เกณฑ์การให้คะแนน Speech Competition
Description
Introduction
and
Conclusion
(10 Points)

Content and
Language
(20 Points)

Skill Level and Assessment Criteria
Excellent
Good
Fair
8-10 Points
5-7 Points
1-4 Points
Starts the speech with Starts the speech a
Starts the speech with
an excellent opening good opening and ends a standard opening and
and ends with a solid with a good closing but ends with a standard
closing.
not as strong as it
closing.
could be.
นาเข้าสู่เนื้อเรื่องของ topic นาเข้าสู่เนื้อเรื่องของ topic นาเข้าสู่เนื้อเรื่องของ topic
ที่กล่าวได้ น่าสนใจ ชวนให้ ที่กล่าวได้ ค่อนข้างน่าสนใจ ที่กล่าว และจบการกล่าว
น่าติดตามและจบการ
และจบการกล่าว speech ตามรูปแบบ มาตรฐาน การ
กล่าว speech ได้ดีมาก
ได้ดีแต่ไม่เร้าใจผู้ฟัง
พูด แต่ไม่ชวนติดตาม ไม่
เท่าที่ควร
น่าสนใจ
17-20 Points
12-16 Points
8-11 Points
The content topic is
The content somewhat The content slightly
clearly related to the relates to the theme of deviates from the
theme of the contest. the contest. The
theme of the contest.
The content has a
content may have
The content is
good balance of facts more or less of facts
somewhat devoid of
and opinions with
and opinions with
facts or opinions with
correct citation and
some citation and
less or no citation and
sources provided.
sources provided.
sources provided.
There is excellent use There is good use of
There is fair use of
of words and
words and expressions words and expressions
expressions with no
with small errors in
with obvious errors in
errors of grammar and grammar and syntax.
grammar and syntax.
syntax.
เนื้อหาของหัวข้อเรื่อง
เนื้อหาของหัวข้อเรื่อง
เนื้อหาของหัวข้อเรื่อง
เกี่ยวข้องกับtheme ของ เกี่ยวข้องกับtheme ของ เบี่ยงเบน ไปจาก theme
การประกวดชัดเจน มีความ การประกวดเพียงบางส่วน ของการประกวดเล็กน้อย
สมดุลทั้งข้อเท็จจริง และ และเนื้อหาไม่สมดุล มี
และเนื้อหามีข้อเท็จจริง
ความคิดเห็นของผู้พูด มี
ข้อเท็จจริง หรือ ความ
หรือความคิดเห็นของผู้พูด
การกล่าวอ้างและให้ข้อมูล คิดเห็นของผู้พูดอย่างใด
น้อย ไม่มีการกล่าวอ้างและ
ที่ถูกต้อง ใช้คาศัพท์
อย่างหนึ่ง มากหรือน้อย
ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ใช้
สานวน โครงสร้างประโยค เกินไป มีการกล่าวอ้างและ คาศัพท์สานวนพอใช้ มี
และรูปแบบภาษาดีมาก
ให้ข้อมูลน้อย ใช้คาศัพท์
ข้อผิดพลาดเรื่องไวยากรณ์
สานวนดีมีข้อผิดพลาด เรื่อง และรูปแบบภาษาอย่าง
ไวยากรณ์และรูปแบบภาษา ชัดเจน
เล็กน้อย

