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1.  ประเภทของกิจกรรม     
 กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภำคภำษำอังกฤษ (English Presentation on 
Innovation and Invention Based on Research Methodology Contest) 

2.  เจตนำรมณ์  
        เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพทักษะกำรสื่อสำรด้ำนภำษำอังกฤษ ของนักเรียน นักศึกษำให้ทัดเทียมกับนำนำชำติ 
และเพ่ือเป็นกำรรองรับกำรก้ำวสู่ Thailand 4.0 สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะไปใช้ในกำรด ำรงชีวิต และกำรประกอบ
อำชีพของตนเอง 

3.  วัตถุประสงค์    
 1. เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถและส่งเสริมเจตคติของนักเรียนนักศึกษำต่อกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
 2. บูรณำกำร กำรเรียน กำรสอน ภำษำอังกฤษ กับกำรเรียนวิชำชีพ ทั้งภำคอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม  
และเกษตรกรรม 
 3. เพ่ือพัฒนำบุคลิกภำพและเตรียมควำมพร้อมของนักเรียน นักศึกษำในกำรประกอบอำชีพให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

4.  วิธีกำรประกวด 
 1.  เป็นนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบและทวิภำคี  ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ใน
สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ท ำหน้ำที่เป็นผู้น ำเสนอ จ ำนวน 2 คน (พูดน ำเสนอ) โดยมี
สัดส่วนคนละ 50% ของเนื้อหำทั้งหมด (ผู้เข้ำประกวดกำรน ำเสนอฯ ต้องไม่เคยได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด 
องค์ควำมรู้กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภำคภำษำอังกฤษ ในระดับชำติมำก่อน) 
 2.  ทีมท่ีมีสิทธิ์เข้ำประกวดองค์ควำมรู้ กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ภำคภำษำอังกฤษ ผลงำนต้องเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดในปีกำรศึกษำปัจจุบันและได้ท ำกำรลงทะเบียน
ในระบบออนไลน์www.thaiinvention.net เรียบร้อยแล้ว 
  3.  สถำนศึกษำท่ีส่งผลงำนสิ่งประดิษฐ์เข้ำร่วมกำรประกวด จ ำนวนมำกกว่ำ 1 ผลงำน หรือ 1 ประเภทสำมำรถส่ง
ผู้แทนเข้ำประกวดองค์ควำมรู้กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภำคภำษำอังกฤษ ตำมที่
ระดับภำคเป็นผู้ก ำหนด (ภำคละ 4 ทีม) 
 4.  ทีมที่เข้ำร่วมกำรประกวดจะต้องส่งบทคัดย่อ ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ตำมแบบรำยงำนกำรวิจัย  
(แบบ ว-สอศ-3) จ ำนวน 5 ชุด ให้คณะกรรมกำรก่อนกำรประกวด ( ผลงำนที่ใช้ในกำรแข่งขันต้องเป็นผลงำนในปีปัจจุบัน
และไม่เคยใช้ในกำรแข่งขันมำก่อน ) 

/ 5. ผู้เข้ำร่วมกำรประกวด... 
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 5.  ผู้เข้ำร่วมกำรประกวด ต้องแต่งกำยด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษำ หรือชุดปฏิบัติกำรสุภำพเรียบร้อย 
 6.  ส ำหรับผลงำนที่น ำมำใช้ในกำรน ำเสนอภำคภำษำอังกฤษ ถ้ำผลงำนนั้นผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ำร่วม
กำรแข่งขันในระดับภำคและระดับชำติจะได้รับคะแนนเพ่ิมผลงำนละ 2 คะแนน แต่กรณีที่ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไม่ผ่ำนเข้ำสู่
ระดับภำคหรือระดับชำติ ทีมที่น ำเสนอสำมำรถน ำเสนอเรื่องเดิมที่ไม่ผ่ำนได้ แต่จะไม่ได้รับคะแนนเพ่ิม 2 คะแนน หรือหำก
ต้องกำรเปลี่ยนชิ้นงำนเพื่อน ำเสนอโดยเลือกผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของ อศจ. หรือของภำคนั้นๆ ที่ผ่ำนเข้ำระดับภำค 
หรือระดับชำติ จะได้รับคะแนนเพิ่ม 2 คะแนนเช่นกัน 
 

