
 

 
 

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

และกีฬา  นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

วิชา การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ  
วันท่ี 28-29 มกราคม 2563 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี 
********************** 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา  
 1.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
 1.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
 1.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล 
 
2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้เข้าร่วมแข่งขัน/ประกวด 
 2.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษาที่
ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวะศึกษาโดยก าหนดอายุไม่เกิน 25 ปี และได้ลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาดังกล่าวไม่
น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
 2.2 นักเรียน-นักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ได้โดยมีสิทธ์ิเข้าแข่งขัน 1 
รายวิชาเท่านั้น 
 2.3 ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยโดยก าเนิดที่ มีบิดาและมารดาถือสัญชาติไทยโดยก าเนิด
เท่านั้น  
    2.4 ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องไม่เคยไปศึกษาหรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการนาน
เกิน 6 เดือน 
 
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. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 4.1 ส่งใบสมัครผู้เข้าประกวด ทาง  www.vr-centre.net  ภายใน วันเสาร์ท่ี 4 มกราคม 2563 
 4.2 ส่งเงินค่าสมัครผู้เข้าประกวด ภายใน วันเสาร์ท่ี 4 มกราคม 25623 โดยการโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองต าลึง ชื่อบัญชี นายรณชัย นาสวน เลขท่ีบัญชี 678-8-02337-9  
(ค่าสมัครผู้เข้าแข่งขัน 40 บาท) 
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5. กติกาการแข่งขัน 
 5.1 วิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ระดับ (ปวช./ปวส.) ระดับละ 1 คนเท่านั้น สามารถดู
รายละเอียดการแข่งขันทางเว็บไซต์ www.vr-centre.net (รายวิชา/คุณสมบัติ/กติกา/หลักเกณฑ์การให้คะแนน)
วันพฤหัสบดีท่ี 12 ธันวาคม 2562 
 5.2 วิทยาลัยเจ้าภาพจะจับฉลาก ล าดับการแข่งขัน/ประกวด ทาง www.vr-centre.net  
วันศุกร์ท่ี  17 มกราคม 2563 
 5.3 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพกบัตรประจ าตัวนักศึกษามาแสดงให้กรรมการแต่ละประเภท ก่อนการแข่งขัน  
 5.4 ผู้เข้าประกวดต้องมีรายชื่อตามใบสมัคร ถ้ามีการเปล่ียนแปลงต้องแจ้งวิทยาลัยเจ้าภาพภายใน 
วันพฤหัสบดีท่ี 23 มกราคม 2563  โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.5 เม่ือพิธีกรประกาศ ให้ผู้ประกวดรายงานตัวต่อคณะกรรมการทันที หากเวลาผ่านไป 5 นาทีไม่รายงานตัว
ถือว่าสละสิทธ์ิ 
 5.6 การประกวดมีรอบเดียว คือ รอบชิงชนะเลิศ ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 5.7 เวลาที่ใช้ในการประกวด วิทยาลัยละ 5-7 นาที  หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 วิทยาลัย ไม่จัดการประกวด 
 5.8 เม่ือผู้สมัครไม่สามารถเข้าแข่งขัน/ประกวดตามก าหนดเวลา จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ถือว่าผู้สมัครสละสิทธ์ิ
ในการแข่งขัน/ประกวดครั้งนั้น ๆ 
 5.10 กรณีผู้เข้าแข่งขันไม่ได้เป็นนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา แต่สถานศึกษายังส่งชื่อเข้าแข่งขัน หากมีผู้
อุทธรณ์คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน และเม่ือคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันพิจารณาว่าขาดคุณสมบัติจริง ให้ถือ
ว่าผลการแข่งขันในรายการที่ส่งเข้าแข่งขันของถานศึกษานั้นเป็นโมฆะ และให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
แจ้งชื่อสถานศึกษาที่กระท าผิดไปยังคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 5.12 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 
6.งานท่ีก าหนด  
 6.1 ให้พูดสาธิตเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การบริการในงานอาชีพที่จัดการเรียน การสอน  
 6.2 ใช้เวลาในการเตรียมสื่อและอุปกรณ์ส าหรับการพูดสาธิตไม่เกิน 10 นาที  
 6.3 ใช้เวลาในการพูดสาธิตคนละ 5-7 นาที  โดยผู้เข้าประกวดต้องด าเนินการสาธิตด้วยตนเอง  
 
