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โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๖ 
Change the World Speech Contest 2019  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.หลักการและเหตุผล 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔) ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยให้ดีขึ้น มุ่งเน้น
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้  มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม กับทั้งสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและน ามาสู่การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจ
อาเซียนซึ่งประเทศไทยถือเป็นจุดศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงที่ส าคัญ จากเหตุผลดังกล่าวการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จึงมีความส าคัญ
อย่างมาก 

ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพที่ดี มีความสุขในสังคม และพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ก าลังเกิดขึ้น ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จึงได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๖ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) ภายใต้หัวข้อและแนวคิด 

CHANGE THE WORLD (“เปลี่ยนแปลงโลก”) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ในระดับประถมศึกษาปี
ที ่๓ ถึงระดับอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสมในการพูดสุนทรพจน์พร้อม
ทั้งได้ฝึกศีลธรรม จริยธรรม พัฒนานิสัยให้เป็นนักพูดแห่งความดีเพ่ือตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและ
เป็นการเพ่ิมความสามารถของเยาวชนโดยเฉพาะด้านการสื่อสารให้กับตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืน
ในการเปลี่ยนแปลงโลกเพ่ือสิ่งที่ดีต่อไป  

 
๒. วัตถุประสงค์   
๒.๑   เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนที่มีความรู้คู่ความดี มีศีลธรรมและมีความสามารถด้านภาษาสู่เวที
ประชาคมโลก 
๒.๒   เพ่ือเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างเสริมบุคลิกภาพและฝึกอุปนิสัยที่ดีงามผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรมของโครงการ 
๒.๓   เพ่ือให้เครือข่ายผู้น าความดีท่ีมีความสามารถด้านภาษาในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและครู
อาจารย์  ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกท างานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ มีน  าใจ มีความสามัคคี รู้จักดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน 
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๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๓.๑  ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
๓.๒  มูลนิธิ  ๖๐  ปี ธรรมชัยเพ่ือการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (60th 
Dhammachai Education Foundation of Australia and New Zealand) 
๓.๔  โรงเรียนสอนการพูดจอมพลและมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต 
๓.๕  สถาบัน Bangkok Toastmasters Club 
๓.๖  สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย 
       

   ๔.  หน่วยงานองค์กรภาคีผู้ให้การสนับสนุน 
๔.๑  ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ( Human Potential Development Center )  
๔.๒  สถาบันธรรมชัยวิจัยนานาชาติ ( Dhammachai International Research Institute (DIRI) ) 
๔.๓  สมาคมบัณฑิตรัตน์ 

 
๕.  เป้าหมาย 
ปริมาณ = เกิดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน นักเรียน ครู อาจารย์ที่เป็นต้นแบบด้านศีลธรรมและมี
ความสามารถด้านภาษา  
คุณภาพ = กลุ่มผู้น าเยาวชนที่มีความดี มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเพ่ือช่วยเผยแผ่และขยาย
งานด้านศีลธรรม มีจิตอาสาพัฒนาตนเองและผู้อื่นได้ 
 
๖. ระยะด าเนินการ 
พ.ค. ๒๕๖๒ – พ.ค ๒๕๖๓ 
 
๗. รูปแบบโครงการ 

การด าเนินโครงการมุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชนให้เป็นผู้น าผ่านกระบวนการถ่ายทอดบทสุนทรพจน์ที่
ออกมาจากตัวตนของเยาวชนอย่างแท้จริง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมผ่านค่าย
พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าและเพ่ิมพูนทักษะภาษาด้านการพูด โดยมีโค้ชเป็นผู้อบรมถ่ายทอด
และฝึกเพ่ือให้เยาวชนเป็นคนเก่ง ดี มีศีลธรรมและมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

๘. วิธีการด าเนินการ  
๘.๑   สมัครเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๘.๒   ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า Public Speaking Training 

“Building Leadership in your soul” ปีที่ 2 
๘.๓   ประกวดรอบคัดเลือก 
๘.๔   ประกวดรอบชิงชนะเลิศ มอบโล่และเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด

และผู้เข้าร่วมโครงการ 
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๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑  ได้เครือข่ายเด็กดีมีความสามารถด้านภาษาและการสื่อสารที่เก่ง ดี มีศีลธรรมเป็นผู้น าที่ดีได้ 
๙.๒  ได้เครือข่ายทีมงานที่มีศักยภาพด้านภาษาเพ่ือพัฒนางานคุณธรรมและศีลธรรม 
๙.๓  ได้เครือข่ายครู นักเรียน สถาบันที่ให้การสนับสนุนด้านการใช้ภาษาเพ่ือการเผยแผ่คุณธรรมและ 
ศีลธรรม 
 

  ๑๐.  ประเภทการประกวด 
         ๑๐.๑  ประเภทประถมศึกษา (ป.๓-ป.๖) 

๑๐.๒  ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) 
๑๐.๓  ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) / ปวช. ๑-๓ 
๑๐.๔  ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส.๑-๒ 
 
๑๑.  ภาษาที่ใช้ในการประกวด  มี ๓ ภาษา ดังนี้ 
๑๑.๑  ภาษาไทย 
๑๑.๒  ภาษาอังกฤษ 
๑๑.๓  ภาษาจีน 
 

      ๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
๑.  เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ตั งแต่ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงระดับอุดมศึกษา 
๒.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบ มีวินัย รับผิดชอบสุภาพ อ่อนน้อม รักษาศีล ๕  
๓.  ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับสามารถเลือกประกวดได้คนละ ๑ ภาษา เท่านั น 
๔.  ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องมีหลักฐานสมุดภาพหรือแฟ้มสะสมผลงานการท าความดี หรือการร่วม 

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมคุณธรรม ศีลธรรม ส่งในรอบคัดเลือก ให้ไว้กับทางโครงการฯ     
(ไม่เกินจ านวน ๑๐ แผ่น) 

๕.  ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องรับสมุดบันทึกความดี3 to 1เพ่ือฝึกเป็นนิสัยเมื่อเข้าร่วมโครงการ ตั งแต่
วันอบรมพัฒนาศักยภาพ (๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ส่งสมุดบันทึก3 to 1ในวันประกวด
รอบชิงชนะเลิศ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

๖.  ผู้เข้าประกวดสามารถเข้าร่วมการอบรม Public Speaking Training “Building 
Leadership in your soul”ปีท่ี 2 ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กับทาง
โครงการได้เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาการพูดสุนทรพจน์และฝึกความเป็น
ผู้น าอย่างแท้จริงมีคุณสมบัติของนักพูดที่ดีและมีคุณภาพ 

๗.  เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธหรือคริสต์ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมชาวพุทธได้ในโครงการฯ 
หมายเหตุ  สมุดบันทึก3 to 1ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) เป็น
โครงการที่มุ่งสร้างผู้น าเยาวชนโดยเริ่มต้นจากตนเองผ่านบทฝึกในกิจวัตรประจ าวัน การน าความ
ดี- สากลเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวันให้ได้เป็นปกติจนเป็นนิสัย ควบคู่กับการท ากิจกรรมสร้างสรรค์
สังคมและกิจกรรมเรียนรู้ขยายสู่ชุมชน 
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๑๓.  ขั้นตอนการเข้าประกวดและเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 

                                       ปฏิทินโครงการประกวด 
 

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดการ 

๑ 
เปิดรับสมัคร 

โดยกรอกใบสมัครผ่าน www.vstarproject.com/speech 
วันที่ ๑ พฤษภาคม – 
 ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒ 

 
Public Speaking Training 

“Building Leadership in your soul” 
ค่ายสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้น า 

รับจ านวนจ ากัด ๑๐๐ คน 
   สถานที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

( ตอบรับการเข้าร่วมค่ายภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒    
ผ่าน www.vstarproject.com/speech ) 

วันที่ ๑๒ – ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๓ 
ประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก ทุกระดับทุกภาษา 

 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
วันเสาร์ที่ ๒๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๔ 
ประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ ทุกระดับทุกภาษา  

 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 

๕ 
โครงการค่ายสัมมนาและต่อยอดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้เข้า

ประกวดที่เข้าร่วมโครงการ 
ณ ศนูย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

๖ 

 
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ - ๓ ภาษาอังกฤษและจีน 

ระดับมัธยมศึกษาปลายและอุดมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม/ชี้แจง
รายละเอียดและด าเนินการเรื่องทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม 

ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและจีน 

เดือนเมษายน ๒๕๖๓ 

 



5 

 

๑๔.  เกณฑ์การตัดสิน 

๑๔.๑  สมุดภาพ/แฟ้มผลงานการท าความดีที่ปรากฏ (เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะรายบุคคล) 
๑๔.๒  ความสามารถด้านภาษา (โครงสร้าง,การใช้ภาษา,เนื อหา,การน าเสนอและการถ่ายทอด,การ           
         จดัการเวลา, สรุปจบ) 
๑๔.๓  บุคลิกภาพ 
๑๔.๔  ความเป็นผู้น า 
 
 
 
๑๕.  รางวัลที่จะได้รับ 
๑๕.๑  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ประเภทประถมศึกษาศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ / เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๔,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท 
 
ประเภทมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น 
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ / เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๔,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท 
 
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ / เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๔,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท 
 
ประเภทอุดมศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ / เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑   รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๔,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท 
 
๑๕.๒  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ประเภทประถมศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ  รับโล่เกียรติยศ/เกียรติบัตร  พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕,๐๐๐ บาท 

ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๔,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท 
 
ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลชนะเลิศ  รับโล่เกียรติยศ/ เกียรติบัตร พร้อมเงินทนุการศึกษามูลค่า ๕,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๔,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท 

 
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย  
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ/ เกียรติบัตร /ทุนการศึกษามูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมทุนเรียน
ภาษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียรวมค่าอาหาร ที่พัก ค่าเล่าเรียน กรณีเลือกรับทุนเรียน
ภาษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลีย ผู้ที่ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
มูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘,๐๐๐ บาท 
  
ประเภทอุดมศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ/ เกียรติบัตร /ทุนการศึกษามูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมทุนเรียน
ภาษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียรวมค่าอาหาร ที่พัก ค่าเล่าเรียน กรณีเลือกรับทุนเรียน
ภาษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลีย ผู้ที่ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
มูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘,๐๐๐ บาท 
  
๑๕.๓  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ประเภทประถมศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ/ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนสนับสนุนการศึกษา มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนสนับสนุนการศึกษา มูลค่า ๔, ๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนสนับสนุนการศึกษา มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ/ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนสนับสนุนการศึกษา มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนสนับสนุนการศึกษา มูลค่า ๔, ๐๐๐ บาท 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนสนับสนุนการศึกษา มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท 
        
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศ  รบัโล่เกียรติยศ /เกียรติบัตร /ทุนศึกษามูลค่า ๓๐,๐๐๐ พร้อมทั งทุนทัศนศึกษา
เรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน ๑๔ วัน จากสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย กรณีเลือกรับทุนทัศน
ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน ๑๔ วัน ผู้ที่ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
และค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม มูลค่า ๓๒,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘,๐๐๐ บาท 
 
ประเภทอุดมศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ  รับโล่เกียรติยศ /เกยีรติบัตร /ทุนศึกษามูลค่า ๓๐,๐๐๐ พร้อมทั งทุนทัศนศึกษา
เรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน ๑๔ วัน จากสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย กรณีเลือกรับทุนทัศน
ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน ๑๔ วัน ผู้ที่ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
และค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม มูลค่า ๓๒,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘,๐๐๐ บาท 
  
๑๖.  รางวัลชมเชยในแต่ละระดับจ านวน ๓ รางวัลจะได้รับ 
๑๖.๑ ทุนการศึกษามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
๑๖.๒ จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
๑๖.๓ โอกาสในการรับทุนเรียนภาษาและฝึกฝนตนเองภายในประเทศเพ่ือรับการคัดเลือกไป        

ต่างประเทศในโอกาสต่อไป 
 
๑๗.  สิ่งท่ีผู้ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาควรทราบ 
๑๗.๑  ผู้เข้ารับทุนการศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติ สุภาพเรียบร้อย  มีระเบียบ วินัย  
มีความเคารพอ่อนน้อมและมีจิตอาสา รักษาศีล๕ สามารถร่วมกิจกรรมตามก าหนดได้ตลอดโครงการ 
๑๗.๒  ส าหรับผู้ที่ได้รับทุนไปศึกษาภาษา ณ ต่างประเทศ 

