โครงการประกวดสุนทรพจภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Thai Youth in the Era of Thailand 4.0 ”
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา
งานมหกรรมแข่งขันและตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ประจาปี 2561
“KKU Nong Khai Fair 2018”
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
__________________________________________________________________
1. สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน (จากัด
จานวนผู้เข้าประกวดต่อสถาบันไม่เกิน 2 คนและจานวนผู้เข้าประกวดระดับละไม่เกิน 20 คน)
2. สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.nkc.kku.ac.th/fair2018/ และหมดเขตในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยจะ
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้า แข่งขันในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ https://la.kku.ac.th/ โดยยึด
ตามลาดับก่อนหลังของวันและเวลาในการยื่นใบสมัคร ในกรณี ที่มีผู้ สมัครมากกว่าจานวนที่กาหนด ผู้จัด
โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากบทคัดย่อและเอกสารประกอบการสมัคร
3. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ
รอบคัดเลือก (ช่วงเช้า) ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองระดับมีเวลาในการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่กาหนดคนละ
5 นาที (บวกลบไม่เกิน 30 วินาที) โดยใช้วิธีการจับสลากในการลาดับผู้กล่าวสุนทรพจน์ก่อนหลัง
รอบตัดสิน (ช่วงบ่าย) ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองระดับมีเวลาในการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่กาหนดคนละ 5
นาที ณ เวทีกลาง โดยใช้วิธีการจั บ สลากในการล าดับผู้ กล่าวสุ นทรพจน์ก่อนหลัง และตอบคาถามในหั วข้อที่
เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการทั้งหมด 3 คาถาม
4. การตัดสินเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เนื้อหา
(40 คะแนน)

การนาเสนอ
(30 คะแนน)
การใช้ภาษา
(30 คะแนน)

รอบคัดเลือก
 การจัดลาดับเนื้อหา
 ความสอดคล้องของเนื้อเรื่องกับ
หัวข้อที่กาหนด
 คุณค่าของเนื้อหา
 น้าเสียง
 ภาษากาย
 บุคลิกภาพ
 วาทศิลป์และสานวนโวหาร
 การออกเสียงอักขระและการ
เลือกใช้คา

เนื้อหา
(20 คะแนน)

การนาเสนอ
(30 คะแนน)
การใช้ภาษา
(20 คะแนน)

รอบตัดสิน
 การจัดลาดับเนื้อหา
 ความสอดคล้องของเนื้อ
เรื่องกับหัวข้อที่กาหนด
 คุณค่าของเนื้อหา
 น้าเสียง
 ภาษากาย
 บุคลิกภาพ
 วาทศิลป์และสานวนโวหาร
 การออกเสียงอักขระและ
การเลือกใช้คา



ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหา



การตอบ
คาถาม
(10 คะแนน)
5. ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท
หมายเหตุ 1.
2.
3.
4.



ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับ
เนื้อหา
ความเหมาะสมในการตอบ
คาถามจากคณะกรรมการ

โล่รางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
ใบประกาศนียบัตร
ใบประกาศนียบัตร

ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดใช้อุปกรณ์ เอกสารอื่นๆ และบันทึกช่วยจาประกอบการพูด
ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องของสถาบันการศึกษาที่ตนเองสังกัด
ผู้เข้าประกวดที่มาช้ากว่ากาหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นสิทธิ์ขาด
ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสถาบันของท่านด้วยตนเอง

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ชญาชล เชื้อนนท์

***หมายเหตุ***
สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเห็นสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินการของกิจกรรม

กาหนดการ
โครงการประกวดสุนทรพจภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Thai Youth in the Era of Thailand 4.0 ”
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา
งานมหกรรมแข่งขันและตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ประจาปี 2561
“KKU Nong Khai Fair 2018”
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ณ ห้อง NK 2211 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
รอบคัดเลือก
08.15 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.
12.00 – 12.45 น.
รอบตัดสิน
12.45 – 13.00 น.
13.00 – 13.15 น.
13.15 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
หมายเหตุ

ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ ห้อง NK 2302 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1
ชี้แจงกฏกติกาในการแข่งขัน
พิธีเปิดและแนะนาคณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษา ณ ห้อง NK 2302
ระดับอุดมศึกษา ณ ห้อง NK 2302
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบระดับละ 5 คน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ เวลากลาง ห้อง 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1
ชี้แจงกฏกติกาในการแข่งขัน
การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับมัธยมและอุดมศึกษา
การแสดงจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ประกาศผลการตัดสิน
พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และพิธีปิด

1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านสามารถติดต่อรับเกียรติบัตรได้หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะศิลปศาสตร์ อาคารสานักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อ.เมือง
จ. หนองคาย 43000 โทร. 042-415600 ต่อ 49342 และสมัครได้ทางเว็บไซต์
http://la.nkc.kku.ac.th

