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การแข่งขันทกัษะทางวิชาการและสิ่งประดษิฐ์โรงเรียนเอกชน ปทมุธานี  ปีการศกึษา 2559 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 
สถานที่จัดการแข่งขัน: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 

 

รายการการแขง่ขนั 
นร.หลกัสตูรสามญั / IEP 

นร.หลกัสตูร English 
Program / นกัเรียนและ
ผู้ปกครองเป็นตา่งชาติ 

ประเภท 

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ป.1-3 ป.4-6 
1. การแขง่ขนัพดูภาษาองักฤษ 
(Impromptu Speech)      เด่ียว 

2. การแขง่ขนั Spelling Bee      เด่ียว 
3. การแขง่ขนัเลา่นิทาน 
(Story Telling) 

-   -  เด่ียว 

4. การแขง่ขนั Multi Skills Competition -   -  เด่ียว 
5. การแขง่ขนัตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) -   -  ทีม 2 คน 
6. การแขง่ขนัละครสัน้ภาษาองักฤษ (Skit)** -   (** ไมแ่ยก นร.หลกัสตูร

สามญัและ English 
Program) 

ทีม 5 คน 
7. การแขง่ขดัพดูภาษาจีน ** 

-   เด๋ียว 

รวม 7 รายการแข่งขัน 2 7 7 2 5 23 กิจกรรม 
รายละเอียด 
1. Download ใบสมคัร เกณฑ์การแขง่ขนัและรับข่าวสารการแขง่ขนัท่ี: www.pongsuwan.org (ขา่วประชาสมัพนัธ์) 
2. สง่ใบสมคัรการแขง่ขนั:   ระหวา่งวนัท่ี 1 – 7 พฤศจิกายน 2559  สง่เมลล์ไปท่ี  pongsuwanwittaya@live.com 
    รับเป็นไฟล์ .pdf เท่านัน้ (พมิพ์รายช่ือนกัเรียนและครู  นําเรียนผู้บริหารลงนามรับทราบ สแกน
    ใบสมคัรแล้วสง่ทางอีเมลล์เท่านัน้  ไม่รับใบสมัครทางโทรสาร)  
    รายช่ือนกัเรียน ขอให้ระบทุัง้ช่ือภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
3. ตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าแขง่ขนั: วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบรายช่ือและประเภทของผู้เข้าแขง่ขนัท่ี    
    www.pongsuwan.org (หากไมถ่กูต้อง ขอให้ทกัท้วงภายในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559) 
4. การแขง่ขนัแตล่ะประเภท   หลกัสตูรสามญั/IEP ต้องมีทีมท่ีสง่สมคัรแขง่ขนัอย่างน้อย 7 ทีม ถึงจะจดัให้มีการแขง่ขนั 
    หลกัสตูร English Program ต้องมีทีมท่ีสง่สมคัรแขง่ขนัอย่างน้อย 5 ทีม ถึงจะจดัให้มีการแขง่ขนั 
5. การลงทะเบียน:    ตัง้แตเ่วลา  08.15  น. – 08.50 น.  ณ  เวทีลานเอนกประสงค์ 
6. เร่ิมการแขง่ขนัทกุประเภท:  เวลา  09.00  น. 
7. ภาชนะท่ีใสอ่าหารมา:  เม่ือทานเสร็จแล้ว ขอให้นําภาชนะทกุประเภทกลบัไปทิง้ท่ีโรงเรียนของท่าน 
8. สถานท่ีจอดรถ:   ลานจอดรถโรงเรียน, เอ็ม.ที. อารีน่า, วดัสายไหม, ช.สนุนัท์ เพลส 
9. ผลการแขง่ขนั:  ประกาศผลท่ี www.pongsuwan.org (ผลการแขง่ขนัจะประกาศขึน้เวปไซต์ ในเวลาประมาณ 18.30 น. 

เม่ือการแขง่ขนัทกุประเภทเสร็จสิน้และผา่นการตรวจทานคะแนนแล้ว) 
10. ตดิตอ่สอบถามข้อมลู:  ประธานศนูย์การแขง่ขนัภาษาตา่งประเทศ ปดิวรัดา นวลเขียว (ครูแต) 081-8444032 

http://www.pongsuwan.org/
mailto:pongsuwanwittaya@live.com
http://www.pongsuwan.org/
http://www.pongsuwan.org/
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 1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 

1. ประเภท คุณสมบัตแิละจ านวนของผู้เข้าแข่งขัน    
1.1 ประเภทการแขง่ขนั  แขง่ขนัประเภทเดี่ยว 
 1) ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรสามญั/ IEP:   ระดบัชัน้ ป.1-3 จํานวน 1 คน 
        ระดบัชัน้ ป.4-6 จํานวน 1 คน 
        ระดบัชัน้ ม.1-3 จํานวน 1 คน 
 

 2) ประเภทนกัเรียนหลกัสตูร English Program:    ระดบัชัน้ ป.1-3 จํานวน 1 คน 
 (หรือนกัเรียนท่ีเป็นตา่งชาต ิหรือนกัเรียนท่ีผู้ปกครองเป็นตา่งชาติ)  ระดบัชัน้ ป.4-6 จํานวน 1 คน  

     
2. รายละเอียดการแข่งขัน 

2.1 หวัข้อการแขง่ขนั  มีดงันี ้ 
 1) นกัเรียนระดบัชัน้ ป.1-3  หวัข้อท่ีกําหนด 3 เร่ือง (มีสิทธ์ิจบัสลาก 2 ครัง้ เลือกพดูเพียง 1 หวัข้อ) ภายในวงคําศพัท์
ประมาณ 300 – 450 คํา (คําศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรม) ดงันี ้

 1. My family is special because…. 
 2. I love my school because…. 

  3. In the future, I want to be…. 
 

2) นกัเรียนระดบัชัน้ ป.4-6  หวัข้อท่ีกําหนด 3 เร่ือง (มีสทิธ์ิจบัสลาก 2 ครัง้ เลือกพดูเพียง 1 หวัข้อ) ภายในวงคําศพัท์
ประมาณ 1,050 – 1,200 คํา  (คําศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) ดงันี ้

  1. My school is the best school, because….  

 2. How to save the energy? 

  3. What do you do in your free time? 
 

3) นกัเรียนระดบัชัน้ ม.1-3  หวัข้อท่ีกําหนด 4 เร่ือง(มีสทิธ์ิจบัสลาก 2 ครัง้ เลือกพดูเพียง 1 หวัข้อ) ภายในวงคําศพัท์ประมาณ 
2,100 – 2,250 คํา (คําศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมมากขึน้) ดงันี ้

  1. Technology is important because… 
 2. How is English important to your life? 

  3. The country I would like to visit. 
  4. How to stay healthy? 

 

2.2 เวลาท่ีใช้ในการแขง่ขนั  มีดงันี ้
1) ระดบัชัน้ ป. 1-3 ใช้เวลาในการพดู 2 – 3  นาที (พดูอย่างน้อย 2 นาที) 
2) ระดบัชัน้ ป. 4-6 ใช้เวลาในการพดู 3 – 4  นาที (พดูอย่างน้อย 3 นาที) 
3) ระดบัชัน้ ม. 1-3 ใช้เวลาในการพดู  4 – 5  นาที (พดูอย่างน้อย 4 นาที) 

