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1. วัตถุประสงค์ของการประกวด แข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้ เกิดประโยชน์  

ในการปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา และเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

 3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา 
          4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
           5. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1  
              รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 
    6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

                 

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
          1. เป็นนักเรียน นักศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. 

          ในระบบ ทุกสาขาวิชา 
      2. เป็นการประกวดเด่ียว ให้ส่งตัวแทนสถานศึกษาละ 1 คน 
      3. ผู้เข้าร่วมประกวด แต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย 
 

3. รายละเอียดของการประกวด แข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน 
2. ตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษ แสดงความคิดเห็นด้วยภาษาอังกฤษ 
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    3.2  งานที่ก าหนด 
 1.  ให้กล่าว speech ในประเด็นหลัก (Theme) เรื่อง “Being Smart Vocational Students” 
 2.  ให้ก าหนดหัวข้อเรื่อง (Topic) ในการกล่าว speech ให้สอดคล้องกับ theme ท่ีก าหนด  
 3.  ใช้เวลาในการกล่าว speech คนละ 3 – 5 นาที 
 4.  ผู้เข้าประกวดตอบค าถามกรรมการตามหัวข้อเรื่องท่ีพูด 1 ค าถาม โดยไม่คิดเป็นค่าคะแนนตัดสิน 
 5.  ส่งส าเนาบทพูด 3 ชุด ในวันรายงานตัวเข้าประกวด   
            

    3.3  ก าหนดการประกวด 
 1.  ผู้เข้าประกวดรายงานตัวก่อนวันแข่งขัน 1 วัน 
 2.  ผู้เข้าประกวดจับสลากล าดับการกล่าว speech ในวันแข่งขัน 

 

3.4  สิ่งที่ผู้เข้าประกวดต้องเตรียม 
1. กล่าวแนะน าตัวเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มกล่าว speech โดยไม่คิดเป็นคะแนนในการประกวด และ

กรรมการเริ่มจับเวลาหลังจากผู้เข้าประกวดกล่าวแนะน าตัวเสร็จ 
 2. ศึกษาค้นคว้า ท าความเข้าใจประเด็นหลัก (Theme) ท่ีก าหนด และกล่าว speech ในหัวข้อเรื่อง     

(Topic) ให้สอดคล้องกับ theme 
 3. ฝึกกล่าว speech โดยใช้ไมโครโฟนและเครื่องเสียงในสถานการณ์เสมือนจริง ไม่อนุญาตให้ใช้      

Guideline หรือส่ือประกอบการพูดทุกชนิด 
           4.  ฝึกการตอบค าถามตามประเด็นและหัวข้อเรื่องท่ีกล่าว speech  
 

   3.5  เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
1.  Introduction and Conclusion: leading in and ending                        10 points 
2.  Content and Language: content topic is related to the theme,  
     language usage, comprehensibility, sequence and conclusion             20 points 
3.  Delivery: deliver the message and use persuasion to the audiences    30 points 
4.  Voice and Pronunciation: pronunciation, cluster and final sound,  
     volume, pausing, stressing and pacing                                              20 points 
5.  Stage Presence: body language, eye contact and personality             15 points 
6.  Time Management : appropriateness                                             5 points 

              

3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
กรรมการตัดสิน ประกอบด้วย เจ้าของภาษา 2 คน และครูไทยท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญภาษาอังกฤษ 1 คน 
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3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน  
คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การประกวด
และเกณฑ์การตัดสิน 
 

4.  เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
     1. คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
     2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
     3. คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง    
 

5. เกณฑ์การรับรางวัล        
    1. ชนะเลิศ     คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  (1 รางวัล) 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 
 
 
 

6. รางวัลที่ได้รับ   
 1. ชนะเลิศ     ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    7. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
 

หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

     3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
 

หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ท าคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์การพิจารณา ข้อ 4 ได้รับเกียรติบัตร   

ครูผู้ควบคุม กรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด  
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Description 

Skill Level and Assessment Criteria 
Excellent Good Fair 

Introduction 
and 

Conclusion 
 

(10 Points) 

10 - 8 Points 
 
Starts the speech with an 
excellent opening and ends with 
a solid closing.  
 
น าเข้าสู่เน้ือเร่ืองของ topic ที่กล่าวได้
น่าสนใจ ชวนให้น่าติดตามและจบการ
กล่าว speech ได้ดีมาก 

7 – 5 Points 
 
Starts the speech a good opening 
and ends with a good closing but 
not as strong as it could be. 
 