5.  เกณฑ์กำรให้คะแนน (รวม 100 คะแนน) 

 1.  ด้ำนกำรพูดน ำเสนอ (Oral presentation) 30 คะแนน 

  น้ ำเสียง ชัดเจน ถูกต้อง มีจังหวะกำรพูดที่ดี เลือกใช้ศัพท์และโครงสร้ำงภำษำรัดกุม  กระชับเหมำะสม

ถูกต้องตำมหลักภำษำ 

 2.  ด้ำนเนื้อหำ (Content) 20 คะแนน 

  เนื้อหำในกำรน ำเสนอ โดยใช้ข้อมูลผลงำนด้ำนสิ่งประดิษฐ์ฯ หรือนวัตกรรม ตำมกระบวน วิจัย มีกำร

เรียงล ำดับเนื้อหำที่มีรำยละเอียดครอบคลุมแนวคิด กำรก ำหนดปัญหำและวัตถุประสงค์ หรือเป้ำหมำย ชัดเจน มีกรอบ

แนวคิด กำรออกแบบ กำรทดลอง และควบคุมตัวแปร มีแผนกำรออกแบบ/พัฒนำต้นแบบ/ทดสอบใช้งำนจริง  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรสรุป และอภิปรำยผล เป็นต้น 

 3.  บุคลิกภำพและภำษำกำย (Appearance and Body language) 10 คะแนน 

  กำรใช้สำยตำ กำรแสดงออก และบุคลิกภำพ เหมำะสม  

 4.  ด้ำนสื่อประกอบกำรน ำเสนอ (Visual aids) 10 คะแนน 

  สำมำรถน ำเสนอด้วย ภำพประกอบ แผนภูมิ Power point คลิปวิดีโอ  สื่อของจริง หรือโมเดล  

โดยพิจำรณำดังนี้ 

          4.1 องค์ประกอบของข้อมูล  

  เนื้อหำมีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และเป็นล ำดับ โดยมีประเด็น

หลัก ดังนี้ 

  4.1.1  ชื่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ชื่อทีมผู้คิดค้น และสร้ำงสรรค์ผลงำน 

  4.1.2  ปัญหำ และควำมส ำคัญ/วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของผลงำน    

  4.1.3 วิธีด ำเนินกำร  

  4.1.4 ผลกำรทดลองที่ส ำคัญ  

           4.2 ลักษณะของสื่อท่ีน ำเสนอ 

   ขนำดตัวอักษร ภำพประกอบ แผนภูมิ Power point คลิปวิดีโอ สื่อของจริง หรือโมเดล  

มีควำมชัดเจน น่ำสนใจ ออกแบบถูกต้อง และเหมำะสมตำมหลักวิชำกำร 

 

/ 5.กรณีทีมแข่งขันมีคะแนนเท่ำกัน... 
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     5.  กรณีทีมแข่งขันมีคะแนนเท่ำกัน ให้ทีมท่ีมีคะแนนกำรพูด (Speaking) สูงกว่ำเป็นผู้ชนะ หำกคะแนนกำรพูด 

(Speaking) เท่ำกัน ให้ทีมที่มีคะแนนตอบค ำถำมสูงกว่ำเป็นผู้ชนะ หำกคะแนนตอบค ำถำมเท่ำกันให้ทีมที่มีคะแนนกำร

เรียงล ำดับเนื้อหำ (Organization of content) เป็นผู้ชนะ หำกคะแนนกำรเรียงล ำดับเนื้อหำ (Organization of 

content) เท่ำกันให้ทีมที่มีคะแนนโสตทัศนูปกรณ์ (Visual aids) สูงกว่ำเป็นผู้ชนะ หำกคะแนนโสตทัศนูปกรณ์ (Visual 

aids) เท่ำกันให้ประธำนคณะกรรมกำรตัดสินเป็นผู้ชี้ขำดและถือว่ำกำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 

 6.  กำรตอบค ำถำม 20 คะแนน 

  ผู้เข้ำประกวด ทุกทีมจะต้องมีกำรตอบค ำถำมจำกคณะกรรมกำร จ ำนวน 4 ค ำถำม โดยผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