Description

Skill Level and Assessment Criteria
Excellent
Good
Fair
Delivery
24-30 Points
16-23 Points
8-15 Points
(30 Points)
Excellent fluency in
Good fluency in
Acceptable fluency in
speech delivery and
speech delivery and
speech delivery and
appears well
appears somewhat
appears fairly
rehearsed. Speaks with rehearsed. Speaks with rehearsed with some
absolute conviction
some conviction and
dead air in between
and uses excellent
uses some persuasion lines. Speaks with little
persuasion to make a to make a point to the conviction and uses
point to the audience. audience but not as
less persuasion to
strong as it could be. make a point to the
audience.
ส่งสารในเนื้อเรื่องได้
ส่งสารในเนื้อเรื่องได้
ส่งสารในเนื้อเรื่องได้
สมบูรณ์ อย่าง คล่องแคล่ว คล่องแคล่วดี มีการ ฝึกซ้อม คล่องแคล่ว พอสมควร มี
ดีมาก มิใช่เพียงการท่องจา ดี กล่าว speech ด้วยความ การฝึกซ้อม แต่ยังพูด
มี การฝึกซ้อมดี กล่าว
เชื่อมั่น พูดชักจูง โน้มน้าว ติดๆขัดๆ กล่าว speech
speech ด้วยความ เชื่อมั่น ให้ผู้ฟังได้แต่ ไม่มาก
ด้วยความไม่ ค่อยเชื่อมั่น
พูดชักจูง โน้มน้าวให้ผู้ฟัง เท่าที่ควร
พูดชักจูง โน้มน้าว ผู้ฟังได้
คล้อย ตามได้ดีมาก
น้อยมาก
Voice and
17-20 Points
12-16 Points
8-11 Points
Pronunciation Control of voice is
Control of voice is
Control of voice is
(20 Points)
excellent with
good with a good use somewhat fair with
outstanding use of
of volume, pausing,
inadequate use of
volume, pausing,
stressing and inflection. volume, pausing,
stressing and inflection. Pacing is good.
stressing and inflection.
Pacing is excellent.
Pronunciation of words Pacing is fair. There is
Close to accurate
and articulation of final obvious
pronunciation of words sounds are good with mispronunciation of
and articulation of final fewer errors.
words and poor
sounds.
articulation of final
sounds.
ควบคุมการใช้เสียงได้ดี
ควบคุมการใช้เสียงได้ดี ทั้ง ควบคุมการใช้เสียงได้พอใช้
มาก ทั้งความดัง เบาของ ความดัง เบา ของเสียง การ ทั้ง ความ ดัง เบาของเสียง
เสียง การแบ่งวรรคตอน
แบ่งวรรคตอน การเน้น
การแบ่ง วรรคตอน การเน้น
การ เน้นเสียง การเปลี่ยน เสียง การเปลี่ยนเสียงสูง ต่า เสียง การเปลี่ยนเสียงสูง ต่า
เสียงสูง ต่า และ ความเร็ว และ ความเร็ว ช้าของ
ความเร็ว ช้าของจังหวะการ
ช้าของจังหวะการพูดดีมาก จังหวะการพูดดี ออกเสียง พูดพอใช้ การออกเสียง
ออกเสียงคาศัพท์ เสียง
คาศัพท์ และเสียงพยางค์ คาศัพท์ และเสียงพยางค์
พยางค์ท้ายของ คาได้
ท้าย ของคาได้ดีแต่มี
ท้ายของคามีข้อผิดพลาด
ถูกต้องใกล้เคียงเจ้าของ
ข้อผิดพลาดบ้าง เล็กน้อย ชัดเจน
ภาษา

Description

Skill Level and Assessment Criteria
Excellent
Good
Fair
Stage
12-15 Points
9-11 Points
5-8 Points
Presence
Appears highly selfAppears self-confident Appears fairly self(15 Points)
confident and portrays and portrays good
confident and portrays
a positive body
body language. Has
poor body language.
language. Maintains
good eye contact in
Has eye contact but
excellent eye contact some parts of the
shows some hesitation
throughout the
delivery and uses fair during the delivery and
delivery and uses
amount of facial
uses minimal or
appropriate facial
expressions and
sometimes over usage
expressions and
gestures to emphasize of facial expressions
gestures to emphasize a point.
and gestures to
a point.
emphasize a point.
มีความมั่นใจในการพูด
มีความมั่นใจในการพูดดี
มีความมั่นใจในการพูด
อย่างยิ่ง แสดงภาษากายได้ แสดงภาษากายได้เหมาะสม พอใช้ แสดงภาษากายได้ไม่
เหมาะสม มีการกวาด
มีการกวาดสายตา มองผู้ฟัง ดี มีการกวาดสายตาม มอง
สายตามองผู้ฟัง ในขณะที่ เป็นบางครั้ง ในขณะที่ส่ง ผู้ฟังน้อย ในขณะที่ส่งสาร
ส่งสารไปยัง ผู้ฟัง
สาร ไปยังผู้ฟัง มีการ
ไปยังผู้ฟัง มีการแสดงออก
แสดงออกทางสีหน้า แววตา แสดงออกทางสีหน้า แววตา ทางสีหน้า แววตาและ
และท่าทางได้เหมาะสมกับ และท่าทางตามเนื้อเรื่องที่ ท่าทางมาก หรือน้อยเกินไป
เนื้อเรื่องที่พูด
พูดบ้าง
Time
5 Points
3-4 Points
1-2 Points
Management The speech lasts 3 - 5 The speech lasts more The speech lasts less
5 Points
minutes long.
than 5 - 7 minutes.
than 3 minutes or more
than 7 minutes.
ใช้เวลาในการกล่าว
ใช้เวลาในการกล่าว
ใช้เวลาในการกล่าว
speech 3-5 นาที
speech มากกว่า 5 - 7
speech น้อยกว่า 3 นาที
นาที
หรือมากกว่า 7 นาที

