ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวด
การเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดสวมใส่ผ้าไทย
โครงการ “ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์” ประจาปี ๒๕๖๒
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
*****************************
การเข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย: ประเภทคณะ วิทยาลัย/สถาบัน ศูนย์ สานัก
๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- เป็นคณาจารย์ บุคลากรที่สังกัดคณะ วิทยาลัย/สถาบัน ศูนย์ สานัก
๒ เวลาที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
- ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
๓ การเข้าร่วมกิจกรรม
๓.๑ ให้คณาจารย์ บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ และถ่ายรูปเดี่ยวหรือกลุ่มลง Facebook ของ
ตนเองและติด Hashtag และระบุข้อความ “BSRUใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ” และติด Hashtag ระบุชื่อ “คณะ
วิทยาลัย/สถาบัน ศูนย์ สานัก”
ดังตัวอย่าง: #BSRUใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ #สานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๒ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาให้ เกียรติบัตร สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ”ส่งเสริมค่านิยม
ความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์”
๔ การแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- สวมใส่ชุดผ้าไทย หรือผ้าลายไทย

ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวด
การเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดใส่ผ้าไทย
โครงการ “ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์” ประจาปี ๒๕๖๒
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
*****************************

การเข้าร่วมการประกวดสวมใส่ผ้าไทย: ประเภทบุคคล
๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
- เป็นบุคลากรที่สังกัดคณะ/วิทยาลัย/สานัก หน่วยงานละ ๒ คน
๒ การรับสมัคร
๒.๑ หลักฐานประกอบการสมัคร
- ใบสมัครการประกวดสวมใส่ผ้าไทย จานวน ๑ ฉบับ ติดรูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ นิ้ว พร้อม
กรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สาเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประจาตัวพนักงาน จานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๒.๒ สถานที่รับ – ส่ง ใบสมัครและหลักฐาน
- สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.culture.bsru.ac.th
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
๓ การประกวด
๓.๑ ผู้สมัครเข้าประกวดสวมใส่ผ้าไทย ต้องมารายงานตัวและรับหมายเลขประจาตัว ณ โรงละคร
ศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา
๑๒.๓๐ น.
๔.๒ ผู้สมัครเข้าประกวดสวมใส่ผ้าไทย เริ่มประกวดตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๔ การแต่งกายของผู้เข้าประกวด
- สวมใส่ชุดผ้าไทย หรือผ้าลายไทย

๕ หลักเกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ความสวยงามของชุดผ้าไทย
- ความคิดสร้างสรรค์และการนาเสนอชุดผ้าไทย
- ชุดผ้าไทยมีความเหมาะสมกับบุคลิกภาพ
- สามารถสวมใส่ในชีวิตประจาวันได้

๓๐
๓๐
๒๐
๒๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๖ เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด และลงมาตามลาดับ
๗ รางวัลการประกวดสวมใส่ผ้าไทย
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
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เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล

๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๑. ผู้สมัครเข้าประกวดต้องแต่งกายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้ารับการรายงานตัว
๒. ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรทุกคน
๓. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

*************************

ใบสมัคร
กิจกรรมการประกวดสวมใส่ผ้าไทย
โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ประจาปี ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................
ตาแหน่ง.......................................................สังกัดหน่วยงาน............................................................
อายุ ................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ................................. ซอย ......................................................
ถนน ...........................................................แขวง / ตาบล ..............................................................
เขต / อาเภอ ...................................................... จังหวัด.................................................................
รหัสไปรษณีย์ ................................................... โทรศัพท์ ..............................................................
LINE ID …………………………………… E-mail …………………………………………………………………………

ลงชื่อ ............................................................................. ผู้สมัคร
( ..............................................................................)
..................../ ......................../ .........................

ลงชื่อ ........................................................... ผู้รับสมัคร
..................../ ......................../ .........................

****(ผู้สมัคร เขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมลงลายมือชื่อด้วยตนเอง)***

กาหนดการ
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย
การประกวดสวมใส่ผ้าไทย ประจาปี ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
และโรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
*******************************
เวลา ๐๗.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ น.

เวลา ๑๗.๓๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๓๐ น.

- พิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จานวน ๑๕๐ รูป ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๓๐
- พิธีตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทย ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์
- การประกวดสวมใส่ผ้าไทย
- ตัดสินการประกวดสวมใส่ผ้าไทย
- พิธีมอบของรางวัลการประกวดสวมใส่ผ้าไทย
- เตรียมตั้งขบวนสงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ณ ลานหน้าโรงละครศรีสุริยวงศ์
- ขบวนแห่สงกรานต์สรงน้าพระพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
- พิธีเปิดงานสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจาปี ๒๕๖๒
สรงน้าพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ รดน้าขอพรผู้อาวุโส และผู้มีผลงานดีเด่นด้าน
วัฒนธรรม และรดน้าขอพรผู้บริหาร
- ดนตรีไทยบรรเลง
- พักรับประทานอาหารเย็น
- พิธีมอบของที่ระลึก แด่แขกผู้มีเกียรติแลละผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม
- ปิดกิจกรรม
------------------------------------------------------

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