จะต้องตอบค ำถำมคนละ 2 ค ำถำม  

7.  ระยะเวลำในกำรประกวด 10 คะแนน 

  1.  เวลำที่ใช้ในกำรน ำเสนอไม่เกิน 6 นำท ี 

                     2.  เวลำในกำรตอบค ำถำม 4 นำท ี

  3.  ผู้เข้ำประกวดทุกคน ให้รำยงำนตัว และลงทะเบียนภำยในก ำหนดเวลำทุกครั้งหำกพ้นก ำหนดเวลำ 

ที่แจ้งแล้ว จะถือว่ำสละสิทธิ์ และหมดสิทธิ์ในกำรประกวดรอบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ข้อก ำหนด... 
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กำรประกวดองค์ควำมรู้ กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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................................................ 

(The Evaluation Criteria for the English Presentation on Innovation and Invention 

Based on Research Methodology Contest) 

 

 

/ Judging Items… 

 

 

 

Judging  Items 

Suggesting  Point  Values 

Excellent  

(26 - 30 คะแนน) 

Very  Good 

(21 – 25 คะแนน) 

Good 

(16 – 20 คะแนน) 

Fair 

(11 – 15 คะแนน) 

1.  กำรพูด   
    Speaking 
    (30 points) 
    กำรออกเสียง   
    ควำมชัดเจน   
    ควำมคล่อง   
   ควำมเชื่อมั่น     
   Pronunciation,   
   Clarify, Fluency 

- กำรใช้ภำษำลื่นไหล 
ได้ดี หยุดเว้นวรรคได้
เป็นธรรมชำติ 
- ออกเสียงผิด
เล็กน้อย  สำมำรถท ำ
ให้ผู้ชมเกิดควำมสนใจ
ในเนื้อหำได้ดี 
– Fluent, natural 
pauses 
- Rarely 
mispronunciation. 
- Audience is 
engaged and 
attentive to the 
information. 

- ออกเสียงได้ชัดเจน
ถูกต้อง ผิดเป็นครั้ง
ครำว 
- แบ่งวรรคผิดเล็กน้อย 
- สำมำรถท ำให้ผู้ชม
เกิดควำมสนใจใน
เนื้อหำได้ 
- Clearly and 
accurate 
pronunciation, 
occasional 
mispronunciation. 
- Few unnatural 
pause and 
Mispronunciation 
- Audience is 
engaged   to the 
information. 

- น ำเสนอได้ลื่นไหล 
ออกเสียงผิดแต่ยัง
เข้ำใจได้ 
- มีกำรเตรียมตัวมำดี 
- โดยรวมแล้วสำมำรถ 
ท ำให้ผู้ชมเกิดควำม
สนใจในเนื้อหำ 
- Discourse flows, 
mispronunciations 
are 
comprehensible. –
Well prepared. 
- Audience is 
engaged to the 
information. 

- ผู้ชมต้องใช้ควำม
พยำยำมในกำรท ำ 
ควำมเข้ำใจ 
- กำรพูดน ำเสนอขำด
ตอนเป็นช่วงๆ 
- ขำดกำรเตรียมตัวที่
ดี 
- ไม่สำมำรถท ำให้
ผู้ชมเกิดควำมสนใจ
ในเนื้อหำได้ 
- Audiences must 
make an effort to 
understand. 
- Halting speech.  
- Lack of sufficient 
preparation.  
- Audience is 
fairly engaged to 
the information. 
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/ Judging Items… 
 

 

 
Judging Items 

Suggesting  Point  Values 
Excellent  
(16 - 20 คะแนน) 

Very  Good 
(11 – 15 คะแนน) 

Good 
(6 – 10 คะแนน) 

Fair 
(1 – 5 คะแนน) 

2.  กำรเรียงล ำดับ 
     เนื้อหำ 
     Organization                                                          
     of  content 
     (20 points) 

-  เนื้อหำถูกต้อง 
และตรงตำมหัวเรื่อง
เข้ำใจง่ำย กระชับ 
และเรียบเรียงได้ดี
เนื้อหำทั้งหมดง่ำยต่อ 
กำรติดตำม มีกำรใช้
ค ำท่ีเชื่อมโยงเนื้อหำ
ได้ดี สรุปได้ชัดเจน 
ประโยคสมบูรณ์และ
ถูกต้องตำมหลัก
ไวยำกรณ์ สำมำรถ
เลือกใช้ค ำที่สื่อ
ควำมหมำยได้ดี 
-  Content is 
accurately clear, 
concise, well 
organized and 
easy to follow.  
-  Transition 
between sections 
should be 
smooth and 
coordinated. 
 -  Clear, strong 
conclusion.  
-  Sentences are 
complete and 
grammatical 
-  Words are 
chosen for their 
precise meaning. 

