การประกวดกล่ าวสุ นทรพจน์
หัวข้ อ “ สนองนําพระทัย ร้ อยดวงใจสมานฉันท์ ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตําบลท่ าอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
เนืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑. คุณสมบัติผู ้เข้ าแข่ งขัน
นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ทุกชั นปี
๒. ลักษณะกิจกรรม
เพือร่ วมฉลองในโอกาสมหามงคลทรงเจริ ญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษาและเป็ นกิจกรรมในวั น
ภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๕๔ เพือสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยทีถูกต้อง เหมาะสมอั นเป็ นการร่ วมธํ ารง
รักษาเอกลั กษณ์และวั ฒนธรรมดีงามนี ไว้ เพือให้นักศึกษาทุกชั นปี ทุกคณะในมหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์
ได้รับการส่งเสริ มให้กล้ าแสดงออกโดยเฉพาะการพูดในทีชุมนุมชน
๓. คณะกรรมการตัดสิน
คณาจารย์ผู้ ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์
๔. สถานทีแข่ งขัน
มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตํ าบลท่าอิฐ อํ าเภอเมือง จังหวั ดอุตรดิตถ์
๕. รางวัลในการประกวดการกล่าวสุ นทรพจน์ รวมเป็ นเงิน ๕,๕๐๐ บาท
๑. รางวั ลชนะเลิศ จํ านวน ๑ รางวั ล
เงินรางวั ล ๒,๐๐๐ บาท
๒. รองอั นดับหนึ ง จํ านวน ๑ รางวั ล
เงินรางวั ล ๑,๕๐๐ บาท
๓. รองอั นดับสอง จํ านวน ๑ รางวั ล
เงินรางวั ล ๑,๐๐๐ บาท
๔. รางวั ลชมเชย จํ านวน ๒ รางวั ล
เงินรางวั ล ๕๐๐ บาท
๕. ผู้ เข้าร่ วมแข่งขั นทุกคนจะได้รับเกียรติบั ตร
๖. กําหนดการประกวด
วัน เวลา
๒๐ ก.ค. ๒๕๕๔

๒๙ ก.ค. ๒๕๕๔

รายละเอียด
ดําเนินการประกวด
รอบคัดเลือกตามลํ าดับการจับฉลาก
ประกาศผลผู้ เข้ารอบ5 คน
รอบชิงชนะเลิศและตัดสินการประกวด

๗. เกณฑ์การประกวดการกล่าวสุ นทรพจน์
ลําดับ
เกณฑ์
๑ โครงเรื องและเนื อหา (ความสมบูรณ์ ความถูกต้องในเชิงเหตุและผลระหว่าง
เนื อหากับหัวข้อทีกํ าหนด

คะแนน
๓๐ คะแนน

๒

การนําเสนอ (การถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ได้สอดคล้ องกับเรื องทีพูด
รวมทั งการโน้มน้าวผู้ ฟ)ัง

๒๐ คะแนน

๓

๑๕ คะแนน

๔

การใช้ภาษา, การเลือกใช้ คํ า (ความเหมาะสมในการใช้ภาษาและการ
เลือกใช้ค ํ า)
อั กขระและคํ าควบกลํ า(การใช้ภาษาและการออกเสียงชัดเจนและถูกต้อง)

๑๕ คะแนน

๕

บุคลิกภาพ (ลั กษณะท่าทางในขณะทีพูดและความเหมาะสม)

๑๐ คะแนน

๖

มารยาท (ถ้ อยคํ าทีใช้ในการพูดการใช้เวลาตามกํ าหนดและการใช้เวลาให้
เป็ นประโยชน์)
รวม

๑๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

๘. เอกสารทีผู ้ สมัครต้ องแนบมาพร้ อมใบสมัคร (แนบมาในใบสมัครรายบุ คคล)
๑. สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจํ าตัวนักศึกษา
๙. สมัครเข้ าร่ วมประกวด ตังแต่บัดนี จนถึงวันที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยส่ งแบบตอบรับการเข้ าร่ วม
ประกวดแข่ งขันและใบสมัครพร้ อมเอกสารทีระบุ ในรายละเอียดการรับสมัคร
สมัครด้ วยตนเองหรือส่ งใบสมัครได้ที
อาคาร ๗ ชั น๒ ห้อง ๗๒๖ หลั กสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตํ าบลท่าอิฐ อํ าเภอเมือง จังหวั ดอุตรดิตถ์ โทร ๐-๕๕๔๑-๑๐๙๖ ต่อ ๑๔๐๗
(ในวั นและเวลาราชการ ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.)
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ที อาจารย์ อลิศรา แก้วชะเนตรโทร ๐-๘๙๙-๕๗๔-๗๐๕
อาจารย์ วาริ ด เจริ ญราษฎร์ โทร ๐-๘๖๙-๘๕๔-๕๗๕ อาจารย์ ภูเบศ วิมานรัตน์ โทร ๐-๘๙๗-๐๖๙-๔๔๗

กําหนดการ
การประกวดสุ นทรพจน์ ในหัวข้ อเรือง “ สนองนําพระทัย ร้ อยดวงใจสมานฉันท์ ”
เนืองในวันภาษาไทยแห่ งชาติ วันที ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

รอบคัดเลือก
๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.
๑๓.๑๕ - ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕ - ๑๕.๔๕ น.

วันที ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องสารนิเทศ อาคารสํานักวิทยบริ การ
- ลงทะเบียน และจับสลากลํ าดับการแข่งขัน
- พิธีเปิ ดการประกวดสุนทรพจน์ “ สนองนําพระทัย ร้ อยดวงใจสมานฉันท์ ”
- พิธีกรแนะนําคณะกรรมการตัดสิน และหลั กเกณฑ์การตั ดสิน
- การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์/ประกาศผลผู้ เข้ารอบชิงชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ

วันที ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

บริ เวณ ชั น๑ อาคารภูมิราชภัฏ
- ลงทะเบียน และจับสลากลํ าดับการแข่งขัน
- การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์/ประกาศผลผู้ เข้ารอบชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ พิธีมอบเกียรติบัตร และเงินรางวั ล ในวั นสถาปนามหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์
(วั นที ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.) ณ อาคารสุนทรี ย ์ ภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์

