รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
English Speech Contest (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
โครงการเติมความรู้มงุ่ สู่มหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. หลักเกณฑ์การแข่งขัน
 ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
 ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในประเด็น : Our ASEAN Our Future
 ผู้เข้าประกวดแข่งขันแต่ละคนมีเวลาในการพูด 5 นาที โดยจะพูดเกินหรือขาดจากเวลาที่กาหนดไว้ได้เพียง
1 นาที หากเกินหรือขาดมากกว่านัน้ จะถูกตัดคะแนน
 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน สุภาพ เรียบร้อย
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
 เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว
 ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นตัวแทนจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งชื่อผ่านทางโรงเรียน
เท่านั้น และให้อาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบนักเรียนที่สง่ เข้าแข่งขันลงนามรับรองการสมัครด้วย
 โรงเรียนมีสทิ ธิ์สง่ ตัวแทนได้โรงเรียนละ 2 คน
3. หลักเกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
น้้าหนักคะแนน
1. ด้านเนื้อหา (Content)
(40 คะแนน)
- เนือ้ หาถูกต้องตามหัวเรื่องที่กาหนด (Accuracy and Consistency)
15 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech)
15 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
10 คะแนน
2. ความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency)
(40 คะแนน)
- การใช้คาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้าง
10 คะแนน
และคาสันธาน (Structure & Connectors)
- ความสามารถในด้านการออกเสียงการเน้นคา การลงเสียงสูง เสียงต่า
20 คะแนน
การเน้นคาสาคัญในประโยคและจังหวะการหยุด เมื่อจบประโยค (Pronunciation, stress,
Intonation, rhythm, pausing and pace)
- การใช้นาเสี
้ ยงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone)
10 คะแนน
3. ความส้าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)
(15 คะแนน)
- ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง (Communication)
10 คะแนน
- บุคลิก ท่าทาง (Personality)
5 คะแนน
4. พูดในระยะเวลาที่ก้าหนด (Time)
5 คะแนน
รวม
100 คะแนน

4. เกณฑ์การตัดสิน การประกาศผลการตัดสิน และการรับรางวัล
รางวัลการแข่งขันแบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
- ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดลาดับที่ 1 2 และ 3 จะได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัลตามลาดับ
 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม
- คณะกรรมการจะทาการตัดสิน และประกาศผลการแข่งขันทุกรายการ พร้อมมอบรางวัลหลังเสร็จสิ้น
การแข่งขันทั้งหมด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. การส่งใบสมัคร
นักเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งเอกสารใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561
โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งใบสมัครได้ดังนี้
1) ทางอีเมล โดยสแกนใบสมัคร แล้วส่งมายัง E-mail: languagecenter.nsru@gmail.com ระบุ Subject: English
Speech Contest 2018
2) ส่งใบสมัครทาง Fax หรือโทรสาร มาที่ 0-5688-2511
3) ทางไปรษณีย์มาได้ที่ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
(ทั้งนีถ้ ือวันประทับตราไปรษณีย์ก่อนวันปิดรับสมัครเป็นสาคัญ)
ผู้ติดต่อประสานงานการแข่งขัน English Speech Contest 2018:
1) อาจารย์สุภาวดี ในเสนา
หมายเลขโทรศัพท์ 086-932-5445
E-mail: supravadee.ss@gmail.com
2) อาจารย์รังสรรค์ หล้าคาจา หมายเลขโทรศัพท์ 088-428-4745
E-mail: paerungsan@gmail.com

ใบสมัคร
ติดรูปถ่าย
โครงการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ชุดนักเรียน
English Speech Contest
ขนาด 1 นิ้ว
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ .................... เวลา …………………. น.
ณ ห้องชอนตะวัน อาคาร 15 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) ชั้น 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
โปรดกรอกข้อความให้ละเอียดและชัดเจน หรือพิมพ์
ชื่อ – สกุล (นาย / น.ส.) ............................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด .................................................. อายุ ....................... ปี สัญชาติ ...................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย .............................. ถนน ..............................
ตาบล/แขวง ...................................... อาเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ..........................
รหัสไปรษณีย์ ................. เบอร์โทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ ................................ E-mail:……………………………………..
โรงเรียน/สถานศึกษา ปัจจุบัน ..................................................................................... ระดับชั้น ม. ..........ทีต่ ้ัง
เลขที่ ................... หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย........................................ ถนน ................................ ตาบล/แขวง
...................................... อาเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์
................. เบอร์โทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ ........................................... โทรสาร .......................... อาจารย์ผู้ดูแล
รับผิดชอบ ชือ่ – สกุล ............................................................ ตาแหน่ง ............................... เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้........................................................... E-mail:……………………………….……………..….....
ลงชื่อ ...................................................
(..................................................)
ผู้สมัครเข้าแข่งขัน
วันที.่ .....เดือน...............ปี.........

ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
อาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบ
วันที.่ .....เดือน...............ปี.........

หมายเหตุ : โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและบัตรประจาตัวนักเรียน พร้อมทั้งเขียนข้อความ “สาเนา
ถูกต้อง” และลงนามรับรอง

