้ าษาอ ังกฤษ
โครงการแข่งข ันท ักษะการใชภ
SINGHA ENGLISH CHALLENGE 2
Expand Your Knowledge
Opportunities - Connections – Life Journey
่ ั และ บริตช
ิ
สงิ ห์ คอร์เปอเรชน
ิ เคานซล
ึ ษาทั่วประเทศ
ชวนน ้องๆ ระดับอุดมศก
้
ฟอร์ม “ทีม 4 คน” มาร่วมพัฒนาทักษะการใชภาษาอั
งกฤษ
ี น
และความรอบรู ้ในอาเซย
กับ Singha English Challenge 2014
การแข่งข ันที่ “ให้” มากกว่าทีค
่ ณ
ุ คิด
ิ ผ่าน Workshop สนุกๆ
1. ให้ “โอกาส” ได ้เรียนรู ้แบบใกล ้ชด
กับ Mr. Daniel Fraser รายการ “ฝรั่งทรงไทย” ททบ.5
Mr. Adam Bradshaw รายการ The Breakdown, รายการ Talking Thai
ี่ วชาญภาษาอังกฤษจาก British Council
และผู ้เชย
ี ในสายงานนีกการทูต
2. ให้ “Connection” กับมืออาชพ
ื่ สารมวลชน และแวดวงบันเทิง อีกทัง้ เพือ
ท่องเทีย
่ ว สอ
่ นๆ
จากทั่วประเทศ
3. ให้ “รางว ัล” ... ชงิ เงินรางว ัลรวมกว่า 600,000 บาท
ึ ษา “นครว ัด” มรดกโลกและสงิ่ มห ัศจรรย์ของโลก
และทริปท ัศนศก
ประเทศก ัมพูชา
Expand Your Knowledge
and Opportunity of Life
with us … Now!
สม ัครด่วน ภาคใต้ ภายใน 15 ต.ค. 2557
ภาคเหนือ/ ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ ภายใน 30 ต.ค. 2557
ภาคกลาง ภายใน 10 พ.ย. 2557
สม ัคร online ได้ท ี่ www.singhachallenge.com
สอบถามเพิม
่ เติมที่ Call Center 088 317 1212

แนวคิดและทีม
่ าของโครงการ
ในสังคมโลกปั จจุบน
ั ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลของโลกทีใ่ ช ้กันอย่างแพร่หลาย และเข ้ามา
มีบทบาทสาคัญในวิถช
ี วี ต
ิ ของผู ้คนจานวนไม่น ้อย
จากอิทธิพลของความก ้าวไกลทางด ้านเทคโนโลยี
่ สาร
และการสือ
ส่งผลให ้ภาษาอังกฤษยิง่ ทวีความสาคัญมากยิง่ ขึน
้
เพราะถือเป็ นเครือ
่ งมือทีใ่ ช ้
่
ในการติดต่อ สือสาร ศึกษาค ้นคว ้า แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ทีห
่ ลากหลาย รวมถึงใช ้ในการ
ประกอบอาชีพอีกด ้วย
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่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การสือ
่ สาร
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยกาลังจะก ้าวเข ้าสูป
ด ้วยภาษาอังกฤษนับเป็ นเครือ
่ งมือสาคัญพืน
้ ฐานทีจ
่ าเป็ น
สาหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน
การเตรียมความพร ้อมให ้กับเยาวชนทีจ
่ ะเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
มีความสามารถในการ
่ สารภาษาอังกฤษจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นเร่งด่วนทีท
สือ
่ งั ้ ภาครัฐและเอกชนควรให ้ความสนใจ
่ จากัด เป็ นองค์กรทีด
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน
่ าเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ
่ งยาวนานมากว่า 80 ปี
ในฐานะองค์กรเอกชนไทยทีก
่ ้าวไปประสบความสาเร็จกับการเป็ น “Global Brand” และมีปณิธาน
ทีจ
่ ะร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให ้กับประเทศมาโดยตลอด ภายใต ้แนวคิด “คุณภาพคน คุณภาพสังคม”
บริษัทฯ จึงมีโครงการทีจ
่ ะจัดการแข่งขัน “Singha English Challenge” ขึน
้ เพือ
่ ช่วยกระตุ ้นเยาวชน
่ ลาด
ไทยให ้ตืน
่ ตัว เตรียมความพร ้อมในด ้านภาษาอังกฤษอันเป็ นเครือ
่ งมือทีจ
่ ะต่อยอดความรู ้และก ้าวสูต
งานในกลุม
่ ประเทศอาเซียนและทั่วโลกได ้ต่อไปในอนาคต
่ มโยงและสร ้าง
ทัง้ นีด
้ ังเป็ นทีท
่ ราบกันดีวา่
สถาบันบริตช
ิ
เคานซิล เป็ นองค์กรทีม
่ งุ่ มัน
่ จะเชือ
โอกาสให ้กับผู ้คนจากทัว่ โลกผ่านกิจกรรมด ้านการศึกษา และร่วมสนับสนุนการส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ
่ จากัด โครงการ Singha
และสังคมมาโดยตลอด อันเป็ นเป้ าหมายเดียวกันกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน
English Talents นีจ
้ งึ ได ้รับความสนับสนุนจากทางสถาบันสถาบันบริตช
ิ เคานซิล ร่วมกันดาเนินการกับ
่ เพือ
ทาง สิงห์ คอร์เปอเรชัน
่ ให ้โครงการนีใ้ ห ้แข็งแกร่งและยัง่ ยืน สามารถยังประโยชน์ให ้กับเยาวชนของ
ไทยได ้อย่างเต็มกาลังมากขึน
้ อีกด ้วย

