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1. วัตถุประสงค์ของการประกวด แข่งขัน   
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้  ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ในการปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

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

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา 
และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

 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.  ผู้เข้าร่วมประกวดแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย 

3. รายละเอียดของการประกวด 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

           1. พูดสาธิตเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
      การบริการในงานอาชีพ 

2. พูดน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ช้ินงาน โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ 
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    3.2  งานที่ก าหนด 
           1. ใหพู้ดสาธิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ การบริการในงานอาชีพท่ีจัดการเรียน 
               การสอน 

 2. ใช้เวลาในการเตรียมส่ือและอุปกรณ์ส าหรับการพูดสาธิตไม่เกิน 10 นาที  
 3. ใช้เวลาในการพูดสาธิตคนละ 5 – 7 นาที 
 4. ผู้เข้าประกวดต้องด าเนินการสาธิตด้วยตนเอง 
 5. ผู้เข้าประกวดไม่ต้องส่งบทพูด  
 

    3.3 ก าหนดการประกวด 
 1. ผู้เข้าประกวดรายงานตัวก่อนวันแข่งขนั 1 วัน 
 2. ผู้เข้าประกวดจับสลากล าดับการแสดงพูดสาธิตในวันแข่งขัน  

 

3.4 สิ่งที่ผู้เข้าประกวดต้องเตรียม 
1. กล่าวแนะน าตัวเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มการพูดสาธิต โดยไม่คิดเป็นคะแนนในการประกวด และ 
   กรรมการเริ่มจับเวลาหลังจากผู้เข้าประกวดกล่าวแนะน าตัวเสร็จ 

          2. ฝึกการพูดสาธิตโดยใช้ไมโครโฟนไร้สายและเครื่องเสียงในสถานการณ์เสมือนจริง โดยทางผู้ด าเนินการ 
             จัดประกวดการพูดสาธิต ต้องจัดเตรียม โปรเจคเตอร์ จอรับภาพ ไมโครโฟนไร้สาย (แบบคลิป หรือ  
             head set) และโต๊ะวางอุปกรณ์สาธิต 

      

    3.5  เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
1.  Introduction and Conclusion: leading in and ending                        10 points 
2.  Organization of Content and Language: well – organization of content, 
     language usage,                                                                            20 points 

          3. Performance: well-rehearsal, fluency, coherent demonstration          20 points 
4.  Voice and Pronunciation: pronunciation, volume, pausing, stressing 
     and pacing                                                                                 20 points 

          5.  Stage Presence: self-confident, body language, eye contact  
and facial expression                                                                     15 points 

6.  Prop : well- organization and creativity                                          10 points 
7.  Time Management : appropriateness                                             5 points 
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     3.6 คณะกรรมการตัดสิน 
         กรรมการตัดสินประกอบด้วย เจ้าของภาษา 2 คน และครูไทยท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญภาษาอังกฤษ 1 คน 
 

    3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน  
         คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขัน
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) 
    6. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
 

หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ 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 demonstration with an 
excellent opening and ends with a 
solid closing.   

 
น าเข้าสู่การสาธิตได้น่าสนใจ ชวนให้น่า
ติดตามและจบการสาธิตได้ดีมาก 

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 าเข้าสู่การสาธิตได้ค่อนข้างน่าสนใจ 
และจบการสาธิตได้ดี แต่ไม่เร้าใจผู้ชม
เท่าที่ควร 

4 – 2 Points 
 
Starts the demonstration with a 
standard opening and ends 
with a standard closing.   
 
 

น าเข้าสู่การสาธิต และจบการสาธิต
ตามรูปแบบ มาตรฐานการพูดสาธิต  

Performance  

 (20 Points) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voice and 
Pronunciation 

 
(20 Points) 

20 – 17 Points 
 
Excellent fluency in the 
demonstration and appears well 
rehearsed.  Perform the tasks 
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
ขั้นตอนต่อเน่ืองเข้าใจง่าย 
 
20 - 17 Points 
 
Control of voice is excellent with 
outstanding use of volume, 
pausing, stressing and inflection. 
Pacing is excellent. Close to 

16 – 12 Points 
 
Good fluency in the 
demonstration and appears 
somewhat rehearsed.  Perform 
the tasks with less difficulty.  
Performance is entertaining and 
provides the audience a clear 
and coherent demonstration but 
not as strong as it could be. 
 
