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หมายเหตุ  กรุณาแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชนนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวอาจารย์(ผู้ฝึกสอน) 
3. ส่งไฟล์วีดีทัศน์พร้อมภาพและเสียง ห้ามตัดต่อ ห้ามแทรกภาพหรือเสียงอื่นๆ 



 
 

กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” 
ภายใต้ โครงการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การจัดประกวด และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 
เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และส่งเสริมการอ่าน ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๓ 

โดย ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ก าหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๓            
โดยการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ด้วยภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ       
ภาคอีสาน หรือภาคใต้ จากโรงเรียนต่างๆ ในแต่ละภาค แล้วแต่กรณี โดยเล่าเรื่องตามหัวข้อท่ีก าหนด ดังนี้ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนของคนในท้องถิ่น ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ 
และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาเกิดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
ในเรื่องต่าง ๆ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ปรับตัว และด ารงชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม 
อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 
 ของกิน หมายถึง อาหารคาว อาหารหวาน ขนม ผลไม้ หรือเครื่องดืม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
   ของเล่น หมายถึง การละเล่น กีฬาพ้ืนบ้าน หรือของเล่นประดิษฐ์ประจ าท้องถิ่น เช่น ว่าว     
 ของใช้ หมายถึง งานช่างหรือของประดิษฐ์ด้วยมือที่เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก การน าสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้สอยให้
เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
  ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 ถึง ป.6) ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม       
(๖ ภาค1) ได้แก่ 
  กลุ่มที่ ๑ โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก  
  กลุ่มที่ ๒ โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
  กลุ่มที่ ๓ โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน  
  กลุ่มที่ ๔ โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
 
2. การสมัครเข้าประกวด   
 โรงเรียนที่ประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด สามารถส่งนักเรียนได้เพียง ๑ คน โดยส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วีดิทัศน์ท่ีบันทึก
การพูดเล่าเรื่อง ซึ่งมีทั้งภาพและเสียงของนักเรียนผู้เข้าประกวดพูดเล่าเรื่องที่แสดงความสามารถในการใช้ภาษา มีเนื้อหาที่ผู้ฟังประทับใจ 
และเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติสมวัย บันทึกวีดิทัศน์ที่มีภาพและเสียงชัดเจนโดยถ่ายท าต่อเน่ือง ห้ามตัดต่อ ห้ามแทรกภาพหรือ
เสียงอื่นใดเพ่ิมเติม มีความยาวประมาณ ๕ นาที ด้วยไฟล์ที่สามารถเปิดได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ตโฟน) 
ทั่วไป เช่น AVI, MP4, WMV, 3GP, FLV ส่งภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตามช่องทาง 3 ช่องทาง ดังนี ้
 

2.1 ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วีดิทัศน์ (ลงในแผ่นดีวีดีและวัสดุบันทึกอื่นที่เทียบเท่า) ทางไปรษณีย์ มาที่  
“ฝ่ายช่วยอ านวยการและประชาสัมพันธ์ ส านักงานราชบัณฑิตยสภา  
สนามเสือป่า ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐” 
 
 

                                                           
๑ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยของส านักงานราชบัณฑิตยสภา แบ่งภูมภิาคทางภมูิศาสตร์ ดังนี้ 
 ภาคกลาง ได้แก ่กรุงเทพมหานคร และอีก ๒๑ จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก ก าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธาน ีชัยนาท สิงห์บุรี  
ลพบุรี อ่างทอง สระบุร ีสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก นครปฐม  สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
 ภาคตะวันออก ๗ จังหวัด ได้แก ่ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ีสระแกว้ ชลบุร ีระยอง จันทบุรี และตราด 
 ภาคตะวันตก ๕ จังหวัด ได้แก่  ตาก กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์ 
 ภาคเหนือ ๙ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา นา่น แพร่ และอุตรดิตถ์ 
 ภาคอีสาน ๒๐ จังหวัด ได้แก ่หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร อุดรธาน ีหนองบัวล าภู เลย มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อ านาจเจริญ ยโสธร 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชยัภูม ินครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
 ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด ได้แก ่ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธาน ีพังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ภูเก็ต สตูล สงขลา ปตัตานี ยะลา และนราธวิาส 
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ส านกังานราชบัณฑิตยสภาจะถือตามหลักเกณฑ์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหลัก 



 
 
 
 

2.2 ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วีดิทัศน์ (ลงในแผ่นดีวีดีและวัสดุบันทึกอื่นที่เทียบเท่า) ทางไปรษณีย์ มาที่  
“โครงการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การจัดประกวด และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 
เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และส่งเสริมการอ่าน ประจ าพุทธศักราช 2563 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900” 
 

2.3 อัปโหลดไฟล์วีดิทัศน์ ลงเว็บไซต์ www.youtube.com และกรอกข้อมูลผู้สมัครที่ http://eto.ku.ac.th/royin/ พร้อมทั้ง
แนบลิงค์วีดิทัศน ์
 