-  เนื้อหำส่วนใหญ่
ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ 
เรียบเรียงได้ดี เนื้อหำ
ง่ำยต่อกำรติดตำม ใช้
ค ำในกำรเชื่อมโยง
เนื้อหำสัมพันธ์กัน สรุป
ได้ดี ประโยคและ
เนื้อหำทั้งหมดสมบูรณ์ 
และถูกต้องตำมหลัก
ไวยำกรณ์  
- Most part of 
content is well 
organized, 
accurate, clear and 
easy to follow.  
-  Transition 
between sections 
mostly 
coordinated. 
-  Strong 
conclusion.  
-  Most part of the 
sentences are 
complete, 
grammatical and 
easily flow together 
with a few 
exceptions. 
-  Words are 
chosen for their 
precise meaning. 

-  เนื้อหำส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ 
และไม่กระชับกำร
เรียบเรียงพอใช้ได้ 
- บำงครั้งเนื้อหำยำก 
ต่อกำรติดตำม กำร
เชื่อมโยงเนื้อหำไม่ดี  
กำรสรุปท ำได้ไม่ดีนัก 
แม้ผู้ฟังจะสำมำรถ
เข้ำใจกำรพูดน ำเสนอ
ได้  แต่ยังมีกำรใช้
ไวยำกรณ์ผิด กำร
เลือกใช้ค ำอยู่ 
ในวงจ ำกัด 
-  Most content is 
inaccurate, not 
always clear or 
concise.  
-  Organization was 
adequate, but 
weak. -Content is 
sometimes difficult 
to follow. 
-  Transition 
between sections is 
weak.  
-  Poor conclusion. 
-  Listeners can 
follow the 
presentation, but 
some grammatical 
errors occur and 
uses of slang are 
evident. 

-  เนื้อหำไม่ถูกต้อง
และไม่สมบูรณ์ 
บ่อยครั้งที่เนื้อหำสื่อ
ควำมหมำยได้ไม่
ชัดเจน และกำรเรียบ
เรียงไม่ดีเนื้อควำม
วกวนสับสนและยำก
ต่อกำรติดตำม  กำร
เชื่อมโยงเนื้อหำท ำได้
ไม่ดี ไม่มีกำรสรุป
ผู้ฟังไม่เข้ำใจ ใช้
ไวยำกรณ์และ
ค ำศัพท์ที่ไมเ่หมำะ 
สม ไม่สำมำรถสื่อ
ควำมหมำยได้ ผู้ชม 
จับประเด็นไม่ได้ 
-  Content is 
inaccurate and 
incomplete. 
-  Often unclear 
and disorganized, 
rambled too 
much.   
-  The content is 
confusing and 
difficult to follow.  
-  Transition 
between sections 
is awkward. 
-  No conclusion. 
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/ Judging Items… 

 
Judging Items 

Suggesting  Point  Values 
Excellent  
(16 - 20 คะแนน) 
(16 - 20 คะแนน) 

Very  Good 
(11 – 15 คะแนน) 

Good 
(6 – 10 คะแนน) 

Fair 
(1 – 5 คะแนน) 

   -  Some sentences 
are incomplete and 
some vocabularies 
are somewhat 
limited or 
inappropriate. 

-  Listeners are so 
distracted by 
presenter’s   
apparent difficulty  
with grammar and  
appropriate 
vocabulary that 
they cannot focus 
on the ideas 
present 

3.  ลักษณะภำยนอก 
     Appearance  
     (10 points) 
     ภำษำทำงกำย 
     กำรสบตำ     
     บุคลิกภำพ   
     Body language,   
     Eye contact,   
     Personality. 
 

