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ทักษะดานภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 7 : English Language Speech Competition (3rd year student competition)
สถานที่ : หองประชุม LC3 ศูนยภาษา อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
การแขงขัน : ประเภท ทีม 2 คน
ผูประสานงาน : 1. อ.วัชระ เย็นเปรม
โทร. 095-4671881
2. อ.พิศาล ปานแกว
โทร. 085-8366567
Qualification of competitors
The competitors must be 3rd year undergraduate students who are in an English
Program and their nationality must be Thai only.
Competition rules
1. The competition is divided into 2 parts: a prepared speech and an impromptu
speech.
2. Each university can send 1 or 2 contestants of either gender.
3. Each university will provide two topics for the prepared speech and 2 topics for
the impromptu speech. The prepared speech topics must be submitted to PBRU by the
25th of January 2019, but for the impromptu speech, each the university can bring them to
PBRU on the day of the competition. When PBRU gets the topics from all 4 universities, the
topics for prepared speech competition will be sent to all contestants at least one month
before the competition. The contestants will not be allowed to select the topic provided by
their own university. For the impromptu speech competition, the topic will be drawn on the
day of the competition. After each contestant draws their own topic, they start their speech
immediately.
4. For the prepared speech competition, each speech must be at least 3 minutes but
not be longer than 5 minutes. Points will be deducted if participants talk for more than 5
minutes or less than 3 minutes. For the impromptu speech competition each speech must
be at least 1 minute long but not exceed 3 minutes in length. Points will be deducted if
participants talk for less than 1 minute or more than 3 minutes.
5. A bell will be rung at the 4-minute mark of the prepared speech competition.
6. Each university will nominate one foreign teacher to judge the competition.
7. The judges will not be allowed to award any points to their own university
student.
8. No props and materials are allowed during the competition.
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The Competition Criteria for Prepared and Impromptu Speech

No.
1 Content (50%)

Detail

Full Score
/50

Structure, Organization, effectiveness, interest, original thought
and ideas…. Was the speech interesting? Did it keep your
attention? Did the speech content accurately reflect the title?
Was it logical and well thought out? Did it come across as
original?
2

Delivery (30%)

/30

Physical appearance, body language, enthusiasm, voice… Was
there sufficient and/or appropriate eye contact? Was the
speaker’s voice clear? Did the speaker use tone to effectively
communicate? Was the speech presented in a confident and
interesting manner?
3

Language (20%)

/20

Grammar, pronunciation, word selection, pacing Was the
speech easily understood? Did the speaker use appropriate
language and vocabulary? Did the speaker pronounce the
words and sentences correctly?

คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย : (........ คน)
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................
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รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวชนกวนัน หงสทอง
2. นางสาวกัญญา จิตตวิสุทธิพงศ
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยวัชระ เย็นเปรม
2. อาจารยพิศาล ปานแกว
3. อาจารยตรีศิรินทร เฉลิมกิติ
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1. นายธีรพล คําสุข
2. นายศิริชัย เงินถี
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยกิตติภา หิมพานต
2. อาจารยจิระวัฒน หวังประกอบกุล
3. Mr.Reymart P.Dumlao
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายอุดมพร ฉัตรพุก
2. นายเกษมสันต ภูปญญาวัฒน
3. นางสาวอภิรดี ฤทธิวงศ
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยพงศกร เมนลาภเหมาะ
2. Ms. Arlene Bobadilla
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นางสาวชนกกานต ยาทิพย
2. นายสุพจน
3. นางสาวนิภาพร โยวัง
อาจารยผูควบคุม
1. Mr. David Stuart Armitage
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