การแขงขันทักษะทางดานนิเทศศาสตร
กิจกรรมที่ 28 : การอานขาวในพระราชสํานักผานโทรทัศน
กําหนดการแขงขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ : หองปฏิบัติการนิเทศศาสตรชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)
การแขงขัน : ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน
ผูประสานงาน : 1. ดร.เมธาวิน สาระยาน
โทร. .............................................
2. ……………………………………………..
โทร. .............................................
กติกาการแขงขัน
1. การแขงขันประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยละ 1 คน ลงทะเบียนแขงขันเวลา 08.30 – 09.00 น.
2. มหาวิทยาลัยสงตัวแทนมารับซองคําสั่งการอานขาวในพระราชสํานัก พรอมจับสลากลําดับในการ
แขงขัน ในวันที่ทําการแขงขัน ภายในเวลา 09.00 น.
3. หลั ง จากที่ แ ต ล ะมหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ ซองคํ า สั่ ง และจั บ สลากแล ว ให ว างแผนการอ า นข า วใน
พระราชสํานัก และแตละทีมมีเวลาในการซอม ทีมละ 10 นาที โดยเริ่มซอมทีมแรกเวลา 09.10 น.
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชเพชรบุรี ดําเนินการจัดเตรียมเจาหนาที่ประจําหอง
บันทึกเสียง และอุปกรณอื่น ๆ ที่ใชในการแขงขันไวบริการแกทุกมหาวิทยาลัย
5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชเพชรบุรี ดําเนินการจัดการถายทอดโทรทัศนวงจรปด
ไวบริการสําหรับผูเขารวมชม/เชียร
6. การแขงขันทักษะการอานขาวในพระราชสํานัก เริ่มแขงขันเวลา 10.00 น. โดยใหแตละทีมมีเวลาใน
การเซ็ตลักษณะการนั่งและระดับการมองกลองกอนเริ่มแขงขัน ทีมละ 5 นาที
เกณฑการแขงขัน
ตอนที่ 1 ความถูกตอง (50 คะแนน)

อักขรวิธี (30 คะแนน)
- ความถูกตองตามหลักเกณฑ และระเบียบแบบแผนของภาษา
- การออกเสียง ร และ ล (ชัดเจน/ไมชัดเจน/สับสน)
- การออกเสียงควบกล้ํา (ชัดเจน/ไมชัดเจน/สับสน)
- วรรคตอน (ถูกตอง/ผิดที่/ไมเปนชวงเปนความ)
ความชัดเจน (20 คะแนน)
- การออกเสียงตรงคํา (ดี/พอใช/เพี้ยนพยัญชนะ/เพี้ยนสระ/เพีย้ นวรรณยุกต)
- ความชัดเจนถอยคํา (ดี/ไมเต็มคํา/รัวๆ/เนนคําเกินไป)
- เสียงสอดแทรก (เสียงลมหายใจ/เสียงจอกแจกในชองปาก/เสียงลมพนหนาคํา/อื่นๆ)
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมในการนําเสนอ (40 คะแนน)
2.1 การใชเสียง (10 คะแนน)
2.2 ลีลาการนําเสนอ (20 คะแนน)
- จังหวะ น้ําหนักคําและความ
- การถายทอดเนื้อหา/อารมณ
- บุคลิกภาพ (รูปราง หนาตา เหมาะสมในการเปนผูส ื่อขาว)
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คะแนน

คะแนน

- การแตงกายเหมาะสม
- การใชสายตา
2.3 การใชภาษา (10 คะแนน)
- การใชคํา (เหมาะสม/ตรงความหมาย)
- การเรียงคําเขาประโยค (ดี/พอใช/ไมเหมาะสม)
ตอนที่ 3 เสียง (10 คะแนน)
3.1 เสียงโดยธรรมชาติ (5 คะแนน)
- แจมใส/ไมแจมใส/แหบ/เครือ/สั่น/พรา
3.2 การเปลง (5 คะแนน)
- พอใช/เบาไป/ดังไป/สูงไป/ต่ําไป/ไมสม่ําเสมอ
รวมคะแนนทั้งสิ้น

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :

1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................

อาจารยผูควบคุมทีม

1. ดร.เมธาวิน สาระยาน
2. ผูชวยศาสตราจารยสุนสิ า โพธิพ์ รม
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
4. .................................................................

โทร..................................
โทร..................................
โทร..................................
โทร..................................

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายจักรธร ชมภูนิช
2. นางสาววชิราพรรณ ศรีทัศน

อาจารยผูควบคุม

1. อาจารย ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1.
2.
3.
4.

นางสาววรรณภา รุงเลิศ
นางสาววิภวา สุขสําราญ
นางสาวชญาดา อาศนสุวรรณ
นางสาวอนนทนา เวชฤทธิกุล

อาจารยผูควบคุม

1. ผูชวยศาสตราจารยสุนิสา โพธิ์พรม
2. อาจารยชญาดา อาศนสุวรรณ

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวธัญญลักษณ จงมีธรรม
2. นางสาวนภาพร ออนจาย
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อาจารยผูควบคุม
1.
2.
3.
4.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชชา ศิรนิ ธนาธร
อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี
อาจารย ดร.มาริษา สุจติ วนิช
อาจารยวีรศักดิ์ นาชัยดี

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวภัทรวดี เอี่ยมธนากุล
2. นายเอกพิพัฒน เงาฉาย

อาจารยผูควบคุม

1. อาจารยธนภรณ เพชรินทร
2. อาจารยฒวีพร โตวนิช
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