การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทวิชา การประกวด
ทักษะวิชา การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย
ระดับชัน้ ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)

เกณฑ์ กติ กา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจาปี การศึกษา 2563
ประเภทวิชา การประกวด ทักษะวิชา สุนทรพจน์ ภาษาไทย
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.)
เวลาการแข่งขัน 5 นาที
***********************************
1. วัตถุประสงค์ของการประกวด
1.1 เพื่อเป็ นการส่งเสริมทักษะการพูดและบุคลิกภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษา
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถทีไ่ ด้จากการศึกษามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านจริง
1.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รบั ประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน
1.4 เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.5 เพื่อยกระดับทักษะพืน้ ฐานของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา ให้ก้าวสู่ระดับสากล
2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
2.1 เป็ นนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไม่เป็ นพนักงานประจาบริษทั )ของ
สถานศึกษา ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกาหนดอายุ
ไม่เกิน 25 ปี และได้ลงทะเบียน เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ในสถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
2.2 ผูเ้ ข้าประกวดต้องไม่เคยได้รบั เหรียญทองจากการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย
มาก่อน
2.3 นักเรียน นักศึกษา 1 คน มีสทิ ธิ ์เข้าแข่งขันได้ 1 วิชา/สาขาวิชา เท่านัน้
2.4 ผูเ้ ข้าแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย
3. กติ กาการแข่งขัน
3.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อทีก่ าหนด
ระดับ ปวช. หัวข้อ “อาชีวะก้าวไกล ไทยก้าวหน้า”
ระดับ ปวส. หัวข้อ “อาชีวะไทย พัฒนาชาติได้อย่างยั ่งยืน”
3.2 ความยาวของเนื้อเรื่องทีใ่ ช้ในการแข่งขันประมาณ 5 นาที (ไม่ต้องแนะนาตัว)
3.3 พิมพ์ต้นฉบับส่งสถานศึกษาทีเ่ ป็ นจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน จานวน 3 ชุด ตามวันและ
สถานที่ ทีร่ ะบุไว้ในใบสมัคร

4. สมรรรถนะรายวิชา
4.1 สามารถใช้ทกั ษะการพูดอย่างมีศลิ ปะ
4.2 แสดงออกถึงภาวะผูน้ าและบุคลิกภาพทีด่ ี
5. วิธีดาเนิ นการสอบ
5.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที พร้อมแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษา
หรือบัตรประจาตัวประชาชน กรณีไม่มบี ตั รต้องมีหนังสือรับรองจากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
5.2 หากมีผสู้ มัครเข้าร่วมประกวดน้อยกว่า 5 วิทยาลัย จะไม่มกี ารจัดการประกวด
6. สิ่ งที่ผ้เู ข้าแข่งขันต้องเตรียม
บทสุนทรพจน์สง่ สถานศึกษาผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการแข่งขัน จานวน 3 ชุด
7. สิ่ งที่เจ้าภาพจัดเตรียมให้
7.1 สถานทีจ่ ดั การแข่งขัน
7.2 จัดตรียมอุปกรณ์ ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตัง้ นาฬิกากลาง (สาหรับจับเวลา)
หรืออุปกรณ์ในการให้สญ
ั ญาณอื่น
8. โจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน
ระดับ ปวช. หัวข้อ “อาชีวะก้าวไกล ไทยก้าวหน้า”
ระดับ ปวส. หัวข้อ “อาชีวะไทย พัฒนาชาติได้อย่างยั ่งยืน”
9. เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
1. การออกเสียง ร ล และคาควบกล้า
2. การใช้ลลี าน้าเสียง
3. การกล่าวปฏิสนั ถาร
4. คาเกริน่ นาเรื่อง
5. เนื้อเรื่อง
6. การใช้ภาษา
7. ข้อมูล ข้อเท็จจริง การอ้างอิง
8. คากล่าวสรุปเรื่อง
9. บุคลิกภาพ
10. การใช้เวลา

