เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
(ระดับประถมศึกษา)
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประถมศึกษำปีที่ ๔-๖
๒. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 3 คน แบ่งเป็น
๒.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
จำนวน 1 คน
๒.๒ กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
จำนวน 1 คน
๒.๓ กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน)
จำนวน 1 คน
๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด
ผู้เข้ำประกวดกล่ำวสุนทรพจน์ ภำยใน ๕ นำที เท่ำนั้น
๔. วิธีการประกวด
๔.๑ ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสมกับกำรประกวด
๔.๒ ให้ผู้เข้ำประกวดจับฉลำกเพื่อจัดลำดับ ก่อนกำรประกวด ๑๕ นำที
๔.๓ หำกมีควำมจำเป็นต้องประกวดรอบที่ ๒ เพื่อตัดสินให้เป็นกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์
แบบฉับพลัน
4.4 กรณี ผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่ กำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน
4.5 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำก
เวลำที่กำหนด ให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.6.1 สำเนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือสำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ
4.6.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.6.1 และ 4.6.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
๕. หัวข้อระดับประถมศึกษา
๕.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
๕.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
๕.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน)
หมายเหตุ หั วข้อกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ ระดับประถมศึก ษำ จะใช้หัวข้อ เดียวกัน ในกำร
ประกวดแข่งขันทั้ง ๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ เทศบำลนครแม่สอดจะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำก่อน
กำรแข่งขัน 15 วัน ทำง Website ของกองกำรศึกษำ เทศบำลนครแม่สอด www.maesotedu.go.th

๖. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้
๖.๑ โครงสร้างการพูด (๑๘ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- คำนำ (กำรแนะนำตนเอง นำเข้ำสู่เนื้อเรื่อง)
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้ำแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้
- กำรดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับควำมสำคัญของเรื่องที่เล่ำ และสอดคล้องสัมพันธ์กัน
ตลอดเรื่อง
- กำรสรุปของเรื่องที่เล่ำ
- ตรงตำมเวลำที่กำหนด
๖.๒ ศิลปะการนาเสนอ (๑๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- ลีลำวำทศิลป์ชวนฟัง
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะกำรพูดได้ถูกต้องหนักเบำ สอดคล้อง
กับเรื่อง
- ภำษำที่ใช้เข้ำใจง่ำย เหมำะสมกับระดับชั้น และกำลเทศะ
- ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง
- สำมำรถสร้ำงบรรยำกำศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี

-

๖.๓ ความคิด (๑๒ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
มีเหตุผลน่ำเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่ำ
มีไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ
ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสำมำรถทำตำมได้

๔
๒
คะแนน
๓
๓
๓
๓
๓
คะแนน
๓
๓
๓
๓

๖.๔ บุคลิกภาพ (๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- ปรำกฏตัวด้วยควำมเชื่อมั่น ไม่แสดงอำกำรประหม่ำ
- กริยำท่ำทำงขณะพูดเหมำะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหำ
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ
หมายเหตุ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
๗. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
- รำงวัลเหรียญเงิน
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
- รำงวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนน
- รำงวัลชมเชย
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
- เข้ำร่วมแข่งขัน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

คะแนน
๓
๓
๖

คะแนน
๒
๒
๑

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3
๒. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 3 คน แบ่งเป็น
๒.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
จำนวน 1 คน
๒.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
จำนวน 1 คน
๒.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน)
จำนวน 1 คน
๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด
ผู้เข้ำประกวดกล่ำวสุนทรพจน์ ภำยใน ๕ นำที เท่ำนั้น
๔. วิธีการประกวด
๔.๑ ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสมกับกำรประกวด
๔.๒ ให้ผู้เข้ำประกวดจับฉลำกเพื่อจัดลำดับ ก่อนกำรประกวด ๑๕ นำที
๔.๓ หำกมีควำมจำเป็นต้องประกวดรอบที่ ๒ เพื่อตัดสินให้เป็นกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์
แบบฉับพลัน
4.4 กรณี ผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลั กเกณฑ์กำรประกวดให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน
4.5 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำก
เวลำที่กำหนด ให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.6.1 สำเนำบัตรประจำตั วคนซึ่งไม่มี สัญ ชำติไทย หรือส ำเนำสูติ บัตร หรือหนั งสื อรับรอง
กำรเกิด (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ
4.6.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.6.1 และ 4.6.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
๕. หัวข้อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๕.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
๕.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
๕.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน)
หมายเหตุ หั วข้อกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ ระดับประถมศึก ษำ จะใช้หัวข้อ เดียวกัน ในกำร
ประกวดแข่งขันทั้ง ๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ เทศบำลนครแม่สอดจะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำก่อน
กำรแข่งขัน 15 วัน ทำง Website ของกองกำรศึกษำ เทศบำลนครแม่สอด www.maesotedu.go.th

