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การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

รายการส่วนกลาง 
ชื่อทักษะ        :  การแข่งขันการพูดในที่ชุมชนภาคภาษาอังกฤษ 
ประเภท         :  เดี่ยว (ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 1 ทีม) 
สนามแข่งขัน   :  เวทีกลาง 
รายละเอียด วัน เวลา การแข่งขัน 
  วันที่แข่งขัน     : วันที่  25  มกราคม  2562 
  ลงทะเบียน      : รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ  เวทีกลาง  
  เริ่มแข่งขัน      : เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ  เวทีกลาง 

กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
1. Theme หรือหัวข้อการพูดที่ก าหนดคือ “Smart Agriculture under Thailand 4.0” 
2. ให้ก าหนดหัวข้อเรื่อง (Topic) ให้สอดคล้องกับ Theme การแข่งขัน 
3. การประกวดไม่มีการแบ่งระดับชั้นปี  
4. เวลาในการประกวดคนละ 7-10 นาท ี
5. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา (ไม่อนุญาตให้สวมชุดปฏิบัติการ) 
6. ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งส าเนาบทพูด จ านวน 3 ชุด ในวันรายงานตัวเข้าแข่งขัน 
7. ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากล าดับการแข่งขันในช่วงการรายงานตัว 
8. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดใช้ Guideline หรือการอ่านบทในการประกวด (Note is not allowed on 

stage)  
9. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดใช้สื่อประกอบทุกชนิด 

เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
1. Introduction and Ending : Leading-in and Ending (15 points)  
2. Contents: Relatedness to the Theme, Language Usage, Comprehensibility, Sequence  
   and Conclusion (30 points)  

3. Voice Usage : Pronunciation, Cluster and Final Sound (30 points)  
4. Appearance : Body Language, Eye Contact and Personality (20 points)  
5. Time Management : Appropriateness (5 points) 

 
 

หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดต้องกล่าวแนะน าตัวเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มแข่งขันพูดในที่สาธารณะ โดยคิด 
               รวมเป็นคะแนนในการแข่งขัน และกรรมการเริ่มจับเวลาเมื่อผู้เข้าแข่งขันเริ่มกล่าวแนะน าตัว 
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Descriptions Skill Levels and Assessment Criteria 
Excellent Good Fair 

Introduction and 
Ending 

(15 points) 

13 - 15 points 
Introduction, Lead-in 
and end the speech 
accurately and 
fluently.  
 
แนะน าตัว น าเข้าสู่เรื่อง 
และกล่าวจบเรื่องที่พูดได้
สมบูรณ์ที่สุด 

10-12 points 
Introduction, Lead-in 
and end the speech 
accurately and fairly  
แนะน าตัว น าเข้าสู่ เรื่อง 
และกล่าวจบเรื่องที่พูดได้
ดี 

5-9 points 
Introduction, Lead-in 
and end the speech 
doubtfully  
 
แนะน าตัวน าเข้าสู่เรื่อง 
และกล่าวจบเรื่องที่พูด
อยากไม่น่าสนใจ 

Contents 
(30 points) 

24-30 points Content 
is absolutely related 
to the topic and 
there is obvious 
conclusion. The 
semantic and syntax 
of the context are 
also definitely 
explicit.  
เนื้อหาสัมพันธ์กับหัวข้อ
เ รื่ อ ง ดี ม า ก มี ค ว า ม
ต่อเนื่อง และมีการสรุป
ชัดเจน ใช้ค าศัพท์ถูกต้อง 
ใช้ รู ป แบ บ ภ าษ าและ
รู ป แ บ บ ป ร ะ โ ย ค ที่
หลากหลายเข้าใจง่าย 

17-23 points Content 
is well related to the 
topic and there is 
conclusion. The 
semantic and syntax 
of the context are 
various  
เนื้อหาสัมพันธ์กับหัวข้อ
เ รื่ อ ง ดี ม า ก  มี ค ว า ม
ต่ อ เนื่ อ งแ ล ะการส รุ ป
ป ร ะ เด็ น  ใ ช้ ค า ศั พ ท์ 
รูปแบบภาษาและประโยค
ที่หลากหลาย 

10-16 points 
Content is related to 
the topic and there 
is conclusion. The 
semantic and syntax 
of the context are 
repeatedly.  
 
