเกียรติยศและประกาศนียบัตร           
 -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000.- บาท พรอมประกาศนียบัตร           
 -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ ๘,000.- บาท พรอมประกาศนียบัตร           

 -  รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000.- บาท พรอมประกาศนียบัตร              

 8.3 ประเภทภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนไทยและโรงเรียนนานาชาติ) 

 -  รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000.- บาท พรอมโลเกียรติยศและประกาศนียบัตร   



 

  

         
 -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000.- บาท พรอมประกาศนียบัตร           
 -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ ๘,000.- บาท พรอมประกาศนียบัตร           

 -  รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000.- บาท พรอมประกาศนียบัตร              
 

9. การประกาศผล  
 ประกาศผลผลงานท่ีไดรับรางวัลภายในวันท่ี ๕ สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซตของกรมอาเซียน                

กระทรวงการตางประเทศ http://www.mfa.go.th/asean/ และทาง Facebook : @ASEANThailand.MFA 
  

10. การมอบรางวัล  
 10.1 ผูท่ีผลงานไดรับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะไดรับเชิญใหมากลาวสุนทรพจน                        
และรับมอบรางวัลในงานวันอาเซียน (ASEAN Day 2019) ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ท่ีหองนราธิป                          
กระทรวงการตางประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดยกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ จะเปนผูแจง                        
รายละเอียดตอไป 
 10.2 กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ จะสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางสําหรับ                      
ผูมากลาวสุนทรพจนในงาน ในอัตราและเง่ือนไขท่ีกําหนด โดยจะแจงรายละเอียดใหผูมารวมงานทราบตอไป 
 

11. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 11.๑ ผลงานท่ีสงเขาประกวดท้ังหมด จะถูกพิจารณาและถือเปนกรรมสิทธิ์ของกรมอาเซียน                 
กระทรวงการตางประเทศ  

 11.๒ คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด ผูเขารวมการประกวดไมมีสิทธิ์โตแยง 
อุทธรณ หรือขอใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆท้ังสิ้น 
  11.๓ ผูเขารวมการประกวดตกลงยินยอมใหผูจัดการประกวดนําชื่อ - นามสกุล ตลอดจน 

ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวท้ังจากคลิป ในขณะเขารวมการประกวด เผยแพรประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ 
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
 11.๔ ผูจัดการประกวดมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงแกไข หรือยกเลิก กฎ กติกาของการประกวด                

เม่ือใดก็ได ซ่ึงผูท่ีเขารวมแขงขันไมสามารถเรียกรองตอความเสียหายใด ๆ ได  
 11.๕ กรณีผูเขาประกวดท่ีไดรับรางวัลไมสามารถปฏิบัติตามขอ 10 ไดหรือผูจัดการประกวด                                
ไมสามารถติดตอผูเขาประกวดได ผูจัดการประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินการประกวดได                               

โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 

12. ติดตอสอบถาม 
กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 
443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี แขวงทุงพญาไท 10400  
โทรศัพท 02 203 5000 ตอ 14390      
E-mail: aseanday@asean2019.go.th 
Facebook: @ASEANThailand.MFA 

http://www.mfa.go.th/asean/%20และ


 

  

ใบสมัครโครงการประกวดสุนทรพจนระดับเยาวชน 
ภายใตแนวคิดหลัก "Advancing Partnership for Sustainability"  

 

 

1. ขอมูลผูสมัคร 
ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/ นาง/ นางสาว ..................................................... นามสกุล .................................................. 
อาย ุ................... ป   ระดับชั้น .........................   บัตรประจําตัวประชาชน ......................................................... 
เลขท่ี ................................ ตรอก/ ซอย ....................................... ถนน ................................................................  
แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................... จังหวัด ........................................... 
รหัสไปรษณีย ................................. โทรศัพท ................................................ โทรสาร ......................................... 
E-mail : …………………............................................... โรงเรยีน .............................................................................. 
ครูท่ีปรึกษา ..................................................................................... โทรศัพท ....................................................... 

2. ขอมูลผูปกครอง (ท่ีสามารถติดตอไดสะดวก) 
ชื่อ นาย/ นาง/ นางสาว......................................................................นามสกุล....................................................... 
เลขท่ี ................................ ตรอก/ ซอย ....................................... ถนน ................................................................  
แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................... จังหวัด ........................................... 
รหัสไปรษณีย ................................. โทรศัพท ................................................ โทรสาร ......................................... 

3. วิธีการสงใบสมัครและผลงาน  
1. ทางอีเมล : aseanday@asean2019.go.th 
2. และทางไปรษณีย จาหนาซองถึง “สํานักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ          

443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี แขวงทุงพญาไท 10400 (การประกวดสุนทรพจนระดับเยาวชน)” 
 
 

ลงชื่อ..........................................................................ผูสมัคร 
     (.......................................................................) 

                                                        วันท่ี.............../........................../.................... 
 

 รูปถายขนาด 
1 นิ้ว 