10
5
2
5
20
15
10
5
10
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

11. เสียงเสียดแทรก
12. คาขยะ

10
3

คะแนน
คะแนน

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน
1. การออกเสียง ร ล และคาควบกล้า
10 คะแนน
การออกเสียง ร ล และคาควบกล้า ร ล ว ผิด 1 คา หัก 1 คะแนน
2. การใช้ลลี าน้าเสียง 5 คะแนน
ได้ 5 คะแนน เมื่อใช้เสียงสูง เสียงต่า เสียงหนัก เสียงเบา ได้ถูกต้องตามอารมณ์เนื้อเรื่อง
ออกเสียงพูดเป็ นธรรมชาติ ไม่คล้ายการท่องจา เสียงดังชัดเจนพูดจาชัดถ้อย
ชัดคา
ได้ 4 คะแนน เมื่อใช้เสียงสูง เสียงต่า เสียงหนัก เสียงเบา ได้ถูกต้องตามอารมณ์เนื้อเรื่อง
เสียงดัง ชัดเจน พูดจาชัดถ้อยชัดคา สาเนียงการพูดคล้ายการท่องจา
ได้ 3 คะแนน เมื่อใช้เสียงสูง เสียงต่า เสียงหนัก เสียงเบา ได้ค่อนข้างดี เสียงไม่ชดั เจน
เท่าทีค่ วร สาเนียงการพูดคล้ายการท่องจา
ได้ต่ากว่า 3 คะแนน เมื่อใช้เสียงสูง เสียงต่า เสียงหนัก เสียงเบา ไม่ดเี ท่าทีค่ วร เสียงเบา
ไม่ชดั เจน สาเนียงการพูดเหมือนการท่องจา
3. การกล่าวคาปฏิสนั ถาร 2 คะแนน
หมายถึง การกล่าวคาทักทาย ให้ทกั ทีป่ ระชุมไม่เกิน 3 ลาดับ
ได้ 2 คะแนน กล่าวคาปฏิสนั ถารถูกต้อง
ได้ 1 คะแนน กล่าวคาปฏิสนั ถารไม่ถูกต้อง
ได้ 0 คะแนน ไม่กล่าวคาปฏิสนั ถาร
4. การกล่าวคาเกริน่ นาเรื่อง 5 คะแนน
ได้ 4-5 คะแนน เมื่อกล่าวคาเกริน่ นาเรื่องถูกต้องตามแบบแผนของการกล่าวคาเกริน่ นา
เรื่อง ไม่ใช้บทขับร้อง ไม่ออกเสียงแบบทานองเสนาะ ถ้าเป็ นบทร้อย
กรองให้มคี วามยาว ไม่เกิน 1 บท คานาแปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจ
ผูฟ้ ัง ตรงกับประเด็นเนื้อเรื่องและ มีความยาว เหมาะสม
ได้ 2-3 คะแนน เมื่อกล่าวคาเกริน่ นาเรื่องถูกต้องตามแบบแผนของการกล่าวคาเกริน่ นา
เรื่อง ไม่ใช้บทขับร้อง ไม่ออกเสียงแบบทานองเสนาะ ถ้าเป็ นบทร้อย
กรองให้มคี วามยาวไม่เกิน 1 บท คานาตรงประเด็นเนื้อเรื่องมีความยาว
เหมาะสม แต่ขาดความแปลกใหม่และไม่ดงึ ดูดความสนใจผูฟ้ ัง มีความ

