หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์ในการได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนนั้นคือ สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลั ย โดยหนึ่งมาตรฐานหรือคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยจะต้องมีความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามมาตรฐาน ดังนั้นการจะพัฒนานักศึกษา
ให้ได้มาตรฐานทางภาษาต่างประเทศนั้นจะต้องปฏิบัติควบคู่กันทั้งการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ผ่านการเรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริง อีกทั้งในการเรียนรู้ทางด้านภาษานั้นเป็นการเรียนรู้ที่สามารถนาข้อมูล
หลากหลายด้านมาบูรณาการ ซึ่งทางคณะมนุษยศาสตณ์และสังคมศาสตร์เล็งเห็นว่าในปัจจุบัน ประเด็นการเตรียม
ความพร้อมของมหา วิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นเป็นเรื่องที่ได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมากและหากมี
การบูรณาการเข้ากับการพัฒนานักศึกษาเพื่อทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเองและการพัฒนามาตรฐาน
ทางวิชาการด้านคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการบูร
ณาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล การจัด โครงการแข่งขันสุนทรพจน์ 3 ภาษา ระดับอุดมศึกษาในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ย่อมตอบโจทย์การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยได้
โครงการแข่งขันสุนทรพจน์ 3 ภาษา ระดับอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นั้นจัดขึ้นโดยต้องการให้ความรู้กับบุคคลที่เข้าร่วมการแข่งขันตลอดจนบุคคลที่ได้เข้ารับชมการแข่งขัน โดยจะมี
การดาเนินการตามกิจกรรมย่อยดังนี้
1. การแข่งขัน ASEAN English Speech Contest
2. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน
3. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย
ซึ่งทั้ง3กิจกรรมนั้นเป็นการแข่งขันภายใต้กรอบแนวคิด สังคมวัฒนธรรมอาเซียน ผู้เข้าแข่งขันรวมถึงผู้เข้ารับฟัง
นอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาแล้ว ยังจะได้รับข้อมูลและความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมอาเซี ยนอีกด้วย

หัวข้อ

รายละเอียดและการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
How Thai stands in ASEAN

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน2คนต่อหนึ่งมหาวิทยาลัย)
2. มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย
กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่กาหนด เวลาไม่เกิน 10 นาที
2. 2.แข่งขันในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 หลังจบการแข่งขัน
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 ประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่
1. ด้านการนาเสนอ
20 คะแนน
2. ด้านเนื้อหา
30 คะแนน
3. ด้านภาษา
40 คะแนน
4. การใช้เวลาในการนาเสนอ
10 คะแนน
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
เกียรติบัตรสาหรับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมประกวด
หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สาเนาบัตรประชาชนผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. สแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งทางอีเมล by.chutipa@gmail.com , am_pangza@yahoo.com
3. ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
4. กาหนดการรับสมัครภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
อาจารย์ธนัชพร ศิลาเกษ โทรศัพท์ 083-1454766

หัวข้อ

รายละเอียดและการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน
和谐相处，共同发展。
" รวมใจสามัคคี เพื่อพัฒนาร่วมกัน "

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน2คนต่อหนึ่งมหาวิทยาลัย)
2. มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย
กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่กาหนดเป็นภาษาจีน เวลาไม่เกิน 10 นาที
2. แข่งขันในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 หลังจบการแข่งขัน
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 ประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่
1. ด้านการนาเสนอ
20 คะแนน
2. ด้านเนื้อหา
30 คะแนน
3. ด้านภาษา
40 คะแนน
4. การใช้เวลาในการนาเสนอ
10 คะแนน
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
เกียรติบัตรสาหรับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมประกวด
หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สาเนาบัตรประชาชนผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. สแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งทางอีเมล aomaam_16@hotmail.com
3. ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
4. กาหนดการรับสมัครภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
อาจารย์ พิณพร คงแท่น โทรศัพท์ 085-5051955 , 095-6618218

