การประกวดกล่าวสุ นทรพจน์
หัวข้ อ “พัฒนาชาติพฒ
ั นาชีวติ ด้ วยเศรษฐกิจพอเพียง”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
เนื่องในวันภาษาไทยแห่ งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑. ลักษณะกิจกรรม
เพื่อร่ วมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริ ญพระชนมายุครบ ๘๖ พรรษาและ
เป็ นกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติประจาปี ๒๕๕๖ เพื่อสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
เหมาะสมอันเป็ นการร่ วมธารงรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามไว้ และเป็ นการสนับสนุนให้นกั ศึกษา
มหาวิทยาลัยราช-ภัฏอุตรดิตถ์ได้รับการส่ งเสริ มให้กล้าแสดงออกโดยเฉพาะการพูดในที่ชุมนุมชน
๒. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทุกชั้นปี
๓. คณะกรรมการตัดสิ น
- คณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๔. สถานทีแ่ ข่ งขัน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๕. รางวัลในการประกวดการกล่ าวสุ นทรพจน์
-รางวัลชนะเลิศ
จานวน ๑ รางวัล
- รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จานวน ๑ รางวัล
-รองชนะเลิศอันดับสอง จานวน ๑ รางวัล
-รางวัลชมเชย
จานวน ๒ รางวัล
๖. กาหนดการประกวด
วัน เวลา
๑๙ ก.ค. ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๐๐ น เป็ นต้นไป

๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖

เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
เงินรางวัล ๘๐๐ บาท
เงินรางวัล ๕๐๐ บาท

พร้อมประกาศนียบัตร
พร้อมประกาศนียบัตร
พร้อมประกาศนียบัตร
พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด
ดาเนินการประกวดการกล่าวสุ นทรพจน์
ประกวดรอบคัดเลือก ตามลาดับการจับฉลาก
ประกาศผลผูเ้ ข้ารอบ ๕ คน ห้องประชุมพวงแสด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกวดรอบชิงชนะเลิศและตัดสิ นการประกวด
ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ

๗. หลักเกณฑ์ การให้ คะแนน
เนื้ อหา (๔๐ คะแนน)

การนาเสนอ (๓๐ คะแนน)

การใช้ภาษาไทย (๓๐ คะแนน)

- การจัดลาดับเนื้อหา
- ความเทีย่ งตรงต่อเป้าหมาย
- คุณค่าของเนื้อหา
- ภาษากาย
- น้าเสียง
- บุคลิกภาพ
- ระดับภาษาทีใ่ ช้เหมาะสมกับเนื้อหา
- ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การออกเสียง
การเลือกใช้คา
- สานวนโวหาร

๘. เอกสารที่ผ้ ูสมัครต้ องแนบมาพร้ อมใบสมัคร (แนบมาในใบสมัครรายบุคคล)
- สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
๙. สมัครเข้ าร่ วมประกวด ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยส่ งใบสมัครพร้ อมเอกสารที่
ระบุในรายละเอียดการรั บสมัคร
สมัครด้ วยตนเองที่
อาคาร ๗ ชั้น ๒ ห้อง ๗๒๖ หลักสู ตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์โทร ๐-๕๕๔๑-๑๐๙๖
(ในวันและเวลาราชการ ๘.๓๐ น – ๑๖.๓๐ น)
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๔๑๑-๔๑๖ ต่อ ๑๔๐๗
หรื ออาจารย์อลิศรา แก้วชะเนตร โทร ๐-๙๑๐-๒๖๙-๙๑๐ อาจารย์สุริยา คากุนะ โทร ๐-๘๗๘-๕๐๕-๑๘๑

การประกวดสุนทรพจน์

รู ปถ่ าย

วันภาษาไทยแห่ งชาติ ประจาปี ๒๕๕๖
หัวข้ อรอบคัดเลือก “พัฒนาชาติพฒ
ั นาชีวติ ด้ วยเศรษฐกิจพอเพียง”
ผู้เข้ าร่ วมประกวดสุนทรพจน์
ชื่อ-สกุล.................................................................................................................................
เกิดวันที่...................เดือน..........................พ.ศ..........................จังหวัด...............................
กาลังศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ชัน้ ปี ..........................................
สาขาวิชา........................................................คณะ................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด.................................................................................. อายุ ...................ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน...................บ้ านเลขที่........................หมู่ท่ ี...................ถนน............................
แขวง/ตาบล...........................เขต/อาเภอ...............................จังหวัด...................................
โทรศัพท์ ................................................................อีเมล.......................................................

ขอรั บรองว่ าข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร
(...............................................................)
หมายเหตุ
๑. ส่งใบสมัครได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ
๒. สมัครด้ วยตนเองที่ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อาคาร
๗ ชัน้ ๒ห้ อง ๗๒๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๓. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐ – ๕๕๔๑ – ๑๐๙๖ ต่อ ๑๔๐๗

(สมัครเข้ าร่ วมประกวดโดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ )

