
 

โครงการ 

PTT INSPIRATION “ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่โอลมิปิก” 

    กจิกรรมการแข่งขันเรียงความ / ตอบคําถาม 

   ในหัวข้อ“ แรงบันดาลใจสู่นักกฬีาโอลิมปิก”   

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

หลกัการและเหตุผล 

 ในการกา้วสู่ความสาํเร็จของมนุษย ์มีพลงัพิเศษบางอยา่ง ท่ีมีอาํนาจในการผลกัดนั ให้คนเรากลา้ทาํ

ในส่ิงท่ีอยากทาํ หรือบางคร้ังมนัก็กระตุน้ความรู้สึกใหมี้ความอยากท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ เพื่อควา้เอาชยัชนะ

บางอยา่งท่ีเราตอ้งการ นัน่คือ “แรงบนัดาลใจ”  

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริม สนบัสนุน ผลกัดนั และกระตุน้ให้นกักีฬาเยาวชน มีพลงัในการพฒันา

ศกัยภาพทางดา้นกีฬา และสร้างแรงบนัดาลใจใหน้กักีฬาเยาวชน เพื่อกา้วสู่การแข่งขนักีฬา

โอลิมปิกเกมส์ และกา้วสู่การเป็นนกักีฬาระดบันานาชาติ 

2. เพื่อเปิดโอกาสใหน้กักีฬาเยาวชนไดแ้สดงความสามารถทางดา้นกีฬาควบคู่ไปกบัดา้น

วชิาการ และความรู้ทัว่ไปทางดา้นกีฬา 

3. เพื่อเปิดโอกาสใหน้กักีฬาเยาวชนจากทัว่ประเทศ ไดมี้โอกาสเป็นตวัแทนไปชมการแข่งขนั

กีฬาโอลิมปิกท่ีประเทศองักฤษ และนาํโอกาสท่ีไดรั้บ กลบัมาพฒันาตนเอง เพื่อต่อยอด

ความสามารถทางดา้นกีฬาต่อไป 

4. เพื่อใหน้กักีฬาเยาวชนและอาจารยท่ี์ฝึกสอน ไดร่้วมทาํงานกนัเป็นทีม 

5. เพื่อนาํผลงานท่ีเขา้ประกวดทั้งรอบคดัเลือก และรอบตดัสิน ใชเ้ป็นส่ือเพื่อส่งเสริมและ

ประชาสัมพนัธ์ ใหป้ระชาชนรับรู้ถึงความมุ่งมัน่ และการสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้ยาวชน

ไทย กา้วสู่การเป็นนกักีฬาโอลิมปิก และนกักีฬาระดบันานาชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 นกักีฬาเยาวชน อายตุั้งแต่ 11 – 17 ปี 



 

กติกาการแข่งขัน 

 รอบคัดเลอืก(รอบแรก) 

  ส่งเรียงความ เร่ืองราวท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ กา้วสู่กีฬาโอลิมปิก พร้อมแนบประวติัส่วนตวั 

ในหวัขอ้ “ แรงบนัดาลใจสู่นกักีฬาโอลิมปิก”  ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4  

คดัเลือกเรียงความท่ีเขา้รอบ 10 เรียงความ เพื่อทาํการเขา้แข่งขนัในรอบตดัสิน 

หลกัเกณฑ์การส่งผลงาน 

1. หวัขอ้การแข่งขนั “ แรงบนัดาลใจสู่นกักีฬาโอลิมปิก ”  โดยมีวตัถุเพื่อแสดงถึงความมุ่งมนั 

และการสร้างแรงบนัดาลใจกา้วสู่การเป็นนกักีฬาโอลิมปิก และเป็นนกักีฬาระดบันานาชาติ 

2. 1 โรงเรียน สามารถส่งผลงานเขา้ร่วมการแข่งขนัไดม้ากกวา่ 1 ช้ิน ไม่จาํกดัจาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 

3. ไม่จาํกดัประเภทกีฬา 

4. เรียงความเปิดกวา้งทางความคิด แสดงออกถึงความมุ่งมนั และการสร้างแรงบนัดาลใจ 

5. การส่งผลงานใหจ้ดัส่งเรียงความความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน ( 30 คะแนน ) 

• ความถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย 5 คะแนน 

• เรียงความแสดงถึงความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และแสดงออกถึงแรงบนัดาลใจ ในการกา้วสู่กีฬา