หมายเหต ุเวลาในการพดู (บวก / ลบ 30 วนิาทีของเวลาท่ีกําหนด ไมต่ดัคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกวา่เวลาท่ีกําหนด ตดั
คะแนน 31 วนิาทีถึง 1 นาที ตดั 1 คะแนน, เกินหน่ึงนาทีขึน้ไปตดันาทีละ 1 คะแนน (ไมร่วมเวลาท่ีใช้ในการแนะนําตวั) 
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2.3. การดําเนินการแขง่ขนั 
1) ลําดบัท่ีแขง่ขนั เป็นไปตามลําดบัท่ีลงทะเบียนในวนัแขง่ขนั 
2) นกัเรียนจะพดูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแต่ละระดบัชัน้ โดยวธีิการจบัสลาก นกัเรียนมีสทิธ์ิจบัสลาก 2 ครัง้ แล้วเลือกพดู

เพียง 1 หวัข้อ ก่อนเวลาพดูให้เวลาเตรียมตวั 5 นาที  
3) ขณะพดูห้ามใช้อปุกรณ์ เอกสารอ่ืนๆ และบนัทึกช่วยจําประกอบการพดู  
4) ผู้เข้าแขง่ขนัท่ีมาช้ากวา่กําหนดเวลา ให้อยู่ในดลุพนิิจของกรรมการตดัสนิ เป็นสทิธ์ิขาด 

 
3. เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเตม็  100  คะแนน 
 3.1 ด้านเนือ้หา  (Content)         35 คะแนน      ประกอบด้วย 

- เนือ้หามีความถกูต้องตามหวัเร่ืองท่ีกําหนด (Accuracy and Consistency)  15 คะแนน 
- ความถกูต้องของภาษาในรูปแบบการพดูสนุทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน 
- ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity)      10 คะแนน 

 

3.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language and Fluency) 45 คะแนน      ประกอบด้วย 
- การใช้ภาษาเหมาะสมกบัระดบัชัน้ (Difficulty Level)  ด้านคําศพัท์ (Vocabulary)  15 คะแนน 
     โครงสร้างและคําสนัธาน (Structure & Connectors)  
- ความสามารถด้านการออกเสียง การลงเสียงสงูตํ่า การเน้นคําสําคญัในประโยคและจงัหวะ 20 คะแนน 
      การหยดุในช่วงจบประโยค  (Pronunciation, Stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)  
- การใช้นํา้เสียงสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีพดู (Tone)     10 คะแนน 

 

3.3 ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)   15 คะแนน     ประกอบด้วย 
- ความสามารถในการส่ือสารถึงผู้ ฟัง (Communication)    10 คะแนน 
- บคุลกิ ท่าทาง (Personality)          5 คะแนน 

 

3.4 พูดในระยะเวลาที่ก าหนด (Time)     5 คะแนน 
 

หมายเหต ุ   1. กรณีนกัเรียนพดูไมต่รงตามหวัข้อท่ีจบัสลากได้ ให้กรรมการพจิารณาตดัคะแนนในส่วนเนือ้หาของเร่ืองท่ีพดู 
      2. เวลาในการพดู (บวก / ลบ 30 วนิาทีของเวลาท่ีกําหนด ไมต่ดัคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่า เวลาท่ีกําหนด  
          ตดันาทีละ 1 คะแนน (ไมร่วมเวลาท่ีใช้ในการแนะนําตวั) 
 
4. เกณฑ์การตัดสิน   

80 – 100 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 
70 – 79 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
60 – 69 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

 * ผลการตดัสนิของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
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5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
 5.1. กรรมการตดัสนิการแขง่ขนั  ระดบัชัน้ละ 3  คน ประกอบด้วย 

 - เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษเป็นอย่างดี ควรแตง่ตัง้ให้ตดัสนิในระดบัชัน้ท่ีทําการสอน 
 - เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker)       จํานวน  1  คน 
 - เป็นครูตา่งชาติผู้สอนภาษาองักฤษ (Foreigner)      จํานวน  1  คน 
 - เป็นครูผู้สอนภาษาองักฤษ/ ผู้ทรงคณุวฒุิด้านภาษาอังกฤษ (Thai)     จํานวน  1  คน 

 

5.2 หน้าท่ีของกรรมการตดัสนิ 
 1) ดําเนินการแขง่ขนัในห้องแขง่ขนั 
 2) ตดัสนิการแขง่ขนัตามเกณฑ์ด้วยความยตุธิรรม  
 3) กรรมการต้องไมต่ดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั (หากสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั ให้สลบัหน้าท่ี 

 กบักรรมการจบัเวลา) 
 4) ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนให้เรียบร้อย สง่ใบลงคะแนนให้กรรมการจบัเวลา แล้วจึงทําการแขง่ขนัผู้ เข้า 

 แขง่ขนัคนถดัไป  
 5) สรุปผลคะแนนของนกัเรียนท่ีแขง่ขนัทัง้หมด สง่กรรมการประจําห้องแขง่ขนั  

 
6. กรรมการประจ าห้องแข่งขัน 
 6.1 กรรมการจบัเวลา (ครูผู้สอนภาษาองักฤษ)  จํานวน 1 คน  มีหน้าท่ี ดงันี ้
  1) จดัเตรียมนาฬกิาจบัเวลา และป้าย 3 สี (เขียว เหลือง แดง) 
  2) จบัเวลาการแขง่ขนั โดยการจบัเวลาจะเร่ิมหลงัจากท่ีนกัเรียนแนะนําตวัและพดูหวัข้อ 
  3) ให้สญัญาณโดยแสดงป้าย ดงันี ้
   สีเขียว หมายถึง เร่ิมพดูได้ 
   สีเหลือง  หมายถึง เตือนก่อนหมดเวลา 1 นาที 
   สีแดง หมายถึง หมดเวลาในการแขง่ขนั แตผู่้พดูสามารถพดูต่อได้ 30 วนิาที โดยไมถ่กูหกัคะแนน 
  4) สลบัหน้าท่ีกบักรรมการตดัสนิ ในกรณีท่ีผู้เข้าแขง่ขนัและกรรมการตดัสนิมาจากสถานศกึษาเดียวกนั 
  5) รับใบลงคะแนนจากกรรมการตดัสนิ เพ่ือบนัทึกเวลาท่ีใช้ในการพดู 
  
 6.2 กรรมการประจําห้องแขง่ขนั (ครูโรงเรียนผอ่งสวุรรณวทิยา) จํานวน 3 คน มีหน้าท่ี ดงันี ้
  1) รับลงทะเบียนและจดัลําดบัการแขง่ขนัตามลําดบัการลงทะเบียน ให้ผู้เข้าแขง่ขนันัง่รอในห้องเก็บตวั 
  2) จดัเตรียมกระดาษ A4 ดนิสอ และยางลบ วางท่ีโต๊ะนอกห้องเก็บตวั สําหรับให้นกัเรียนร่างคําพดู 
  3) จดัทําสลากตามหวัข้อท่ีนกัเรียนแตล่ะระดบัชัน้แขง่ขัน 
  4) ก่อนเร่ิมการแขง่ขนั เวลาประมาณ 08.50 น.ให้ชีแ้จงระเบียบการแขง่ขนักบัผู้เข้าแขง่ขนัทราบ วธีิการแขง่ขนั, 
 การจบัสลาก, ระยะเวลาท่ีใช้แขง่ขนั, การแสดงป้าย 3 สีของกรรมการจบัเวลา ฯลฯ 

