การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech Contest)
โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 11(ภาคเหนือ)
ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รายละเอียดการแข่งขัน
กำหนดการแข่งขัน
วันที่จัดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
หมายเหตุ : ตารางเวลาในการแข่งขันอย่างละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
สถานที่แข่งขัน: ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
จำนวนผู้แข่งขัน ประเภทเดี่ยว 1 คน
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จำกัดแผนการเรียน)
2. จำกัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน
รางวัลการแข่งขัน
1. รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (อยู่ในระหว่างการประสานงาน)
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: โล่รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (อยู่ในระหว่างการประสานงาน)
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง: โล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รศ. เกศินี วิฑูรชาติ)
ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 11
หมายเหตุ : ถ้วยรางวัลและโล่รางวัลอยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงาน
กฎกติกาการแข่งขัน
1. ในการแข่งขันสุนทรพจน์จะมีการแข่งขันทั้งหมดสองรอบ
2. รอบแรก ผู้เข้าแข่งขันสามารถเตรียมบทพูดมาล่วงหน้าได้ โดยจะคัดผู้เข้าแข่งขันออกเหลือ 5 คน
เพื่อไปแข่งต่อในรอบชิงชนะเลิศ
3. รอบชิงชนะเลิศ ผู้แข่งขันจะทราบหัวข้อสุนทรพจน์ก่อนการแข่งขัน และมีเวลาเตรียมตัว 10 นาที
(เท่ากันทุกคน)

4. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้หัวข้อสุนทรพจน์ที่ทางโครงการกำหนดไว้สำหรับการแข่งขันเท่านั้น
5. ใช้เวลาในการแข่งขันคนละ 4-5 นาทีทั้งสองรอบ (บวก/ลบ 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน)
6. ผู้แข่งขันจับสลากลำดับการแข่งขันในวันรายงานตัว
7. ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ภาษาและท่าทางเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้
แข่งขันอ่านจาก เอกสารใดๆ และห้ามมีอุปกรณ์ประกอบ
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การเกริ่นนำ (คำนำ) : การแนะนำตัวเอง การพูดเข้าสู่เนื้อหา ความสัมพันธ์ของเนื้อหา การกล่าวจบ
(10 คะแนน)
2. เนื้อหา: ความสอดคล้องกับหัวข้อ การใช้ภาษา ลำดับและความต่อเนื่องของเนื้อหา การสรุปจบ
(40 คะแนน)
3. การใช้เสียง: การออกเสียง สำเนียง การพูดควบกล้ำ การออกเสียงลงท้าย (30 คะแนน)
4. ภาพลักษณ์ภายนอก: การใช้ภาษากาย การใช้สายตา บุคลิกภาพ (15 คะแนน)
5. การบริหารจัดการเวลา: อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด (5 คะแนน)
Scoring Criteria
1. Introduction: self-intro, leading in, coherence, ending
2. Content: relatedness to the theme, language usage, comprehensibility, sequence,
conclusion
3. Voice usage: pronunciation, accent, cluster, final sound
4. Appearance: body language, eye contact, personality
5. Time management : appropriateness
หมายเหตุ : ทางโครงการขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงกติกาเพื่อความเหมาะสมของการแข่งขัน และคำ
ตัดสินชี้ขาดของกรรมการการแข่งขันถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย
โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ)
ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รายละเอียดการแข่งขัน
กำหนดการแข่งขัน
วันที่จัดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
หมายเหตุ : ตารางเวลาในการแข่งขันอย่างละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
สถานที่แข่งขัน: ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
จำนวนผู้แข่งขัน: ประเภทเดี่ยว 1 คน
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จำกัดแผนการเรียน)
2. จำกัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน
รางวัลการแข่งขัน
1. รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (อยู่ในระหว่างการประสานงาน)
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: โล่รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี
ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (อยู่ในระหว่างการประสานงาน)
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง: โล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รศ. เกศินี วิฑูรชาติ)
ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 11
หมายเหตุ : ถ้วยรางวัลและโล่รางวัลอยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงาน
กฎกติกาการแข่งขัน
1. ในการแข่งขันสุนทรพจน์จะมีการแข่งขันทั้งหมดสองรอบ
2. รอบแรก ผู้เข้าแข่งขันสามารถเตรียมบทพูดมาล่วงหน้าได้ โดยจะคัดผู้เข้าแข่งขันออกเหลือ 5 คน
เพื่อไปแข่งต่อในรอบชิงชนะเลิศ
3. รอบชิงชนะเลิศ ผู้แข่งขันจะรู้หัวข้อสุนทรพจน์ก่อนการแข่งขัน และมีเวลาเตรียมตัว 10 นาที
(เท่ากันทุกคน)

4. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้หัวข้อสุนทรพจน์ที่ทางโครงการกำหนดไว้สำหรับการแข่งขันเท่านั้น
5. ใช้เวลาในการแข่งขันคนละ 4-5 นาทีในทั้งสองรอบ (บวก/ลบ 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน)
6. ผู้แข่งขันจับสลากลำดับการแข่งขันในวันรายงานตัว
7.ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ภาษาและท่าทางเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขัน
อ่านจาก เอกสารใดๆ และห้ามมีอุปกรณ์ประกอบ
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การเกริ่นนำ (คำนำ): การแนะนำตัวเอง การพูดเข้าสู่เนื้อหา (10 คะแนน)
2. เนื้อหา: ผู้เข้าแข่งขันพูดสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่กำหนดให้ การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับ
กาลเทศะ และพูดเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อเรื่องที่เล่า สอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง รวมถึงการสรุป
จบ (40 คะแนน)
3. การใช้เสียง: น้ำเสียงที่ชัดเจน เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา สอดคล้องกับเรื่อง และการออก
เสียงอักขระที่ถูกต้อง (30 คะแนน)
4. ภาพลักษณ์ภายนอก: ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่นไม่แสดงอาการประหม่า กิริยาท่าทางขณะพูด
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา และการใช้สายตามองผู้ฟังได้อย่างธรรมชาติ (15 คะแนน)
5. การบริหารจัดการเวลา: อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด (5 คะแนน)
หมายเหตุ : ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเพื่อความเหมาะสมของการแข่งขัน และคำ
ตัดสินชี้ขาดของกรรมการการแข่งขันถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

แบบสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขันสุ นทรพจน์ ภาษาอังกฤษ (English Speech Contest)
โครงการสิงห์ แดงสัญจรครัP งทีR 11
วันอาทิตย์ ทีR 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562
ณ โรงเรี ยนบุญวาทย์ วทิ ยาลัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ชื#อโรงเรี ยน...........................................................................ที#อยู.่ ......................................................
อําเภอ................................... จังหวัด............................ โทรศัพท์ที#ติดต่อได้สะดวก ....................................
E-mail………………………….……….
ขอตอบรับเข้าร่ วมกิจกรรม ดังกล่าว (กรอกข้อมูล)
- การแข่งขันสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษ ส่ งจํานวน………. ผูเ้ ข้าแข่งขัน (ไม่เกิน U คนต่อ W โรงเรี ยน) ได้แก่
W. (นาย,นางสาว).......................................................... กําลังศึกษาชัZนมัธยมศึกษาปี ที#............
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก....................................... E-mail...........................................
2. (นาย,นางสาว).......................................................... กําลังศึกษาชัZนมัธยมศึกษาปี ที#............
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก....................................... E-mail...........................................
คุณครู ที#ปรึ กษา................................................... หมายเลขโทรศัพท์.................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก................................. E-mail.........................................................
ลงชื# อ ........................................................ผู ้รั บ รอง
(.....................................................)
ตํา แหน่ ง ..............................................................
วัน ที# . ......../............./.................

