การประกวดการขับเสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตําบลท่ าอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
เนืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑. คุณสมบัติผู ้เข้ าแข่ งขัน
๑.๑ นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ทุกชั นปี
๒. ลักษณะกิจกรรม
เพือร่ วมฉลองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษาและเป็ นกิจกรรมในวั น
ภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๕๔ เพือสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยทีถูกต้อง เหมาะสมอั นเป็ นการร่ วมธํ ารง
รักษาเอกลั กษณ์และวั ฒนธรรมดีงามนี ไว้ เพือให้นักศึษกาทุกชั นปี ทุกคณะในมหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์
ได้รับการส่งเสริ มให้กล้ าแสดงออกโดยเฉพาะการพูดในทีชุมนุมชน
๓. คณะกรรมการตัดสิน
คณาจารย์ผู้ ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์
๔. สถานทีแข่ งขัน
มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตํ าบลท่าอิฐ อํ าเภอเมือง จังหวั ดอุตรดิตถ์
๕. รางวัลในการประกวดการขับเสภา
๑.รางวั ลชนะเลิศ จํ านวน ๑ รางวั ล
เงินรางวั ล ๕๐๐ บาท
๒. รองอั นดับหนึ ง จํ านวน ๑ รางวั ล
เงินรางวั ล ๓๐๐ บาท
๓.รองอั นดับสอง จํ านวน ๑ รางวั ล
เงินรางวั ล ๒๐๐ บาท
๔. ผู้ เข้าร่ วมแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการดํ าเนินงาน
๖. กําหนดการประกวด
วัน เวลา
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๔

รายละเอียด
ประกวดรอบชิงชนะเลิศและตัดสินการประกวด
ชั น1 อาคารภูมิราชภัฏ

๗. เกณฑ์การประกวดการขับเสภา
ลําดับ
๑
๒
๓

เกณฑ์

ขับร้องถูกต้องตามฉันทลั กษณ์ (ถูกต้องตามทํ านองของการขับเสภา ลีลา
จังหวะ)
ขับร้องถูกต้องตามอั กขรวิธ(ออกเสี
ี
ยงคํ าถูกต้อง ตัว ร ล คํ าควบกลํ าฯลฯ )
นํ าเสียงในการขับร้อง(ความหนักเบาของเสียงชัดเจน แจ่มใส)

คะแนน
๓๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๔

การใส่อารมณ์ ความรู้สึก ขณะขับร้อง

๒๐ คะแนน

๕

บุคลิกภาพ ความสง่างาม ความมั นใจ

๑๐ คะแนน

รวม

๑๐๐ คะแนน

๘. เอกสารทีผู ้ สมัครต้ องแนบมาพร้ อมใบสมัคร (แนบมาในใบสมัครรายบุ คคล)
๑. สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาบัตรประจํ าตัวนักศึกษา
๙. สมัครเข้ าร่ วมประกวด ตังแต่บัดนี จนถึงวันที ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยส่ งแบบตอบรับการเข้ าร่ วม
ประกวด แข่ งขัน และใบสมัครพร้ อมเอกสารทีระบุในรายละเอียดการรับสมัคร
สมัครด้ วยตนเองที
อาคาร ๗ ชั น๒ ห้อง ๗๒๖ หลั กสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตํ าบลท่าอิฐ อํ าเภอเมือง จังหวั ดอุตรดิตถ์(ในวั นและเวลาราชการ ๘.๓๐ น –
๑๖.๓๐ น)

**หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ มเติม โทร ๐ – ๕๕๔๑ – ๑๐๙๖ ต่อ ๑๔๐๗ (สมั ครเข้ าร่ วมประกวดโดยไม่
เสี ยค่าใช้ จ่ายใดๆ)

ใบสมัครแข่ งขันการขับเสภา

รู ปถ่ าย

วันภาษาไทยแห่ งชาติ ประจําปี ๒๕๕๔
ผู ้เข้ าร่ วมแข่ งขันการขับเสภา
ชือ-สกุล.................................................................................................................................
เกิดวันที...................เดือน..........................พ.ศ..........................จังหวัด...............................
กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะ.........................................
สาขาวิชา............................................................................... ชั นปี .......................................
ทีอยู ่ปัจจุบัน...................บ้ านเลขที........................หมู ่ท...................ถนน............................
ี
แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ...............................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย.์ ....................โทรศัพท์................................อีเมล............................................

ขอรับรองว่าข้ อมูลข้ างต้นเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชือ................................................ผู ้สมัคร
(...............................................................)

หมายเหตุ
๑. ส่งใบสมัครได้ต ั งแต่วั นนี ถึงวั นที๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ในวั นและเวลาราชการ
๒. สมั ครด้วยตนเองที หลั กสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร
๗ ชั น ๒ห้อง ๗๒๖ มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์
๓. สอบถามรายละเอียดเพิ มเติม โทร ๐ – ๕๕๔๑ – ๑๐๙๖ ต่อ ๑๔๐๗

(สมัครเข้ าร่ วมประกวดโดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั งสิ น)