 5) ก่อนการแขง่ขนั 5 นาทีของผู้แขง่ขนัแต่ละคน ให้ผู้แขง่ขนัจบัสลากหวัข้อ (สามารถจบัได้ 2 ครัง้แล้วเลือกเพียง 
1 หวัข้อ) กรรมการประจําห้องแขง่ขนัจดบนัทึกหัวข้อการพดูลงในใบลงทะเบียน และใบลงคะแนน ก่อนการพดู ผู้เข้า
แขง่ขนัมีเวลาเตรียมตวั 5 นาที โดยนกัเรียนสามารถร่างคําพดูลงในกระดาษ A4 ท่ีเตรียมไว้ให้ แตไ่มส่ามารถดขูณะพดูได้
  6) เม่ือครบ 5 นาที (กรรมการจบัเวลาเพ่ือความยตุธิรรม) สง่ผู้เข้าแขง่ขนัเข้าห้องแขง่ขนั พร้อมนําใบลงคะแนนท่ี
ระบหุวัข้อการพดู จดัสง่ให้กรรมการตดัสนิ  
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 7) เม่ือเร่ิมแขง่ขนั ให้จดักรรมการประจําห้องแขง่ขนั 1 คนเข้าไปนัง่อยู่ในห้องแขง่ขนัเพ่ือทําหน้าท่ีกรอกและรวม
คะแนนท่ีได้รับจากกรรมการตดัสนิ สว่นกรรมการประจําห้องแขง่ขนัท่ีเหลือ ให้ดแูลท่ีห้องเก็บตวั และดําเนินการจบัสลาก
ของผู้เข้าแขง่ขนัรายถดัไป 

 8) รับผลคะแนนจากกรรมการตดัสนิ ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน แล้วสง่ผลคะแนนให้คณะกรรมการ
กลางเพ่ือประกาศผลการแขง่ขนั 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 7.1 จดุลงทะเบียน – เวทีลานเอนกประสงค์ 
 7.2 ห้องดําเนินการแขง่ขนั แบง่เป็น 2 ห้อง ดงันี ้
  1) ห้องเก็บตวั หลงัจากท่ีผู้เข้าแขง่ขนัทกุคนลงทะเบียนรายงานตวัครบแล้ว แจ้งให้ผู้เข้าแขง่ขนัทราบถึงลําดบัการ
แขง่ขนั (ลําดบัการแขง่ขนัเป็นไปตามลําดบัท่ีรายงานตวั), จดัโต๊ะ 1 ตวั บริเวณหน้าห้องเก็บตวั สําหรับนกัเรียนจบัสลาก
หวัข้อและเขียนเร่ืองคร่าวๆ ใสก่ระดาษท่ีกรรมการเตรียมไว้ให้ ภายในเวลา 5 นาที  
  2) ห้องแขง่ขนัสําหรับดําเนินการแขง่ขนั โดยผู้เข้าแขง่ขนัเข้ามาทีละคน กรรมการตดัสนิดําเนินการตาม
รายละเอียดในหลกัเกณฑ์การแขง่ขนั ภายในห้องแขง่ขนั ควรจดัดงันี ้
  - จดุแขง่ขนัพร้อมไมโครโฟน 
  - โต๊ะกรรมการตดัสนิ 3 คน 
  - โต๊ะกรรมการจบัเวลา 1 คน 
  - โต๊ะกรรมการรวมคะแนน 1 คน 

  
หมายเหตุ 
 1. ไมอ่นญุาตให้มีผู้ชมอยู่ภายในห้องแขง่ขนั 
 2. ไมอ่นญุาตให้บคุคลใดๆ เข้า-ออก ห้องแขง่ขนัในระหวา่งท่ีนกัเรียนกําลงัพดู ต้องให้นกัเรียนพดูจบก่อนจึงสามารถเข้า-
ออก ห้องแขง่ขนัได้ 
 3. ห้องเก็บตวัและห้องแขง่ขนั ควรเป็นห้องท่ีไม่มีเสียงรบกวนให้วุน่วาย 
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2. การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) 

1. ประเภท คุณสมบัตแิละจ านวนของผู้เข้าแข่งขัน    
1.1 ประเภทการแขง่ขนั  แขง่ขนัประเภทเดี่ยว 
 1) ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรสามญั / IEP:   ระดบัชัน้ ป.1-3 จํานวน 1 คน 
        ระดบัชัน้ ป.4-6 จํานวน 1 คน 
        ระดบัชัน้ ม.1-3 จํานวน 1 คน 
 

 2) ประเภทนกัเรียนหลกัสตูร English Program:    ระดบัชัน้ ป.1-3 จํานวน 1 คน 
(หรือนกัเรียนท่ีเป็นตา่งชาต ิหรือนกัเรียนท่ีผู้ปกครองเป็นตา่งชาติ)  ระดบัชัน้ ป.4-6 จํานวน 1 คน 

 
2. รายละเอียดการแข่งขัน 

2.1 วธีิดําเนินการแขง่ขนั ทําการแขง่ขนั 2 รอบ ดงันี ้
 รอบที่ 1 กรรมการท่ีเป็นเจ้าของภาษา พดูคําศพัท์คําละ 2 ครัง้ และพดูประโยคขยายท่ีมีคําศพัท์นัน้ๆ 2 ครัง้ เพ่ือให้ผู้เข้าแขง่ขนั
เข้าใจคําศพัท์ได้ดีขึน้  ผู้ เข้าแขง่ขนัเขียนคําศพัท์จํานวน 20 คํา ๆ ละ 5 คะแนนลงในกระดาษท่ีกรรมการเตรียมไว้ให้ เม่ือหมดเวลาใน
การเขียนตอบ 1 คํา กรรมการเก็บกระดาษและเฉลยคําท่ีถกูต้อง กรรมการประจําห้องแขง่ขนับนัทึกคะแนนบนกระดาน 
ผู้เข้าแขง่ขนัในรอบท่ี 1 ท่ีได้คะแนนสงูสดุจํานวน 10 คน จะมีสทิธ์ิเข้าแขง่ขนัในรอบท่ี 2 
  

รอบที่ 2 มีรายละเอียด ดงันี ้ 
1) ผู้เข้าแขง่ขนัทกุคนในรอบท่ี 2 จะมีคะแนนพืน้ฐานในการแขง่ขนัคนละ 50 คะแนนทกุคน 
2) ผู้ ท่ีผา่นเข้าสูร่อบท่ี 2 จบัสลากเรียงลําดบัการแขง่ขนัและห้ามนํามือถือเข้าห้องแขง่ขนัและภายในห้องแขง่ขนั ห้ามมี

ผู้ชม เน่ืองจากคําศพัท์ท่ีใช้ในการแขง่ขนัเป็นชดุเดียวกัน 
3) แขง่ขนัทีละคน โดยผู้แขง่ขนัท่ีเหลือรออยู่ในห้องเก็บตวั โดยเร่ิมจากผู้เข้าแขง่ขนัลําดบัท่ี 1 คําศพัท์ทัง้หมด 5 คํา คําละ 

10 คะแนน รวม 50 คะแนน (กรรมการพดูคําศพัท์แต่ละคํา 1 ครัง้ และพดูประโยคขยายท่ีมีคําศพัท์นัน้ๆ 1 ครัง้) 
4) ผู้เข้าแขง่ขนัสะกดคํา (เร่ิมจบัเวลาหลงัจากกรรมการพดูคําศพัท์และประโยคขยายเสร็จ 10 วนิาที) หากสะกดคําศพัท์

ถกูต้องได้ ให้คําละ 10 คะแนน หากสะกดคําผดิหรือไม่สะกดคําศพัท์ตามเวลาท่ีกําหนดข้างต้น จะไมไ่ด้คะแนน 
กรรมการพดูคําศพัท์ตอ่จนครบ 5 คํา แล้วสรุปคะแนน 

