
กิจกรรม วนัที่และเวลา จ านวนผู้เข้าแข่งขัน สถานที่
ค่าลง 

ทะเบียน

1. การประกวดพูดสุนทรพจน์เปน็ภาษาอังกฤษ วันอังคารที่ แต่ละโรงเรียนส่งได้ หอ้งพรหมโยธี 50 บาท คุณสมบตัิผู้เข้าร่วมแข่งขัน

(Speech Contest) 17-ม.ค.-60 ไม่เกินระดับละ 3 คน     - เปน็ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6

ประเภทบคุคล     - เปน็ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ลงทะเบยีน 08.00 น.

ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6 09.00 - 10.00 น. กติกาการแข่งขัน

ระดับอุดมศึกษา 10.00 - 11.00 น. 1. พดูในหวัข้อ "My Impression of our Beloved King Bhumibol Adulyadej"

ภายในเวลา 5 นาที

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักศึกษา

**เวลาในการแข่งขัน 3. ไม่อนุญาตใหผู้้เข้าแข่งขันดูบทพดู หรือเคร่ืองบนัทกึช่วยจ าประกอบการพดู 

อาจมีการเปล่ียนแปลง และไม่อนุญาตใหใ้ช้ส่ือประกอบการพดูทกุชนิด

ขึน้อยูก่ับจ านวน 4. เวลาในการพดู (บวก/ลบ 30 วินาทไีม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่า

ผู้สมัคร** เวลาที่ก าหนดตัดนาทลีะ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะน าตัว)

5. ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของคณะกรรมการเปน็สิทธิข์าด

รางวัล 6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปน็ส้ินสุด

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร เกณฑ์การใหค้ะแนน

และของที่ระลึก - Body language (How well does your body express your words?)      20%

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบตัร - Voice Tone (How well does your voice change:

และของที่ระลึก pauses, lounder, and soften?)                                                  20%

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบตัร - Pronunciation (How clear are your words?) & Volume (How well         

และของที่ระลึก does your voice reach people at back of room?)                       30%

รางวัลชมเชย  เกียรติบตัรพร้อมของที่ระลึก - Content  (How well does speech match given topic?)               30%

ศูนย์ภาษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตารางกิจกรรมประกวดแขง่ขนั ในงาน "เรียงถ้อยร้อยภาษา..จากลูกถึงพ่อหลวง"

 วันที ่17 มกราคม 2560

กติกาการแข่งขัน



กิจกรรม วนัที่และเวลา จ านวนผู้เข้าแข่งขัน สถานที่
ค่าลง 

ทะเบียน

หมายเหตุ 

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องยืน่ส าเนาบทพดูจ านวน 3 ชุด ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบยีนในวันลงทะเบยีน

2. ลิขสิทธิข์องผลงานที่ส่งเข้าประกวดและผลงานที่ได้รับรางวัลทกุผลงาน ถือเปน็สิทธิ์

ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราชอย่างสมบรูณ์ ศูนย์ภาษา สามารถ

ตีพมิพ ์เผยแพร่ใหม่เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ตามที่เหน็สมควรได้

กติกาการแข่งขัน



กิจกรรม วนัที่และเวลา จ านวนผู้เข้าแข่งขัน สถานที่
ค่าลง 

ทะเบียน

2. การประกวดพูดสุนทรพจน์เปน็ภาษาจีน วันพธุที่ แต่ละโรงเรียนส่งได้ หอ้งพรหมโยธี 50 คุณสมบตัิผู้เข้าร่วมแข่งขัน

(Speech Contest) 17-ม.ค.-60 ไม่เกินระดับละ 3 คน     - เปน็ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6

ประเภทบคุคล     - เปน็ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ลงทะเบยีน 12.00 น. กติกาการแข่งขัน

ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6 13.00 - 14.00 น. 1. พดูในหวัข้อ "My Impression of our Beloved King Bhumibol Adulyadej"