-  บุคลิกภำพและ
ท่ำทำงดีเยี่ยม มี
ควำมมั่นใจ รู้จักใช้
บันทึกย่อช่วยในกำร
น ำเสนอได้ดี  
โน้มน้ำวควำมสนใจ 
ได้ดี และสบสำยตำ
ผู้ฟัง   
-  Excellent 
personality. 
-  Be confident. 
-  Excellent 
gestures. 
-  Attracting 
audiences. 
-  Good eye 
contact. 

-  บุคลิกภำพดีมีควำม
มั่นใจพอใช้ ใช้บันทึก
ย่อช่วยในกำรน ำเสนอ
ค่อนข้ำงดี ลักษณะ
ท่ำทำงดี โน้มน้ำวควำม
สนใจได้ มีกำรสบตำ
กับผู้ชม 
-  Good personality.  
-  Fairly confident.  
-  Good gestures. 
-  Fair attracting 
audience. 
-  Often eye 
contact. 

-  บุคลิกภำพดี
พอประมำณ มีควำม
มั่นใจปำนกลำง มองดู
บันทึกย่อบ่อยครั้ง 
ประหม่ำ มีกำรสบ
สำยตำกับผู้ชมน้อย มี
กำรใช้เสียง “อืม” 
บ่อย  
-  Fair personality 
and confident. 
-  Always read and 
fumbled with note. 
-  Rarely eye 
contact with 
audiences. 
- Too many     
“um-s”. 

-  บุคลิกภำพไม่ค่อย
ดี ขำดกำรเตรียมตัว 
ขำดควำมมั่นใจใน
กำรน ำเสนอ  
แกว่งกระดำษไปมำ  
ไม่สบตำผู้ชม จ้อง
มองแต่บันทึกย่อ 
ก้ำวย่ำงไม่มั่นใจ ขำด
ควำมสุขุม ลักษณะ
ท่ำทำงไม่ค่อยดีนัก 
-  Poor 
personality.  
-  Unprepared. 
-  Awkward, 
shuffled papers. 
-  Poor eye 
contact. 
-  Turned from 
audiences to read 
the screen, note 
or paper. 
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Judging  Items 

Suggesting  Point  Values 

Excellent 

(9 -10 คะแนน) 

Very  Good 

(7 - 8 คะแนน) 

Good 

(5 - 6 คะแนน) 

Fair 

(1 - 4 คะแนน) 

4.  โสตทัศนูปกรณ์      
     Visual Aids. 
     (10 points) 
     มีประสิทธิภำพ     
     หลำกหลำย  
     รวดเร็วฉับไว 
     Effectiveness,    
     Variety,      
     Celerity, etc. 

-  สื่อสำมำรถท ำให้
เกิดควำมเข้ำใจง่ำย 
ชัดเจน และอ่ำนง่ำย
ประสำนเนื้อหำได้ดี 
ออกแบบมำอย่ำงดี 
น ำมำใช้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
ยกตัวอย่ำงได้ดีมีกำร
เตรียมและกำรใช้
ทัศนูปกรณ์ที 
-  Clear and easy 
to read.  
-  Well 
coordinated with 
content. 
-  Well designed. 
-  Effectively 
used. 
-  Excellent 
example of how 
to prepare and 
using visual aids. 

-  สื่อสำมำรถท ำให้เกิด
ควำมเข้ำใจง่ำย ชัดเจน 
ง่ำยต่อกำรแปล
ควำมหมำยและอ่ำน
ง่ำย เชื่อมโยงเนื้อหำ
โดยทั่วไปดี ออกแบบ 
มำดี มีกำรเตรียม 
และกำรใช้ทัศนูปกรณ์
โดยทั่วไปดี 
-  Usually clear and 
easy to read. 
-  Generally well 
coordinated with 
content. 
-  Well designed. 
-  Generally 
effectively used. 

-  สื่อสำมำรถท ำได้ดี
พอประมำณ แม้จะอ่ำน
ง่ำย แต่ก็ยังเข้ำใจยำก  
เชื่อมโยงเนื้อหำได้พอใช้ 
พอเข้ำใจได้เล็กน้อย   
มีกำรเตรียมและกำรใช้
ทัศนูปกรณ์มำปำนกลำง 
-  Marginally 
acceptable, too 
complex crowed, 
difficult to read or 
interpret. 
-  Adequate 
coordination with 
content.  
-  Adequately used. 
-  Showed little 
understanding of 
preparing and using 
visual aids. 

