
หลักเกณฑ์การแข่งขันกลา่วสุนทรพจน์เชิงวิทยาศาสตร ์
เน่ืองในงานสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2562 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จ.นครปฐม 
(26 - 28  สิงหาคม 2562) 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 1.1     ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.2     โรงเรียนหนึ่งสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 คน เท่านั้น 
 1.3     รับจ านวนไม่เกิน 30 คน 
2. ขั้นตอนในการแข่งขัน 
 2.1 แบ่งการแขง่ขนัออกเป็นรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 

2.2 รอบคัดเลือก ท าการแข่งขันในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นการกล่าวสนุทรพจน์แบบเตรียม
ตวัลว่งหน้าตามหวัขอ้ที่ก าหนด คือ “วิทยาศาสตรส์รา้งสรรค์ นวตักรรมก้าวไกล น าไทยสูส่ากล” 
ใช้เวลาในการพูด 5 นาท ี

2.3 ส่งต้นฉบบัให้คณะกรรมการอย่างน้อย 5 ฉบับ 
2.4 จับฉลากผู้เข้าแข่งขนัตามล าดับที่ 
2.5 รอบชิงชนะเลิศ ท าการแข่งขันในวันที่ 28 สิงหาคม  2562 คัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันที่มี

คะแนนสูง 10 อันดับแรก ซึ่งในรอบนี้เป็นการกล่าวแบบไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า  (สุนทร
พจน์แบบเฉียบพลัน) โดยคณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อให้ทราบและให้เวลาผู้เข้าแข่งขันได้
วางแผนเตรียมตัว 5 – 10  นาที และใช้เวลาในการพูด 5 นาที  

2.6 ในการพูดแต่ละครั้ง จะพูดเกิน หรือขาดจากเวลาทีก่ าหนดไวไ้ด้เพียง 30 วนิาที หากเกินหรอื
ขาดมากกว่านี้จะถูกตัดคะแนน 

3. รูปแบบของการเตรียมสุนทรพจน์ 
  รูปแบบ เหมือนการเตรียมการพูดในโอกาสต่างๆ โดยแบ่งบทพูดออกเปน็ 3 สว่น คือ สว่นน า 

ส่วนเนื้อหา และสว่นลงท้าย 
 ส่วนน า   เปน็การบอกกล่าววา่ผู้พูดเปน็ใคร พูดในฐานะอะไร ในโอกาสใด แล้วน าเข้าสู่
เนื้อหาดว้ยวธิีการที่เรา้ความสนใจ เช่น ใช้สุภาษิต ค าคม หรือเหตกุารณป์จัจุบันที่สอดคล้องกับ
เรื่องราวที่จะกล่าวต่อไป 
 ส่วนเน้ือหา  ควรแยกประเดน็เปน็ข้อๆโดยค านึงถึงความเป็นหนึง่เดียวของเนื้อเรือ่ง ความ
เกี่ยวเนื่องกัน และการเนน้ย้ าประเดน็ส าคญัของเรื่อง แต่ละประเดน็ต้องมขี้อมูล หลักฐานอ้างองิที่
น่าเชื่อถือ และมีตวัอย่างประกอบใหช้ัดเจน 
 ส่วนลงท้าย   อาจท าไดห้ลายวิธ ี เชน่สรปุทบทวนประเดน็เนือ้หา เสนอข้อคดิ หรือแนวทาง
การปฏิบตัิ เนน้ประเด็นส าคญั และแสดงความหวังว่า นา่จะเปน็อย่างนั้นอย่างนี ้
 อารมณ์ขัน   เป็นเรื่องที่น ามาแทรกได้ เพื่อลดความตึงเครียด ความกดดัน แตไ่ม่ใช่พร่ าเพรื่อ
จนกลายเป็นเรื่องตลกโปกฮา 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 
 4.1 บุคลิกภาพ การแตง่กาย และมารยาท  10  คะแนน 
 4.2 เนื้อหาถูกต้อง จดัล าดบัด ีตรงตามหวัขอ้  40  คะแนน 
 4.3 การใชภ้าษาถกูตอ้งเหมาะสม   30  คะแนน 
 4.4 ลีลา และน้ าเสียง    10  คะแนน 
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 4.5 การใช้เวลา     10  คะแนน 
       รวม    100  คะแนน 

5. รางวลัที่  1  ทุนการศึกษา  1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบตัร 
 รางวลัที่  2  ทุนการศึกษา    800 บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวลัที่  3  ทุนการศึกษา    500 บาท พร้อมเกียรติบตัร 

6. การสมัครแข่งขัน 
 ให้โรงเรียนทีป่ระสงค์จะเขา้ร่วมการแขง่ขนั ส่งใบสมัครมาที่ 

 
โดยใบสมคัรจะต้องส่งถึงคณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันอังคารที่  13  สิงหาคม 2562 

7. สรุปปฏิทินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 
  13  สิงหาคม 2562  วันสดุท้ายของการรับใบสมคัร 
  27  สิงหาคม 2562  วันท าการแขง่ขนัรอบคัดเลอืก 
   08.00  – 09.00 น. รายงานตวัที่หน่วยประชาสมัพันธ์ของงาน 
   09.00  - 09.30 น. รับทราบล าดับที่ในการแขง่ขัน และสถานที่แข่งขนั 
   09.30 - 12.00 น.  ท าการแขง่ขนัรอบคัดเลือก (รอบเชา้) 
   13.00 – 15.00 น. ท าการแขง่ขนัรอบคัดเลือก (รอบบา่ย) 
  28  สิงหาคม 2562  วันท าการแขง่ขนัรอบชิงชนะเลิศ 
   08.00  – 08.30 น. รายงานตวัที่หน่วยประชาสมัพันธ์ของงาน 
   08.30  - 09.00 น. รับทราบล าดับที่ในการแขง่ขัน และสถานที่แข่งขนั 
   09.00 - 12.00 น.  ท าการแขง่ขนัรอบชิงชนะเลศิ 
   15.00 น.เป็นต้นไป มอบรางวัลในพิธีปดิงาน 

ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องเข้าร่วมในพิธีปิดงาน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดคีณะวิทยาศาสตร ์(การแข่งขนักลา่วสนุทรพจน์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ 
จังหวดันครปฐม 73000 
โทรศัพท์   :  (034) 245303  โทรสาร   :  (034) 245343   
โทรสาร    :  (034) 245343 
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ใบสมัครการแข่งขันกล่าวสนุทรพจน์เชิงวิทยาศาสตร ์

เน่ืองในงานสัปดาหว์ิทยาศาสตร์   พ.ศ. 2562 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จ.นครปฐม 
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หมดเขตส่งใบสมัคร วันอังคารที่  13  สิงหาคม 2562 