ผู้รับทุนต้องรายงานตัวเพ่ือรับทุนและเดินทางไปเรียนภาษา ณ ต่างประเทศจริงเท่านั น หาก
ไม่รายงานตัวเข้ารับทุนตามระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  
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       - ส าหรับผู้ที่ได้รับทุนไปศึกษาภาษา ณ ต่างประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าด าเนินการท า
พาสปอร์ตและวีซ่าด้วยตนเอง ทางโครงการยินดีสนับสนุนทุนค่าหลักสูตรการศึกษา/อาหาร/ที่พัก
ตามแต่ละภาษาที่ระบุ    
๑๗.๓  ผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทจะต้องรายงานตัวพร้อมเอกสารยืนยันการรับทุน 

ดังนี    
       ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ชุด 
       ๒.  ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ๑ ชุด 
       ๓.  กรอกใบยินยอมเพ่ือเดินทางไปเรียนภาษา ณ ต่างประเทศในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ 
       มิฉะนั นจะถือว่าสละสิทธิ์        
๑๗.๔ รางวัลทุนการเรียนภาษาอังกฤษ,จีน จ าเป็นต้องเข้ารายงานตัวเพ่ือฝึกฝนคุณธรรมและเรียนรู้
วัฒนธรรมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการโครงการจะเป็นผู้นัดหมายและก าหนดวัน-
เวลา 
๑๗.๕ ผู้ได้รับทุนรางวัลชนะเลิศของแต่ละระดับ แต่ละภาษาส่งบทสุนทรพจน์ที่ใช้ในการ 

ประกวดให้กับทางโครงการภายในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ เพื่อน าเสนอบทพูดเชิง
สร้างสรรค์ต่อไป                                       

๑๗.๖ ผู้ได้รับทุนรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
       ของแต่ละระดับร่วมเข้าโครงการค่ายสัมมนาและต่อยอดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ระหว่าง     
       วันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติเขาใหญ่ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๑๗.๗ ผู้ไดร้ับทุนรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒     
        ของแต่ละระดับ ร่วมเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์โครงการครั งที่ 7 ผ่านการน าเสนอใน

รูปแบบ POSTER, แผ่นพับประชาสัมพันธ์, SPOT ประชาสัมพันธ์โครงการ ในวันเสาร์ที่ ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี (ก าหนดการนัดหมายอาจ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

๑๗.๘ ผู้ไดร้ับทุนรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ของ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาร่วมเป็นยุวทูตอาสาสมัครด้านภาษา อาทิเช่น ล่าม, 
พิธีกร ในงานมอบรางวัล The 38th International Morals and Ethics Contest (IMEC) 
2019 ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้ร่วมจัดขึ น 

๑๗.๙ ผู้ไดร้ับทุนรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ของ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาร่วมเป็นพ่ีเลี ยงผู้เข้าร่วม การอบรมพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้น าด้านการพูด Public Speaking Training “Building Leadership in your 
soul”ปีท่ี 3 ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล 
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๑๘.  รางวัลสนับสนุนการประกวดสุนทรพจน์  
๑๘.๑  เกียรติบัตรส าหรับครู อาจารย์ที่เป็นผู้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ 
๑๘.๒  เกียรติบัตรส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคน 
๑๘.๓  เกียรติบัตรส าหรับคณะกรรมการโครงการทุกท่าน 

          ๑๘.๔  เกียรติบัตรส าหรับโรงเรียนที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ในทุกภาษาหรือมาเป็น 
กลุ่มโรงเรียน  

 
๑๙.  ส่งใบสมัครและติดต่อสอบถาม 

คุณอนุชิต  คงจันทร์  
โครงการประกวดสุนทรพจน์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงโลก 
โทรศัพท์ ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๖-๑ , ๐๘-๖๙๕๘-๐๒๑๘       
E-mail:  vstar.speech@outlook.co.th เว็บไซต์: www.vstarproject.com/speech 
๒๓ /๒ หมู่๗ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐                 
Facebook: V-Star Speech Page: Change the World Speech Contest 
Line@    
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