3. วิธีการคัดเลือก 
 3.1 รอบคัดเลือก  
  3.1.1 ส านักงานราชบัณฑิตยสภาแบ่งการพิจารณาตัดสินเป็น ๔ กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มพูดเล่าเรื่องตามรายละเอียดในข้อ 2. 
ดังนี ้
  กลุ่มที่ ๑ โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก พูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน
  กลุ่มที่ ๒ โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ พูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ  
  กลุ่มที่ ๓ โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน พูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน  
  กลุ่มที่ ๔ โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ พูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคใต้ 
  3.1.2 ส านักงานราชบัณฑิตยสภาจะด าเนินการคัดเลือกผู้เข้าประกวดทั้งหมดในแต่ละกลุ่มให้เหลือกลุ่มละ ๑๐ คน และจะ
ประกาศผลรอบคัดเลือกในเว็บไซต์ http://eto.ku.ac.th/royin/ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 
  3.1.3 นักเรียนผู้เข้าประกวดที่ไม่ผ่านรอบคัดเลือก โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด และครูผู้ฝึกสอน จะได้รับเกียรติบัตรส่งไป
ยังโรงเรียน 
 
 3.2  รอบชิงชนะเลิศ 
  3.2.๑ นักเรียนผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในแต่ละกลุ่มต้องเล่าเรื่องเดิมในรอบแรก ใช้เวลาประมาณ ๕ - ๗ นาที  
ต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือกของส านักงานราชบัณฑิตยสภา และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ในวันเวลาที่ส านักงานราชบัณฑิตยสภาก าหนด 
ซึ่งรายละเอียดก าหนดการและสถานท่ีจัดงานจะประกาศในเว็บไซต์ http://eto.ku.ac.th/royin/ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 
  3.๒.2 นักเรียนผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในแต่ละกลุ่มต้องมาลงทะเบียนภายในเวลาที่ส านักงานราชบัณฑิตยสภา
แจ้งให้ทราบ  
  3.2.๓ เมื่อลงทะเบียนแล้วคณะกรรมการจะจัดให้มีการจับฉลากเพื่อเรียงล าดับนักเรียนผู้เข้าประกวด นักเรียนที่มาลงทะเบียน    
ไม่ทัน คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจจัดล าดับให้เข้าประกวดต่อจากผู้ที่จับฉลากได้ตามที่เห็นสมควร  
  3.2.๔ นักเรียนผู้ชนะการประกวดในแต่ละกลุ่มจะได้รับรางวัลดังนี้  
    รางวัลชนะเลิศ : ทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
     - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตร (จ านวน 1 ท่าน) 
     - โรงเรียนต้นสังกัดจะได้รับโล่เกียรติยศและทุนสนับสนุนวัฒนธรรมด้านภาษา 10,000 บาท  
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ : ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
     - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตร (จ านวน 1 ท่าน) 
     - โรงเรียนต้นสังกัดจะได้รับโล่เกียรติยศและทุนสนับสนุนวัฒนธรรมด้านภาษา 10,000 บาท  
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ : ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
     - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตร (จ านวน 1 ท่าน) 
     - โรงเรียนต้นสังกัดจะได้รับโล่เกียรติยศและทุนสนับสนุนวัฒนธรรมด้านภาษา 10,000 บาท  
    รางวัลชมเชย ๗ รางวัล : ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
     - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตร (จ านวน 1 ท่าน/โรงเรียน) 
     - โรงเรียนต้นสังกัดจะได้รับเกียรติบัตรและทุนสนับสนุนวัฒนธรรมด้านภาษา 10,000 บาท  
 
 
 



 
 
 
  3.2.๕ นักเรียนจะได้รับค่าเดินทางและค่าที่พักดังน้ี  
   ๑) นักเรียนผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่จัดการประกวด และผู้ติดตามไม่เกิน      
๒ คน จะได้รับค่าเดินทางตามที่จ่ายจริง แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกินโรงเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท  
   ๒) นักเรียนผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตจังหวัดที่จัดการประกวด และผู้ติดตามไม่เกิน   
๒ คน จะได้รับค่าเดินทางตามที่จ่ายจริง แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกินโรงเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท  
   ๓) นักเรียนผู้เข้าประกวดและผู้ติดตามไม่เกิน ๒ คน ที่พักค้างคืน ๑ คืน ก่อนหรือหลังวันประกวด จะได้รับค่าที่พัก
ตามที่จ่ายจริง แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกินโรงเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท  
 
