กติกาและวิธีการสมัคร
โครงการ SMART BUU MC TALENT 2018
๑. คุณสมบัติ
1.1 นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
1.2 ไม่จากัด เพศและ อายุ
1.3 มีปฏิภาณไหวพริบ กล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพที่ดี
๒. วีธีการสมัคร
นิสิตที่สนใจเข้าร่วมการประกวด สามารถโพสต์คลิปวีดีโอแสดงความสามารถทางด้านพิธีกร และแท็ก
(Tag) ไปที่ เพจ (Page) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา และหรือ เพจ (Page) ชมรมกิจกรรม MC Buu
พร้อมติด Hash tag #SMART_BUU_MC_2018 ตั้งค่าเป็น Public ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที ประกาศผล
การคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
3. ประเภทการประกวด แบ่งเป็น
3.1 ประเภทแสดงความสามารถด้านการใช้ทักษะภาษาไทย
3.2 ประเภทแสดงความสามารถด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
** นิสิตสามารถส่งคลิปวีดีโอเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกได้ทั้ง 2 ประเภท **
4. ข้อกาหนดการประกวด
4.1 ผลงานคลิปวีดีโอ ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคา ที่เป็น
การดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
4.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จะต้องแสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกร ต่อหน้าคณะกรรมการ
ในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง UDA 101 หอประชุมธารง บัวศรี ดังนี้
4.2.1 แนะนาตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการ ไม่เกิน 3 นาที
4.2.2 แสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกร ไม่เกิน 5 นาที
(แบบทางการและไม่เป็นทางการ)
4.2.3 แต่งกายในชุดนิสิต (เรียบร้อย)
4.3 ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด ทุกประเภท ทุกรางวัล จะได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรให้กิจกรรมต่างๆ
ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา ตลอด 1 ปีการศึกษา

5. เกณฑ์การตัดสิน
หัวข้อการให้คะแนน
๑. การใช้ภาษา
๒. บุคลิกภาพ
๓. ลักษณะการพูด
๔. ปฏิภาณไหวพริบ

ประเด็นพิจารณา
- ความถูกต้องในการใช้ภาษา
- การออกเสียงอักขระชัดเจนถูกต้อง
- การใช้ระดับภาษาได้เหมาะสม
- การแต่งกาย
- การปรากฏตัว
- การใช้ลีลาท่าทางในการพูด
- การใช้น้าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหา
- การเว้นจังหวะในการพูด
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

คะแนน
30
25
20
25

**กรรมการ จะพิจารณาผู้เข้าร่วมประกวด และคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ได้คะแนนสูงสุดและคะแนน
ในลาดับรองลงมาในแต่ละประเภท ให้ได้รับรางวัลการประกวดตามที่กาหนด**
6. รางวัลการประกวด
6.1 ประเภทการแสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกรภาคภาษาไทย
6.1.1 รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 2,000 บาท
พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก
6.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก
6.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 500 บาท
พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก
6.1.4 รางวัลรองขวัญใจมวลชน จานวน 1 รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก
6.2 ประเภทการแสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ
6.1.1 รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 2,000 บาท
พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก
6.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก
6.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 500 บาท
พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก
6.1.4 รางวัลรองขวัญใจมวลชน จานวน 1 รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก

7. กาหนดการ
ระยะเวลา
วันที่ 23 มีนาคม – 12 เมษายน
พ.ศ. 2561
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
เวลา 08.30-09.00 น.
เวลา 09.30-10.30 น.

เวลา 15.45-16.00 น.
เวลา 16.00-16.30 น.

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ทางเพจกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา และ
ชมรมกิจกรรม MC Buu
ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายงานตัว
แสดงความสามารถต่อหน้าคณะกรรมการรอบพิธีกรภาคภาษาไทย
- แนะนาตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการ ไม่เกิน 1 นาที
- แสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกร ไม่เกิน 3 นาที (แบบ
ทางการและไม่เป็นทางการ)
แสดงความสามารถต่อหน้าคณะกรรมการรอบพิธีกรภาค
ภาษาอังกฤษ
- แนะนาตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการ ไม่เกิน 3 นาที
- แสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกร ไม่เกิน 5 นาที (แบบ
ทางการและไม่เป็นทางการ)
ประกาศผลรางวัล
มอบรางวัล