ยาวเหมาะสม
ได้ 1 คะแนน เมื่อกล่าวคาเกริน่ นาเรื่องถูกต้องตามแบบแผนของการกล่าวคาเกริน่ นา
เรื่อง ไม่ใช้บท ขับร้อง ไม่ออกเสียงแบบทานองเสนาะ ถ้าเป็ นบทร้อย
กรอง ให้มคี วามยาว ไม่เกิน 1 บท คานาขาดความแปลกใหม่ ไม่ดงึ ดูด
ความสนใจผูฟ้ ัง
ได้ 0 คะแนน เมื่อใช้บทขับร้อง หรือออกเสียงแบบทานองเสนาะ
5. เนื้อเรื่อง 20 คะแนน
ได้ 18-20 คะแนน เมื่อจัดเรียงเนื้อเรื่องตามลาดับ เนื้อเรื่องมี เอกภาพ สัมพันธภาพ
สารัตถภาพเนื้อเรื่องสอดคล้องกับคาเกริน่ นาเรื่อง เนื้อเรื่อง มีความ
สร้างสรรค์ไม่กล่าวว่าร้ายส่อเสียดผูอ้ ่นื
ได้ 15-17 คะแนน เมื่อจัดเรียงเนื้อเรื่องตามลาดับ เนื้อเรื่องมี เอกภาพ สัมพันธภาพ
สารัตถภาพเนื้อเรื่องมีความสร้างสรรค์ ไม่กล่าวว่าร้ายส่อเสียดผูอ้ ่นื
เนื้อเรื่องขาดความสอดคล้องกับคาเกริน่ นาเรื่อง
ได้ 12-14 คะแนน เมื่อจัดเรียงเนื้อเรื่องตามลาดับ เนื้อเรื่องมี เอกภาพ สัมพันธภาพ
สารัตถภาพและสอดคล้องกับคาเกริน่ นาเรื่อง เนื้อเรื่องไม่สร้างสรรค์
ต่ากว่า 11 คะแนน เมื่อเนื้อเรื่องไม่เรียงตามลาดับ ขาดเอกภาพ สัมพันธภาพ สารัตถภาพ
ไม่สอดคล้องกับคาเกริน่ นาเรื่อง เนื้อเรื่องไม่สร้างสรรค์
6. การใช้ภาษา 15 คะแนน
ได้ 13-15 คะแนน เมื่อใช้ภาษางดงาม สละสลวย ลึกซึง้ กินใจ ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย มีการเรียบเรียง กลันกรองส
่
านวนภาษามาเป็ นอย่างดี
ได้ 10-12 คะแนน เมื่อใช้ภาษาสุภาพ ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ภาษาสละสลวย
ได้ 7-9 คะแนน
เมื่อใช้ภาษาสุภาพ ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
ต่ากว่า 7 คะแนน เมื่อใช้ภาษาสุภาพ
7. ข้อมูล ข้อเท็จจริง การอ้างอิง 10 คะแนน
ได้ 9-10 คะแนน เมื่อพูดโดยใช้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริง ข้อคิด สานวน ภาษิต และมีการ
อ้างอิงทีถ่ ูกต้องเหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ
ได้ 7-8 คะแนน เมื่อพูดโดยใช้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริง ข้อคิด สานวน ภาษิต และมีการอ้างอิง
ทีไ่ ม่ถูกต้อง 1 แห่ง
ได้ 5-6 คะแนน เมื่อพูดโดยใช้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริง ข้อคิด สานวน ภาษิต และมีการอ้างอิง
ทีไ่ ม่ถูกต้อง 2 แห่ง
ต่ากว่า 5 คะแนน เมื่อพูดโดยใช้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริง ข้อคิด สานวน ภาษิต และมีการอ้างอิง
ทีไ่ ม่ถูกต้อง มากกว่า 2 แห่ง หรือไม่มกี ารอ้างอิง

8. การกล่าวคาสรุปเรื่อง 5 คะแนน
ได้ 4-5 คะแนน เมื่อกล่าวคาสรุปเรื่องถูกต้องตามแบบแผนของการกล่าวคาสรุปเรื่อง
ไม่ใช้บทขับร้อง ไม่ออกเสียงแบบทานองเสนาะ ถ้าเป็ นบทร้อยกรอง
ให้มคี วามยาวไม่เกิน 1 บท คาสรุปเรื่องแปลกใหม่ ประทับใจผูฟ้ ัง
มีความยาวเหมาะสม
ได้ 2-3 คะแนน
เมื่อกล่าวคาสรุปเรื่องถูกต้องตามแบบแผนของการกล่าวคาสรุปเรื่อง
ไม่ใช้บทขับร้อง ไม่ออกเสียงแบบทานองเสนาะ ถ้าเป็ นบทร้อยกรอง
ให้มคี วามยาวไม่เกิน 1 บท คาสรุปเรื่องมีความยาวเหมาะสม
ได้ 1 คะแนน
เมื่อกล่าวคาสรุปเรื่องถูกต้องตามแบบแผนของการกล่าวคาสรุปเรื่อง
ไม่ใช้บทขับร้อง ไม่ออกเสียงแบบทานองเสนาะ ถ้าเป็ นบทร้อยกรอง
ให้มคี วามยาวไม่เกิน 1 บท คาสรุปเรื่องยาวหรือสัน้ เกินไป
ได้ 0 คะแนน
เมื่อใช้บทขับร้องหรือออกเสียงแบบทานองเสนาะ
9. การแสดงบุคลิกภาพ 10 คะแนน
ได้ 9-10 คะแนน เมื่อเครื่องแต่งกายและทรงผมสะอาดเรียบร้อย สีหน้ายิม้ แย้ม สบตา
ผูฟ้ ังทั ่วถึงมีความมั ่นใจ แสดงพฤติกรรมภาพรวม การเดิน การยืน
ทรงตัวการไหว้ถูกต้อง เรียบร้อยสง่างาม
ได้ 7-8 คะแนน เมื่อเครื่องแต่งกายและทรงผมสะอาดเรียบร้อย สีหน้ายิม้ แย้ม
สบตา ผูฟ้ ังทั ่วถึง มีความมั ่นใจ แสดงพฤติกรรมภาพรวม การเดิน
การยืน ทรงตัวการไหว้ ถูกต้อง เรียบร้อย แต่มอี าการประหม่า
เล็กน้อย
ได้ 5-6 คะแนน เมื่อเครื่องแต่งกายและทรงผมสะอาดเรียบร้อย สีหน้ายิม้ แย้ม
สบตา ผูฟ้ ังไม่ท ั ่วถึงแสดงพฤติกรรมภาพรวม การเดิน การยืนทรง
ตัว การไหว้ถูกต้อง เรียบร้อย มีอาการประหม่าตื่นเต้น
ได้ต่ากว่า 5 คะแนน เมื่อมีอาการตื่นเต้นมาก
10. การใช้เวลา 5 คะแนน
ได้ 5 คะแนน เมื่อพูดตรงตามกาหนดเวลา 5 นาที
ได้ 4 คะแนน เมื่อพูดเกินหรือไม่ครบเวลา 1 นาที
ได้ 3 คะแนน เมื่อพูดเกินเวลาหรือไม่ครบเวลา 2 นาที