5) ผู้เข้าแขง่ขนัท่ีแขง่ขนัเสร็จแล้ว ให้นัง่รอภายในห้องแขง่ขนั 
6) ผู้เข้าแขง่ขนัคนตอ่ไป สะกดคําศพัท์ชดุเดิม จํานวน 5 คํา เช่นเดียวกบัคนท่ี 1 ทําเช่นนีจ้นครบจํานวนคนท่ีเข้าแขง่ขนั

ทัง้หมด 
2.2 คําศพัท์ท่ีใช้ควรอยู่ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 

 
3. เกณฑ์การให้คะแนน (รอบท่ี 1)   

 - ตรวจสอบจากการสะกดคําถกูต้อง  
 
4. เกณฑ์การตัดสิน เฉพาะทีมท่ีผา่นเข้าสูร่อบท่ี 2  

80 – 100 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 
70 – 79 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
60 – 69 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

 - ผลการตดัสนิของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
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5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
 5.1. กรรมการตดัสนิการแขง่ขนั  ระดบัชัน้ละ 3  คน ประกอบด้วย 

 - เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษเป็นอย่างดี 
 - เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker)       จํานวน  1  คน 
 - เป็นครูผู้สอนภาษาองักฤษ/ ผู้ทรงคณุวฒุิด้านภาษาอังกฤษ (Thai)     จํานวน  2  คน 

 

5.2 หน้าท่ีของกรรมการตดัสนิ 
 1) กรรมการท่ีเป็นเจ้าของภาษา มีหน้าท่ีหลกัในการพดูคําศพัท์ และพดูประโยคขยาย 
  2) กรรมการคนไทย คนท่ี 1 เป็นพธีิกรดําเนินการแขง่ขนัตลอดจนชีแ้จงระเบียบการแขง่ขนั พร้อมจบัเวลา 10 

 วนิาที หลงัจากท่ีกรรมการเจ้าของภาษาพดูประโยคขยายรอบท่ี 2 จบ เม่ือครบ 10 วนิาที ต้องประกาศให้เดก็ส่ง
 กระดาษคําตอบ 

 3) กรรมการคนไทย คนท่ี 2 เป็นผู้ตรวจคําตอบของกระดาษคําตอบ ตรวจสอบความถกูต้องของคําท่ีสะกด แล้ว
 ประกาศคะแนน 

 4) ตดัสนิการแขง่ขนัตามเกณฑ์ด้วยความยตุธิรรม  
 5) สรุปผลคะแนนของนกัเรียนท่ีแขง่ขนัทัง้หมด สง่กรรมการประจําห้องแขง่ขนั 

 
6. กรรมการประจ าห้องแข่งขัน 
 6.1 กรรมการประจําห้องแขง่ขนั (ครูโรงเรียนผอ่งสวุรรณวทิยา) จํานวน 2 คน มีหน้าท่ี ดงันี ้
  1) รับลงทะเบียนและจดัลําดบัท่ีนัง่การแขง่ขนัตามลําดบัใบกรอกคะแนน  
  2) จดัเตรียมกระดาษคําตอบ  ดนิสอ และยางลบ วางท่ีโต๊ะของผู้เข้าแขง่ขนั 
  3) กรรมการประจําห้องแขง่ขนั คนท่ี 1 เป็นผู้เก็บกระดาษคําตอบเม่ือพธีิกรประกาศให้เดก็สง่กระดาษคําตอบ 
 แล้วนําไปสง่ให้กรรมการคนไทย คนท่ี 2 เป็นผู้ตรวจคําตอบ 
  4) กรรมการประจําห้องแขง่ขนั คนท่ี 2 เป็นผู้บนัทึกคะแนนบนกระดาน  
  5) รับผลคะแนนจากกรรมการตดัสนิ ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน แล้วสง่ผลคะแนนให้คณะกรรมการ
 กลางเพ่ือประกาศผลการแขง่ขนั 
 
7. สถานที่ท าการแข่งขัน ประกอบด้วย 

 7.1 จดุลงทะเบียน – เวทีลานเอนกประสงค์ 
 7.2 ห้องดําเนินการแขง่ขนั ควรเป็นห้องท่ีไมมี่เสียงรบกวนจากภายนอก และภายในห้องแขง่ขนั ควรจดัดงันี  ้
  - โต๊ะแขง่ขนัตามจํานวนผู้เข้าแขง่ขนั 
  - โต๊ะกรรมการตดัสนิ 3 คน พร้อมไมโครโฟนสําหรับกรรมการท่ีเป็นพธีิกร 
7.3 ห้องเก็บตวั สําหรับการแขง่ขนัรอบท่ี 2 
   

หมายเหตุ 
 1. ไมอ่นญุาตให้มีผู้ชมอยู่ภายในห้องแขง่ขนั 
 2. ไมอ่นญุาตให้บคุคลใดๆ เข้า-ออก ห้องแขง่ขนัในระหวา่งท่ีนกัเรียนกําลงัแขง่ขนั  
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 3. การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) 

1. ประเภท คุณสมบัตแิละจ านวนของผู้เข้าแข่งขัน    
1.1 ประเภทการแขง่ขนั  แขง่ขนัประเภทเดี่ยว 
 1) ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรสามญั / IEP:   ระดบัชัน้ ป.4-6 จํานวน 1 คน 
        ระดบัชัน้ ม.1-3 จํานวน 1 คน 
 

 2) ประเภทนกัเรียนหลกัสตูร English Program:    ระดบัชัน้ ป.4-6 จํานวน 1 คน 
(หรือนกัเรียนท่ีเป็นตา่งชาต ิหรือนกัเรียนท่ีผู้ปกครองเป็นตา่งชาติ)   

 
2. รายละเอียดการแข่งขัน 

2.1 นิทานท่ีใช้แขง่ขนั เป็นนิทานพืน้บ้านของไทย หรือของตา่งประเทศ หรือนิทานอีสป 
2.2 เวลาในการแขง่ขนั  

2.2.1 ระดบัชัน้ ป. 4-6  ใช้เวลาในการพดู   5-6     นาที (พดูอย่างน้อย 5 นาที) 
2.2.2 ระดบัชัน้ ม. 1-3  ใช้เวลาในการพดู   6-7     นาที (พดูอย่างน้อย 6 นาที) 
* ใช้เวลาน้อยหรือเกินกวา่เวลาท่ีกําหนด ตดัคะแนน 31 วนิาทีถึง 1 นาที ตดั 1 คะแนน, เกินหน่ึงนาทีขึน้ไปตดันาทีละ 1 

คะแนน (บวก / ลบ 30 วนิาทีของเวลาท่ีกําหนด ไมต่ดัคะแนน ไมร่วมเวลาท่ีใช้ในการแนะนําตวั) 
2.3 นกัเรียนต้องสง่บทนิทานให้กรรมการตดัสนิก่อนการแขง่ขนั(ให้ผู้เข้าแขง่ขนัสง่ให้กับกรรมการประจําห้องแขง่ขนั) จํานวน 5 ชดุ  
2.4 การแตง่กาย ชดุนกัเรียนโดยไม่มีการใช้อปุกรณ์ประกอบการเลา่เร่ือง 
 

3. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเตม็  100  คะแนน 
3.1 เนือ้เร่ือง (Content)          35 คะแนน      ประกอบด้วย 

- เนือ้หามีความน่าสนใจ เหมาะสมกบัวยั (Interesting & Proper Content)   15 คะแนน 
- รูปแบบการเลา่เร่ือง การนําเสนอ (Form & Organizing)     10 คะแนน 
- ข้อคดิในการนําเสนอ (Moral)       10 คะแนน 

 