๖. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้
๖.๑ โครงสร้างการพูด (๑๘ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- คำนำ (กำรแนะนำตนเอง นำเข้ำสู่เนื้อเรื่อง)
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้ำแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้
- กำรดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับควำมสำคัญของเรื่องที่เล่ำ และสอดคล้องสัมพันธ์กัน
ตลอดเรื่อง
- กำรสรุปของเรื่องที่เล่ำ
- ตรงตำมเวลำที่กำหนด
๖.๒ ศิลปะการนาเสนอ (๑๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- ลีลำวำทศิลป์ชวนฟัง
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะกำรพูดได้ถูกต้องหนักเบำ สอดคล้อง
กับเรื่อง
- ภำษำที่ใช้เข้ำใจง่ำย เหมำะสมกับระดับชั้น และกำลเทศะ
- ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง
- สำมำรถสร้ำงบรรยำกำศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี

-

๖.๓ ความคิด (๑๒ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
มีเหตุผลน่ำเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่ำ
มีไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ
ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสำมำรถทำตำมได้

คะแนน
๓
๓
๖
๔
๒
คะแนน
๓
๓
๓
๓
๓
คะแนน
๓
๓
๓
๓

๖.๔ บุคลิกภาพ (๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- ปรำกฏตัวด้วยควำมเชื่อมั่น ไม่แสดงอำกำรประหม่ำ
- กริยำท่ำทำงขณะพูดเหมำะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหำ
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ

คะแนน
๒
๒
๑

หมายเหตุ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
๗. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน

ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4-6
๒. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 3 คน แบ่งเป็น
๒.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
จำนวน 1 คน
๒.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
จำนวน 1 คน
๒.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน)
จำนวน 1 คน
๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด
ผู้เข้ำประกวดกล่ำวสุนทรพจน์ ภำยใน ๕ นำที เท่ำนั้น
๔. วิธีการประกวด
๔.๑ ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสมกับกำรประกวด
๔.๒ ให้ผู้เข้ำประกวดจับฉลำกเพื่อจัดลำดับ ก่อนกำรประกวด ๑๕ นำที
๔.๓ หำกมีควำมจำเป็นต้องประกวดรอบที่ ๒ เพื่อตัดสินให้เป็นกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์
แบบฉับพลัน
4.4 กรณี ผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน
4.5 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำก
เวลำที่กำหนด ให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.6.1 สำเนำบั ต รประจำตั ว คนซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชำติ ไ ทย หรื อ สำเนำสู ติ บั ต ร หรื อ หนัง สือ
รับรองกำรเกิด (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ
4.6.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.6.1 และ 4.6.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
๕. หัวข้อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
๕.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
๕.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน)
หมายเหตุ หั วข้อกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ ระดับประถมศึก ษำ จะใช้หัวข้อ เดียวกัน ในกำร
ประกวดแข่งขันทั้ง ๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ เทศบำลนครแม่สอดจะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำก่อน
กำรแข่งขัน 15 วัน ทำง Website ของกองกำรศึกษำ เทศบำลนครแม่สอด www.maesotedu.go.th

๖. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้
๖.๑ โครงสร้างการพูด (๑๘ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- คำนำ (กำรแนะนำตนเอง นำเข้ำสู่เนื้อเรื่อง)
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้ำแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้
- กำรดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับควำมสำคัญของเรื่องที่เล่ำ และสอดคล้องสัมพันธ์
กันตลอดเรื่อง
- กำรสรุปของเรื่องที่เล่ำ
- ตรงตำมเวลำที่กำหนด
๖.๒ ศิลปะการนาเสนอ (๑๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- ลีลำวำทศิลป์ชวนฟัง
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะกำรพูดได้ถูกต้องหนักเบำ สอดคล้อง
กับเรื่อง
- ภำษำที่ใช้เข้ำใจง่ำย เหมำะสมกับระดับชั้น และกำลเทศะ
- ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง
- สำมำรถสร้ำงบรรยำกำศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี

-

๖.๓ ความคิด (๑๒ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
มีเหตุผลน่ำเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่ำ
มีไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ
ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสำมำรถทำตำมได้

๔
๒
คะแนน
๓
๓
๓
๓
๓
คะแนน
๓
๓
๓
๓

๖.๔ บุคลิกภาพ (๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- ปรำกฏตัวด้วยควำมเชื่อมั่น ไม่แสดงอำกำรประหม่ำ
- กริยำท่ำทำงขณะพูดเหมำะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหำ
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ
หมายเหตุ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
๗. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
- รำงวัลเหรียญเงิน
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
- รำงวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนน
- รำงวัลชมเชย
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
- เข้ำร่วมแข่งขัน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

คะแนน
๓
๓
๖

คะแนน
๒
๒
๑

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