ระดับอุดมศึกษา 14.00 - 15.00 น. (我眼中的先王普密蓬陛下) ภายในเวลา 5 นาที

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักศึกษา

3. ไม่อนุญาตใหผู้้เข้าแข่งขันดูบทพดู หรือเคร่ืองบนัทกึช่วยจ าประกอบการพดู 

และไม่อนุญาตใหใ้ช้ส่ือประกอบการพดูทกุชนิด

4. เวลาในการพดู (บวก/ลบ 30 วินาทไีม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่า

**เวลาในการแข่งขัน เวลาที่ก าหนดตัดนาทลีะ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะน าตัว)

อาจมีการเปล่ียนแปลง 5. ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของคณะกรรมการเปน็สิทธิข์าด

ขึน้อยูก่ับจ านวน 6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปน็ส้ินสุด

ผู้สมัคร** เกณฑ์การใหค้ะแนน

รางวัล - Body language (How well does your body express your words?)   20%

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร - Voice Tone (How well does your voice change:

และของที่ระลึก pauses, lounder, and soften?)                                                   20%

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบตัร - Pronunciation (How clear are your words?) & Volume (How well         

และของที่ระลึก does your voice reach people at back of room?)                        30%

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบตัร - Content  (How well does speech match given topic?)                30%

และของที่ระลึก หมายเหตุ 

รางวัลชมเชย  เกียรติบตัรพร้อมของที่ระลึก 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องยืน่ส าเนาบทพดูจ านวน 3 ชุดต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบยีนในวันลงทะเบยีน

2. ลิขสิทธิข์องผลงานที่ส่งเข้าประกวดและผลงานที่ได้รับรางวัลทกุผลงาน ถือเปน็สิทธิ์

ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราชอย่างสมบรูณ์ ศูนย์ภาษา สามารถ

ตีพมิพ ์เผยแพร่ใหม่เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ตามที่เหน็สมควรได้

กติกาการแข่งขัน



กิจกรรม วนัที่และเวลา จ านวนผู้เข้าแข่งขัน สถานที่
ค่าลง 

ทะเบียน

3. การแข่งขันการแปลภาษาอังกฤษ - ไทย วันอังคารที่ แต่ละโรงเรียนส่งได้ หอ้ง 1931 50 คุณสมบตัิผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ประเภทบคุคล 17-ม.ค.-60 ไม่เกินระดับละ 3 คน     - เปน็ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6

ลงทะเบยีน 08.00 น.     - เปน็ผู้ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับอุดมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6 09.00 - 14.00 น. กติกาการแข่งขัน

ระดับอุดมศึกษา 1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมพจนานุกรม อังกฤษ - ไทยมาเอง

2. ไม่อนุญาตใหผู้้เข้าแข่งขันน าพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเคร่ืองมือส่ือสาร

**เวลาในการแข่งขัน ทกุชนิดเข้าหอ้งแข่งขัน

อาจมีการเปล่ียนแปลง 3. บทความที่ใช้ในการแปลจะเปน็บทความเกีย่วกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ขึน้อยูก่ับจ านวน มหาภมูิพลอดุลยเดช มหติลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 

ผู้สมัคร** บรมนาถบพติร (ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับบทความที่แปลในวันแข่งขัน)

4. ระยะเวลาในการแข่งขันคนละ 2 ชั่วโมง

5. การตัดสินของกรรมการถือเปน็ที่ส้ินสุด

6. อุปกรณ์ในการเขียนและอุปกรณ์อืน่ๆ ที่จ าเปน็ เช่น ปากกา น้ ายาลบค าผิด ผู้เข้าแข่งขัน

ต้องเตรียมมาเอง กระดาษในการเขียนคณะกรรมการจะจัดเตรียมไว้ให้

รางวัล

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร เกณฑ์การตัดสิน

และของที่ระลึก 1. ความถูกต้อง ตรงความหมาย                      25%

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบตัร 2. ครบถ้วน ตามเนื้อหา                                25%