3.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา  (Language and Competence) 60 คะแนน      ประกอบด้วย 
- ใช้ภาษาถกูต้อง คําศพัท์ โครงสร้าง คําสนัธานและความเหมาะสมกับระดบัชัน้   20 คะแนน 
   (Vocabulary, Structure & Connectors)  
- ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)     20 คะแนน 
- การใช้นํา้เสียง และอารมณ์ สอดคล้องกบัเนือ้เร่ือง (Tone)    20 คะแนน 

 

3.3 เล่าตามระยะเวลาที่ก าหนด (Time)     5 คะแนน 
 

หมายเหต ุ    เวลาในการพดู (บวก / ลบ 30 วนิาทีของเวลาท่ีกําหนด ไมต่ดัคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาท่ีกําหนด  
      ตดันาทีละ 1 คะแนน (ไมร่วมเวลาท่ีใช้ในการแนะนําตวั) 
 

4. เกณฑ์การตัดสิน   
80 – 100 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 
70 – 79 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
60 – 69 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

 * ผลการตดัสนิของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
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5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
 5.1. กรรมการตดัสนิการแขง่ขนั  ระดบัชัน้ละ 3  คน ประกอบด้วย 

 - เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษเป็นอย่างดี 
 - เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker)       จํานวน  1  คน 
 - เป็นครูตา่งชาติผู้สอนภาษาองักฤษ (Foreigner)      จํานวน  1  คน 
 - เป็นครูผู้สอนภาษาองักฤษ/ ผู้ทรงคณุวฒุิด้านภาษาอังกฤษ (Thai)     จํานวน  1  คน 

  

5.2 หน้าท่ีของกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั 
 1) ดําเนนิการแขง่ขนัในห้องแขง่ขนั 
 2) ตดัสนิการแขง่ขนัตามเกณฑ์ด้วยความยตุธิรรม  
 3) กรรมการต้องไมต่ดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั (หากสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั ให้สลบัหน้าท่ี 

 กบักรรมการจบัเวลา) 
 4) ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนให้เรียบร้อย สง่ใบลงคะแนนให้กรรมการจบัเวลา แล้วจึงทําการแขง่ขนัของผู้เข้า

 แขง่ขนัคนถดัไป  
 5) สรุปผลคะแนนของนกัเรียนท่ีแขง่ขนัทัง้หมด สง่กรรมการประจําห้องแขง่ขนั 

 
6. กรรมการประจ าห้องแข่งขัน 
 6.1 กรรมการจบัเวลา (ครูผู้สอนภาษาองักฤษ)  จํานวน 1 คน  มีหน้าท่ี ดงันี ้
  1) จดัเตรียมนาฬกิาจบัเวลา และป้าย 3 สี (เขียว เหลือง แดง) 
  2) จบัเวลาการแขง่ขนั โดยการจบัเวลาจะเร่ิมหลงัจากท่ีนกัเรียนแนะนําตวัและพดูหวัข้อ 
  3) ให้สญัญาณโดยแสดงป้าย ดงันี ้
   สีเขียว หมายถึง เร่ิมพดูได้ 
   สีเหลือง  หมายถึง เตือนก่อนหมดเวลา 1 นาที 
   สีแดง หมายถึง หมดเวลาในการแขง่ขนั แตผู่้พดูสามารถพดูต่อได้ 30 วนิาที โดยไมถ่กูหกัคะแนน 
  4) สลบัหน้าท่ีกบักรรมการตดัสนิ ในกรณีท่ีผู้เข้าแขง่ขนัและกรรมการตดัสนิมาจากสถานศกึษาเดียวกนั 
  5) รับใบลงคะแนนจากกรรมการตดัสนิ เพ่ือบนัทึกเวลาท่ีใช้ในการพดู 
  

 6.2 กรรมการประจําห้องแขง่ขนั (ครูโรงเรียนผอ่งสวุรรณวทิยา) จํานวน 2 คน มีหน้าท่ี ดงันี ้
  1) รับลงทะเบียนและจดัลําดบัการแขง่ขนัตามลําดบัการลงทะเบียน ให้ผู้เข้าแขง่ขนันัง่รอในห้องเก็บตวั 
  2) รับบทนิทาน จํานวน 5 ชดุ จากผู้เข้าแขง่ขนั แล้วจดัสง่ให้กรรมการตดัสนิและกรรมการจบัเวลา 
  3) ก่อนเร่ิมการแขง่ขนั เวลาประมาณ 08.50 น.ให้ชีแ้จงระเบียบการแขง่ขนักบัผู้เข้าแขง่ขนัทราบ (วธีิการแขง่ขนั, 
 ระยะเวลาท่ีใช้แขง่ขนั, การแสดงป้าย 3 สีของกรรมการจบัเวลา ฯลฯ 

 4) เวลา 09.00 น. สง่ผู้เข้าแขง่ขนัคนแรกเข้าห้องแขง่ขนั พร้อมนําใบลงคะแนน และบทพดู จดัสง่ให้กรรมการ
ตดัสนิ  

 5) เม่ือเร่ิมแขง่ขนั กรรมการประจําห้องแขง่ขนัจะมี 1 คนเข้าไปนัง่อยู่ในห้องแขง่ขนั เพ่ือกรอกและรวมคะแนนท่ี
ได้รับจากกรรมการตดัสนิ ส่วนกรรมการประจําห้องแขง่ขนัท่ีเหลือ ให้ดแูลท่ีห้องเก็บตวั และดําเนินการจดัสง่นักเรียนเข้า
ห้องแขง่ขนั 

  6) รับผลคะแนนจากกรรมการตดัสนิ ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน แล้วสง่ผลคะแนนให้คณะกรรมการ
 กลางเพ่ือประกาศผลการแขง่ขนั 
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4. การแข่งขัน Multi-Skills Competition 

1. ประเภท คุณสมบัต ิและจ านวนของผู้เข้าแข่งขัน    
1.1 ประเภทการแขง่ขนั  แขง่ขนัประเภทเดี่ยว 
 1) ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรสามญั / IEP:   ระดบัชัน้ ป.4-6 จํานวน 1 คน 
        ระดบัชัน้ ม.1-3 จํานวน 1 คน 
 

 2) ประเภทนกัเรียนหลกัสตูร English Program:    ระดบัชัน้ ป.4-6 จํานวน 1 คน 
(หรือนกัเรียนท่ีเป็นตา่งชาต ิหรือนกัเรียนท่ีผู้ปกครองเป็นตา่งชาติ)   
 

2. รายละเอียดการแข่งขัน 
2.1 เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ (English Proficiency) ประกอบด้วย 
 - Speaking Skill 
 - Listening Skill 
 - Reading Skill 
 - Writing Skill 
 - Pictures Dictation 
 

2.2 ผู้เข้าแขง่ขนัเข้ารับการทดสอบ ดงันี ้
 2.2.1 ทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน (English Proficiency Test) ท่ีครอบคลมุ
ความสามารถด้านทกัษะการฟัง การพดู การอ่านและการเขียน เวลา 1 ชัว่โมง 10 นาที คะแนน 60 คะแนน โดยเรียงลําดบัการ
แขง่ขนัดงันี ้
  1) Writing Skill   20  คะแนน เวลา 30  นาที   
เป็นการเขียนเรียงความ ใช้หวัเร่ืองตามการแขง่ขนั Impromptu Speech (กรรมการจบัสลากเร่ืองท่ีเขียน ในวนัแขง่ขนั) และ
กําหนดจํานวนคําตามระดบัชัน้ ได้แก่ ป.4-6 ไมต่ํ่ากวา่ 100 คํา , ม.1-3 ไมต่ํ่ากวา่ 150 คํา  