เกณฑ์การตัดสินประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
หัวข้อ
“ภูมิปัญญาไทย สู่อาเซียน"
เกณฑ์ที่ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ประกอบด้วยคะแนน ๓ ส่วน ได้แก่
๑. ด้านเนื้อหา ๒๐ คะแนน
พิจารณาจากการจัดลาดับเนื้อหา ข้อมูลถูกต้อง ตรงตามหัวข้อเรื่อง คุณค่าของเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์
และเป็นรูปธรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
๒. ด้านการใช้ภาษา ๑๕ คะแนน
พิจารณาจากการใช้ระดับภาษาที่เหมาะสม เรียบเรียงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์การเลือกใช้คาและการใช้
สานวนโวหาร
๓. ด้านการนาเสนอ ๑๕ คะแนน
พิจารณาจากภาษากาย น้าเสียง บุคลิกภาพที่สง่างาม มีความเป็นธรรมชาติมีพลังในการสื่อสาร และรักษา
เวลา (กล่าวน้อยกว่าเวลาที่กาหนด ๑ นาที หรือมากกว่าเวลาที่กาหนด ๓๐วินาทีหัก ๓ คะแนน)
เกณฑ์ที่ ๒ การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้
๕.๑ โครงสร้างการพูด (๓๖ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
- คานา (การแนะนาตัวเอง นาเข้าสู่เนื้อเรื่อง)

คะแนน
๖

- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่กาหนดให้

๖

- การดาเนินเรื่อง พูดเรื่องลาดับความสาคัญของเรื่องที่เล่า และสอดคล้องสัมพันธ์กัน
ตลอดเรื่อง
- การสรุปของเรื่องที่เล่า

๑๒

- ตรงตามเวลาที่กาหนด

๔

๘

๕.๒ ศิลปะการนาเสนอ (๓๐ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง

คะแนน
๖

- น้าเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบาสอดคล้องกับเรื่อง

๖

- ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ

๖

- ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง

๖

- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี

๖

๕.๓ ความคิด (๒๔ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คะแนน
๖

- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า

๖

- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา

๖

- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทาตามได้

๖

๕.๔ บุคลิกภาพ (๑๐ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า

คะแนน
๔

- กิริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา

๔

- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ

๔

๖. การตัดสินผลการแข่งขัน
๑) รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง
๒) รางวัลเหรียญทอง
ได้คะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป
๓) รางวัลเหรียญเงิน
ได้คะแนน ๗๐-๗๙ คะแนน
๔) รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐-๖๙ คะแนน

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

๗. วิธีการสมัคร
๑. สมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานคณบดีคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๒. สแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งทางอีเมล thainy14@hotmail.com
๓. ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๘๐ ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐
๔. กาหนดการรับสมัครภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๘. หลักฐานในการสมัคร
๑. ใบสมัคร
๒.สาเนาบัตรประชาชนผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
อาจารย์ศศิธร อ่อนเหลา โทรศัพท์ ๐๘๖-๙๘๘๑๓๕๒

ติดรู ปถ่า
ย
นิ้ว

ขนาด

1

ใบสมัครแข่งขันสุนทรพจน์ 3 ภาษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประเภทการแข่งขันที่เข้าร่วม

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาจีน

1. ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………….อายุ………….ปี
(ตัวบรรจง)
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Miss)………………………………..………..………………….
(ตัวพิมพ์ใหญ่)
2. กาลังศึกษาที่คณะ ............................................................................... ชั้นปีที่ ......................................

มหาวิทยาลัย .......................................................................................................................................

3. ที่อยู่ปัจจุบัน …………….……… หมู่ที่ ………………. ซอย …………………………………………
ถนน…………………………………………….ตาบล/แขวง………………………………..……………
อาเภอ /เขต……………………………………..….จังหวัด……………………………………………….
รหัสไปรษณีย์ …………….… โทรศัพท์ ………………………… โทรศัพท์มือถือ...........................................
E-mail ……………………………………………………………………………………………………..

4. อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ..........................................................................................................
ตาแหน่ง .............................................. สังกัด .....................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ............................................................................................................................................
โทรศัพท์ .....................................................
โทรศัพท์มือถือ .........................................................

ลงชื่อผู้สมัคร .................................................................
(
)
ลงชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม ......................................................
(
)
วันที่ .....................................................................

