ระเบียบหลักเกณฑ์การเข้าแข่งขันตอบคาถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี
"ยืน ๑ กรุงธนบุรี"
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
****************************************

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน
- เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
- เป็นผู้มีความประพฤติดี
- ไม่จากัดอายุและเพศ
- เป็นผู้มีสุขภาพและสภาพร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน
หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัครการแข่งขัน จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ไฟล์วีดโิ อการแนะนาตนเองพร้อมทั้งเชื่อมโยงกับความสนใจในประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี เวลาไม่เกิน ๓ นาที
โดยไม่มีการตัดต่อ
วิธีการส่งหลักฐานเข้าร่วมแข่งขัน
ส่ งทาง email : culturebsru@gmail.com โดยรวบรวมหลั กฐานการสมั ค รทั้ งหมดในรูป แบบไฟล์ .ZIP
บันทึกชื่อไฟล์ เป็น “ยืน ๑_ตามด้วย ชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าแข่งขัน” ตัวอย่าง ยืน ๑_มานี จิตใจงาม
***ส่ ง ภายในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๖๔ (ก่ อ นเวลา ๑๒.๐๐ น.) และประกาศผล ในวั น จั น ทร์ ที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางเพจ facebook.com/Culture.bsru.ac.th และเว็บไซต์ www.culture.bsru.ac.th
* หากส่งไม่ทันตามกาหนดเวลา คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขัน
๑. รอบคัดเลือก (คลิปวีดิโอ)
ตัดสินจากการแนะนาตัวของผู้เข้าแข่งขัน พร้อมทั้งการเชื่อมโยงกับความสนใจในประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีของ
ผู้เข้าแข่งขัน ระยะเวลาไม่เกิน ๓ นาที โดยไม่มีการตัดต่อ เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบตัดสิน จานวน ๓๐ คน โดยตัดสิน
จากเกณฑ์ ต่อไปนี้
๑. ความต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงของเนื้อหา
๒. การแสดงทัศนคติที่ดี
๓. บุคลิกภาพการพูด

๒. รอบการร่วมกิจกรรม "ทอดน่อง ล่องเรือ"
ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๓๐ คน ต้องเข้าร่วมกิจกรรม “ทอดน่อง ล่องเรือ” ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) *หากท่านไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน
๓. รอบตัดสิน
การแข่งขันรอบที่ ๑ ตอบคาถามประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีผ่าน Application Kahoot โดยอุปกรณ์ที่ทาง
สานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดเตรียมให้ ด้วยคาถาม จานวน ๑๐ คาถาม คัดผู้เข้าแข่งขันเหลือเพียงแค่ ๑๐ ท่าน
การแข่งขันรอบที่ ๒ “เปิดภาพ เล่าความ” (๔๐ คะแนน)
ผู้เข้าแข่งขันเลือกชุดภาพปริศนา โดยแต่ละชุดภาพจะประกอบไปด้วย ภาพย่อยจานวน ๔ ภาพ และ ๔
หัวข้อคละกัน ดังนี้
๑. บุคคล
๒. สถานที่
๓. ประเพณี
๔. อาหาร
โดยผู้เข้าแข่งขันต้องตอบภาพที่ปรากฏทั้ง ๔ ภาพ ภายในเวลา ภาพละ ๓๐ วินาที ทั้งนี้การตอบชุดภาพ
ปริศนาสามารถยืนยันคาตอบต่อภาพได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น **รอบนี้ไม่มีการคัดผู้เข้าแข่งขันออก
การแข่งขันรอบที่ ๓ รอบสุดท้าย “มองธนฯ” (๖๐ คะแนน)
ผู้เข้าแข่งขันเลื อกสุ่ ม ข้อคาถาม ท่านละ ๑ คาถาม ให้ผู้เข้าแข่งขันทาการตอบคาถามเพื่อเป็นการแสดง
คาตอบ มุมมอง และวิสัยทัศน์ของผู้เข้าแข่งขันถึงคาถามที่ผู้เข้าแข่งขันเลือก โดยมีระยะเวลาในการตอบคาถามท่าน
ละไม่เกิน ๓ นาที
หลักเกณฑ์การตัดสินและให้คะแนน
๑. เนื้อหาที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี
๒. ความต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงของเนื้อหา
๓. การแสดงทัศนคติที่ดี
๔. บุคลิกภาพการพูดในที่สาธารณะ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สน้ิ สุด ***

รางวัล
รางวัล ยืน ๑ กรุงธนบุรี
เงินรางวัลชนะเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
**หมายเหตุ ตัดสินจากคะแนนการแข่งขันในรอบสุดท้าย คือ รอบ “เปิดภาพ เล่าความ” และรอบ “มอง ธนฯ”**
รางวัล Popular Vote ยืน ๑ กรุงธนบุรี
เงินรางวัล Popular Vote ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
**หมายเหตุ ตัดสินจากคะแนนการกดไลค์และกดแชร์ คลิปวีดิโอของผู้ผ่านเข้ารอบ ๓๐ คน จากเพจ Facebook
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคิดเป็นกดไลค์ ๑ คะแนน และกดแชร์
๑ คะแนน
รางวัลสาหรับผู้ผ่านรอบคัดเลือกทั้ง ๓๐ ท่าน
๑. ลุ้นรับรางวัลแพ็กเกจรับประทานอาหารสยาม - โปรตุเกส บ้านสกุลทอง ชุมชนกุฎีจีน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จานวน ๓ รางวัล
๒. เกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน ยืน ๑ กรุงธนบุรี

ใบสมัคร
แข่งขันตอบคาถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี
"ยืน ๑ กรุงธนบุรี"
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
****************************************

รายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ-สกุล ........................................................................................ชื่อเล่น ........................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ...................................อายุ ................ชื่อสถานศึกษา/สถานที่ทางาน...................................................
อาชีพ .......................... ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .....................หมู่ที่ ........................ ซอย .....................................................
ถนน ..........................................แขวง/ตาบล .............................. เขต/อาเภอ ..............................................................
จังหวัด .................................................... เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .................................................................
ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ เ ผยแพร่ ค ลิ ป วี ดิ โ อแนะน าตั ว หากผ่ า นคั ด เลื อ ก และยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มทุ ก กิ จ กรรมตาม
กาหนดการ
ลงชื่อ ................................................ ผู้เข้าแข่งขัน
(......................................................)
............. / ............. / ...............

ลงชื่อ ................................................. ผู้รับสมัคร
(......................................................)
............. / ............. / ...............

กาหนดการ
แข่งขันตอบคาถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี
"ยืน ๑ กรุงธนบุรี"
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
****************************************

วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
กิจกรรม : ทอดน่อง ล่องเรือ”
เวลา ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าโรงละครศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา ๐๘.๐๐ น. เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา ๐๘.๔๕ น. ลงเรือที่ท่าเรือวัดประดิษฐาราม สัญจรตามเส้นทาง บางเกาะ : อ้อมบางกอก ออกบางล่าง
เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และชมทัศนียภาพ บรรยากาศของชาวคลอง
เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินทางถึงท่าเรือวัดประดิษฐาราม โดยสวัสดิภาพ
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
กิจกรรม : แข่งขันตอบคาถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี
เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี
เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มแข่งขันตอบคาถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี
เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล
เวลา ๑๖.๓๐ น. ปิดกิจกรรม
***********************************

หมายเหตุ - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร
- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

