โครงการอานขาวASEAN
วันที่ 1 มีนาคม 2560
ณ หอง417 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
1
๑. หลักการและเหตุผล
ดว ยภาษาอั งกฤษเปน ภาษาสากลที่ ใช สื่ อความหมายไปเกื อบทั่ ว โลกทั้ งในฐานะที่เ ปน เครื่ องมื อที่
จะเขาถึงแหล งวิทยาการและความรูใหม ๆ รวมถึงการสื่อสารสร างความเขาใจในทุกดาน การสงเสริ มให
นักศึกษามีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได สามารถใชเป นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู ปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพ ตลอดจนศึกษาตอ ถือเปนสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยในโลกแหงการแขงขันดานวิชาการ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน การสงเสริมใหนัก ศึกษามีความรูและทักษะทางดานภาษาตางประเทศ
จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง
ศูนยภาษาและอาเซียนศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงกําหนดจัดโครงการอานขาวASEAN
เพื่อเปนเวทีสําหรับนักศึกษาในการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษและฝกฝนความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ
๒.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อใหนักศึกษามีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ
3. กลุมเปาหมาย นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจทั่วไป จํานวน 30 คน
๔. ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ 1 มีนาคม 2560
๕. สถานที่ หอง417 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (ศาลายา)
๖. รูปแบบการดําเนินงาน
6.๑ ประกวดอานขาว ASEAN
6.2 ประกาศผลการประกวดอานขาว พรอมมอบรางวัล
6.3 รายละเอียดและเกณฑการแขงขัน (ดังแนบ)
7. หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยภาษาและอาเซียนศึกษา
8. กําหนดการโครงการ
เวลา ๐๘.3๐ – ๐9.00 น.
เวลา 09.00 – ๐๙.15 น.
เวลา ๐๙.15 – 12.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปด โดย รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ประกวดเลาขาวASEAN
ประกาศผลการประกวดอานขาวASEAN
มอบเงินรางวัล
พิธีปด โดย รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
***เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

รายละเอียด “โครงการอานขาวASEAN”
วันที่ 1 มีนาคม 2560
ณ หอง 417 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม
วัน/เดือน/ป
วันนี้ –
24 กุมภาพันธ
2560

กิจกรรม
รับสมัคร
(ติดตอขอรับใบสมัคร และสงใบสมัครไดที่ คณะที่นักศึกษาสังกัดหรือศูนยภาษาฯ)
คุณสมบัติของผูสมัคร
- เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นป
- สัญชาติไทย
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
หัวขอ (Theme) การประกวด “ เลาขาวASEAN”
โดยใหนักศึกษาเตรียมขาวและนํามาเลาในลักษณะของการเลาเรื่องราว
และใชทาทางประกอบ รวมทั้งอุปกรณที่จัดเตรียมมา

1 มีนาคม 2560
เวลา 9.30 น.
เปนตนไป

ประกวดเลาขาวอาเซียน
ณ หอง 417 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (ศาลายา)
นักศึกษาประกวดเลาขาว ASEAN ตอหนาคณะกรรมการ
เพื่อคัดเลือก ผูชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 เงินรางวัล 2,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 เงินรางวัล 1,000 บาท
- รางวัลชมเชย (3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท)
หลักเกณฑในการตัดสิน การใหคะแนน แบงเปน 5 ดาน ดังนี้
1. Introduction : Self-introduction, Leading in, Coherence, Ending (5 Points)
2. Content : Relatedness to the theme, Language, Comprehensibility,
Sequence, Conclusion (30 Points)
3. Voice Usage : Pronunciation, Accent, Cluster, Final Sound (30 Points)
4. Appearance : Body Language, Eye Contact, Personality (30 Points)
5. Time : Appropriateness (5 Points)

วิธีการแขงขัน
1. เปนการแขงขันที่ไมมีการแบงชั้นของผูแขงขัน
2. ผูเขาแขงขันแตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษา
3. ผูแขงขันประกวดเลาขาวASEAN โดยใชเวลาพูด คนละไมเกิน 5 นาที
ทั้งนี้ ผูเขาแขงขันสามารถใชบทพูดหรือGuidelineได แตหามอาน
การอานบทพูดจะทําใหเสียคะแนน
ขอเสนอแนะในการเตรียมตัวและฝกหัดผูเขารวมแขงขัน
1. ศึกษาคนควา ทําความเขาใจเรื่องที่เลา
2. กลาวแนะนําตัว นําเขาสูเรื่องที่จะเลา
3. ออกเสียงถูกตอง ชัดเจน เนนการออกเสียงและออกเสียงควบกล้ํา มีระดับเสียงสูงต่ํา
ไมใชระดับเสียงเดียว
4. ใชภาษาและคําศัพททั่วไปในการเลาขาวไดอยางถูกตอง โนมนาวผูฟงใหคลอยตาม
5. ใชภาษาทาทางและสีหนาในการเลาขาวไดอยางเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
6. สามารถใชอปุ กรณประกอบการเลาได
* นักศึกษาที่ไดรับรางวัลจะตองนําสําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
มารับรางวัลในวันแขงขันดวย*
ติดตอ: โทรศัพทและโทรสาร 02 441 6000 ตอ 2890
E-mail: sasithorn@rmutr.info

