ใบสมัคร
โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคารมหาบุรุษรัตโนดม (หอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
******************
ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................นิสิตชั้นปีที่.........
คณะ/หน่วยงาน.....................................................................สาขาวิชา......................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด...................................ที่อยู่ปัจจุบัน.......................ตรอก/ซอย............................................
ถนน.............................................ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต......................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์(ที่ติดต่อสะดวก)................................
อีเมล....................................................................Facebook.....................................................................
 พร้อมทั้งแนบหลักฐานสาเนาบัตรประชาชน
ทั้งนี้ข้าพเจ้า ได้รับทราบหลักเกณฑ์ และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร..........................................................
(..........................................................)
วัน/เดือน/ปี............................................................

ลงชื่อผู้รับสมัคร......................................................................
(......................................................................)
วัน/เดือน/ปี...........................................................................

โปรดกรอกข้อความให้ละเอียดด้วยตัวบรรจง
(สานักศิลปะและวัฒนธรรมจะขอเก็บข้อมูลในใบสมัครเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการรับรางวัล)

เกณฑ์การประกวด
โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคารมหาบุรุษรัตโนดม (หอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

**********
หลักเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย
๑. เนื้อหา ๔๐ คะแนน
- การจัดลําดับเนื้อหา
- ข้อมูลถูกต้อง ตรงตามหัวข้อเรื่อง
- คุณค่าของเนื้อหา
๒. การนําเสนอ ๓๐ คะแนน
- ภาษากาย
- น้ําเสียง
- บุคลิกภาพ
๓. การใช้ภาษาไทย ๓๐ คะแนน
- ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา
- ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การออกเสียง การเลือกใช้คํา
- สํานวนโวหาร

***************************************
*หมายเหตุ* วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ และ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
หัวข้อการประกวด
- หัวข้อที่เตรียมมา “ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยรู้รัก สามัคคี” (เวลา ๕ นาที)
- หัวข้อฉับพลัน หัวข้อเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร (เวลา ๓ นาที่)

กาหนดการ
โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกล่าวสุนทรพจน์ (ผู้เข้าร่วมประกวด)
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสานักศิลปะและวัฒนธรรม (หอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ น.
พิธีเปิดโครงการ โดย ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
เวลา ๐๙.๐๐ น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการใช้ภาษาไทยในที่ประชุม”
เวลา ๑๒.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพูดให้ถูกลักษณะ สาเนียง เสียงพ้องภาษา”
เวลา ๑๖.๓๐ น.
ปิดการอบรม
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสื่ออารมณ์ในภาษาไทย”
เวลา ๑๒.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าสาธารณชน”
เวลา ๑๖..๐๐ น.
มอบของที่ระลึกวิทยากร
เวลา ๑๖.๓๐ น.
ปิดการอบรม
************************************
*หมายเหตุ* หัวข้อในการอบรมเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กาหนดการ
โครงการประกวดสุนทรพจน์(รอบคัดเลือก)
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคารมหาบุรุษรัตโนดม (หอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
*********************************************
เวลา ๐๘.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๑๕ น.
เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ น.

- ผู้เข้าประกวดลงทะเบียน
- จับฉลากกาหนดลาดับที่ การประกวดแสดงสุนทรพจน์
- พิธีเปิดโครงการ โดย อธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- เริ่มการประกวดหัวข้อทุกปัญหาแก้ได้ ด้วยรู้ รัก สามัคคี
(ผู้เข้าประกวดแสดงสุนทรพจน์คนละ ๕ นาที)
- คณะกรรมการตัดสินพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารอบหัวข้อฉับพลัน
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เริ่มการประกวดรอบหัวข้อฉับพลัน
(ผู้เข้าประกวดแสดงสุนทรพจน์คนละ ๓ นาที)
- กรรมการตัดสินให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าประกวด
- มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวด
- ประกาศผลการประกวดและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
- ประธานมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการประกวด
- เสร็จสิ้นการประกวด
***************************************

กาหนดการ
โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกล่าวสุนทรพจน์
(ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อประกวดในระดับภูมิภาค)
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดโครงการ โดย ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเส้นเสียงของภาษา”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ลักษณะกายภาพของภาษา”
ปิดการอบรม
ลงทะเบียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บุคลิกภาพในการพูด”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแก้สถานการณ์ในการพูด”
ปิดการอบรม
ลงทะเบียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการกล่าวสุนทรพจน์ที่ถูกต้อง”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สุนทรพจน์กับโจทย์หรือหัวข้อต่างๆ ที่ได้รับ”
ปิดการอบรม

*********************************
*หมายเหตุ* หัวข้อในการอบรมเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กาหนดการ
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร)
วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
***************************
เวลา ๐๗.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๐๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ น.

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ น.

- ผู้เข้าประกวดลงทะเบียน
- รับประทานอาหารเช้า
- จับฉลากกาหนดลาดับที่แสดงสุนทรพจน์
- พิธีเปิดการประกวดฯ
 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากล่าวต้อนรับ
 การแสดงต้อนรับ ประมาณ ๓ นาที ชุดต้นไม้ของพ่อ
 ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
 เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
กล่าวเปิดการประกวด
 มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ผู้เข้าประกวด
 ประกาศกติกาการให้คะแนน
 แนะนารายชื่อคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดาเนินงาน
- เริ่มการประกวดหัวข้อที่เตรียมมาหัวข้อทุกปัญหาแก้ได้ ด้วยรู้ รัก สามัคคี
(ผูเ้ ข้าประกวดแสดงสุนทรพจน์คนละ ๕ นาที)
- เสร็จสิ้นการประกวดรอบหัวข้อที่เตรียมมา
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- คณะกรรมการตัดสินพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารอบหัวข้อฉับพลัน
- มอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าประกวด
- กรรมการตัดสินให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าประกวด
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบหัวข้อฉับพลัน และจับฉลากกาหนดลาดับที่แสดงสุนทรพจน์
- เริ่มการประกวดรอบหัวข้อฉับพลัน ผู้เข้าประกวดแสดงสุนทรพจน์คนละ ๓ นาที
- เสร็จสิ้นการประกวดรอบหัวข้อฉับพลัน
- คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาให้คะแนน
- มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการจัดงานศูนย์การประกวดฯ และกรรมการตัดสิน
ส่วนภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร)
- ประกาศผลการประกวดและรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
- เสร็จสิ้นการประกวดสุนทรพจน์ฯ
*********************************