โอลิมปิก และกา้วสู่การเป็นนกักีฬาระดบันานาชาติ 15 คะแนน 

• ประวติัการส่วนตวั และประวติัการแข่งขนักีฬา  10  คะแนน 

 รอบตัดสิน  

  นกักีฬาเยาวชนและอาจารยผ์ูฝึ้กสอน 10 ทีม ท่ีผา่นเขา้รอบ  

- ตอ้งแสดงความสามารถทางดา้นกีฬาในกีฬาท่ีตนเองถนดั โดยทีมงาน FM 99.0 Active Radio เป็นผู ้

บนัทึกเทป เพื่อใชร่้วมเป็นเกณฑก์ารตดัสิน  

- เขา้ร่วมการแข่งขนัแสดงความรู้ ความสามารถทางดา้นกีฬา โดยการตอบคาํถามความรู้ทัว่ไป

ทางดา้นกีฬา เร่ืองราวของโอลิมปิกเกมส์  ณ หอ้งออดิทอเรียม บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 
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FM.99 บมจ.อสมท  ร่วมกบั บมจ.ปตท.  PTT Group  

 

ร่วมส่งแรงเชียร์และกาํลังใจให้นักกฬีาไทย และร่วมสร้างแรงบันดาล

ใจให้เยาวชนไทย ก้าวสู่กฬีาโอลิมปิกในโครงการ 
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คน้หาตวัแทนเยาวชนไทย ชมการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกตดิขอบสนาม 

 

วธิกีารคน้หาตวัแทนเยาวชน 

ประกาศรบัสมคัรเยาวชนทางสือ่ FM.99, MCOT1,เครอืขา่ยวทิยุอสมท,Internet, 

สง่หนงัสอืกระจายขา่วโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

จาํนวน 31,821 โรงเรยีนทัว่ประเทศ 

  

             การเข้าร่วม 

 เยาวชนทีเ่ขา้รว่มตอ้งเป็นนกักฬีาโรงเรยีนอายุ 11-17 ปี 

 เคยเป็นตวัแทนโรงเรยีนเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา 
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              กติกา รอบแรก 

 สง่เรยีงความ เรือ่งราวทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจ กา้วสูก่ฬีาโอลมิปิก  

 พรอ้มแนบประวตัสิว่นตวั ในหวัขอ้ “ แรงบนัดาลใจสูน่กักฬีาโอลมิปิก”   

 ความยาวไมเ่กนิ 1 หน้ากระดาษ A4 

  

                คดัเลือกเรียงความท่ีเข้ารอบ 10 เรียงความ 

 สง่เรยีงความพรอ้มประวตัทิี ่บมจ.อสมท อาคารปฏบิตักิาร ชัน้4 

 สถานีวทิย ุFM99   ตัง้แต่วนัที ่15 มถุินายน – 15 กรกฎาคม 2555 
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 กติกา รอบตดัสิน 

 คะแนนแบง่เป็น 3 สว่น 

 1. คะแนนจากเรยีงความและประวตัสิว่นตวั(รอบแรก)  30% 

 2. ความสามารถดา้นกฬีา ผูเ้ขา้รอบตอ้งแสดงความสามารถดา้นกฬีา 

 (ทมีงานนดับนัทกึภาพเพือ่นําเสนอวนัตดัสนิ)  30 % 

 3. คะแนนจากการตอบคาํถาม ถามตอบความรูด้า้นกฬีา เรือ่งราวโอลมิปิก  

 และเรือ่งราวการสนบัสนุนกฬีาของ บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 40%  

 โดยการตอบคาํถามเป็นทมี (เยาวชนพรอ้มอาจารยผ์ูฝึ้กสอน)  

             ณ หอ้งออดทิอเรยีม บรษิทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 
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 รางวลั  

 

 รางวลัชนะเลิศ    เงนิทุนการศกึษา 30,000 บาท 

 และเป็นตวัแทนเยาวชนเดนิทางชมกฬีาโอลมิปิก ณ.ประเทศองักฤษ 

 จาํนวน 1 รางวลั  รางวลั 2 ทีน่ัง่  (เยาวชนพรอ้มอาจารยผ์ูฝึ้กสอน) 

 

 รางวลัรองชนะเลิศ   เงนิทุนการศกึษา 20,000 บาท  2 รางวลั 

 

 รางวลัชมเชย  เงนิทุนการศกึษา 5,000 บาท  7 รางวลั 

 รางวลัพิเศษ    สาํหรบัผูท้าํคะแนนสงูสดุ 5 ทมี จะไดไ้ป Meet & Greet 

        เกาะตดิชวีติตวัแทนนกักฬีาโอลมิปิก 
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คณะกรรมการตดัสิน 

รอบแรก. คณะกรรมการจาก อสมท. 

