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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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กิจกรรมที่ ๔ การแข่งขันโต้วาที ในหัวข้อเรื่อง 

“แน่ใจหรือพลังงานทดแทนดีกว่าพลังงานฟอสซิล” 
 

 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ด าเนินการโดย หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
โทร ๐๗๔-๓๑๗๑๘๐ 

 
 

พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ซึ่งจ าเป็นต่อการเติบโตและเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในช่วง
ที่ผ่านมาประชาคมโลกและประเทศไทยต้องประสบปัญหาวิกฤติเรื่องราคาน  ามันในตลาดโลกและต้นทุนพลังงานในตลาดโลกได้
ปรับตัวสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิต และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั นจึงได้มีการวิจัยและ
การศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับปิโตรเลียม 

ดังนั นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้เสนอกิจกรรมการพูด
โต้วาทีซึ่งเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเร่ือง “แน่ใจหรือพลังงานทดแทนดีกว่าพลังงานฟอสซิล”เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา สายวิทย์-คณิต/ปวช./ปวส./ระดับอุดมศึกษาชั นปีที่ ๑-๒ ได้ทราบถึงความส าคัญของพลังงานทดแทนและพลังงาน
ฟอสซิลโดยใช้วาทศิลป์ในการพูด มีหลักการและหลักฐานต่าง ๆ เพื่อคัดค้านโต้แย้ง หรือหักล้างกันอย่างมีเหตุผล และต้องเป็น 
ผู้มีความรอบรู้ มีปฏิภาณไหวพริบในการคิดและพูดได้อย่างถูกต้องตามหลักการพูดโต้วาที 

 
ก าหนดการแข่งขันโต้วาที ในหัวข้อเร่ือง “แน่ใจหรือพลังงานทดแทนดีกว่าพลังงานฟอสซิล” 

ล าดับ ระยะเวลา กิจกรรม สถานที่ 
๑ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รับสมัคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
๒ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าแข่งขัน http://inded.rmutsv.ac.th/ 

๓ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จับฉลากทีมและเร่ิมการแข่งขัน เวทีกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 

 
หมายเหตุ รับจ านวนจ ากัดเพียง ๖ ทีมเท่านั น 
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รายละเอียดส าหรับผู้สมัคร 
การแข่งขันโต้วาที ในหัวข้อเร่ือง “แน่ใจหรือพลังงานทดแทนดีกว่าพลังงานฟอสซิล” 

 
๑. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา สายวิทย์-คณิต/ปวช./ปวส./ระดับอุดมศึกษา  ทีมละ ๓ คน โดยในแต่ละ
สถาบัน จ ากัดจ านวนทีมแค่ ๑ ทีมและมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าทีม ๑ คน 

 
๒. หลักฐานในการสมัครเข้ารว่มการแข่งขัน 
 ๒.๑ ใบสมัคร  

๒.๒ ส าเนาบตัรประชาชน ๑ ชดุ ของสมาชิกในทีมทุกคน 
๒.๓ ส าเนาบตัรประชาชนอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าทีม ๑ ชุด 
 

๓. รางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขัน 
รางวัลชนะเลิศ    เงินสด จ านวน ๓,๕๐๐ บาท 

พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑   เงินสด  จ านวน ๒,๕๐๐ บาท 

พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒   เงินสด  จ านวน ๑,๕๐๐ บาท 

พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 

๔. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ความมีเหตุผล     ๓๐ คะแนน 
การหักล้าง     ๓๐ คะแนน 
เทคนิคการน าเสนอ/วาทศลิป ์   ๒๐ คะแนน 
หลักฐานอ้างอิง     ๑๐ คะแนน 
มารยาทและบุคลิกทา่ทาง    ๑๐ คะแนน 

                   รวม     ๑๐๐ คะแนน 
***เวลาในการโตว้าทีเปน็แบบ ๕-๓-๓ (หัวหน้าฝ่าย ๕ นาที ผูส้นับสนนุและหัวหนา้ฝา่ยสรุปคนละ ๓ นาท)ี***  
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโตว้าที ในหัวข้อเรื่อง “แน่ใจหรือพลังงานทดแทนดีกว่าพลังงานฟอสซิล” 
*หมดเขตรับสมัครวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

ชื่อทมี  

โรงเรยีน/

วิทยาลัย 

 

สาย/แผนก  

ที่อยู่

สถานศึกษา 

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 

สมาชิก 1  ชั้นปี  โทรศัพท์  
E-mail  

สมาชิก 2  ชั้นปี  โทรศัพท์  
E-mail  

สมาชิก 3  ชั้นปี  โทรศัพท์  
E-mail  

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ชื่อ-สกุล  

โทรศัพท์  ต่อ  

มือถอื  E-mail  
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ก าหนดการ 
การแข่งขันโต้วาที “พลังงานในปัจจุบัน” 

ญัตติ "แน่ใจหรือพลังงานทดแทนดีกว่าพลังงานฟอสซิล" 
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ณ ๖๓๒๐๔ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๔๕ น. ผูเขารวมโครงการและผูเขาแขงขันลงทะเบียน 
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น. จับฉลากทีม 
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกลาวชี แจงรายละเอียดการแขงขันพรอมทั งแนะน า
คณะกรรมการตัดสิน 
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. แขงขันโตวาทีคูที่ ๑ (ทีมที่ ๑ และ ๒) 
๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.  แขงขันโตวาทีคูที่ ๒ (ทีมที่ ๓ และ ๔) 
๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น.  แขงขันโตวาทีคูที่ ๓ (ทีมที่ ๕ และ ๖) 
๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น. พักเท่ียงรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ผูเขาแขงขันรับฟงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ พร้อมประกาศผลการแขงขัน 
 

 
หมายเหตุ  :  เวลาการแข่งขันอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม   

พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ในเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. 
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