น าเข้าสู่เน้ือเร่ืองของ topic ที่กล่าวได้
ค่อนข้างน่าสนใจ และจบการกล่าว 
speech ได้ดี แต่ไม่เร้าใจผู้ฟังเท่าที่ควร 

4 – 2 Points 
 
Starts the speech with a standard 
opening and ends with a 
standard closing.   
 
น าเข้าสู่เน้ือเร่ืองของ topic ที่กล่าว 
และจบการกล่าวตามรูปแบบ มาตรฐาน
การพูด แต่ไม่ชวนติดตาม ไม่น่าสนใจ 
 

Content and 
Language 

 
(20 Points) 

 
 
 
 
 
 

20 – 17 Points 
 
The content topic is clearly 
related to the theme of the 
contest.  The content has a good 
balance of facts and opinions with 
correct citation and sources 
provided.  There is excellent use 
of words and expressions with no 
errors of grammar and syntax.  
 
 
เน้ือหาของหัวข้อเร่ือง เก่ียวข้องกับ 
theme ของการประกวดชัดเจน มีความ
สมดุลทั้งข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
ของผู้พูด  มีการกล่าวอ้างและให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง  ใช้ค าศพัท์ ส านวน โครงสร้าง
ประโยคและรูปแบบภาษาดีมาก 

16 – 12 Points 
 
The content somewhat relates to 
the theme of the contest.  The 
content may have more or less 
of facts and opinions with some 
citation and sources provided. 
There is good use of words and 
expressions with small errors in 
grammar and syntax.  
 
 
เน้ือหาของหัวข้อเร่ือง เก่ียวข้องกับ 
theme ของการประกวดเพียงบางส่วน  
และเน้ือหาไม่สมดุล มีข้อเท็จจริง หรือ
ความคิดเห็นของผู้พูดอย่างใดอย่างหน่ึง
มากหรือน้อยเกินไป มีการกล่าวอ้าง
และให้ข้อมูลน้อย  ใช้ค าศัพท์ ส านวนดี  
มีข้อผิดพลาด เร่ืองไวยากรณ์และ
รูปแบบภาษาเล็กน้อย 

11 – 8 Points 
 
The content slightly deviates 
from the theme of the contest.  
The content is somewhat devoid 
of facts or opinions with less or 
no citation and sources provided. 
There is fair use of words and 
expressions with obvious errors in 
grammar and syntax. 
 
เน้ือหาของหัวข้อเร่ืองเบี่ยงเบน      ไป
จาก theme ของการประกวดเล็กน้อย  
และเน้ือหามีข้อเท็จจริง หรือความ
คิดเห็นของผู้พูดน้อย ไม่มีการกล่าวอ้าง 
และให้ข้อมูลทีช่ัดเจน  ใช้ค าศพัท์ 
ส านวนพอใช้               มีข้อผิดพลาด 
เร่ืองไวยากรณ์และรูปแบบภาษาอย่าง
ชัดเจน 
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Delivery 
 

(30 Points) 

30 – 24 Points 
 
Excellent fluency in speech 
delivery and appears well 
rehearsed.  Speaks with absolute 
conviction and uses excellent 
persuasion to make a point to the 
audience.  

 
 
ส่งสารในเน้ือเร่ืองได้สมบูรณ์ อย่าง
คล่องแคล่วดีมาก มิใช่เพียงการท่องจ า มี
การฝึกซ้อมดี กล่าว speech ด้วยความ
เชื่อมั่น พูดชักจูง โน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อย
ตามได้ดีมาก 

23 – 16 Points 
 
Good fluency in speech delivery 
and appears somewhat 
rehearsed.  Speaks with some 
conviction and uses some 
persuasion to make a point to 
the audience but not as strong as 
it could be. 
 
ส่งสารในเน้ือเร่ืองได้คล่องแคล่วดี มีการ
ฝึกซ้อมดี กล่าว speech ด้วยความ
เชื่อมั่น พูดชักจูง โน้มน้าวให้ผู้ฟังได้แต่
ไม่มากเท่าที่ควร 

15 – 8 Points 
 
Acceptable fluency in speech 
delivery and appears fairly 
rehearsed with some dead air in 
between lines.   Speaks with little 
conviction and uses less 
persuasion to make a point to 
the audience.  
 
ส่งสารในเน้ือเร่ืองได้คล่องแคล่ว
พอสมควร มีการฝึกซ้อม แต่ยังพูด
ติดๆขัดๆ กล่าว speech ด้วยความไม่
ค่อยเชื่อมั่น พูดชักจูง โน้มน้าว 
ผู้ฟังได้น้อยมาก 

Voice and 
Pronunciation 

 
(20 Points) 

20 - 17 Points 
 
Control of voice is excellent with 
outstanding use of volume, 
pausing, stressing and inflection. 
Pacing is excellent. Close to 
accurate pronunciation of words 
and articulation of final sounds. 
 