4. หลักเกณฑ์การพจิารณาและตัดสินการประกวด 
   ผู้เข้าประกวดต้องเล่าเรื่องที่สื่อแสดงถึงที่มาหรือต านานที่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของกิน ของเล่น หรือของใช้        
ซึ่งต้องเล่าเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นแต่อาจเล่าหลายชนิดในประเภทเดียวกันได้ ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินจะเป็นดังข้อต่อไปนี้ 
  4.1 นักเรียนที่เข้าประกวดต้องพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือภาคใต้             
หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ในเวลาที่ก าหนด  
  4.๒ คณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถในการใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยถิ่น มีเนื้อหาที่ผู้ฟังประทับใจ     
และมีลีลาในการเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติสมวัยเป็นหลัก การแต่งกายหรือการจัดฉากหรืออุปกรณ์ประกอบ ไม่มีผลต่อการให้คะแนน
ของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
    4.๒.๑ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยถ่ิน (๔๐ คะแนน) 
   4.๒.๒ มีเนื้อหาที่ผู้ฟังประทับใจ (๓๐ คะแนน) 
   4.๒.๓ มีลีลาในการเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติสมวัย (๓๐ คะแนน) 
 
5. งานมอบรางวัล 
  5.๑ นักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในแต่ละกลุ่มต้องมารับทุนการศึกษา  
และเกียรติบัตร พร้อมแสดงความสามารถด้วยการเล่ าเรื่องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ สถานที่จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ                     
ของส านักงานราชบัณฑิตยสภา ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๓ นักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ไม่มารับรางวัลพร้อมเล่าเรื่องดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุอันควร อาจถูกพิจารณาตัดสิทธ์ิในการรับทุนการศึกษา 
  5.๒ นักเรียนจะได้รับค่าเดินทางและค่าที่พัก ดังนี้ 
    5.๒.๑ นักเรียนผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในแต่ละกลุ่ม      
และผู้ติดตามไม่เกิน ๒ คนท่ีเดินทางมารับรางวัลจะได้รับค่าเดินทางตามที่จ่ายจริง แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกินโรงเรียนละ ๖,๐๐๐ บาท  
    5.๒.๒ นักเรียนผู้เข้าประกวดและผู้ติดตามไม่เกิน ๒ คน ที่พักค้างคืน ๑ คืน ก่อนหรือหลังวันรับรางวัลชนะเลิศ           
รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับค่าที่พักตามที่จ่ายจริง แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกินโรงเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท  
 
หมายเหตุ: รายละเอียดกิจกรรมและก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ตอการเขารวมโครงการจัดกจิกรรมเสวนาทางวิชาการ  
การจัดประกวด และเผยแพรทางสื่อออนไลนเพื่อสงเสริมการใชภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น  

และสงเสริมการอาน ประจําพุทธศักราช 2563 
 

คําช้ีแจง ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตอการเขารวมโครงการฯ โดยขอใหทานใหขอมูลที่ตรงตามความจริง
โดยทําเครื่องหมาย / หรือเติมคําลงในชองวาง คําตอบของทานจะไมมีผลใดๆ ตอการประกวด ทั้งนี้จะนําขอมูลไป
ใชพัฒนาโครงการตอไป ขอขอบพระคุณที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนและกรุณาสงมาพรอมกับใบสมัคร 
 
๑. สถานภาพผูใหขอมูล 

(  ) ครู โปรดระบุกลุมสาระที่สอน ............................................................................................................ 
(  ) อื่นๆ โปรดระบุตําแหนง......................................................................................................................... 

๒. ทานไดรบัทราบการประชาสัมพันธโครงการผานชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 รายการ)  
 (  ) หนังสือเชิญ  (  ) website   (  ) Facebook    

(  ) Line     (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………………….. 
3. ทานคดิวาชองทางการประชาสัมพันธมีความสะดวกในการเขาถึงขอมูลในระดับใด 
 (  ) มากที่สุด (  ) มาก  (  ) ปานกลาง (  ) นอย  (  ) ไมสะดวก 
4. โรงเรียนของทานหรือทานเองเคยสงนักเรียนเขารวมโครงการกับสํานักงานราชบัณฑิตยสภาหรือไม 
 (  ) ไมเคย   (  ) เคย  หากรวมปนี้เขารวมเปนครั้งที่............................................................................ 
๕. เหตุผลในการเขารวมกิจกรรมในป พ.ศ.2๕๖๓ (ตอบไดมากกวา 1 รายการ)  
 (  ) เปนโครงการที่เกิดประโยชนตอนักเรียน 
 (  ) ตองการสงเสริมการใชสงเสริมการใชภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และสงเสริมการอาน 
 (  ) ตองการเขารวมกิจกรรมกับสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
 (  ) ตองการไดชื่อเสียง 
  (  ) ตองการไดรางวัล 
 (  ) เปนนโยบายของโรงเรียน 
 (  ) อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................................... 
๖. ชองทางการสงใบสมัครพรอมไฟลวีดิทัศนมคีวามสะดวกในระดับใด 
 (  ) มากที่สุด (  ) มาก  (  ) ปานกลาง (  ) นอย  (  ) ไมสะดวก 
๗. ทานคดิวาในปตอไปจะสงนักเรียนเขารวมโครงการกับสํานักงานราชบัณฑิตยสภาหรือไม 
 (  ) เขารวม  (  )  ไมแนใจ  (  ) ไมเขารวม 
๘.. โปรดใหขอเสนอแนะตอโครงการ 
 ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 




