กำหนดกำร
โครงกำรมำรยำทงำม ตำมแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗
ระหว่ำงวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

************************
วันพุธที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรฯ
๐๘.๓o น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิดโครงการ
๐๙.๓๐ น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ในหัวข้อ
มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การไหว้ในระดับต่าง ๆ การทูลเกล้าฯ ถวาย
สิ่งของและรับพระราชทานสิ่งของ การประเคนและรับสิ่งของจากพระภิกษุ การส่ง
และรับสิ่งของจากผู้ใหญ่
๑๒.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย (ต่อ)
ในหัวข้อ มารยาทไทยในการใช้ชีวิตในสังคม ได้แก่ การยืน การเดิน
การนั่ง มารยาทในการอยู่ร่วมกันในที่สาธารณะในโอกาสต่าง ๆ
๑๖.๓๐ น.
สรุป ตอบข้อ ซักถาม
๑๗.๐๐ น.
ปิดกิจกรรม
///////////////////////////////////////////////////////////
***หมายเหตุ - เวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง
- วิทยากรโดย ดร.พรนิภา บัวพิมพ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
และอาจารย์สณ
ั หกฤษณ์ บุญช่วย อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ กิจกรรมกำรประกวดมำรยำทไทย
๐๙.๐๐ น.
๐๙.๓๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๖.๓๐ น.
๑๗.๐๐ น.

***หมายเหตุ

ลงทะเบียนการประกวดมารยาทไทย
แนะนาคณะกรรมการตัดสินและเกณฑ์การประกวดมารยาทไทย
การประกวดมารยาทไทย (ท่าบังคับ) การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การประกวดมารยาทไทย (ท่าเลือก) จานวน ๒ ท่า
ตัดสินการประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
พิธปี ิดโครงการ
///////////////////////////////////////////////////////////

- เวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง
- กรรมการตั ดสิน โดย ดร.พรนิ ภ า บั ว พิ ม พ์ นั ก วิ ชาการวั ฒ นธรรมชานาญการพิ เศษจากกรมส่งเสริม
วั ฒ นธรรม, อาจารย์ สุ จ ริ ต บั ว พิ ม พ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากกรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม และ อาจารย์ ดร.
สัณหกฤษณ์ บุญช่วย อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๒

ระเบียบและเกณฑ์กำรประกวดมำรยำทไทย
โครงกำรมำรยำทงำม ตำมแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อำคำร ๑๕๐ ปี มหำบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนำค)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
***************************************
๑. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
๑.๑ เป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑.๒ ต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗
๒. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
๒.๑ แข่งขันเป็นทีม ทีมละ ๒ คน
๓. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดกำรประกวด
๓.๑ ส่งใบสมัครผู้เข้าประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษาพร้อมระบุสังกัด ทีมละ ๒ คน
๓.๒ รายละเอียดการประกวด (ใช้เกณฑ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ดังนี้
๓.๒.๑ ท่าบังคับ ผู้เข้าประกวดทุกทีมจะต้องปฏิบัติท่า “กราบเบญจางคประดิษฐ์”
๓.๒.๒ ท่าเลือก ผู้เข้าประกวดจับฉลากเลือกท่าปฏิบัติทีมละ ๒ ท่า ได้แก่
๓.๒.๒.๑ กราบผู้ใหญ่
๓.๒.๒.๒ กราบเคารพศพผู้สูงอายุ
๓.๒.๒.๓ กราบเคารพศพพระ
๓.๒.๒.๔ รับของจากผู้ใหญ่ยืน
๓.๒.๒.๕ รับของจากผู้ใหญ่นั่งพื้น
๓.๒.๒.๖ รับของจากผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
๓.๒.๒.๗ ส่งของให้ผู้ใหญ่ยืน
๓.๒.๒.๘ ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งพื้น
๓.๒.๒.๙ ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
๓.๒.๒.๑๐ การไหว้ระดับ ๑ ไหว้พระ, ไหว้โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ทางพระพุทธศาสนา
๓.๒.๒.๑๑ การไหว้ระดับ ๒ ไหว้ผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย
ครูอาจารย์ และบุคคลที่เคารพนับถืออย่างสูง

๓
๓.๒.๒.๑๒ การไหว้ระดับ ๓ ไหว้ผู้ที่เคารพนับถือโดยทั่วไปที่มีอาวุโส
ไม่มาก รวมถึงผู้เสมอกัน
๓.๓ ผู้เข้าประกวดต้องเข้าประกวดพร้อมกันทั้งชายและหญิง และแต่งกายชุดนักศึกษา
เท่านั้น
๓.๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร
๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์ม
๔.๒ รายชื่อผู้เข้าประกวด
๔.๓ สาเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าประกวดทุกคน
๕. เกณฑ์กำรให้คะแนน
๕.๑ ความถูกต้องตามท่าที่กาหนด
๕.๒ มีทักษะคล่องแคล่วนิ่มนวล
๕.๓ อารมณ์และสีหน้า
๕.๔ กลุ่มสัมพันธ์

๒๕
๒๕
๒๕
๒๕

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๖. เกณฑ์กำรตัดสิน
- ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด และลงมาตามลาดับ
๗. รำงวัลในกำรประกวด
๑) รางวัลชนะเลิศ
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
หมำยเหตุ

ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท
ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

๑. ทุกทีมจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย
๒. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

๔

ใบสมัครกำรประกวดมำรยำทไทย
โครงกำรมำรยำทงำม ตำมแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อำคำร ๑๕๐ ปี มหำบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนำค)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
***************************************
รำยชื่อผู้เข้ำประกวด
๑. ชื่อ………………………………………...……………นามสกุล………………..………….......................…………
ชั้นปีที่………………………………………สาขาวิชา……………………………………….....................................
สังกัด คณะ/วิทยาลัย……………………........................................................…………………………………
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์.....................................................................
๒. ชื่อ………………………………………...……………นามสกุล………………..………….......................…………
ชั้นปีที่………………………………………สาขาวิชา……………………………………….....................................
สังกัด คณะ/วิทยาลัย……………………........................................................…………………………………
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์.....................................................................

ผู้สมัคร/หัวหน้ำทีม………………………………………………………………..
(……………………………………………………………..)
วันที.่ .........../................./................

ผู้รับใบสมัคร………………………………………………………………..
(……………………………………………………………..)
วันที.่ .........../................./................

