ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเขารวมแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนองคกรที่มุงยกระดับการเรียนการสอนสูความเปนสากล เนน
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาภาษาอังกฤษ และมุงเนนการสรางสรรคสังคมและสงเสริมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
สวนรวม โดยเฉพาะกิจกรรมดานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการไดคํานึงถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษ เพื่อเปน
การสงเสริมความเปนสากล คณาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ จึงไดจัดโครงการประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ป 2562 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายไดตระหนักถึงความสําคัญในการใชภาษาอังกฤษที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะการพูดสุนทรพจน
ภาษาอังกฤษซึ่งเปนศาสตรชั้นสูง ฝกฝนการแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรค ภายใตหัวขอและแนวคิดเกี่ยวกับ การใช
เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อสงเสริมการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารทีถ่ ูกตองเหมาะสม ผานการกลาวสุนทรพจน
2. เพื่อกระตุนใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสะทอนแนวคิดการใชเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อเผยแพรชื่อเสียง ผลงานทางวิชาการ และผลงานสรางสรรคของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรใหเปนที่รูจัก
คุณสมบัติของผูเขารวมประกวด
1. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีสัญชาติไทย (ม.4 – ม.6)
2. มีอาจารยของโรงเรียนควบคุมดูแล ตลอดการเขารวมโครงการ
3. โรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขารวมการประกวดไดเพียงโรงเรียนละ 1 คน
การสมัครเขาประกวด
ผูสนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน พรอมแนบไฟลหลักฐานและไฟลคลิปวิดีโอสั้นภาษาอังกฤษ ความยาว ไม
เกิน 3 นาที ในหัวขอที่กําหนด ไดที่ https://goo.gl/forms/DfjP5HhfTfQQyoxB3 หรือ เพียงสแกนคิวอารโคด ( QR CODE )
(ดานลาง) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถาม อาจารยรุงนภา ชีวรัศมี ฝายประสานงาน
ภาษาตางประเทศ โทรศัพท 032 594043 ตอ 41934 หรือสง E-mail มาที่ rungnapha@ms.su.ac.th

สแกนคิวอารโคดนี้

กติกาการประกวด
รอบคัดเลือก
ตัดสินจากคุณสมบัติ หลักฐานที่กําหนด และคลิปวิดีโอสั้นภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกิน 3 นาที หัวขอ
“Technology Integration for Digital Citizenship” โดยผูผานการคัดเลือกจํานวน 10 คน จะไดเขารวมการประกวด
สุนทรพจนภาษาอังกฤษรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานี
โดยปดรับสมัครในวันที่ 1 เมษายน 2562 และประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกวันที่ 19 เมษายน 2562 ทางเวปไซต
www.ms.su.ac.th (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด)
รอบชิงชนะเลิศ
รอบที่ 1 การกลาวสุนทรพจนในหัวขอที่เตรียมมาลวงหนา
ผูเขาประกวดกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษในหัวขอที่เตรียมมาลวงหนา (หัวขอจะประกาศพรอมผลการ
ตัดสินรอบคัดเลือก) เปนเวลา 5 นาที โดยผูเขารวมประกวดที่ใชเวลาพูดนานกวา 5 นาที 30 วินาที จะถูกหักคะแนน
และถาพูดนานกวา 6 นาที คณะกรรมการตัดสินจะใหยุติการพูดทันที โดยหลังจากผูเขาประกวดกลาวสุนทรพจนจบแลว
ใหรอตอบคําถาม 1 คําถามจากกรรมการตัดสิน
รอบที่ 2 การกลาวสุนทรพจนแบบฉับพลัน (Impromptu Speech)
ผูเขาประกวดกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่ไมไดเตรียมลวงหนา คณะกรรมการตัดสินจะรวมกัน
กําหนดหัวขอดังกลาว และแจงใหผูเขาประกวดแตละคนทราบลวงหนาเปนเวลา 10 นาที โดยผูเขาประกวดที่ใชเวลาพูด
นานกวา 3 นาที 30 วินาที จะถูกหักคะแนน และถาพูดนานกวา 4 นาที คณะกรรมการตัดสินจะใหยุติการพูดทันที โดย
หลังจากผูเขารวมการประกวดกลาวสุนทรพจนจบแลว ใหรอตอบคําถาม 1 คําถามจากกรรมการตัดสิน
เกณฑการตัดสิน
คะแนนรวม
100 คะแนน แบงสัดสวน ดังนี้
1. Speech construction 20 %
Introduction – Gets attention, clearly identifies topic, establishes credibility, previews the main points
Body- Main points are clear, well supported and sources are documented
Conclusion- Reviews main points, brings closure, memorable
2. Use of language 20 %
Use of language contributes to effectiveness of the speech, and vocalized pauses not distracting
3. Content of Speech 20 %
Content of speech - meaningful, concise and interesting
4. Presentation and delivery 30 %
Eye contact with audience virtually all the time (except for brief glances at notes)
Body language gestures, and facial expressions adds greatly to the message
Speak clearly and distinctly all the time with no mispronounced words.
5. Time management 10 %
Within allotted time

รางวัล
1. ผูสมัครประกวดการพูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษทุกคนจะไดรับเกียรติบัตรเพื่อแสดงวาทานไดเขารวมการแขงขัน
ดังกลาว
2. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ไดรับโลรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 8,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล ไดรับโลรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 5,000 บาท
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล ไดรับโลรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 3,000 บาท
5. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ไดรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ 2562

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. พีรพัฒน ยางกลาง)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