ใบสมัคร
โครงการประกวดอานขาวASEAN
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ หอง 417 อาคารสิรินธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย )………..……………………….………………………….………………………………………….….…………
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ )………..……………………….………………………….……………………………………..….…………
คณะ:………………………………..……………………………………สาขาวิชา……………………………………………………………
มือถือ: ……………………...…………Line ID: ……………………………………E-mail: …………………………………………
ลงชื่อผูสมัคร ..........................................................
(........................................................)
วันที่ ............................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------นําสง ศูนยภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
โทรศัพทโทรสาร 02 441 6000 ตอ 2890
E-mail: sasithorn@rmutr.info
กําหนดสงใบสมัคร ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560

เรียน ผูอํานวยการศูนยภาษาและอาเซียนศึกษา
แบบเสนอชื่อนักศึกษาเขารวม “โครงการประกวดอานขาวASEAN”
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ หอง 417 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม

หนวยงาน ……………………………..……………..………..พืน้ ที่ (ถามี) .....................................................
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

อีเมล

มือถือ

1
2
3
4
5
6
ผูประสานงาน ............................................................................................... เบอรโทรติดตอ .......................................................................................................
โทรสาร .......................................................................................................... Email: ………………………………………………………………………….…………………….……

สงศูนยภาษาและอาเซียนศึกษา ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 โทรศัพท/โทรสาร 02 441 6000 ตอ 2890

E-mail: sasithorn@rmutr.info

รายละเอียดและเกณฑการแขงขัน
ประกวดอานขาว ASEAN
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560
วันที่ 1 มีนาคม 2560
กิจกรรมประเภท การประกวดอานขาว ASEAN
วัตถุประสงค
1 เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ
2 เพื่อใหนักศึกษามีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ
คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิธีการแขงขัน
1. เปนการแขงขันที่ไมมีการแบงชั้นของผูแขงขัน
2. ผูเขาแขงขันแตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษา
3. ผูแขงขันประกวดเลาขาวภาษาอังกฤษ โดยใชเวลาพูด คนละไมเกิน 5 นาที
ทั้งนี้ ผูเขาแขงขันสามารถใชบทพูดหรือ Guideline ได แตการอานบทพูดจะทําใหเสียคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1. Introduction : Self-introduction, Leading in, Coherence, Ending
(5 Points)
2. Content : Relatedness to the theme, Language, Comprehensibility, Sequence, Conclusion
(30 Points)
3. Voice Usage : Pronunciation, Accent, Cluster, Final Sound
(30 Points)
4. Appearance : Body Language, Eye Contact, Personality
(30 Points)
5. Time : Appropriateness
(5 Points)

รายละเอียดและเกณฑการแขงขัน
ประกวดอานขาว ASEAN
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560
วันที่ 1 มีนาคม 2560
ขอเสนอแนะในการเตรียมตัวและฝกหัดผูเขารวมแขงขัน
1. ศึกษาคนควา ทําความเขาใจเรื่องทีเ่ ลา
2. กลาวแนะนําตัว นําเขาสูเรื่องที่จะเลา
3. ออกเสียงถูกตอง ชัดเจน เนนการออกเสียงและออกเสียงควบกล้ํา มีระดับเสียงสูง ต่ํา ไมใชระดับเสียงเดียว
4. ใชภาษาและคําศัพททั่วไปในการเลาขาวไดอยางถูกตอง โนมนาวผูฟงใหคลอยตาม
5. ใชภาษาทาทางและสีหนาในการเลาขาวไดอยางเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
6. สามารถใชอุปกรณประกอบการเลาได
กรรมการตัดสิน
กรรมการที่ตัดสิน 3 คน
วิธีการสมัคร
นักศึกษาผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเองไดที่ ศูนยภาษาและอาเซียนศึกษา
โทร 02 441 6000 ตอ 2890

รายละเอียดและเกณฑการแขงขัน
ประกวดอานขาว ASEAN
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560
วันที่ 1 มีนาคม 2560

Descriptions

Excellent

Skill Level & Assessment Criteria
Good

Introduction
5 – 4 Points
(5 Points)
แนะนําตัว นําเขาสูเรื่องที่จะกลาว ได
นาสนใจชวนใหติดตามและจบการ
กลาวสุนทรพจนไดดีมาก

Content
(30 Points)