รูปแบบของโครงการ
ิ นั กศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่ว
โครงการ Singha English Challenge จะเป็ นโครงการสาหรับนิสต
ประเทศทีม
่ ท
ี ักษะความสามารถและความสนใจในภาษาอังกฤษ พร ้อมทัง้ มีความรู ้เกีย
่ วกับประวัตศ
ิ าสตร์
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศในกลุม
่ ASEAN
อนึง่ ทางบริษัทฯ มีแนวคิดให ้ โครงการ Singha English Challenge เป็ นโครงการที่
ผู ้เข ้าร่วมการแข่งขันไม่วา่ จะเข ้าไปถึงรอบใดก็ตาม “ได้มากกว่า” เงินรางวัลกลับไป ดังนัน
้ ในทุกรอบ
การแข่งขันทางโครงการฯ จึงจัดให ้มีกจิ กรรมการอบรม และเวิรค
์ ช ้อปร่วมกันกับกูรใู นสายอาชีพต่างๆ ที่
ใช ้ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก รวมทัง้ ใช ้การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ทีห
่ ลากหลายอีกด ้วย
โครงการ Singha English Challenge จึงเป็ นการ “เปิ ดโอกาส” ของเยาวชน ให ้ได ้พัฒนา
ศักยภาพและทักษะของตนเองเพิม
่ ขึน
้ รวมทัง้ ได ้สร ้างความสัมพันธ์อน
ั ดีกบ
ั ทัง้ เยาวชนต่างมหาวิทยาลัย
่ วชาญ อีกทัง้ มืออาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพือ
ผู ้เชีย
่ โอกาสทีด
่ ก
ี ว่าในการทางานและเพือ
่ เครือข่ายที่
จะสามารถช่วยเหลือเกือ
้ กูล ต่อยอดกันและกันได ้ต่อไปในอนาคต

ว ัตถุประสงค์ของโครงการ
ิ นักศึกษาได ้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรอบด ้าน ทัง้ ฟั ง พูด อ่าน เขียน โดยมุง่
1. เพือ
่ ให ้นิสต
่ สารและทางานในตลาดแรงงานโลกได ้อย่างไม่เป็ นรองใคร
ให ้สามารถสือ
2. เพือ
่ สร ้างเสริมความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับประเทศในกลุม
่ อาเซียนให ้กับเยาวชน
อันจะเป็ น
ประโยชน์ในการปรับตัว เปิ ดโลกทัศน์ให ้เยาวชนตระหนักรู ้ถึงขีดความสามารถของตนเมือ
่ เทียบ
กับเยาวชนรุน
่ เดียวกันในต่างประเทศ
และกระตุ ้นให ้เกิดความต ้องการทีจ
่ ะพัฒนาตนเองเข ้าสู่
ตลาดแรงงานโลกได ้ต่อไป
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3. เพือ
่ สร ้างความสัมพันธ์อน
ั ดีระหว่างเยาวชนต่างมหาวิทยาลัย
อันจะเป็ นเครือข่ายทีด
่ ข
ี องตัว
เยาวชนเองทีจ
่ ะสามารถช่วยเหลือเกือ
้ กูล ต่อยอดกันและกันได ้ต่อไปในอนาคต
่ ระหว่างผู ้เข ้าแข่งขันกับผู ้เชีย
่ วชาญ
4. เพือ
่ สร ้างคอนเน็ คชัน
อีกทัง้ มืออาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆ
่ ลาดงานให ้แก่เยาวชน
อันจะเป็ นการเปิ ดโอกาสทีด
่ ใี นการเข ้าสูต
5. เพือ
่ กระตุ ้นและสร ้างการตระหนักรู ้ให ้กับสังคมไทยโดยรวม
ให ้เห็นถึงความสาคัญและความ
่ สารทีด
จาเป็ นของการมีทักษะการสือ
่ ใี นภาษาอังกฤษ เพือ
่ ให ้เกิดการพัฒนาในทุกภาคส่วนอันจะ
เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขันด ้านเศรษฐกิจและสังคมให ้กับประเทศต่อไป