-  กำรเตรียมสื่อมำไม่ดี
นักหรือไม่มีเลย อ่ำน
ยำก ไม่มีควำมละเอียด
ด้ำนเทคนิค  มี
โครงสร้ำงเนื้อหำไม่ดี 
และมีกำรเชื่อมโยง
เนื้อหำไม่ดี  ผู้น ำเสนอ
ไม่มีกำรเตรียมตัวและ
ไม่รู้กำรใช้สื่ออย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
-  Poor quality 
visual aids or 
none. 
-  Hard to read, 
technically 
inaccurate, poorly 
constructed.  
-  Poor 
coordination with 
content.  
-  Poorly used. 
-  Un-preparation 
and does not 
know how to use 
visual aids 
effectively. 

5.  กำรจัดสรรเวลำ        
     Time      
     Management 
     (10  points) 

ภำยในเวลำมำกน้อย 
+ 1 ของ  6 นำที   
Within 1 minutes 
+ of the 6 
minutes. 

ภำยในเวลำมำกน้อย 
+ 2 ของ 6 นำที  
Within 2 minutes  
+ of the 6 minutes . 

ภำยในเวลำมำกน้อย  
+ 3 ของ  6 นำที   
Within 3 minutes 
 + of the 6 
minutes. 

ภำยในเวลำมำกน้อย 
+ 4  ของ  6 นำที   
Within 4 minutes 
+ of the 6 
minutes. 

/Judging  Items… 
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Judging  Items 

Suggesting  Point  Values 

Excellent 

(16 - 20 คะแนน) 

Very  Good 

(11 - 15 คะแนน) 

Good 

(6 - 10 คะแนน) 

Fair 

(1 - 5 คะแนน) 

6.  กำรตอบค ำถำม 

     Response  to      

     Answer 

     (20  points) 

ตอบค ำถำม

กรรมกำรได้ดีมีควำม

คล่องแคล่วชัดเจน 

ตรงประเด็น 

Consistently 

clarifies and 

restates responds 

to questions. 

ตอบค ำถำมได้ชัดเจน

ค่อนข้ำงดี มีกำรพูดย้ ำ 

ค ำถำม  บำงครั้งมีกำร

ผิดพลำดในกำรสื่อสำร 

Most of the time, 

clarifies, restates, 

and responds to 

questions Misses 

some opportunities 

for interaction. 

กำรตอบค ำถำม 

ไม่ค่อยดีนัก มีกำรย้ ำ

หรือทวนค ำถำม 

Responds to 

questions 

inadequately. 

ไม่สำมำรถตอบ

ค ำถำมได้  

Is not responsive. 

............................................... 
(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 

วิศวกรช ำนำญกำรพิเศษ  รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดท ำข้อก ำหนด กติกำ                 
และเกณฑ์มำตรฐำน กำรตัดสินให้คะแนน                                               

“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” 
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

.............................................. 
(นำยสุพจน์  ทองเหลือง) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
กรรมกำร จัดท ำข้อก ำหนด กติกำ 

และเกณฑ์มำตรฐำนกำรตัดสินให้คะแนน  
“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” 

กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ2561   

ประเภท  องค์ควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
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The Evaluation Form 

The English Presentation on Innovation and Invention on Research Methodology Contest 

                           Provincial Contest     Regional Contest                   National Contest 

Date ______________________________ 

 

Team College Contestant 

Research/ 

Invention 

/Innovation 

Speaking (30) 
Content 

(20) 

Appearance (10) 
Visual 

Aids(10) 

Time 

(10) 

Answering 

(20) 

Total 

(100) 
Contestant 

(30+30) 

Average 

(30) 

Contestant 

(10+10) 

Average 

(10) 

1. 
 1.           

2.   

2. 
 1.           

2.   

3. 
 1.           

2.   

4. 
 1.           

2.   

5. 
 1.           

2.   

 

Signature____________________________ Judge                   Signature____________________________ Chairman          

(……………………………………………………………)                                             (……………………………………………………………) 