1.คุณนิคม ณ พทัลุง ผูอ้ํานวยการสถานวีทิย ุF.M.99 

2.คุณยทุธพงษ์ วชิยัดษิฐ ผูจ้ดัการสว่นผลติรายการและผูด้าํเนนิรายการ F.M 99 

3.คุณฐติริตัน์ พนูสริชิยักจิ ผูจ้ดัการสว่นสนบัสนุนฯ และผูด้าํเนินรายการ F.M 99 

4.คุณสายชล เกยีรตกิงัวาฬใจ โปรแกรมไดเรกเตอรแ์ละผูด้าํเนินรายการ F.M 99 

 

รอบชิงชนะเลิศ 

1. ผูท้รงคุณวุฒ ิจาก บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

2. ผูท้รงคุณวุฒ ิจาก บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

3.คุณนิคม ณ พทัลุง ผูอ้ํานวยการสถานวีทิย ุF.M.99 บมจ.อสมท 

4.คุณยทุธพงษ์ วชิยัดษิฐ ผูจ้ดัการสว่นผลติรายการและผูด้าํเนนิรายการ F.M 99 บมจ.อสมท 

5.คุณอภสิทิธิ ์อภสิขุสริ ิบรรณาธกิารหนงัสอื พมิพ ์ฮอตสกอร ์

6.อาจารย ์สงา่ ดามาพงศ ์ผูท้รงคุณวุฒ ิจากกรมอนามยั 

7.ผูท้รงคุณวุฒ ิจากหน่วยงานต่าง ๆ เชน่ กรมพลศกึษา,การกฬีาแหง่ประเทศไทย,สพฐ  
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การดําเนินงาน ระยะเวลา หมายเหต ุ

1.ประกาศรับสมคัร/รับสมคัร 13มิ.ย.- 15 

ก.ค.55  

ผา่นส่ือ  

อสมท./MCOT1/

สพฐ. 

2.ประกาศผู้ เข้ารอบ10 คน 20 ก.ค 55 ผา่นส่ือ อสมท. 

3.แสดงความสามารถด้านกีฬา 23-31ก.ค.55 บนัทกึเทป 

4.แข่งขนัรอบสดุท้าย 9 ส.ค. 55 ท่ี อสมท. 

5.เดินทางชมโอลมิปิก 31ส.ค.-6

ก.ย.55 

ระยะเวลาขอวีซ่า 15-20 

วนั 



 

เกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด  (100 คะแนนเต็ม) 

คะแนนแบ่งเป็น 3 ส่วน 

1. คะแนนจากเรียงความและประวติัส่วนตวั(รอบแรก)  30 คะแนน 

2. ความสามารถดา้นกีฬา ผูเ้ขา้รอบตอ้งแสดงความสามารถดา้นกีฬา(ทีมงานนดับนัทึกภาพ

เพื่อนาํเสนอวนัตดัสิน)                                               30   คะแนน 

3. คะแนนจากการตอบคาํถาม ถามตอบความรู้ดา้นกีฬา เร่ืองราวโอลิมปิก และเร่ืองราวการ

สนบัสนุนกีฬาของ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยการตอบคาํถามเป็นทีม (เยาวชน

พร้อมอาจารยผ์ูฝึ้กสอน)                                               40   คะแนน 

เง่ือนไขการส่งผลงานเข้าประกวด 

1. ผลงานท่ีส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั (ในรอบคดัเลือก) จะตอ้งเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยส่งเขา้

แข่งขนัหรือประกวดท่ีใดมาก่อน 

2. ผลงานทุกช้ินท่ีไดรั้บรางวลัเป็นลิขสิทธ์ิของ คล่ืนสถานีวทิย ุFM 99.0 MHz. Active Radio 

(บมจ. อสมท) สามารถแกไ้ข ดดัแปลง ทาํซํ้ า ตามความเหมาะสม เพื่อการนาํไปใช ้เผยแพร่

โฆษณา และประชาสัมพนัธ์ 

3. ไม่เป็นผลงานท่ีลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธ์ทางปัญญา 

4. ผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสิทธ์ิผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัไดท้นัที โดยไม่ตอ้งช้ีแจงเหตุผลใดๆ 

หาก ตรวจสอบวา่ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัไม่ปฏิบติัตามกฎ กติกา  

5. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด และเง่ือนไขต่างๆ ของการประกวด โดยมิ

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

รายละเอยีดและเอกสารประกอบการสมัคร  

1. เรียงความหวัขอ้ “ แรงบนัดาลใจสู่นกักีฬาโอลิมปิก ” ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4  

