
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน 
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “HUSO Speech Contest 2018” 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จัดโดย หลักสูตรภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
1. ประเด็นการกล่าวสุนทรพจน์ 

“How to Achieve Happiness”  
2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี 

3. วิธีการแข่งขัน 
3.1 แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 3 คน 
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา เท่านั้น 
3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งส าเนาบทพูด (Prepared speech) เพ่ือให้แก่คณะกรรมการก่อนการ

แข่งขัน จ านวน 3 ชุด ก่อนการแข่งขัน 
3.4 ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้บทพูดหรือ Guideline ได้ แต่การอ่านบทพูดจะท าให้เสียคะแนน 
3.5 อนุญาตให้ใช้สื่อประกอบการพูด 
3.6 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นสิทธิ์ขาด 

4. เกณฑ์การแข่งขัน 
การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ 
รอบคัดเลือก การพูดที่มีการเตรียมตัว 
 1) ผู้เข้าแข่งขันต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือแสดงความคิดเห็นในหัวข้อการแข่งขันที่
ก าหนด (How to achieve Happiness?)  
 2) ผู้เข้าประกวดแข่งขันแต่ละคนมีเวลาในการพูด 5 นาที โดยจะพูดเกินหรือขาดจากเวลาที่
ก าหนดไว้ได้ เพียง 1 นาที หากเกินหรือขาดมากกว่านั้นจะถูกตัดคะแนน 
 3) ผู้เข้าแข่งขันจับสลากล าดับการแข่งขันในวันรายงานตัว 
 4) ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก (หรือมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน) จะผ่านเข้าไป
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  
 
 
 
 
 
 



รอบชิงชนะเลิศ การพูดแบบฉับพลัน (Impromptu Speech) 
1) ผู้เข้าแข่งขันจับสลากล าดับการแข่งขันและหัวข้อที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ  
2) ผู้เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ความยาว 5 นาที ตามหัวข้อ หรือค าถามที่ได้  

5. เกณฑ์การให้คะแนน  
 1. Introduction: Self-introduction, Leading-in, Coherence, Ending (15 Points) 
 2. Content: Relatedness to the Theme, Language Usage, Comprehensibility, 
Sequence, Conclusion (40 Points) 
 3. Voice Usage: Pronunciation, Accent, Cluster, Final Sound (25 Points) 
 4. Appearance: Body Language, Eye Contact, Personality (15 Points) 
 5. Time Management: Appropriateness (5 Points)  

6. กรรมการตัดสิน 
 กรรมการตัดสินประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการตัดสินของกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

7. ระยะเวลารับสมัคร 
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 
 

8. การสมัคร 

1) กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน (สามารถท าส าเนาได้) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนจ านวน 

2 ฉบับ 

2) ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่  อาจารย์อมรรัตน์ จิรันดร 

โปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 90000 *ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561* โดยดูจากวันที่ประทับตรา

ไปรษณีย์วันที่ส่ง หรือ 

3) สแกนใบสมัครที่ลงชื่อเรียบร้อยแล้ว โดยส่งทางอีเมล์ พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชน (ต้องน าส าเนาบัตรประชาชนมาด้วยอีก 1 ฉบับในวันแข่งขัน) 

ส่งมาที ่อาจารย์อมรรัตน์ จิรันดร Email: amonrat.ch@skru.ac.th  

โดยใส่ Subject: HUSO Speech Contest 2018 

9. รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 
หมายเหตุ      ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร  



10. ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
 อาจารย์ อมรรัตน์ จิรันดร หมายเลขโทรศัพท์ 091-848-2527   

Email address: amonrat.ch@skru.ac.th 
 ดร. สลิลา วงศ์กระจ่าง หมายเลขโทรศัพท์ 061-635-0951 

 



ก ำหนดกำรโครงกำร “English Multi Skilled Contest” 
กิจกรรมที่ 2 : “Speech Contest”   

วันพุธที่ 14 กุมภำพันธ์ ๒๕61 เวลำ 08.00 - 12.00 น.             
    ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

 
 
เวลา  08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

    ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ 

                 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 09.00 – 10.30 น.      การแข่งขันรอบคัดเลือก (การพูดที่มีการเตรียมตัว)  

 10.30 – 11.30 น.      การแข่งขันรอบชนะเลิศ (การพูดแบบฉบับพลัน) 

 11.30 – 12.00 น. ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันพร้อมมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร / พิธีปิด  

    ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

    - รางวัลชนะเลิศ 

    - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

    - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 

 

*********************************************************************************************** 
 
หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 
 



 
ล ำดับที่.......................... 

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที)่ 

 

 
ใบสมัครประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
“HUSO Speech Contest 2018” 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จัดโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
ชื่อ_________________________________________ นามสกุล________________________________________ 

Name _____________________________________ Surname_______________________________________ 

เบอร์โทรศัพทม์ือถือ____________________________ E-mail _________________________________________ 

ชื่อสถานศึกษา________________________________ ระดับชั้น _______________________________________ 

ที่อยู่ _______________________________________________________________________________________ 

รายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม 

1.__________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ____________________________ E-mail _________________________________________ 

2.  ________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ____________________________ E-mail _________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
      ลงชื่อ_________________________ผู้สมัคร 

                                                                          (_________________________) 

                                                                     วันที_่_________________________              

 
  

ติดรปูถ่ำย 


