
 

 
ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 
วิชา  ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ 

วันที่  28 - 29 มกราคม  2563 
ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)  จ.ชลบุร ี

***************************** 
 

1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภาษาไทย  
      1.2 เพื่อให้เยาวชนไทยได้ตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย 
 
2.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
      2.1  เป็นนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท)ของสถานศึกษา  
             ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยก าหนดอายุไม่เกิน 25 ปี และได้ลงทะเบียน              
             เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
             ในสถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
      2.2  ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับเหรียญทองจากการประกวดสุนทรพจน์มาก่อน 
      2.3  นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้  1 วิชา/สาขาวิชา เท่านั้น 

 
3.   หลักฐานการรับสมัคร 
  3.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาเซ็นส าเนาถูกต้อง SCAN เข้าในระบบ 
  3.2  รูปถ่ายใส่ชุดนักศึกษาของวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  
             จ านวน 1 รูป  Add  เพ่ิมเข้ามาในแบบฟอร์มการสมัคร 
4.  ข้ันตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

4.1  ส่งใบสมัครผู้เข้าประกวด ทาง www.vr-centre.net  ภายในวันศุกร์ที่ 10  มกราคม  2563   
4.2  ส่งเงินค่าสมัครผู้เข้าประกวด  ภายในวันศุกร์ที่ 10  มกราคม  2563   

            โดยการโอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย  สาขา หนองต าลึง       
 ชื่อบัญชี นายรณชัย  นาสวน     เลขที่บัญชี  678-8-02337-9 

            ค่าสมัครผู้เข้าแข่งขันคนละ  40  บาท   
 

 
 
 
 



  

 
5. กติกาการประกวด 
 

5.1  วิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ระดับ ระดับละ  1  คนเท่านั้น หรือจะส่งเพียงระดับเดียวก็ได้ 
 5.2  ผู้เข้าประกวดต้องมีรายชื่อตามใบสมัคร  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งวิทยาลัยเจ้าภาพ                         
           ภายในวันพฤหัสบดีที่  23 มกราคม 2563  โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา 

5.3  ให้ผู้เข้าประกวดลงทะเบียน ณ สถานที่ประกวด พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา  
            กรณีไม่มีบัตรต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาด้วย 
     5.4  วิทยาลัยเจ้าภาพจะจับฉลาก ล าดับการแข่งขันทาง Internet ในวันศุกร์ที่ 17  มกราคม  2563  
           ที่ www.vr-centre.net    
     5.5  เมื่อพิธีกรประกาศ ให้ผู้ประกวดรายงานตัวต่อคณะกรรมการทันที หากเวลาผ่านไป   5 นาที  
            ไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ 
     5.6  การประกวดมีรอบเดียว คือ รอบชิงชนะเลิศ ทั้งระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ 
           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
     5.7  เวลาที่ใช้ในการประกวด วิทยาลัยละ 5 นาที 
     5.8  หากมีผู้สมัครน้อยกว่า  5  วิทยาลัย ไม่จัดการประกวด       
     5.9  หวัข้อการประกวด หัวข้อสุนทรพจน์ ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 
 ระดับ ปวช.  สืบสานต านานพ่ออยู่อย่างพอเพียง 
 ระดับ ปวส.  เป็นสุขทุกถิ่น ด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
       
เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด การกล่าวสุนทรพจน์   
  
 1.  โครงเรื่องและเนื้อหา   30  คะแนน 
 2.  การน าเสนอ    20  คะแนน 
 3.  การใช้ภาษา, การเลือกใช้ค า  15  คะแนน 
 4.  อักขระและควบกล้ า     15  คะแนน 
 5.  บุคลิกภาพ    10  คะแนน 

6.  มารยาท (รวมคะแนนเวลา)   10   คะแนน 
   รวม          100   คะแนน 
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หมายเหตุ    การพิจารณาให้คะแนน 
1. โครงเรื่องและเนื้อหา ให้พิจารณาถึงความสมบูรณ์ ความถูกต้องในเชิงเหตุและผลระหว่างเนื้อหากับ

หัวข้อที่ก าหนดไว้  
2. การน าเสนอ   ให้พิจารณาว่าผู้พูดสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ได้สอดคล้องกับเรื่องท่ีพูด

เพียงใด รวมทั้งความสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามกับผู้พูดด้วย 
3. การใช้ภาษา, การเลือกใช้ค า   มีความเหมาะสมเพียงใด 
4. อักขระและควบกล้ า ให้พิจารณาถึงการใช้ภาษาและการออกเสียงว่าชัดเจนหรือถูกต้องเพียงใด 
5. บุคลิกภาพ ให้พิจารณาลักษณะท่าทางพูดในขณะที่พูดและความเหมาะสม 
6. มารยาท  ให้พิจารณาว่าถ้อยค าท่ีใช้ในการพูด และการใช้เวลาเป็นไปตามก าหนดหรือไม่และได้ใช้

เวลาให้เป็นประโยชน์เพียงใด 
 

เกณฑ์การตัดสิน/การให้เกียรติบัตร ระดับภาค 
          คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป  เกียรติบัตรเหรียญทอง          
 คะแนน 70 – 79  คะแนน เกียรติบัตรเหรียญเงิน           
 คะแนน 60 – 69   เกียรติบัตรเหรียญทองแดง     

 
 
ดตูารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ         วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ที่ www. vr – centre.net 
ดูล าดับการประกวดถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ต วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ที่ www. vr – centre.net 
 
 
ติดต่อประสานงาน 
          อาจารย์พิสมัย  แก้วมณี             08 – 1652 – 5552   
   
QR CODE ทักษะ สุนทรพจน์ 
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