๑

การแข่ งขันประกวดเรียงความหัวข้อ “สนองนําพระทัย ร้ อยดวงใจสมานฉันท์”
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันจันทร์ ที ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
หลักสู ตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
*********************************
๑. การแข่ งขันเขียนเรียงความภาษาไทย ในหัวข้ อ “สนองนํ าพระทัย ร้ อยดวงใจสมานฉันท์”

โครงการ สืบสานภาษาไทย เนืองในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ในวั นที ๑ สิงหาคม ของทุกปี เป็ นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยถือเอาวัน
ก่อตั งเมือวั นอาทิตย์ ที ๑ สิงหาคม ๒๔๗๙ มีชือเรี ยกว่า " โรงเรียนฝึ กหัดครู ประกาศนียบัตร จังหวัดอุตรดิตถ์"
โดยมีการเรี ยนการสอนต่อเนืองมาโดยตลอดจนเมือวั นที ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ ได้ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ ซึ งได้น ําประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวั นที๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และมีผลบังคับใช้ต ั งแต่ว ันที
๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็ นต้นไป มีผลทําให้สถาบันราชภัฏทั วประเทศได้ก ้าวสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชาวมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุต รดิต ถ์ร่ วมสํานึ กในพระมหากรุ ณ าธิคุ ณ โดยในปี นี จะก้าวเข้าสู่ ปีที ๗๕ แห่ ง
สถาบันการศึกษา เพือพั ฒนาท้องถิ น
ทางหลั กสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึง
ได้จ ัดกิจกรรมประกวด เรี ยงความในหัวข้อ “สนองนําพระทัย ร้ อยดวงใจสมานฉันท์ ” ในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพือส่ งเสริ มความสามัคคีของคนในชาติ และสื บ
สานภาษาไทยเนื องในวัน สถาปนามหาวิทยาลัย นอกจากนี ยังมุ่งให้นัก เรี ยนตระหนัก ถึงความสําคัญของ
ภาษาไทยอั นเป็ นภาษาประจํ าชาติ
รายละเอียด
๑. ผู้ มีสิทธิส่งเรี ยงความเข้าประกวด แบ่งเป็ น ๒ ระดับ ดังนี
๑.๑ ระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น(มั ธยมศึกษาปี ที ๑ – มั ธยมศึกษาปี ที ๓)
๑.๒ ระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย(มั ธยมศึกษาปี ที ๔ – มั ธยมศึกษาปี ที ๖)
๒. หลั กเกณฑ์การส่งเรี ยงความเข้าประกวด
๒.๑ เขียนเรี ยงความในหัวข้อ “สนองนําพระทัย ร้ อยดวงใจสมานฉันท์” ความยาว ๑ – ๒ หน้ากระดาษ
A4
๒.๒ เรี ยงความทีส่งประกวดทุกระดับ ต้องเรี ยบเรี ยงขึ นด้วยตนเอง ถ้ ามีค ํ าประพั นธ์คํ าคม คําพังเพย
สุภาษิต สํานวน โวหาร และข้อความทีบุคคลอืนเขียนขึ น ต้องอ้างทีมาให้เรี ยบร้อยและต้องเขียนด้วยลายมือ
ของตัวเอง ตัวบรรจงครึ งบรรทัดไม่เว้ นบรรทัด
๒.๓ ผู้ ส่งเรี ยงความเข้าประกวด จะต้องแจ้งชือ – นามสกุล ระบุระดับชั น และสถานทีติดต่อ พร้อม
หมายเลขโทรศั พท์ให้ชัดเจน

๒

๒.๔ หากโรงเรี ยนมีนัก เรี ยนส่ งผลงานเกิ นระดับละ ๓ สํานวน ขอให้ทางโรงเรี ยนคัดเลือกส่ งเข้า
ประกวดไม่เกินระดับละ ๓ สํานวน (๓ คน)
๒.๕ ผู้ ส่งเรี ยงความเข้าประกวดจะต้องมีค ํ ารับรองจากอาจารย์ หรื อผู้ บริ หารสถานศึกษา
๒.๖ ส่งเรี ยงความเข้าประกวดได้ที หลั กสูตรสาขาภาษาไทย (ประกวดเรี ยงความ) คณะมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๗ ถนนอินใจมี ตําบลท่าอิฐ อํ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
๕๓๐๐๐ ภายในวั นที ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยถือตราประทับไปรษณี ย ์ เป็ นสําคัญ สอบถามรายละเอียด
เพิ มเติมได้ที โทรศั พท์๐๕๕-๔๑๑๐๙๖ ต่อ ๑๔๐๗
๒.๗ การตัดสิ น ของคณะกรรมการถือเป็ นที สุ ด โดยจะประกาศผลให้ทราบภายในวันศุก ร์ ที ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๔
๒.๘ รางวัลสําหรับเรี ยงความทีชนะการประกวดทั ง๒ ระดับ คื อ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น และ
มั ธยมศึกษาตอนปลาย มีระดับละ ๓ รางวั ลดังนี
เงินรางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวั ลที ๑
เงินรางวั ล
๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวั ลที ๒
เงินรางวั ล
๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวั ลที ๓
เงินรางวั ล
๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวั ลที ๑
เงินรางวั ล ๑,๐๐๐ บาท
พร้อมเกียรติบัตร
รางวั ลที ๒
เงินรางวั ล
๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวั ลที ๓
เงินรางวั ล
๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๒.๙ ผู้ ทีได้รับรางวั ล จะได้รับเงินรางวั ลพร้อมเกียรติบั ตรในวั นสถาปนามหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์
วั นจันทร์ที ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารดนตรี สุนทรี ย ์ ภิรมย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
๒.๑๐ หลั กสูตรสาขาวิชาภาษาไทย จะแจ้งผลการตัดสินให้ผู้ รับรางวั ลทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ ผู ้เข้าร่ วมการแข่งขันจะได้ รับเกียรติบัตรทุกท่าน
เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ด้ านเนือหา (๔๐ คะแนน) ความสมบูรณ์ของเนื อหาตามหัวข้อการประกวด เนื อหากระชับได้ใจความ
สือความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย
ด้ านหลักภาษา (๓๐ คะแนน) ความถูกต้องทางภาษา และอั กขรวิธี สํานวนภาษาเหมาะสมและ
สละสลวย ความงดงามเชิงวรรณศิลป์ ความครบถ้ วนในกระบวนการเขียนเรี ยงความ
ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ (๓๐ คะแนน) ความน่าสนใจของแนวคิดและการนํ าเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริ เริ ม
ทีเป็ นประโยชน์ต่อผู ้ อ่าน