  2) Listening Skill 20 ข้อ   20 คะแนน เวลา 20  นาที  

  3) Reading Skill 20 ข้อ   20 คะแนน เวลา 20  นาที 
 

 2.2.2 หลงัจากเสร็จสิน้การทดสอบจากแบบทดสอบข้อเขียน จะดําเนินการแขง่ขนัท่ีเหลือ ดงันี  ้
  4) Pictures Dictation   20  คะแนน เวลา 30  นาที 
ทดสอบความสามารถด้านการฟังและการถ่ายโอนความรู้ โดยทดสอบ  Picture Dictation โดยเจ้าของภาษาเป็นผู้อ่านบทอ่าน  
2 ครัง้ ขณะท่ีฟัง ผู้เข้าแขง่ขนัสามารถจดบนัทึกข้อมลูท่ีฟังได้ และผู้เข้าแขง่ขนัมีเวลา 30 นาที ในการวาดภาพจากบทอ่านท่ีฟัง
เพียง 1 ภาพ โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนตามเนือ้เร่ืองท่ีได้ฟังมา 
เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย  - ความถกูต้องของภาพตามบทอ่าน 
     - ความครบถ้วนของรายละเอียดภาพตามท่ีอ่าน 
  5) Speaking Skill   20  คะแนน  
ทดสอบความสามารถด้านทกัษะการพดูโดยการสมัภาษณ์ คณะกรรมการ 3 คน เป็นเจ้าของภาษา 1 คน และกรรมการคนไทย 2 คน 
โดยเข้าสมัภาษณ์จากคณะกรรมการ คนละ 5 นาที แนวการตัง้คําถามควรเป็นคําถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้เข้าแขง่ขนัได้แสดงศกัยภาพ
ในการใช้ภาษาและผู้ถามคําถามควรเป็นคนเดมิและคําถามเดิม เพ่ือวดัแนวคดิ เพ่ือเปรียบเทียบได้อย่างยตุธิรรม ควรใช้อย่างน้อย 2 
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คําถาม คําถามท่ี 1 เป็นเร่ืองราวทัว่ไปในชีวติประจําวนั, คําถามท่ี 2 เป็นคําถามปลายเปิด เช่น How will you do if you found 

someone’s purse? 
เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย  - ความสามารถในการใช้ภาษา 
     - ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     - ความคิดสร้างสรรค์ 

 

 2.2.3 กําหนดเวลาการแขง่ขนั 
  1) เวลา 09.00-10.40 น. แขง่ขนัรอบแรก Writing Skill, Listening Skill, Reading Skill, Pictures Dictation (80 คะแนน) 
  2) เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป แขง่ขนัรอบสอง Speaking Skill กรรมการสมัภาษณ์โดยใช้คําถามชดุเดียวกนั (20 คะแนน)  
 

3. เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเตม็  100  คะแนน 

 - Writing Skill  20  คะแนน 
 - Listening Skill   20 คะแนน 
 - Reading Skill   20 คะแนน 
 - Picture Dictation  20  คะแนน 
 - Speaking Skill  20  คะแนน 
 
4. เกณฑ์การตัดสิน   

80 – 100 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 
70 – 79 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
60 – 69 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

 * ผลการตดัสนิของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 
5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดบัชัน้ละ 3  คน ประกอบด้วย 
 5.1. กรรมการตดัสนิการแขง่ขนั  จํานวน  3  คน 

 - เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษเป็นอย่างดี 
 - เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker)      จํานวน  1  คน 
 - เป็นครูผู้สอนภาษาองักฤษ/ ผู้ทรงคณุวฒุิด้านภาษาอังกฤษ (Thai)     จํานวน  2  คน 

 

5.2 หน้าท่ีของกรรมการตดัสนิ 
 1) ดําเนินการแขง่ขนัในห้องแขง่ขนั กรรมการคนไทยชีแ้จงระเบียบการแขง่ขนัให้กบัผู้เข้าแขง่ขนัรับทราบ 
 2) ตดัสนิการแขง่ขนัตามเกณฑ์ด้วยความยตุธิรรม กรรมการคนไทย 1 คน ตรวจ writing skill และกรรมการคน

  ไทยอีก 1 คน ตรวจ Listening, Reading และ Pictures dictation โดยให้ตรวจสอบความถกูต้องโดยกรรมการคน
  อ่ืนก่อนประกาศผล 

 3) กรรมการท่ีเป็นเจ้าของภาษา ทําหน้าท่ีเป็นผู้อ่านบทคําถามใน Listening skill, Pictures dictation และ  
  Speaking skill   

 4) กรรมการต้องไมต่ดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั (หากสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั ให้สลบัหน้าท่ี 
  กบักรรมการอีกท่านหนึ่ง) 

 5) สรุปผลคะแนนของนกัเรียนท่ีแขง่ขนัทัง้หมด สง่กรรมการประจําห้องแขง่ขนั 
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6. กรรมการประจ าห้องแข่งขัน 
 6.1 กรรมการประจําห้องแขง่ขนั (ครูโรงเรียนผอ่งสวุรรณวทิยา) จํานวน 3 คน มีหน้าท่ี ดงันี ้
  1) รับลงทะเบียนและจดัลําดบัการแขง่ขนัรอบ Speaking ตามลําดบัการลงทะเบียน  
  2) ให้ผู้ เข้าแขง่ขนันัง่รอในห้องแขง่ขนัรอบแรก ตามลําดบัท่ีลงทะเบียน 
  3) จดัเตรียม ดนิสอ ยางลบ และดนิสอสี ให้ผู้เข้าแขง่ขนัคนละ 1 ชดุ วางท่ีโต๊ะห้องแขง่ขนัรอบแรก  
  4) จดัเตรียมแบบทดสอบแตล่ะ skill ไว้ให้กรรมการตดัสนิ (รับแบบทดสอบจากประธานศนูย์การแขง่ขนัในเช้าวนัแขง่ขนั)  
  5) จบัเวลาการแขง่ขนัแต่ละ skill เก็บกระดาษคําตอบเม่ือหมดเวลาแตล่ะทกัษะ แล้วสง่ให้กรรมการตดัสนิตรวจ  
  6) ในขณะแขง่ขนั กรรมการประจําห้องแขง่ขนัอยู่ในห้องแขง่ขนั 2 คน อีก 1 คนทําหน้าท่ีบนัทึกคะแนนหลงัจากท่ี
 กรรมการตดัสนิตรวจแบบทดสอบข้อเขียนเสร็จแล้ว 
  7) เม่ือดําเนินการแขง่ขนัรอบแรก การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบข้อเขียนเสร็จแล้ว ให้สง่นกัเรียนตามลําดบัท่ี
 รายงานตวัเข้าแขง่ขนัรอบ Speaking Skill    
  8) รับผลคะแนนจากกรรมการตดัสนิ ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน แล้วสง่ผลคะแนนให้คณะกรรมการ

 กลางเพ่ือประกาศผลการแขง่ขนั 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 7.1 จดุลงทะเบียน – เวทีลานเอนกประสงค์ 
 