หมายเหตุ : ผู้ ส มั ค รสามารถสมั ค ร ได้ ตัP ง แต่ วั น นีP – 24 ตุ ล าคม f562 ผ่ า นสามช่ องทางดั ง นีP
1.) ผู้ ส มั ค รกรุ ณ าส่ งแบบตอบรั บโดยสแกนใบสมั ค ร ส่ งมาที? E-mail: registersdsj2019@gmail.com
2.) หรื อสมั ค รผ่ า นทางไปรษณี ย์ โดยจ่ าหน้ าซองถึ ง “โครงการสิ ง ห์ แ ดงสั ญ จร งานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาคณะ
รั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต อ.คลองหลวง จ.ปทุ ม ธานี 12121”
3.) หรื อสมั ค รผ่ า นโทรสาร กรุ ณ าส่ งมาที? หมายเลข 02-696-5302

*โปรดแนบใบสมั ค รและสํา เนาบั ต รประชาชนของผู้ เ ข้ า ร่ วมกิ จ กรรมพร้ อมเซ็ น รั บรองสํา เนาถู ก ต้ อ ง*
*สอบถามรายละเอี ย ดเพิ? ม เติ ม 090-0681869 หรื อ 02-696-5317 หรื อติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ ท าง
www.facebook.com/singhadangsunjorn

แบบสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขันสุ นทรพจน์ ภาษไทย
โครงการสิงห์ แดงสัญจรครั@ งทีB 11
วันเสาร์ ทีB D พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562
ณ โรงเรี ยนบุญวาทย์ วทิ ยาลัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ชื#อโรงเรี ยน...........................................................................ที#อยู.่ ......................................................
อําเภอ................................... จังหวัด............................ โทรศัพท์ที#ติดต่อได้สะดวก ....................................
E-mail………………………….……….
ขอตอบรับเข้าร่ วมกิจกรรม ดังกล่าว (กรอกข้อมูล)
- การแข่งขันสุ นทรพจน์ภาษาไทย ส่ งจํานวน………. ผูเ้ ข้าแข่งขัน (ไม่เกิน T คนต่อ V โรงเรี ยน) ได้แก่
V. (นาย,นางสาว).......................................................... กําลังศึกษาชัYนมัธยมศึกษาปี ที#............
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก....................................... E-mail...........................................
2. (นาย,นางสาว).......................................................... กําลังศึกษาชัYนมัธยมศึกษาปี ที#............
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก....................................... E-mail...........................................
คุณครู ที#ปรึ กษา................................................... หมายเลขโทรศัพท์.................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก................................. E-mail.........................................................
ลงชื# อ ........................................................ผู ้รั บ รอง
(.....................................................)
ตํา แหน่ ง ..............................................................
วัน ที# . ......../............./.................

หมายเหตุ : ผู้ ส มั ค รสามารถสมั ค ร ได้ ตั@ ง แต่ วั น นี@ – 24 ตุ ล าคม V562 ผ่ า นสามช่ องทางดั ง นี@
1.) ผู้ ส มั ค รกรุ ณ าส่ งแบบตอบรั บโดยสแกนใบสมั ค ร ส่ งมาที? E-mail: registersdsj2019@gmail.com
2.) หรื อสมั ค รผ่ า นทางไปรษณี ย์ โดยจ่ าหน้ าซองถึ ง “โครงการสิ ง ห์ แ ดงสั ญ จร งานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาคณะ
รั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต อ.คลองหลวง จ.ปทุ ม ธานี 12121”
3.) หรื อสมั ค รผ่ า นโทรสาร กรุ ณ าส่ งมาที? หมายเลข 02-696-5302

*โปรดแนบใบสมั ค รและสํา เนาบั ต รประชาชนของผู้ เ ข้ า ร่ วมกิ จ กรรมพร้ อมเซ็ น รั บรองสํา เนาถู ก ต้ อ ง*

*สอบถามรายละเอี ย ดเพิ? ม เติ ม 090-0681869,064-0722255 หรื อ 02-696-5317 หรื อติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารได้
ทาง www.facebook.com/singhadangsunjorn

