
หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ “หัวข้อผ้าไหมแพรวา ราชินีแห่งไหม” 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6  

ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ก าหนดเวลาไม่ต่ ากว่า 3 แต่ไม่เกิน 5 นาทีพร้อมตอบค าถาม “หัวข้อผ้าไหมแพรวา 
ราชินีแห่งไหม (Phraewa Silk, Queen of Silk)” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 5,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
เป็นนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6   
เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 
คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด 
1.  ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
2. ให้ผู้เข้าประกวดจับฉลากเพ่ือจัดล าดับ ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
วิธีการสมัครและการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อมาแข่งขันรอบสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
1. ผู้เข้าแข่งขันกรอกใบสมัครและส่งมาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ 
2. ผู้เข้าแข่งขันส่ง Video clip การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ใช้แข่งขันในรูปแบบ CD DVD หรือลิงค์

ที่ได้ท าการอัพโหลดไว้พร้อมสคริปต์ในรูปแบบไฟล์ PDF  
3. คณะกรรมการจะท าการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจากการประเมิน Video Clip ที่ผู้สมัครส่งมา 
4. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษจากวิทยากรพิเศษผู้มีประสบการณ์ก่อนวันแข่งขันรอบสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
รางวัลการประกวด 
   รางวัล ชนะเลิศ          เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่  
   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  
   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ที่ 2  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร   
   
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) 
1.  โครงสร้างการพูด  (25 คะแนน)  

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 

-  การแนะน าตนเองและน าเข้าสู่เนื้อเรื่อง   2  คะแนน 
-  ความสอดคล้องของเนื้อเรื่อง      2  คะแนน 
-  การด าเนินเรื่องและการล าดับความส าคัญ   10 คะแนน 
-  การสรุปของเรื่องที่เล่า     10 คะแนน 
-  ตรงตามเวลาที่ก าหนด     1 คะแนน 

2.  การน าเสนอ   (15 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 

-  ออกเสียงไดถู้กต้องชัดเจน    5  คะแนน 



- แบ่งวรรคตอนได้ด ี     5  คะแนน 
-  สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี  5  คะแนน 

3.  ทักษะการคิด (15 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 

-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    5  คะแนน 
- การเชื่อมโยงกับบริบทของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์            5  คะแนน 

4.  บุคลิกภาพ  (10 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

  คะแนน 
-  พูดด้วยความเชื่อมั่น  ไม่แสดงอาการประหม่า   3  คะแนน 

           -  กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูดหรือเนื้อหา 2  คะแนน 
   - แต่งกายได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่พูด   5  คะแนน 
 5. การตอบค าถาม (5 คะแนน) 
   - ตอบค าถามได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์    5  คะแนน 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  
สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 สิงหาคม 2562  

   ก าหนดการ 
ระยะเวลา ก าหนดการ 

สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การประกวดและสมัคร 
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 
วันที่ 8 กันยายน 2562 การอบรมเทคนิคการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
วันที่ 9 กันยายน 2562  แข่งขัน, ตัดสินและมอบรางวัล 

  
ที่อยู่ในการจัดส่งผลงาน 
สมัครทางไปรษณีย์ส่งถึง  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สมัครแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์  
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 

 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการสมัครการแข่งขัน 
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ “หัวข้อผ้าไหมแพรวา ราชินีแห่งไหม” 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
โครงการ “วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 4 ปี  

สู่ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวา กาฬสินธุ์” 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

----------------------------------------------------------------------------- 
 
ชื่อโรงเรียน ................................................................................................................ ............................... 
ที่อยู่ ............................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... .............................................................. 
โทรศัพท์ .................................................................................โทรสาร............................. .......................... 
1.ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.1 ชื่อ – สกุล .......................................................ต าแหน่ง ........................................................  
    โทรศัพท์ .............................โทรสาร....................... e-mail …………………………………..………. 
 1.2 ชื่อ – สกุล .......................................................ต าแหน่ง ........................................................  
    โทรศพัท์ .............................โทรสาร....................... e-mail …………………………………..………. 
2. รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1 คน  
 2.1 ชื่อ – สกุล ........................................................................ ระดับชั้น .....................................   
    โทรศัพท์ .............................โทรสาร....................... e-mail …………………………………..………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง........................................................................................................................................................ 
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “หัวข้อผ้าไหมแพรวา ราชินีแห่งไหม”(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
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ผู้แจ้ง...................................................................... 
วันที่.............เดือน...............................................พ.ศ.............................. 

เบอร์โทร.................................................................... 
 

ขอส่งแบบฟอร์มสมัครการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “หัวข้อผ้าไหมแพรวา ราชินีแห่งไหม” 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สมัครแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์) 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 