รายละเอียดโครงการ
โครงการ Singha English Challenge เป็ นโครงการแข่งขันทักษะการใช ้ภาษาอังกฤษและ
ิ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ โดยเป็ นการ
ความรู ้เกีย
่ วกับประเทศในภูมภ
ิ าคอาเซียน สาหรับนิสต
แข่งขันในรูปแบบทีม 4 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็ น 4 รอบเพือ
่ คัดเลือกหาผู ้ชนะ 1 ทีม
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัคร
ิ นักศึกษาแข่งขันเป็ น “ทีม”
• นิสต
• แต่ละทีมมีสมาชิก 4 คน พร ้อมอาจารย์ทป
ี่ รึกษาทีมละ 1 ท่าน
• แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถส่งทีมเข ้าแข่งขันได ้ไม่จากัดจานวน
• แต่ละทีมจะมีสมาชิกจากมหาวิทยาลัยเดียวกันทัง้ หมด หรือต่างกันกีม
่ หาวิทยาลัยก็ได ้
ื้ ชาติไทย
• สมาชิกทุกคนในทีมต ้องมีเชอ
• สมาชิกทุกคนในทีมต ้องศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
การแข่งข ัน
 รอบแรก – The Test (รอบ Nationwide)



รอบสอง – The Quest (รอบ 24 ทีม)

รับสมัครทีมจากทัว่ ประเทศเข ้าแข่งขันตาม
ภูมภ
ิ าคต่างๆ เพือ
่ คัดเข ้ารอบ 24 ทีม
o ภาคใต ้ จัดการแข่งขันที่
ศูนย์การค ้าเซ็นทรัล เฟสติวล
ั หาดใหญ่
จ.สงขลา
o ภาคเหนือ จัดการแข่งขันที่
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค ้านานาชาติฯ
จ.เชียงใหม่
o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการแข่งขันที่
ศาลาประชาคม จ.ขอนแก่น
o ภาคกลาง / ตะวันออก / ตะวันตก / กทม.
จัดการแข่งขันที่ อาคารนิมบ
ิ ต
ุ ร
สนามกีฬาแห่งชาติ จ.กรุงเทพฯ
คัดเลือกทีมทีเ่ ข ้าร่วมแข่งขันจาก 24 ทีม
เหลือ 8 ทีม โดยการเก็บคะแนนสะสมจาก
การเข ้า English Camp
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รอบรองชนะเลิศ – The Battle

(รอบรองชนะเลิศ)
คัดเลือกทีมทีเ่ ข ้าร่วม
แข่งขันจาก 8 ทีม เหลือ 4 ทีม โดยสะสม
คะแนนจากการจับคูแ
่ ข่งขัน
Presentation
2 โจทย์ได ้แก่ Stage Presentation และ
Role Play Presentation (แต่ละโจทย์จับ
คูแ
่ ข่งทีละ 2 ทีม ตัดสินแบบ Knock out)



รอบชงิ ชนะเลิศ – The Debate

(รอบชงิ ชนะเลิศ) 4 ทีมผู ้ชนะจากรอบรอง
ชนะเลิศ
สะสมคะแนนจากการแข่งขันตอบ
ปั ญหา ASEAN และโต ้วาทีภาษาอังกฤษ

กาหนดการโครงการ และสถานทีจ
่ ัดการแข่งข ัน
ั ันธ์และร ับสม ัครทีมแข่งข ัน
1. ประชาสมพ
เดือนกันยายน 2557 – 10 พฤศจิกายน 2557 (แต่ละภาคปิ ดรับสมัครไม่พร ้อมกัน)
2. กาหนดการแข่งข ัน
 รอบ Nationwide – เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2557
 ภาคใต ้
วันที่ 25 ตุลาคม 2557
ศูนย์การค ้าเซ็นทรัล เฟสติวล
ั หาดใหญ่
จ.สงขลา
 ภาคเหนือ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค ้านานาชาติฯ
จ.เชียงใหม่
 ภาคตอ./เหนือ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
ศาลาประชาคม
จ.ขอนแก่น
 ภาคกลาง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
อาคารนิมบ
ิ ต
ุ ร สนามกีฬาแห่งชาติ
จ.กรุงเทพฯ
*รอบ Nationwide ผู ้แข่งขันต ้องรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการเดินทางและทีพ
่ ก
ั เอง (หากมี)


รอบ 24 ทีม

วันที่ 17 - 18 มกราคม 2558

่ จ.กรุงเทพฯ
สิงห์ คอร์เปอเรชัน



รอบรองชนะเลิศ

วันที่ 24 - 25 มกราคม 2558

่ จ.กรุงเทพฯ
สิงห์ คอร์เปอเรชัน



รอบชงิ ชนะเลิศ

วันที่ 31 มกราคม 2558

่ จ.กรุงเทพฯ
สิงห์ คอร์เปอเรชัน

่ จะรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง ทีพ
*นับตัง้ แต่รอบ 24 ทีม บจก. สิงห์ คอร์เปอเรชัน
่ ก
ั
และอาหารให ้กับผู ้เข ้ารอบทุกคน