 
ควบคุมการใช้เสียงได้ดีมาก ทั้งความดัง 
เบาของเสียง การแบ่งวรรคตอน การ
เน้นเสียง การเปลี่ยนเสียงสูง ต่ า และ
ความเร็ว ช้าของจังหวะการพูดดีมาก 
ออกเสียงค าศัพท์ เสียงพยางค์ท้ายของ
ค าได้ถูกต้องใกล้เคียงเจ้าของภาษา 

16 - 12 Points 
 
Control of voice is good with a 
good use of volume, pausing, 
stressing and inflection.  Pacing is 
good.  Pronunciation of words 
and articulation of final sounds 
are good with fewer errors.   
 
 
ควบคุมการใช้เสียงได้ดี ทั้งความดัง เบา
ของเสียง การแบ่งวรรคตอน การเน้น
เสียง การเปลี่ยนเสียงสูง ต่ า และ
ความเร็ว ช้าของจังหวะการพูดดี    
ออกเสียงค าศัพท์ และเสียงพยางค์ท้าย
ของค าได้ดี แต่มีข้อผิดพลาดบ้าง
เล็กน้อย  

11 - 8 Points 
 
Control of voice is somewhat fair 
with inadequate use of volume, 
pausing, stressing and inflection. 
Pacing is fair. There is obvious 
mispronunciation of words and 
poor articulation of final sounds.  
 
ควบคุมการใช้เสียงได้พอใช้ ทั้ง  ความ
ดัง เบาของเสียง การแบ่ง  วรรคตอน 
การเน้นเสียง การเปลี่ยนเสียงสูง ต่ า 
ความเร็ว ช้าของจังหวะการพูดพอใช้ 
การออกเสียงค าศัพท์ และเสียงพยางค์
ท้ายของค ามีข้อผิดพลาดชัดเจน  
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Stage 
Presence 

 
(15 Points) 

 

15 – 12 Points 
 
Appears highly self-confident and 
portrays a positive body language.  
Maintains excellent eye contact 
throughout the delivery and uses 
appropriate facial expressions and 
gestures to emphasize a point.   
 
 
 
 
มีความมั่นใจในการพูดอย่างย่ิง แสดง 
ภาษากายได้เหมาะสม  มีการกวาด
สายตามองผู้ฟัง ในขณะที่ส่งสารไปยัง
ผู้ฟัง แสดงออกทางสหีน้า แววตาและ
ท่าทางได้เหมาะสมกับเน้ือเร่ืองที่พูด 

11 – 9 Points 
 
Appears self-confident and 
portrays good body language.  
Has good eye contact in some 
parts of the delivery and uses fair 
amount of facial expressions and 
gestures to emphasize a point.   
 
 
 
 
มีความมั่นใจในการพูดดี แสดงภาษา
กายได้เหมาะสม  มีการกวาดสายตา
มองผู้ฟังเป็นบางคร้ัง ในขณะที่ส่งสาร
ไปยังผู้ฟัง มีการแสดงออกทางสหีน้า 
แววตาและท่าทางตามเน้ือเร่ืองที่พูด
บ้าง 
 
 

8 – 5 Points 
 
Appears fairly self-confident and 
portrays poor body language.  
Has eye contact but shows some 
hesitation during the delivery and 
uses minimal or sometimes over 
usage of facial expressions and 
gestures to emphasize a point. 
 
มีความมั่นใจในการพูดพอใช้ แสดง
ภาษากายได้ไม่ดี  มีการกวาดสายตาม
มองผู้ฟังน้อย ในขณะที่ส่งสารไปยังผู้ฟัง 
มีการแสดงออกทางสีหน้า แววตาและ
ท่าทางมาก หรือน้อยเกินไป 
 

Time 
Management  

5 Points 

5 Points 
 
The speech lasts 3 - 5 minutes 
long. 
 
 
ใช้เวลาในการกล่าว speech 3-5 นาที 
 
 
 
 
 
 

4 – 3 Points 
 
The speech lasts more than 5 - 7  
minutes. 
 
 
ใช้เวลาในการกล่าว speech มากกว่า  
5 - 7 นาที 
 

2 – 1 Points 
 
The speech lasts less than 3 
minutes or more than 7 minutes. 
 
ใช้เวลาในการกล่าว speech น้อยกว่า 
3 นาที หรือมากกว่า 7 นาที 
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