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โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้  

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙  

 

๑. ชื่อโครงการ 

  โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน        

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙  

 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

๓. หลักการและเหตุผล 

 ภาษาไทยมีความส าคัญยิ่งต่อสังคมไทยสืบมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ภาษาไทยในฐานะภาษาประจ าชาติ

ได้ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยอนุรักษ์และสืบทอด

วัฒนธรรมไว้เป็นมรดกของชาติไทยสืบมา คนไทยทุกคนจึงควรจะภาคภูมิใจ และช่วยกันใช้ภาษาไทย  ให้ถูกต้อง

เหมาะสม  ดังพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเมื่อเสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานใน

การประชุมของชุมนุมภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี ๒๕๐๕  ความตอนหนึ่งว่า 

“ภาษาไทยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางส าหรับ

แสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งสวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น   ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องรักษา

เอาไว้ให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซึ่งต้องหวงแหน”  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตระหนักในความส าคัญดังกล่าวนี้ และมุ่งมั่นสืบ

สานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงจัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้น 
 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและด าเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์และสืบทอด

การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม 

๔.๒ เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชน นิสิตและบุคคลทั่วไปตระหนักในความส าคัญของภาษาไทย และ

สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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๔.๓  เพ่ือให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย สามารถน าประสบการณ์จากการ

ประกวดไปวิเคราะห์ วิพากษ์  ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนได้    

๔.๔ เพ่ือให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทยของ

ภาคใต้ 

 

๕. รูปแบบของกิจกรรม 

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

 ๕.๑ การประกวดเล่านิทานประกอบท่าทาง 

 ๕.๒ การประกวดเขียนเรียงความ 

 ๕.๓ การประกวดอ่านท านองเสนาะ 

 ๕.๔ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 

 

๖. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๖.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในภาคใต้  

 ๖.๒ บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

๗. วันเวลาในการประกวด 

 วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๘. รายละเอียดรางวัล 

รางวัลแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๘.๑ รางวัลส าหรับผู้เข้าประกวดแต่ละกิจกรรม 

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล   ๔,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล   ๓,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล   ๒,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย   เงินรางวัล   ๑,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

หมายเหตุ   คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผู้เข้าประกวด 

               มีความสามารถไม่ถึงเกณฑ์ที่สมควร 
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๘.๒ รางวัลรวมทุกกิจกรรม  

  รางวัลชนะเลิศ    ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล   

                             ๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  เงินรางวัล  ๖,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  เงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ เป็นโอกาสอันส าคัญที่ได้แสดงความจงรักภักดีและแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๙.๒ เยาวชน นิสิตและบุคคลทั่วไปเกิดความตระหนักในความส าคัญของภาษาไทย และใช้ภาษาไทยได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 

๙.๓  นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เป็นผลให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้าน

วิชาการและทักษะในการจัดกิจกรรมวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 

๙.๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แสดงศักยภาพการเป็นหน่วยงานในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

ภาษาไทยของภาคใต ้
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ก าหนดการ 

โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้   

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙ 

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 

******************************************* 

การประกวดเล่านิทานประกอบท่าทาง 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

     ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน อาคาร ๑๓  

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

     ๐๘.๔๕ น. ประธานกรรมการแจ้งกติกาและข้อตกลงต่าง ๆ 

     ๐๘.๕๕ น. จับฉลาก ผูท้ี่ได้รบัฉลากหมายเลข ๑ เตรียมตัว ๕ นาท ี

     ๐๙.๐๐ น. ล าดับที่ ๑ เล่านิทาน (ใช้เวลา ๘-๑๐ นาที)  และแข่งขัน

ตามล าดับ 

     ๑๓.๐๐ น. การประกวดเล่านิทานประกอบท่าทาง (รอบชงิชนะเลิศ) หอประชุมปารชิาต 
 

การประกวดอ่านท านองเสนาะ 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน อาคาร ๑๓ 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

๐๘.๔๕ น. ประธานกรรมการแจ้งกติกาและข้อตกลงต่าง ๆ  

๐๘.๕๕ น. จับฉลาก และผู้ทีไ่ด้รับฉลากหมายเลข ๑ เตรียมตัว ๕ นาท ี

๐๙.๐๐ น. ล าดับที่ ๑ อ่านท านองเสนาะ  และแข่งขันตามล าดบั 
 

การประกวดเขียนเรียงความ 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน อาคาร ๑๓  

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

๐๘.๔๕ น. ประธานกรรมการแจ้งกติกาและข้อตกลงต่าง ๆ  

๐๙.๐๐ น. เร่ิมเขียนเรียงความ  

๑๑.๓๐ น. หมดเวลาเขียนเรียงความ 

๑. ผู้ประกวดลงชื่อส่งเรียงความ 

๒. อนุกรรมการเก็บเรียงความส่งคณะกรรมการ 
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การประกวดสุนทรพจน ์

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน อาคาร ๑๓  

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

๐๘.๔๕ น. ประธานกรรมการแจ้งกติกาและข้อตกลงต่าง ๆ  

๐๘.๕๕ น. จับฉลาก และผู้ทีไ่ด้รับฉลากหมายเลข ๑ เตรียมตัว ๗ นาท ี

๐๙.๐๐ น. ล าดับที่ ๑ พูด (ใช้เวลา ๖ นาท)ี  และแข่งขันตามล าดับ 

 

การประกาศผลการแข่งขันและพิธีปิด 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

๑๔.๓๐ น รับประทานอาหารวา่ง หอประชุมปารชิาต 

 ๑๕.๐๐ น. พิธีปิด 

ประกาศผลการแข่งขันประเภทต่างๆ 

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวลั 

พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน 

 

หมายเหตุ     เวลา ๑๒.๐๐  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง  ณ ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


