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๔. มีสุขภาพทีส่มบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการฯ 
๕. มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจงานการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
๖. มีใจรักในการเป็นอาสาสมัครสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์  

 
หลักเกณฑ์การประกวด 

รอบการประกวดแบ่งเป็น ๒ รอบ 
๑. รอบคัดเลือก  

๑.๑ รอบคัดเลือกที่๑(พิจารณาจากเอกสารการสมัคร และคลิปวีดีโอ) 
โดยคลิปวีดีโอจะพิจารณาจากบุคลิกภาพ (ด้านร่างกาย กริยาท่าทาง ด้านการพูด รูปแบบและ

เทคนิคการนําเสนอ) เน้ือหาการนําเสนอที่น่าสนใจ 
คณะกรรมการตัดสินตามเกณฑ์การคัดเลือก(ประกาศผลผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)  
๑.๒ รอบคัดเลือกที่ ๒ (เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบท่ี ๑ เพื่อเข้าฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและ 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์) 

ผู้ที่มีรายช่ือผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๑ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ โดยคัดเลือกผู้ประกวดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 
จํานวน ๑๔ คน (ชาย ๗ คน หญิง ๗ คน) สําหรับขึ้นเวทีประกวดในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ที่ไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จะถือว่าสละสิทธ์ิ  

๒. รอบชิงชนะเลิศ (เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบท่ี ๒)  
ผู้เข้าการประกวดรอบชิงชนะเลิศ “Safety Youth Brand Ambassador 2019” งานความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวทีกลาง ฮอลล์ ๑๐๑-๑๐๒ ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

เกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
๑.เน้ือหาการนําเสนอที่น่าสนใจ   ๕๐ คะแนน 
๒.บุคลิกภาพและเทคนิคการนําเสนอ  ๓๐ คะแนน 
๓.การตอบคําถามจากคณะกรรมการ  ๒๐ คะแนน 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
๑. ใบสมัคร 
๒.  สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรนักศึกษา 
๓.  หนังสือรับรองอนุญาตให้เขา้ร่วมโครงการฯจากสถาบันฯ หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

๔.  รูปถ่ายหน้าตรง ๑ ภาพครึ่งตัว ๑ ภาพและเต็มตัว ๑ ภาพ 



 

๓ 

 

๕. คลิปวีดีโอแนะนําตัวเองความยาว ๓ – ๕ นาที  
รายละเอียดในคลิปวิดีโอ ประกอบด้วย 
-ช่ือ นามสกุลช่ือเล่น 
- สถาบันการศกึษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
- เหตุผลที่เลือกเรียกสาขาวิชาน้ี หรือทํางานด้านน้ีเพราะอะไร? 
- ปัญหาด้านความปลอดภัยในการทํางานของประเทศไทยในปัจจุบันเรือ่งใดสําคัญที่สดุ และ

ท่านคิดว่ามีแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่าน้ันได้อย่างไร (พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยในการทํางาน) 

- ถ้าคุณได้รับการคัดเลือกให้เป็น “Safety Youth Brand Ambassador 2019” คณุจะมีส่วน
ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยได้อย่างไร ? 
   

กําหนดการรบัสมัคร ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

วิธีการสมัคร 
ทางอีเมล์kanphirom.k@tosh.or.thหรือ   
ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนทางไปรษณีย์ (โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ) มายัง 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพล ีเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 
(กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาํคัญ) 
{วงเล็บมุมซองว่า  ประกวด “Safety Youth Brand Ambassador 2019”} 

 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

๑. กําหนดหลกัเกณฑ์กติกาการสมัคร 
๒. ประกาศรับสมัคร ต้ังแต่วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

ปิดการรับสมัครวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ขยายเวลารบัสมัคร ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
๔. ประกาศรายช่ือผู้เข้าอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและร่วมกิจกรรมกลุม่สัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ 

www.tosh.or.th ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
และผู้ทีม่ีรายช่ือดังกล่าว จะได้อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและร่วมกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์ (วันเวลา-สถานที่

จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง) 
๕. ประกาศรายช่ือผู้สมัครที่ผ่านการเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒วันอาทิตย์ที่ ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์www.tosh.or.th 
๖. ผู้สมัครที่เขา้รอบชิงชนะเลิศ จะต้องขึ้นประกวดในเวทีกลาง การประกวด  “Safety Youth Brand 

Ambassador 2019” งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ในวันศุกร์ที่๕กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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๗. ประกาศผลการประกวด“Safety Youth Brand Ambassador 2019” ในวันศุกรท์ี่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ เวทีกลาง ฮอลล์ ๑๐๑-๑๐๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
 
รางวัลการแขง่ขันประกวด “Safety YouthBrand Ambassador219” 

 รางวัลชนะเลศิจํานวน ๒ รางวัล (ชาย/หญงิ) 
สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ 

๑. โล่เกียรติยศ  
๒. สายสะพาย 

๓.  ทุนการศึกษาท่านละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 รางวัลรองชนะเลศิอันดับ ๑ จํานวน ๒ รางวัล(ชาย/หญิง) 
สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ 

๑. โล่เกียรติยศ  
๒. สายสะพาย 

๓.  ทุนการศึกษาท่านละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๒ รางวัล (ชาย/หญิง) 
สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ 

๑. โล่เกียรติยศ  
๒. สายสะพาย 

๓. ทุนการศึกษาท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 รางวัลชมเชย จํานวน ๘ รางวัล   
สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ ทุนการศึกษาท่านละ ๒,๕๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ 

๑. ขณะทําการประกวด หากเกิดข้อผิดพลาดจากซาวด์หรือภาพของผู้เข้าประกวดที่เตรียมมาเอง 
ซึ่งไม่ได้เกิดจากเครื่องเสียง ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบและต้องอยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้ช้ีขาด 

๒. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
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