และของที่ระลึก 3. เหมาะสมตามบริบท                                 25%

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบตัร 4. สละสลวย ตามหลักภาษา และราชาศัพท ์       25%

และของที่ระลึก หมายเหตุ 

รางวัลชมเชย  เกียรติบตัรพร้อมของที่ระลึก ลิขสิทธิข์องผลงานที่ส่งเข้าประกวดและผลงานที่ได้รับรางวัลทกุผลงาน ถือเปน็สิทธิ์

ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราชอย่างสมบรูณ์ ศูนย์ภาษา สามารถ

ตีพมิพ ์เผยแพร่ใหม่เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ตามที่เหน็สมควรได้

กติกาการแข่งขัน



กิจกรรม วนัที่และเวลา จ านวนผู้เข้าแข่งขัน สถานที่
ค่าลง 

ทะเบียน

4. การแข่งขันเล่านิทานเปน็ภาษาอังกฤษ วันอังคารที่ แต่ละโรงเรียนส่งได้ ลานชั้น 1 50 คุณสมบตัิผู้เข้าร่วมแข่งขัน

(Story Telling) 17-ม.ค.-60 ไม่เกินระดับละ 3 คน อาคาร19    - เปน็ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 - 6

ประเภทบคุคล    - เปน็ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3

   - เปน็ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6

ลงทะเบยีน 08.00 น.    - เปน็ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4 - 6 09.00 - 10.00 น. กติกาการแข่งขัน

ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3 10.00 - 11.00 น. 1. การแข่งขันเล่านิทานเปน็ภาษาอังกฤษเปน็การแข่งขันรายบคุคล

ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6 11.00 - 12.00 น. 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่านิทาน 1 เร่ือง เปน็ภาษาอังกฤษ โดยเลือกนิทานที่มีเนื้อเร่ือง

ระดับอุดมศึกษา 13.00 - 14.00 น. สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  

มหติลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพติร โดยเลือก

**เวลาในการ จากหวัข้อ ดังนี้

แข่งขันอาจมีการ             2.1 ความเพยีร

เปล่ียนแปลงขึน้อยู่             2.2 ความพอดี

กับจ านวนผู้สมัคร**             2.3 ความซ่ือสัตย์

3. ระดับประถมศึกษาปทีี่ 4 - 6 เล่านิทานที่มีความยาวไม่เกิน 3 นาท ี

รางวัล 4. ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3 เล่านิทานที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 5. ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 3 เล่านิทานที่มีความยาวไม่เกิน 8 นาที

และของที่ระลึก 6. ระดับอุดมศึกษา เล่านิทานที่มีความยาวไม่เกิน 10 นาที

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบตัร 7. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักศึกษา

และของที่ระลึก 8. ผู้เข้าประกวดสามารถน าอุปกรณ์มาประกอบการเล่านิทานได้

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบตัร 9. การตัดสินของกรรมการถือเปน็ที่ส้ินสุด

และของที่ระลึก เกณฑ์การตัดสิน  

รางวัลชมเชย  เกียรติบตัรพร้อมของที่ระลึก 1. การถูกต้องตามอักขระการใช้ภาษาอังกฤษ                              35%

2. การใช้อารมณ์การถ่ายทอดจินตนาการตามทอ้งเร่ือง 35%

3. การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความน่าสนใจใหก้ับผลงาน            30%

กติกาการแข่งขัน



กิจกรรม วนัที่และเวลา จ านวนผู้เข้าแข่งขัน สถานที่
ค่าลง 

ทะเบียน

หมายเหตุ 

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องยืน่ส าเนาบทนิทานจ านวน 3 ชุด ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบยีนในวัน

ลงทะเบยีน

2. ลิขสิทธิข์องผลงานที่ส่งเข้าประกวดและผลงานที่ได้รับรางวัลทกุผลงาน ถือเปน็สิทธิ์

ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราชอย่างสมบรูณ์ ศูนย์ภาษา สามารถ