7.ส่ิงท่ีผู้เข้าประกวดต้องเตรียม 
 7.1 กล่าวแนะน าตัวเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มการพูดสาธิต โดยไม่คิดเป็นคะแนนในการประกวด และ 
         กรรมการเริ่มจับเวลาหลังจากผู้เข้าประกวดกล่าวแนะน าตัวเสร็จ 
 7.2 ฝึกการพูดสาธิตโดยใช้ไมโครโฟนไร้สายและเครื่องเสียงในสถานการณ์เสมือนจริง โดยทางผู้ด าเนินการ  
         จัดการประกวดการพูดสาธิต จัดเตรียม โปรเจคเตอร์ จอรับภาพ ไมโครโฟนไร้สาย (แบบคลิป หรือ  
         head set ) และโต๊ะวางอุปกรณ์สาธิต 
 
 
 
 
 
 

http://www.vr-centre.net/
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เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  Introduction and Conclusion: leading in and ending                                     10    points 
2.  Organization of Content and language: well – organization of content,          20    points                              
     language usage                                                                                         
3.   Performance: well-rehearsal, fluency , coherent demonstration                     20    points 
4.  Voice and Pronunciation: pronunciation, volume, pausing, stressing                20    points 
    and pacing                                                                                                 
5.  Stage presence: self-confident, body language, eye contact     15    points 
    and facial expression                                                                                   
6.  Prop: well-organization and creativity                                                            10   points 
7. Time Management: appropriateness                                                              5    points 

                                                           Total                                     100   points 
 
เกณฑ์การตัดสิน/การให้เกียรติบัตร ระดับภาค 
 การตัดสินผลการแข่งขัน/ประกวด ก าหนดคะแนนเพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานการตัดสิน 3 ระดับ คือ                 
เกณฑ์เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ดังนี้ 
     คะแนน 80 ขึ้นไป เกียรติบัตรเหรียญทอง 
     คะแนน 70 – 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
     คะแนน 60 – 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
 
ดูตารางการแข่งขันท่ี www.vr-centre.net ในวันเสาร์ท่ี 11 มกราคม 2563  
 
ติดต่อประสานงาน  
          อาจารย์วสันต์     ปะโพทิง          062-362-5456 
          อาจารย์พัชรี       เตชะมานิ        086-668-9919                                  
 
            ชื่อกลุ่มไลน์  
Demonstration Contest 2019      ดาว์นโหลดระเบียบการแข่งขัน 
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เกณฑ์การให้คะแนน        
Description Skill Level and Assessment Criteria 

Excellent Good Fair 
Introduction   
     and 
Conclusion 

 
(10 Points) 

10-8 points 
Starts the demonstration with 
an excellent opening and ends 
with a solid closing 
 
 
น าเข้าสู่การสาธิตได้น่าสนใจ ชวนให้
น่าติดตามและจบการสาธิตได้ดีมาก 

7-5 points 
Starts the demonstration 
with a good opening and 
ends with a good closing 
but not as strong as it 
could be. 
น าเข้าสู่การสาธิตได้ค่อนข้าง
น่าสนใจและจบการสาธิตได้ดี แต่
ไม่เร้าใจผู้ชมได้เท่าที่ควร 

4-2 points 
Starts the demonstration with 
a standard opening and ends 
with a standard closing 
 
 
น าเข้าสู่การสาธิต และจบการสาธิต 
ตามรูปแบบ มาตรฐานการพูดสาธิต  

Organization  
         of  
 Content 
and  
  Language 

 
(20 Points) 

20-17 Points 
Demonstration respectively 
and clearly. Use proper 
language and vocabulary. 
Organize details sequentially 
to make the demonstration 
easy to understand. 
สาธิตตามล าดับชั้นตอน ชัดเจนมาก 
ใช้ภาษาและค าศัพท์ถูกต้อง
เหมาะสม ขยายความให้ผู้ฟังเข้าใจ
ง่าย 

16-12 points 
Demonstrate respectively. 
Use correct vocabulary and 
language forms. 
 
 
 
สาธิตตามล าดับขั้นตอน ใช้ภาษา
และค าศัพท์ถูกต้อง 

11-8 points 
Organize the demonstration 
unattractively due to 
complicated sequences. 
Contain some mistakes. 
 
 
ล าดับการสาธิตไม่ชวนให้น่าติดตาม 
ใช้ภาษและค าศัพท์ผิดบ้าง 

  
Performance 

 
(20 Points) 

20-17 points 
Excellent fluency in the 
demonstration and appears 
well rehearsed. Perform the 
takes with no difficulty in a 
convincing manner. 
Performance is very 
entertaining and provides the 
audience a clear and coherent 
demonstration. 
 