 7.2 ห้องดําเนินการแขง่ขนั แบง่เป็น 2 ห้อง ดงันี ้
  1) ห้องแขง่ขนัรอบแรก ทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน  
หลงัจากท่ีผู้เข้าแขง่ขนัทกุคนลงทะเบียนรายงานตวัครบแล้ว แจ้งให้ผู้เข้าแขง่ขนันัง่ตามลําดบัท่ีรายงานตวั (ลําดบัการ
แขง่ขนัรอบ Speaking skill เป็นไปตามลําดบัท่ีรายงานตวั), จดัโต๊ะ 1 ตวั กลางห้อง สําหรับกรรมการเจ้าของภาษาเป็น
ผู้อ่านคําถาม, จดัโต๊ะสําหรับผู้ เข้าแขง่ขนั ตามจํานวนผู้ เข้าแขง่ขนั   
  2) ห้องแขง่ขนัรอบ Speaking Skill ใช้สําหรับดําเนินการแขง่ขนั โดยผู้เข้าแขง่ขนัเข้ามาทีละคน กรรมการตดัสิน
ดําเนินการตามรายละเอียดในหลกัเกณฑ์การแขง่ขนั ภายในห้องแขง่ขนั ควรจดัดงันี ้
  - เก้าอีสํ้าหรับผู้เข้าแขง่ขนั กลางห้อง 
  - โต๊ะกรรมการตดัสนิ 3 คน 

  
หมายเหตุ 
 1. ไมอ่นญุาตให้มีผู้ชมอยู่ภายในห้องแขง่ขนั 
 2. ไมอ่นญุาตให้บคุคลใดๆ เข้า-ออก ห้องแขง่ขนัในระหวา่งท่ีนกัเรียนกําลงัพดู ต้องให้นกัเรียนพดูจบก่อนจึงสามารถเข้า-
ออก ห้องแขง่ขนัได้ 
 3. ห้องแขง่ขนั ควรเป็นห้องท่ีไม่มีเสียงรบกวนให้วุน่วาย 
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5. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz 

1. ประเภท คุณสมบัตแิละจ านวนของผู้เข้าแข่งขัน    
1.1 ประเภทการแขง่ขนั  แขง่ขนัประเภททีม ๆ ละ 2 คน 
 1) ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรสามญั / IEP:   ระดบัชัน้ ป.4-6 จํานวน 1 ทีม ๆ ละ 2 คน 
        ระดบัชัน้ ม.1-3 จํานวน 1 ทีม ๆ ละ 2 คน 

 

 2) ประเภทนกัเรียนหลกัสตูร English Program:    ระดบัชัน้ ป.4-6 จํานวน 1 ทีม ๆ ละ 2 คน 
 (หรือนกัเรียนท่ีเป็นตา่งชาต ิหรือนกัเรียนท่ีผู้ปกครองเป็นตา่งชาติ)   

 
2. รายละเอียดการแข่งขัน 

2.1 วธีิด าเนินการแข่งขัน ทําการแขง่ขนั 2 รอบ  ดงันี ้
รอบที่ 1 มีรายละเอียดดงันี ้
 1. ผู้เข้าแขง่ขนั จํานวน 2 คน จะทําแบบทดสอบภาษาองักฤษ (แบบปรนยั) จํานวน 60 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) ภายในเวลา 60 นาที  
 2. ทีมใดทําข้อสอบเสร็จให้ยกมือแจ้ง กรรมการจะเก็บข้อสอบและลงเวลาในกระดาษคําตอบ  
 3. คณะกรรมการจะตรวจข้อสอบและตรวจทานพร้อมเซ็นช่ือกํากบัทกุคน 
 4. ทีมโรงเรียนท่ีได้คะแนนมากท่ีสดุ 10 อนัดบัแรก จะได้รับคดัเลือกเข้าสูก่ารแขง่ขนัรอบท่ี 2 
 

รอบที่ 2 มีรายละเอียด ดงันี ้
1. ผู้เข้าแขง่ขนัทกุทีมในรอบท่ี 2 จะมีคะแนนพืน้ฐานในการแขง่ขนัทีมละ 60 คะแนนทกุคน 
2. กรรมการจะอ่านคําถามภาษาองักฤษ ข้อละ 2 ครัง้ ทีละข้อ จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน 
3. ผู้เข้าแขง่ขนัเขียนคําตอบเป็นภาษาองักฤษ ลงในกระดาษท่ีคณะกรรมการเตรียมไว้ให้ในเวลาท่ีกําหนดภายใน 60 วนิาที 

เวลาจะเร่ิมนบัภายหลงัท่ีการอ่านคําถามครัง้ท่ี 2 เสร็จสิน้ ทีมท่ีตอบคําถามได้ถกูต้องทัง้คําตอบและตวัสะกด จะได้ 4 คะแนน 
หากทีมท่ีตอบคําถามถกู แต่มีคําสะกดผดิจะถกูหกัคะแนนตําแหน่งละ 1 คะแนน (คําตอบไมจํ่าเป็นต้องตอบเป็นประโยคท่ี
สมบรูณ์ แตต้่องมีคําตอบท่ีถกูต้องเป็นสว่นสําคญั) 

4. คณะกรรมการเก็บกระดาษคําตอบเม่ือหมดเวลาในแตล่ะข้อ จนครบ 10 ข้อ 
5. หลงัจากเก็บกระดาษคําตอบ กรรมการท่ีทําหน้าท่ีอ่านคําถามจะเฉลยคําตอบทีละข้อ คณะกรรมการตรวจคะแนนจะ

ตรวจคําตอบของผู้เข้าแขง่ขนั เขียนคะแนนบนกระดาน 
6. กรณีท่ีนกัเรียนมีคะแนนเท่ากนั แตต้่องเลือกเพียง 1 ทีม ให้ใช้คําถามสํารองในการตดัสนิทีละข้อจนกวา่จะได้ผู้ชนะ จึง

ควรเตรียมคําถามสํารองเป็นภาษาองักฤษอีก 10 ข้อ 
 
2.2 ขอบเขตเนือ้หา 

1) ความรู้เก่ียวกบัประเทศในประชาคมอาเซียน อาทิ ด้านประวตัศิาสตร์ เศรษฐกิจ สงัคม การศกึษา วฒันธรรม ระบบ
การเมืองการปกครอง ฯลฯ 
 2) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศในประชาคมอาเซียน 

 3) ลกัษณะคําถามในรอบท่ี 2 เป็นคําถามปลายปิด มีคําตอบเดียวในแต่ละข้อ มีข้อมลูแหล่งอ้างอิงของคําถามแต่ละข้อ
ประกอบอย่างชัดเจน ควรมีรายละเอียดของคําถาม และคําตอบสําหรับพิธีกร เพ่ืออธิบายและให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกอบการเฉลยคําถาม 
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3. เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
 3.1 รอบท่ี 1 ข้อละ 1 คะแนน    รวม 60 คะแนน (คดัเลือกทีมท่ีได้คะแนนสงูสดุ 10 ทีม เข้าแขง่ขนัรอบท่ี 2) 
 3.2 รอบท่ี 2 ข้อละ 4 คะแนน    รวม 40 คะแนน (นํามารวมกบัคะแนนพืน้ฐาน 60 คะแนน ไมนํ่าคะแนนจากรอบคดัเลือกมารวม) 
 
4. เกณฑ์การตัดสิน   

เฉพาะทีมท่ีผา่นเข้าสู่รอบท่ี 2  
80 – 100 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 
70 – 79 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
60 – 69 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

 * ผลการตดัสนิของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 
5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
 5.1. กรรมการตดัสนิการแขง่ขนั  ระดบัชัน้ละ 3  คน 

 - เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาองักฤษและประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี    
 - เป็นครูผู้สอนภาษาองักฤษ / ผู้ทรงคณุวฒุิด้านภาษาอังกฤษ 

 