ตีพมิพ ์เผยแพร่ใหม่เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ตามที่เหน็สมควรได้

กติกาการแข่งขัน



กิจกรรม วนัที่และเวลา จ านวนผู้เข้าแข่งขัน สถานที่
ค่าลง 

ทะเบียน

5. การแข่งขันการเขียนเรียงความสด วันอังคารที่ แต่ละโรงเรียนส่งได้ 1933 50 คุณสมบตัิผู้เข้าร่วมแข่งขัน

เปน็ภาษาอังกฤษ  (English Assay Writing) 17-ม.ค.-60 ไม่เกินระดับละ 3 คน อาคาร19    - เปน็ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3

ประเภทบคุคล    - เปน็ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6

   - เปน็ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ลงทะเบยีน 08.00 น. กติกาการแข่งขัน

ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3 09.00 - 16.00 น. 1. เขียนเรียงความสดเปน็ภาษาอังกฤษเร่ืองราวเกีย่วกับการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มหติลาธิเบศรรามาธิบดี 

ระดับอุดมศึกษา จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพติร (หวัข้อจะแจ้งในวันที่แข่งขัน)

**เวลาในการ 2. ระดับมัธยมศึกษาต้นจะต้องมีความยาวระหว่าง 200 - 450 ค า ใช้เวลา 1.30 ชม.

แข่งขันอาจมีการ 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องมีความยาวระหว่าง 500 - 750 ค า ใช้เวลา 2.00 ชม.

เปล่ียนแปลงขึน้อยู่ 4. ระดับอุดมศึกษาจะต้องมีความยาวระหว่าง 750 - 1,000 ค า ใช้เวลา 2.30 ชม.

กับจ านวนผู้สมัคร** 5. ทางผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งหวัข้อที่ใช้ในการแข่งขันเรียงความในวันแข่งขัน

6. อุปกรณ์ในการเขียนและอุปกรณ์อืน่ๆ ที่จ าเปน็ เช่น ปากกา น้ ายาลบค าผิด ผู้เข้า

แข่งขันต้องเตรียมมาเอง กระดาษในการเขียนคณะกรรมการจะจัดเตรียมไว้ให้

7. ไม่อนุญาตใหน้ าอุปกรณ์ส่ือสารและพจนานุกรมทกุชนิดเข้าหอ้งแข่งขัน

รางวัล 8. การตัดสินของกรรมการถือเปน็ที่ส้ินสุด

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร เกณฑ์การตัดสิน  

และของที่ระลึก 1. เน้ือเรือ่ง            

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบตัร     1.1 สอดคล้องกับหวัข้อที่ก าหนด                                     5%

และของที่ระลึก     1.2 การแสดงแนวคิดต่อเนื่องสอดคล้องกันตลอดทั้งเร่ือง        15%

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบตัร     1.3 การแสดงเหตุและผลอย่างสมเหตุสมผล                       15%

และของที่ระลึก     1.4 ยกตัวอย่าง อ้างอิงประกอบ ได้อย่างเหมาะสม                10%

รางวัลชมเชย  เกียรติบตัรพร้อมของที่ระลึก 2. การใช้ภาษาและหลักไวยากรณ์                                       40%

3. รูปแบบ ประกอบด้วย ส่วนน า เนื้อเร่ือง และบทสรุป              10%

4. ความยาวของเร่ืองตามที่ก าหนด                                      5%

กติกาการแข่งขัน



กิจกรรม วนัที่และเวลา จ านวนผู้เข้าแข่งขัน สถานที่
ค่าลง 

ทะเบียน

หมายเหตุ 

ลิขสิทธิข์องผลงานที่ส่งเข้าประกวดและผลงานที่ได้รับรางวัลทกุผลงาน ถือเปน็สิทธิ์

ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราชอย่างสมบรูณ์ ศูนย์ภาษา สามารถ

ตีพมิพ ์เผยแพร่ใหม่เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ตามที่เหน็สมควรได้

กติกาการแข่งขัน















  