แสดงการสาธิตได้คล่องแคล่วดีมาก 
ไม่มีข้อผิดพลาด มีการฝึกซ้อมดี การ
สาธิตดูมีชีวิตชีวาน่าติดตาม ล าดับ 
ขั้นตอน ต่อเนื่องเข้าใจง่าย 

16-12 points 
Good fluency in the 
demonstration and appears 
somewhat rehearsed. 
Perform the takes with less 
difficulty. Performance is 
entertaining and provides 
the audience a clear and 
coherent demonstration 
but not as strong as it 
could be 
แสดงการสาธิตได้คล่องแคล่วดี มี
การฝึกซ้อมมาบ้างมีข้อผิดพลาด
เล็กน้อยการสาธิตดูน่าสนใจ 
ล าดับขั้นตอนต่อเนื่องพอเข้าใจ
ได้ 

11-8 points 
Acceptable fluency in the 
demonstration and appears 
fairly rehearsed with some 
dead air in between lines or 
takes. Perform the takes with 
some difficulty. Performance is 
acceptable and provides the 
audience a standard 
demonstration. 
 
แสดงการสาธิตได้พอใช้ มีการ
ฝึกซ้อมและสาธิตได้ครบทุกขั้นตอน 
แต่การสาธิตดูขลุกขลัก และสะดุด
เป็นระยะ 
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Description Skill Level and Assessment Criteria 
Excellent Good Fair 

   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 
รวมทั้งดังเบาของเสียง การแบ่ง
วรรคตอน การเน้นเสียง การ
เปลี่ยนเสียงสูง ต่ า และความเร็ว 
ช้า ของจังหวะการพูด ออกเสียง
ค าศัพท์ และเสียงพยางค์ท้ายของ
ค าได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา 

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 ทั้งความ
ดัง เบา ของเสียง การแบ่งวรรค
ตอน การเน้นเสียง การเปลี่ยน
เสียงสูง ต่ า และ ความเร็ว ช้า 
ของจังหวะการพูด และเสียง
พยางค์ท้ายของค า มีข้อผิดพลาด
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.   
ควบคุมการใช้เสียง ความดัง 
เบา ของเสียง การแบ่งวรรค
ตอน การเน้นเสียง การเปลี่ยน
เสียงสูง ต่ า และความเร็ว ช้า 
ของจังหวะการพูดได้พอใช้ มี
การออกเสียงค าศัพท์ผิดพลาด 
และไม่ค่อยออกเสียงพยางค์
ท้ายของค า 

     Stage       
    Presence 

(15 Points) 

15-12 Points 
Appears highly self-
confident and portrays a 
positive body language. 
Maintains excellent eye 
contact throughout the 
demonstration and uses 
appropriate facial 
expressions and gestures to 
emphasize a point. 
 
 
มีความม่ันใจในการพูดสาธิตอย่าง
ยิ่ง แสดงภาษากายได้เหมาะสม มี
การกวาดสายตามองผู้ฟัง
ตลอดเวลาที่สาธิต แสดงออกทาง
สีหน้า แววตา และท่าทางได้
เหมาะสมกับเรื่องสาธิต 

11-9 points 
Appears self-confident and 
portrays good body 
language. Has good eye 
contact in some parts of the 
demonstration and uses fair 
amount of facial expressions 
and gestures to emphasize 
a point 
 
 
 
มีความม่ันใจในการพูดสาธิตดี 
และแสดงภาษากายได้เหมาะสม 
มีการกวาดสายตามองผู้ฟังบ้าง
เป็นระยะ และแสดงออกทางสี
หน้า แววตา และท่าทางได้ดี 

8-5 points 
Appears fairly self-
confident and portrays 
poor body language. Has 
eye contact but shows 
some hesitation during 
the demonstration and 
uses minimal or 
sometime over use of 
facial expressions and 
gestures to emphasize a 
point. 
มีความม่ันใจในการพูดสาธิต
พอใช้ มีการกวาดสายตามอง
ผู้ฟังขณะสาธิตน้อย มีการ
แสดงออกทางสีหน้า แววตา
และท่าทางมาก หรือน้อย
เกินไปขณะพูดสาธิต 



 

  5 

  6 

     Props 
(10 Points) 

10-8 Points 
Demonstrate with attractive 
and creative props. 
 
ใช้สื่อประกอบการสาธิตที่
น่าสนใจ และสร้างสรรค์ 

7-5 Points 
Demonstrate with 
appropriate props. 
 
ใช้สื่อประกอบการสาธิตถ้วนตาม 
ขั้นตอน 

4-2 Points 
Demonstrate with 
unattractive props. 
 
ใช้สื่อประกอบการสาธิตที่ไม่
ค่อยน่าสนใจ 

       Time 
Management 

(5 Points) 

5 Points 
The demonstration lasts 5-7 
minutes long. 
 
ใช้เวลาในการสาธิต 5-7 นาที 

4-3 Points 
The demonstration lasts 
more than 7-9 minutes 
 
ใช้เวลาในการสาธิต 7-9 นาที 

2-1 Points 
The demonstration lasts 
less than 5 minutes or 
more than 9 minutes 
ใช้เวลาในการสาธิต น้อยกว่า 
5 นาที หรือ มากกว่า 9 นาที   

 