Fair

3 – 2 Points
แนะนําตัว นําเขาสูเรื่องที่จะ
กลาวคอนขางนาสนใจ

1
แนะนําตัว นําเขาสูเรื่องที่
จะกลาวเล็กนอย จบการ
กลาวสุนทรพจนหวน ๆ

Self-Introduction.
The introduction Highly interests
the audience. Very clear ending.
30 – 21 Points
เนื้อหาเหมาะสมกับเนื้อเรื่องดีมาก
ลําดับเนื้อหานําเขาสูเรื่องดีมาก เนื้อ
เรื่อง และสรุปชัดเจน ใชคําศัพท
เหมาะสมกับเนื้อหาและใชรปู แบบ
ภาษา รูปประโยคหลากหลาย

Self-introduction.
The introduction int rest
the audience. Clear ending.
20 – 11 Points
เนื้อหาเหมาะสมกับหัวเรื่องดี
ลําดับเนื้อหานําเขาสูเรื่องดี เนื้อ
เรื่องและสรุปพอใช ใชคําศัพท
และรูปแบบภาษาประโยค
คอนขาง หลากหลาย

Self-introduction
Introduction the topic.
Abruptry ending.
10 – 1 Points
เนื้อหาเหมาะสมกับหัว
เรื่องพอใช ลําดับเนื้อหา
นําเขาสูเรื่องพอใช เนื้อ
เรื่อง และสรุปไมคอย
ชัดเจน ใชคําศัพทและ
รูปแบบภาษาประโยค
คอนขางจํากัด

Organization suits the purposes.
Logical information, interesting
sequences, and supportive
conclusion and main ideas.
Use varieties of sentence
patterns. Appropriate vocabulary
in the content. The Content is
really related to the theme.

Organization Shows clear
introduction, Content and
conclusion. Limited use
patterns of sentences.
Use vocabulary effectively.
The content is related to
the theme.

Organization contains
some structures.
Unclear sequence,
contents and
conclusion, Use the
repeated patterns of
sentences. Use much
wrong vocabulary. The
content is less related
to the theme.

รายละเอียดและเกณฑการแขงขัน
ประกวดอานขาว ASEAN
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560
วันที่ 1 มีนาคม 2560

Descriptions

Excellent

Skill Level & Assessment Criteria
Good

Fair

Voice Usage
30 – 21 Points
20 – 11 Points
(30 Points) ออกเสียงถูกตองชัดเจนมาก มี
ออกสียงถูกตอง มีการ
การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงและ เปลี่ยนแปลงระดับเสียงบางครั้ง
แบงวรรคตอน เพื่อสื่อความหมาย แบงวรรคตอนถูกตอง
ไดอยางดี

10 – 1 Points
ออกเสียงผิดบาง ไมคอยชัดเจนมี
การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงนอย
แบงวรรคตอนไมคอยถูก บางครั้ง
พูดไมชัด ฟงแลวไมคอยเขาใจ

Clear and correct
pronunciation. Often use
pitch. Use pauses effectively
to create good
comprehensibility.
Appearance
30 – 21 Points
(30 Points) ใชทาทางในการแสดงออกทาง
หนาตา สรางความนาสนใจอยาง
มาก ชวนใหติดตาม มีชีวิตชีวา
เปนธรรมชาติ มองผูชมไปทั่ว ๆ ดู
ผอนคลาย และมีความมัน่ ใจ

Correct Pronunciation.
Sometimes use pitch.
Use pauses.

Some mispronunciation and
not clear. Rarely use pitch.
Pauses are not intertionally
used. Sometimes mumble.

20 – 11 Points
ใชทาทางและการแสดงออกทาง
หนาตา สรางความนาสนใจ
มองผูชมระหวางการนําเสนอ
บาง มีความมั่นใจ

10 – 1 Points
ใชทาทางและแสดงออกทาง
หนาตาเพื่อพยายามสรางความ
นาสนใจ แตไมเปนธรรมชาติมี
ความมั่นใจนอย

Body language and facial
expressions sometimes
generate interests and
enthusiasm. Post some
eye-contacts during the
demonstration. Look
confident.

Body language and facial
expressions are used to
generate enthusiasm but
seem somewhat faked.
Rarely post eye contacts
during the demonstration.
Look less confident.

Body language and facial
expression generate strong
interests and enthusiasm.
Post eye contacts during the
demonstration. Look relaxed
and confident.

รายละเอียดและเกณฑการแขงขัน
ประกวดอานขาว ASEAN
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560
วันที่ 1 มีนาคม 2560

Descriptions

Excellent

Skill Level & Assessment Criteria
Good

Time
5 - 4 Points
3 – 2 points
Management ใชเวลาตามที่กําหนด 3 – 5 นาที ใชเวลา 5 – 7 นาที
(5 Points)
The speech lasts 3 – 5
The speech lasts 5 – 7
minutes long.
minutes long.

Fair

1 points
ใชเวลานอยกวา 3 นาที หรือ
มากกวา 7 นาที
The speech lasts less than
3 minutes or more than
7 minutes long.