 
แสดงการสาธิตได้คล่องแคล่วดี มีการ
ฝึกซ้อมมาบ้าง มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 
การสาธิตดูน่าสนใจ ล าดับขั้นตอน
ต่อเน่ือง พอเข้าใจได้ 
 
16 - 12 Points 
 
Control of voice is good with a 
good use of volume, pausing, 
stressing and inflection.  Pacing is 
good.  Pronunciation of words 

11 – 8 Points 
 
Acceptable fluency in the 
demonstration and appears 
fairly rehearsed with some 
dead air in between lines or 
tasks.  Perform the tasks with 
some difficulty.  Performance is 
acceptable and provides the 
audience a standard 
demonstration. 
 
แสดงการสาธิตได้พอใช้ มีการฝึกซ้อม 
และสาธิตได้ครบทุกขั้นตอน แต่การ
สาธิตดูขลุกขลัก และสะดุดเป็นระยะ  

 
 
11 - 8 Points 
 
Control of voice is somewhat 
fair with inadequate use of 
volume, pausing, stressing and 
inflection. Pacing is fair. There is 
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accurate pronunciation of words 
and articulation of final sounds. 
 
ควบคุมการใช้เสียงได้ดีมาก ทั้งความดัง  
เบาของเสียง การแบ่งวรรคตอน การ
เน้นเสียง การเปลี่ยนเสียงสูง ต่ า และ
ความเร็ว ช้า ของจังหวะการพูด ออก
เสียงค าศัพท์ และเสียงพยางค์ท้ายของ
ค าได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา 

 
 

and articulation of final sounds 
are good with fewer errors.                                           
                                                    
ควบคุมการใช้เสียงได้ดี ทั้งความดัง เบา      
ของเสียง การแบ่งวรรคตอน การเน้น
เสียง การเปลี่ยนเสียงสูง ต่ า และ
ความเร็ว ช้า ของจังหวะการพูด และ
เสียงพยางค์ท้ายของค า มีข้อผิดพลาด
เล็กน้อย                                
 

obvious mispronunciation of 
words and poor articulation of 
final sounds.  
ควบคุมการใช้เสียง ความดัง เบา      
ของเสียง การแบ่งวรรคตอน การเน้น
เสียง การเปลี่ยนเสียงสูง ต่ า และ
ความเร็ว ช้าของจังหวะการพูด      
ได้พอใช้ มีการออกเสียงค าศัพท์
ผิดพลาด 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.   
 
 
มีความมั่นใจในการพูดสาธิตอย่างย่ิง 
แสดงภาษากายได้เหมาะสม  มีการ
กวาดสายตามองผู้ฟังตลอดเวลาที่สาธิต 
แสดงออกทางสีหน้า แววตา และท่าทาง
ได้เหมาะสมกับเร่ืองที่สาธิต 
 

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.   
 
 
มีความมั่นใจในการพูดสาธิตดี และ
แสดงภาษากายได้เหมาะสม  มีการ
กวาดสายตามองผู้ฟังบ้างเป็นระยะ และ
แสดงออกทางสีหน้า แววตา และท่าทาง
ได้ดี 
 

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 sometimes over use 
of facial expressions and 
gestures to emphasize a point. 
                  
มีความมั่นใจในการพูดสาธิตพอใช้  
มีการกวาดสายตามองผู้ฟังขณะสาธิต
น้อย มีการแสดงออกทางสีหน้า แวว
ตาและท่าทางมาก หรือน้อยเกินไป 
ขณะพูดสาธิต 

Props 

10 Points 

 

10 – 8 Points 
 
Demonstrate with attractive and 
creative props. 
 
ใช้สื่อประกอบการสาธิตที่น่าสนใจและ
สร้างสรรค์ 

7 – 5 Points  
 
Demonstrate with appropriate 
Props. 
 
ใช้สื่อประกอบการสาธิตครบถ้วนตาม
ขั้นตอน 

4 – 2 Points 
 
Demonstrate with unattractive 
props. 
 
ใช้สื่อประกอบการสาธิตที่ไม่ค่อย 
น่าสนใจ 



                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ทักษะพื้นฐาน การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาองักฤษ 
 English Demonstration Contest   

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ   ปีการศึกษา 2560-2561   
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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 มากกว่า 7 - 9 นาท ี
 

2 – 1 Points 
 
The demonstration lasts less 
than 5 minutes or more than 9 
minutes. 
 
ใช้เวลาในการสาธิต น้อยกว่า 5 นาที 
หรือมากกว่า 9 นาที 
 

 
 
 