11. การใช้เสียงเสียดแทรก 10 คะแนน
ได้ 9-10 คะแนน เมื่อออกเสียงได้ถูกต้องตามฐานทีเ่ กิดของเสียง ออกเสียงถูกต้องตาม
อักขรวิธไี ม่ออกเสียงตามแบบภาษาอังกฤษ
ได้ 7-8 คะแนน เมื่อออกเสียงไม่ถูกต้องตามฐานทีเ่ กิดของเสียง หรือไม่ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี 1 – 2 ครัง้
ได้ 5-6 คะแนน เมื่อออกเสียงไม่ถูกต้องตามฐานทีเ่ กิดของเสียง หรือไม่ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี 3 – 4 ครัง้
ได้ต่ากว่า 5 คะแนน เมื่อออกเสียงไม่ถูกต้องตามฐานทีเ่ กิดของเสียง หรือไม่ถูกต้อง
ตามอักขรวิธมี ากกว่า 4 ครัง้
12. การออกเสียงคาขยะ 3 คะแนน
ได้ 3 คะแนน เมื่อไม่กล่าวคาขยะ
ได้ 2 คะแนน เมื่อกล่าวคาขยะ 1 ครัง้
ได้ 1 คะแนน เมื่อกล่าวคาขยะ 2 ครัง้
ได้ 0 คะแนน เมื่อกล่าวคาขยะมากกว่า 2 ครัง้
10. เกณฑ์การพิจารณารางวัล
การตัดสินผลการแข่งขัน / ประกวด กาหนดคะแนนเพื่อเป็ นเกณฑ์มาตรฐานการตัดสิน ดังนี้
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

90 – 100
80 – 89.99
70 – 79.99
60 – 69.99

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกียรติบตั รเหรียญทอง
เกียรติบตั รเหรียญเงิน
เกียรติบตั รเหรียญทองแดง
เกียรติบตั รชมเชย

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็ นทีส่ น้ิ สุด
11. คณะกรรมการตัดสิ น
คณะกรรมการตัดสิน จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้ภาษาไทยและไม่ใ ช่
บุคลากรของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปี การศึกษา 2563
ประเภทวิชา การประกวด ทักษะวิชา สุนทรพจน์ ภาษาไทย
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย
ชื่อ-สกุล...................................................... สถานศึกษา............................................
จังหวัด...........................
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการประเมิน
การออกเสียง ร ล / คาควบกล้า ร ล ว
การใช้ลลี าน้าเสียง
การกล่าวคาปฏิสนั ถาร
การเกริน่ นา
เนื้อเรื่อง
การใช้ภาษา
ข้อมูล ข้อเท็จจริง การอ้างอิง
คากล่าวสรุปเรื่อง
บุคลิกภาพ
การใช้เวลา
เสียงเสียดแทรก
คาขยะ
รวม

คะแนน
10
5
2
5
20
15
10
5
10
5
10
3
100

คะแนนที่ได้

ลงชื่อ .......................................................................... กรรมการ
( ..................................................................... )

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปี การศึกษา 2563
ประเภทวิชา การประกวด ทักษะวิชา สุนทรพจน์ ภาษาไทย
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)

เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย
ชื่อ-สกุล...................................................... สถานศึกษา............................................
จังหวัด...........................
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการประเมิน
การออกเสียง ร ล / คาควบกล้า ร ล ว
การใช้ลลี าน้าเสียง
การกล่าวคาปฏิสนั ถาร
การเกริน่ นา
เนื้อเรื่อง
การใช้ภาษา
ข้อมูล ข้อเท็จจริง การอ้างอิง
คากล่าวสรุปเรื่อง
บุคลิกภาพ
การใช้เวลา
เสียงเสียดแทรก
คาขยะ
รวม

คะแนน
10
5
2
5
20
15
10
5
10
5
10
3
100

คะแนนที่ได้

ลงชื่อ .......................................................................... กรรมการ
( ..................................................................... )

