โครงการอบรมและการประกวดการอานคําประพันธโศกาลัย
๑. หลักการและเหตุผล
สมาคมครูภ าษาไทยแหงประเทศไทยประสงคจะแสดงความสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู*ทรงหวงใยภาษาไทยอันเป,นวัฒนธรรมสําคัญของ
ชาติอยางยิ่ง ประกอบกับสมาคมพิจารณาแล*วเห็นวาครูอาจารยผู*สอนภาษาไทยจํานวนมากมีสมรรถนะ
และความสามารถด*านการแตงและการอานคําประพันธดังปรากฏในการมีสวนรวมในการอบรมของสมาคม
ครูภาษาไทยแหงประเทศไทยทุกครั้ง สมาคมจึงจัดการอบรมและการประกวดการอานคําประพันธโศกาลัย
เพื่อสงเสริมให*ครูอาจารยผู*สอนภาษาไทยได*แสดงความสามารถในการแตงคําประพันธและการอานคํา
ประพัน ธที่ แสดงพระมหากรุ ณาธิคุณของพระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช ให*เ ป,น ที่
ประจักษ
๒. เป"าหมาย
ครูอาจารยผู*สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน ๑๐๐ คน
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อให*ผู*เข*ารวมโครงการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช พระผู*ทรงหวงใยภาษาไทยอันเป,นวัฒนธรรมสําคัญของชาติอยางยิ่ง
๒. เพื่อให*โอกาสครูอาจารยผู*สอนภาษาไทยได*แสดงความสามารถในการแตงคําประพันธและ
การอานคําประพันธซึ่งเป,นสมรรถนะสําคัญประการหนึ่งของครูภาษาไทย
๔. สถานที่จัดอบรมและเวลาการอบรม
โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ วันเสารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
๕. ผลที่คาดวาจะได-รับ
๑. ผู*เข*ารวมโครงการได*แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู*ทรงหวงใยภาษาไทยอันเป,นวัฒนธรรมสําคัญของชาติอยางยิ่ง
๒. ครู อาจารยผู* ส อนภาษาไทยได* แสดงความสามารถในการแตงคํ า ประพั น ธและการอานคํ า
ประพันธเป,นที่ประจักษ
๖. ผู-รับผิดชอบโครงการ
สมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย
๗. ครู อ าจารยผู- สอนภาษาไทยที่ สนใจเข- า รวมโครงการ สงใบสมั ครมาที่ ส มาคมครู ภ าษาไทยแหง
ประเทศไทยภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๘. ข-อกําหนดในการประกวดการอานคําประพันธ”โศกาลัย”
๘.๑ ครูอาจารยผู*สอนภาษาไทยที่ประสงคเข*ารวมการประกวดการอานคําประพันธโศกาลัยให*สง
คําประพันธที่แตงเองได*คนละ ๑ สํานวน
๘.๒ ลักษณะและความยาวของคําประพันธ อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
กลอนสุภาพ ๕ บท (๑๐ คํากลอน)

โคลงสี่สุภาพ ๔ บท
ฉันท (อินทรวิเชียรฉันท 11 หรือ วสันตดิลกฉันท 14 หรือ สัททุลวิกกีฬิตฉันท) ๑๐ บท
กาพยฉบัง ๑๐ บท
๘.๓ สงคําประพันธพร*อมใบสมัครเข*ารวมโครงการมาที่สมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๘.๔ สามารถอานคําประพันธได*ไพเราะเหมาะสมกับเรื่องที่อาน
๘.๕ รางวัล
รางวัลที่ ๑ เกียรติบัตรพร*อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ เกียรติบัตรพร*อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ เกียรติบัตรพร*อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๑๐ เกียรติบัตร
๘.๖ คําตัดสินของกรรมการถือเป,นที่สุด

กําหนดการโครงการอบรมและการประกวดการอานคําประพันธโศกาลัย
โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ วันเสารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปLดโครงการอบรมโดยศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล
นายกสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย
๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง วรรณคดีโศกาลัย
วิทยากร : รองศาสตราจารย ดร.มณีปLNน พรหมสุทธิรักษ
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การประกวดการอานคําประพันธโศกาลัย *
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การประกวดการอานคําประพันธโศกาลัย (ตอ)*
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ประชุมใหญสามัญประจําปP ๒๕๖๐
ปLดการประชุม
..................................................................................................
*มีการแบงห*องอานประกวดตามความเหมาะสม

สมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย ที่ตั้ง : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ ชั้น ๕
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ใบสมัครโครงการอบรมและการประกวดการอานคําประพันธโศกาลัย
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ
********************************
๑. ชื่อ ❍นาย ❍นาง ❍นางสาว.............................................. นามสกุล..............................................
Email..................................................................................
สอนในระดับ ❍ประถมศึกษา ❍มัธยมศึกษา ❍อื่น ๆ .....................................................................
๒. ที่ทํางาน (โรงเรียน/หนวยงาน) ...........................................................................................................
ที่อยู................ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท..........................
โทรสาร……….................
๓. ที่อยู ที่ตั้ง..................ตรอก/ซอย........................ถนน.............................ตําบล/แขวง.........................
อําเภอ/เขต........................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท........................
โทรสาร............................
๔. ผู*สมัคร ฯ สนับสนุนคาใช*จายในการอบรม ดังนี้
❍สมาชิกสมาคมครูภาษาไทย ฯ ๓๐๐ บาท (สามร*อยบาทถ*วน)
❍บุคคลทั่วไป (ไมใชสมาชิก) ๔๐๐ บาท (สี่ร*อยบาทถ*วน)
กรุณาโอนเงินเข-าธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชีสมาคมครู
ภาษาไทย เลขที่บัญชี ๐๕๙-๐-๐๔๔๙๑-๕ กรุณาสงใบสมัครพร-อมสําเนาใบโอนเงินเข-าธนาคาร ไปยัง
สมาคมครูภาษาไทย ฯ ทางไปรษณียตามที่อยูข-างต-น หรือสงโทรสาร ๐-๒๖๒๘-๕๓๔๓ ภายในวันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ติดตอสอบถามได-ที่ นางสาวพัชรี สายสิทธิ์ โทร. ๐๘ ๕๑๓๓ ๔๔๙๔,
ดร.พัชรี ลินิฐฎา โทร. ๐๘ ๙๕๕๑ ๖๐๖๒, นางสาวนิภาพรรณ ธาราสันติสุข โทร. ๐๘ ๙๑๔๕ ๔๐๒๖
ลงชื่อ.......................................................ผู*สมัคร
(................................................................................)
วันที่............เดือน......................พ.ศ..........................