การสม ัคร
1. สมัครผ่าน Website โครงการ www.singhachallenge.com
2. พิมพ์สาเนาใบสมัครทีท
่ างโครงการส่งกลับไปให ้ทาง E-Mail ออกมา
3. ส่งสาเนาใบสมัครพร ้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได ้แก่
ิ นักศึกษาของผู ้ร่วมทีมทัง้ 4 คน
3.1 สาเนาบัตรนิสต
3.2 จดหมายรับรองจากอาจารย์ทป
ี่ รึกษาของทีม
3.3 สาเนาบัตรข ้าราชการของอาจารย์ทป
ี่ รึกษาทีม
ทาง Email ที่ contact@singhachallenge.com หรือ ทางไปรษณีย ์ ตามทีอ
่ ยูด
่ ้านล่างนี้
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4. สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่ Call Center 088 317 1212
หรือที่ Facebook Fanpage: www.facebook.com/singhaenglishchallenge
รางว ัล
ึ ษา ทริปท ัศนศก
ึ ษา “นครว ัด” มรดกโลกและสงิ่ มห ัศจรรย์ของโลก ประเทศก ัมพูชา
ทุนการศก
และของรางว ัลรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท
รอบ The test
1. ผู ้เข ้าแข่งขันทุกคนจะได ้รับการทดสอบระดับความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษ
จาก British Council โดยไม่เสียค่าใช ้จ่าย (ปกติมค
ี า่ ใช ้จ่ายคนละ 600 บาท)
่ จากัด
2. ทีมทีเ่ ข ้าร่วมการแข่งขันทุกทีมจะได ้รับของทีร่ ะลึกจาก บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน
3. ผู ้เข ้าแข่งขันทุกคนจะได ้รับหนังสือรับรองว่าได ้เข ้าร่วมการแข่งขันและได ้ผลคะแนนจากการ
ทดสอบระดับความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษโดย British Council จากทางโครงการ
4. ผู ้เข ้าแข่งขันทุกคนทีไ่ ด ้คะแนนระดับ Outstanding Scores (75% ขึน
้ ไป) จากการทดสอบ
ระดับความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษจะได ้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ
รอบ 24 ทีม
เงินสะสมทีมละ 5,000 บาท และประกาศนียบัตรจากโครงการ
รอบ 8 ทีม
เงินสะสมทีมละ 20,000 บาท และประกาศนียบัตรจากโครงการ
ทีมรองชนะเลิศอ ันด ับ 2 ร่วม (2 ทีม)
ได ้รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท
่ จากัด มูลค่า 10,000 บาท
พร ้อมของทีร่ ะลึกจาก บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน
และประกาศนียบัตรจากโครงการ
ทีมรองชนะเลิศอ ันด ับ 1
ได ้รับทุนการศึกษามูลค่า 40,000 บาท
่ จากัด มูลค่า 20,000 บาท
พร ้อมของทีร่ ะลึกจาก บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน
และประกาศนียบัตรจากโครงการ
ทีมชนะเลิศ
ได ้รับทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท
พร ้อม Package ทัศนศึกษาที่ “นครวัด” มรดกโลกและสิง่ มหัศจรรย์ของโลก ประเทศกัมพูชา
จานวน 5 ท่าน (สาหรับผู ้เข ้าแข่งขัน 4 ท่าน และอาจารย์ทป
ี่ รึกษา 1 ท่าน)
และประกาศนียบัตรจากโครงการ
หมายเหตุ:
1. ผู ้รับรางวัลจะต ้องเตรียมสาเนาบัตรประชาชนมาด ้วย และจะถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 5%
2. ตัง้ แต่รอบ 24 ทีม ทีมทีเ่ ข ้ารอบในภาคเหนือ อีสาน และใต ้ จะได ้รับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง
ทีมละ 4,000 บาท ส่วนทีมจากภาคกลางได ้รับทีมละ 2,000 บาท (ต่อรอบ)
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ผูส
้ น ับสนุน

หมายเหตุ :
่ จากัด ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน
่ นแปลงรายละเอียดและกาหนดการ
ตามความเหมาะสมโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
โครงการ Singha English Challenge
22/1 ซ.ลาดพร ้าว 80 แยก 4
ถ.ลาดพร ้าว วังทองหลาง กทม. 10310
Call Center: 088 317 1212
E-Mail: contact@singhachallenge.com
Website: www.singhachallenge.com
FB Fanpage: www.facebook.com/singhaenglishchallenge
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