
ระเบียบการ กติกา เกณฑ์การตัดสิน และรายละเอียดอ่ืนๆ 
การแข่งขันโต้วาที   รายการ “ต้นกล้าวาที” 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1. นักเรียน นักศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่เกินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2. สมัครการแข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 4 คน แข่งขันครั้งละ 3 คน ระหว่างการแข่งขันไม่สามารเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขัน 

(หากเข้ารอบ ในการแข่งขันครั้งต่อไปสามารถเปลี่ยนผู้แข่งขันได้ แต่ต้องเป็นนักเรียนตามรายชื่อที่สมัครตามใบสมัคร
ตั้งแต่ต้น 4 คน) 

3. มีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมเป็นผู้ดูแลและน าผู้เแข่งขันเข้าร่วมแข่งขันตามตารางทุกครั้ง 
4. สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งทีมโต้วาทีเข้าแข่งขันได้เพียงทีมเดียว 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนต้องลงนามในใบสมัคร 
6. ส่งใบสมัครภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 
กติกาการแข่งขันโต้วาที 
1. การแข่งขันรอบที่ 1 แบ่งเป็น 2 สาย แข่งแบบแพ้คัดออกเพื่อหาผู้ชนะสายละ 4 ทีม รวม 8 ทีม 
2. การแข่งขันรอบที่ 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นผู้จับฉลากแบ่งสาย   จับฉลาก

เลือกญัตติและจับฉลากเลือกฝ่ายเสนอหรือฝ่ายค้านให้แต่ละทีมภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และแจ้ง
รายละเอียดการแบ่งสาย ญัตติและฝ่ายให้ทราบทางโทรศัพท์และอีเมล์ 

3. ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดไว้ในตารางการแข่งขัน ให้รายงานตัวก่อนเวลาการ
แข่งขัน 30 นาที หากมาไม่ทันให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน ทั้งนี้ หากมีเหตุอันสุดวิสัยให้ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของ
ประธานกรรมการเป็นสิทธิ์ขาด  

4. ทีมแพ้รอบที่ 1 ตกรอบ 
5. ผู้ชนะสายละ 4 ทีม ต้องแข่งขันรอบที่  2 – 3 และชิงชนะเลิศตามรายละเอียดการแข่งขัน วัน เวลา และ                     

การแบ่งสายตามท้ายระเบียบการนี้ 
6. ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน ระหว่างการแข่งขันห้ามเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันระหว่างการแข่งขัน หัวหน้าทีมแต่ละทีมพูดคนละ 

4 นาทีผู้สนับสนุนแต่ละทีมพูดคนละ 3 นาที หัวหน้าทีมฝ่ายค้านสรุป 3 นาที และหัวหน้าทีมฝ่ายเสนอพูด 3 นาที 
7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถน าสื่อประกอบการพูดประเภทของจริง เอกสาร หนังสือหรือผลิตสื่อประเภทป้ายนิเทศประเภท

กระดาษ ภาพประกอบอื่นๆ เพื่อประกอบการพูดได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดระหว่าง
การแข่งขัน 

8. เมื่อเหลือเวลา 1 นาที กรรมการกดกริ่ง(หรือสัญญาณอื่นๆ) 1 ครั้ง เมื่อพูดหมดเวลา กดกริ่ง(หรือสัญญาณอื่นๆ) 2 
คร้ัง และสามารถพูดต่อไปได้ไม่เกิน 15วินาที หากเกินเวลาที่ก าหนด ตัดคะแนนทุก 30 วินาทีละ ครั้งละ 1 คะแนน
ต่อกรรมการ 1 คน  

9. ผู้แข่งขันต้องปฏิบัติตามกติกาโดยเคร่งครัด 
10. ขณะที่ชม อนุญาตให้มีผู้ชมและสามารถปรบมือเพื่อแสดงความชื่นชมได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่อนุญาตให้ยกป้าย ส่ง

เสียงเชียร์ ห้ามใช้ท่าทางเพื่อส่งสัญญาณให้กับผู้พูด หรือ สนทนาทางโทรศัพท์ในห้องแข่งขัน/ต้องปิดเสียงโทรศัพท์และ
ไม่เดินเข้าออกระหว่างการแข่งขัน 

11. หากมีเหตุหรือปัญหาอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน 
12. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
กรรมการตัดสิน 
1. กรรมการตัดสิน รอบที่ 1 – 3 จ านวนญัตติละ 3 คน รอบชิงชนะเลิศและชิงที่ 3 ญัตติละ 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ

ต่อไปนี้       
• เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกา และ ระเบียบการโต้วาทีเป็นอย่างดี 

 



• มีความยุติธรรม 
• ต้องไม่เป็นครู อาจารยห์รือผู้บริหารจากสถานศึกษาที่มีผู้เข้าแข่งขัน 

2. กรรมการจับเวลา จ านวน 1 คน 
3. กรรมการด าเนินการแข่งขันบนเวที 1 คน   
เกณฑ์การให้คะแนน  
1. คะแนนเต็มต่อคนต่อครั้ง 100 คะแนน รวมทีมละ 400 คะแนน การให้คะแนนของคณะกรรมการจะพิจารณาจาก

เกณฑ์ดังนี้ 
 1.1 การน าเสนอถูกต้องตรงประเด็น ครอบคลุมเชื่อมโยงตามญัตติที่ก าหนด 20 คะแนน 
 1.2 การคัดค้าน โต้แย้งตรงประเด็น ครอบคลุมเชื่อมโยงตามญัตติที่ก าหนดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 20 คะแนน  
 1.3 การค้นคว้าอ้างอิง 15 คะแนน 
 1.4 สื่อประกอบการพูด 15 คะแนน 
 1.5 การใช้เสียง ความชัดถ้อยชัดค า การเว้นวรรคตอน อักขรวิธี 10 คะแนน 
 1.6 อวัจนลีลา ศิลปะการพูด 10 คะแนน 
 1.7 มารยาท 5 คะแนน 
 1.8 เวลา 5 คะแนน 
ก าหนดการรับสมัคร 
 1. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 28 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2561 ส่งใบสมัครที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 หรือ 

 2. ส่งใบสมัครทาง E-mail วันที่ 28 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2561 ที่ amorn.see@hotmail.comหรือ 
 3. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง วันที่ 28 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2561 ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา ชั้น 2 พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่       
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 

ก าหนดการแข่งขัน 
 1. การแข่งขันรอบที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 
 2. การแข่งขันรอบที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
 3. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
 4. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 
สถานทีแ่ข่งขัน 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4 ห้อง R 401 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
 พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯเลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
ชื่อผู้ประสานงาน 
 1. คุณสุโขทัย เจริญศิริ โทรศัพท์ 061 384 2591 
 2. คุณอมรเทพ สีนวนสูง โทรศัพท์ 099 883 5158 
รางวัล 

1. รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท ถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 มี 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 มี 1 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 มี 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
7. รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล x รางวัลละ 1,500 บาท รวม 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
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