2. ประวติัส่วนตวั ประวติัการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาของนกักีฬาเยาวชน 

3. ประวติัส่วนตวัของอาจารยผ์ูฝึ้กสอน  



4. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว , 2 น้ิว หรือ ขนาดไม่เกินโปสการ์ด ของนกักีฬาเยาวชน และอาจารยผ์ู ้

ฝึกสอน 

5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรนกัเรียน ของนกักีฬาเยาวชน 

6. ใบรับรองการเป็นนกักีฬาจากทางโรงเรียนท่ีกาํลงัศึกษา หรือใบรับรองการเป็นนกักีฬาจาก

สถาบนัตน้สังกดั 

วธีิการส่งผลงาน 

 ส่งผลงานดว้ยตวัเอง หรือทางไปรษณีย ์(ถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณียเ์ป็นสาํคญั) มาท่ี 

คลืน่สถานีวทิยุ FM 99.0 MHz. Active Radio ช้ัน 4  อาคาร ปฏิบัติการ 

บริษัท  อสมท  จํากดั  (มหาชน)   

63/1 ถนนพระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

รางวลัผู้ชนะการแข่งขัน 

รางวลัชนะเลศิ              เงินทุนการศึกษา   30,000 บาท 

 และเป็นตวัแทนเยาวชนเดินทางชมกีฬาโอลิมปิก ณ.ประเทศองักฤษ 

 จาํนวน 1 รางวลั  รางวลั 2 ท่ีนัง่  (เยาวชนพร้อมอาจารยผ์ูฝึ้กสอน) 

 รางวลัรองชนะเลศิ เงินทุนการศึกษา   20,000 บาท                    2 รางวลั 

 รางวลัชมเชย               เงินทุนการศึกษา     5,000 บาท                    7 รางวลั 

 พร้อมรับโล่ห์รางวลั และประกาศณียบตัร จาก FM 99.0 คล่ืนเมืองไทยแขง็แรง 

รางวลัพเิศษ                      ผูท่ี้ทาํคะแนนสูงสุด 5 ทีม จะไดไ้ป Meet & Greet เกาะติดชีวติตวัแทน

นกักีฬาโอลิมปิก  

 

 



กาํหนดการแข่งขัน 

ประกาศรับสมัครวนัที ่ 13 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2555   

ทางคล่ืนวทิย ุFM 99.0 MHz. Active Radio , สถานีวทิยใุนเครือข่ายวทิย ุอสมท ทัว่ประเทศ , ส่ือโทรทศัน์

ช่อง MCOT 1 , www.mcot.net/fm99 , ส่งหนงัสือกระจายข่าวโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน จาํนวน 31,821 โรงเรียนทัว่ประเทศ หรือติดตามทางเวบ็ไซดข์องสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th/ 

วนัที ่15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2555 

ส่งผลงานพร้อมประวติัท่ี บมจ.อสมท อาคารปฏิบติัการ ชั้น4 สถานีวทิย ุFM99    

วนัที ่ 20 กรกฎาคม 2555 

ประกาศผลผูเ้ขา้รอบ 10 คน ผา่นทางส่ือ คล่ืนวทิย ุFM 99.0 MHz. Active Radio , สถานีวทิยใุน

เครือข่ายวทิย ุอสมท ทัว่ประเทศ , ส่ือโทรทศัน์ช่อง MCOT 1 , 

www.mcot.net/fm99,http://www.facebook.com/FM99MCOT 

วนัที ่ 23 - 31  กรกฎาคม 2555 

 แข่งขนัแสดงความสามารถพิเศษทางดา้นกีฬา โดยการบนัทึกเทป /ถ่ยทอดทางช่อง MCOT1 

วนัที ่9 สิงหาคม 2555 

- แข่งขนัตอบคาํถาม ความรู้ ความสามรถทางดา้นกีฬา ,โอลิมปิกเกมส์ ,การสนบัสนุนและผลกัดนั

กีฬาของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ณ ห้องออดิทอเรียม บมจ. อสมท 

- ตดัสินและประกาศรางวลั 

วนัที ่31 สิงหาคม – 6 กนัยายน   2555 

 ผูไ้ดรั้บรางวลัชนะเลิศ เดินทางไปสัมผสับรรยากาศกีฬาโอลิมปิก และเก็บเก่ียวประสบการณ์ ณ 

ประเทศองักฤษ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 – 201-6526 / 02-201-6529/02-201-6626 

 

http://www.mcot.net/fm99
http://www.obec.go.th/
http://www.mcot.net/fm99
http://www.facebook.com/FM99MCOT
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