เนื้อหาสัมพันธ์กับหัวข้อ
เรื่ อ งมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
พอใช้และสรุปไม่ชัดเจน 
ใช้ค าศัพท์รูปแบบภาษา
และรูปแบบประโยคไม่
หลากหลาย 

Voice Usage 
(30 points) 

24-30 points Clearly 
pronounce with 
perfect pitch. 
Effectively pauses 
with meaningful and 
interestingly delivery  
ออกเสียงถูกต้องชัดเจน 
ใช้ ร ะดั บ เสี ย งถู ก ต้ อ ง 
และแบ่งวรรคตอนเพ่ือ
สื่อความหมายได้ดี และ
น่าสนใจ 

17-23 points Correctly 
pronounce with 
appropriate pitch and 
pauses.  
 
 
ออกเสียงถูกต้อง ใช้ระดับ
เสียง และแบ่งวรรคตอน
ถูกต้อง 

10-16 points 
Inaccurately and 
unclear pronounce 
with less pitch and 
wrong pauses.  
 
ออกเสียงผิดบ้าง ไม่ค่อย
ชัด เจน ใช้ระดับ เสียง
เล็กน้อย แบ่งวรรคตอน
ไม่ถูกต้อง เข้าใจยาก 
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Appearance 
(20 points) 

17-20 points Attract 
the audiences with 
the body language. 
Deliver the speech 
lively and naturally 
.Use eye contacts 
and be highly 
selfconfident 
ใช้ภาษากาย ดึงดูดความ
สนใจได้ดีมากมีชีวิตชีวา
เป็นธรรมชาติมองผู้ชม 
และมีความมั่นใจตนเอง
สูง 

13-16 points Attract 
the audiences with 
the body language. 
Partly use  
eye -contacts and be  
self-confident 
 
 
ใช้ภาษากาย ดึงดูดความ
สนใจ มองผู้ชมบ้างและมี
ความมั่นใจในตนเอง 

7-12 points Use 
body language. 
Deliver the speech 
unnaturally and 
doubly 
 
 
 
ใช้ภาษากาย ไม่ค่อยเป็น
ธ ร รม ช าติ  แ ล ะข าด
ความมั่นใจในตนเอง 

Time 
Management 

and Pace 
(5 points) 

5 points The Speech 
in the rang of 7 to 10 
minutes long  
 
 
ใช้เวลาตามก าหนด 7-10 
นาท ี

3 -4 points The 
Speech lasts less than 
7 minutes or more 
than 10 minutes long 
  
ใช้เวลาในการพูดน้อยกว่า 
7 นาที  หรือมากว่า 10 
นาท ี

Fair 2 point The 
Speech lasts less 
than 6 minutes or 
more  11 minutes 
long  
ใช้ เวลาในการพูดน้อย
กว่า 6 นาที หรือ มากว่า
11 นาท ี 

ผู้ประสานงาน : ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์  เบอร์โทร 089-7555565 
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ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารว่มแข่งขัน : 

............................................................................................................................. ................................................. 

วันที่ : 

........................................................................ ......................................................................................................  

เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 

ล าดับ Descriptions คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1 Introduction and Ending 15 points   

2 Contents 30 points   

3 Voice Usage 30 points   

4 Appearance 20 points   

5 Time Management and Pace 5 points   

รวม 100 points   

 

 

 

 

  

แบบฟอร์มการประเมิน 
การแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 

วันที่  25 - 26 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
การแข่งขันการพูดในที่ชุมชนภาคภาษาอังกฤษ 