5.2 หน้าท่ีของกรรมการตดัสนิ 
 1) ดําเนินการแขง่ขนัในห้องแขง่ขนั พร้อมชีแ้จงรายละเอียดการแขง่ขนัให้ผู้เข้าแขง่ขนัทกุคนรับทราบ  
 2) แจ้งเวลาการทําแบบทดสอบให้ผู้เข้าแขง่ขนัรับทราบ ก่อนหมดเวลา 15 นาที, ก่อนหมดเวลา 5 นาที และหมดเวลา 
 3) ตดัสนิการแขง่ขนัตามเกณฑ์ด้วยความยตุธิรรม  
 4) ตรวจความถกูต้องของคําตอบในแตล่ะรอบ   
 รอบท่ี 1 ตรวจแบบทดสอบ (แบบปรนยั) จํานวน 60 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ลงช่ือกํากบัการตรวจหรือทานคะแนนกรอก

ลงคะแนนในใบลงคะแนนให้เรียบร้อย ประกาศผลทีมท่ีได้คะแนนสงูสดุ10 ทีม เข้าแขง่ขนัรอบท่ี 2  
 รอบท่ี 2 ดําเนินการแขง่ขนัในรอบท่ี 2 โดยกรรมการจะอ่านคําถามภาษาองักฤษ ข้อละ 2 ครัง้ จํานวน 10 ข้อ (ผู้ ท่ี

อ่านคําถามควรเป็นกรรมการคนเดิมและควรเป็นกรรมการท่ีมีสําเนียงชดัเจนใกล้เคียงเจ้าของภาษา) กรรมการประจําห้อง
แขง่ขนัเป็นผู้จบัเวลาและเก็บกระดาษคําตอบสง่ให้กรรมการตดัสนิเป็นผู้ตรวจ โดยกรรมการตดัสนิตรวจคําตอบและให้
คะแนนทีละข้อตามเกณฑ์การให้คะแนน คือ หากคําตอบถกูต้อง การสะกดคําถกูต้อง ตวัสะกดพมิพ์ใหญ่ /  พมิพ์เลก็
ถกูต้อง ให้ 4 คะแนน หากคําตอบถกูต้องแต่มีตวัสะกดผดิหรือการสะกดตวัพมิพ์ใหญ่ / พมิพ์เลก็ผดิ หกัตําแหน่งละ 1 
คะแนน  

  หลงัจากเก็บกระดาษคําตอบ กรรมการท่ีทําหน้าท่ีอ่านคําถามจะเฉลยคําตอบทีละข้อ คณะกรรมการตรวจ
 คะแนนเป็นผู้อ่านคะแนนท่ีแตล่ะทีมได้ และกรรมการประจําห้องแขง่ขนัเป็นผู้บนัทึกคะแนนบนกระดาน  
  5) สรุปผลคะแนนของนกัเรียนท่ีแขง่ขนัทัง้หมด สง่กรรมการประจําห้องแขง่ขนั  
 
6. กรรมการประจ าห้องแข่งขัน 
 6.1 กรรมการประจําห้องแขง่ขนั (ครูโรงเรียนผอ่งสวุรรณวทิยา) จํานวน 2 คน มีหน้าท่ี ดงันี ้
 การแข่งขันรอบที่ 1 
  1) รับลงทะเบียนทีมท่ีแขง่ขนัรอบท่ี 1    
  2) ให้ผู้ เข้าแขง่ขนันัง่รอในห้องแขง่ขนัตามรายช่ือท่ีกําหนด 
  3) จดัเตรียม ดนิสอ และยางลบ ให้ผู้เข้าแขง่ขนัคนละ 1 ชดุ วางท่ีโต๊ะแขง่ขนั  
  4) จดัเตรียมแบบทดสอบ ไว้ให้กรรมการตดัสนิ (รับแบบทดสอบจากประธานศนูย์การแขง่ขนัในเช้าวนัแขง่ขนั)  
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  5) เก็บกระดาษคําตอบ สง่ให้กรรมการตดัสนิเป็นผู้ตรวจข้อสอบ  
  6) นําผลคะแนนจากกรรมการตดัสนิ ทีมท่ีได้รับคดัเลือกให้แขง่ขนัรอบท่ี 2 สง่กรรมการกลางเพ่ือประกาศ  
  (ทีมท่ีได้คะแนนมากท่ีสดุ 10 อนัดบัแรก)   
 
 การแข่งขันรอบที่ 2 
  1) รับลงทะเบียนนกัเรียนท่ีแขง่ขนัรอบท่ี 2 
  2) ให้ผู้เข้าแขง่ขนันัง่ตามรายช่ือท่ีกําหนด 
  3) จดัเตรียม ดนิสอ ยางลบ และกระดาษคําตอบจํานวน 10 แผน่ ให้ผู้แขง่ขนัทีมละ 1 ชดุ วางท่ีโต๊ะแขง่ขนั  
  4) กรรมการประจําห้องแขง่ขนั คนท่ี 1 เก็บกระดาษคําตอบระหวา่งการแขง่ขนัแต่ละข้อ 
  5) กรรมการประจําห้องแขง่ขนั คนท่ี 2 จบัเวลา 60 วนิาที เวลาจะเร่ิมนับภายหลงัท่ีกรรมการอ่านคําถามครัง้ท่ี 2 จบ   
  6) เม่ือเก็บกระดาษคําตอบเสร็จ ให้กรรมการประจําห้องแขง่ขนั คนท่ี 1 ทําหน้าท่ีบนัทึกคะแนนบนกระดานทีละข้อ  
 ตามท่ีกรรมการตดัสินเป็นผู้เฉลยคําตอบ ส่วนกรรมการประจําห้องแขง่ขนั คนท่ี 2 ทําหน้าท่ีบนัทึกคะแนนในแบบบนัทึกคะแนน 
   7) รับผลคะแนนจากกรรมการตดัสนิ ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน แล้วสง่ผลคะแนนให้คณะกรรมการ

 กลางเพ่ือประกาศผลการแขง่ขนั 
 
7. สถานที่ท าการแข่งขัน ประกอบด้วย 

 7.1 จดุลงทะเบียน – เวทีลานเอนกประสงค์ 
 

 7.2 ห้องดําเนินการแขง่ขนั  
  1) ควรเป็นห้องปิด ไมมี่เสียงรบกวน  
  2) ไมอ่นญุาตให้มีผู้ชมอยู่ภายในห้องแขง่ขนั 
  3) ภายในห้องแขง่ขนั ควรจดัดงันี ้
   - โต๊ะ และเก้าอีจํ้านวน 2 ตวั สําหรับผู้เข้าแขง่ขนั ตามจํานวนทีมท่ีแขง่ขนั 
   - โต๊ะกรรมการตดัสนิ 3 คน 
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6. การแข่งขันละครสัน้ภาษาอังกฤษ (Skit) 

1. ประเภท คุณสมบัตแิละจ านวนของผู้เข้าแข่งขัน    
1.1 ประเภทการแขง่ขนั  แขง่ขนัประเภททีม ๆ ละ 5 คน 
 1) ระดบัชัน้ ป.4-6 จํานวน 1 ทีม ๆ ละ 5 คน 
 2) ระดบัชัน้ ม.1-3 จํานวน 1 ทีม ๆ ละ 5 คน 

 
2. วธีิด าเนินการแข่งขันและรายละเอียดการแข่งขัน 

2.1 ผู้ เข้าแขง่ขนัแตล่ะทีมสง่บทละคร (Script) ให้คณะกรรมการก่อนการแขง่ขนั (สง่ในวนัรายงานตวั) จํานวน 5 ชดุ 
2.2 เม่ือผู้เข้าแขง่ขนัทกุทีมมาพร้อม กรรมการจบัฉลากเพ่ือจดัลําดบัการแขง่ขนั 
2.3 เวลาในการแขง่ขนั 
 เวลา 10  นาที เกินได้ไมเ่กิน 30 วนิาที หลงัจากนัน้ทกุ 5 วนิาทีจะถกูตดัคะแนน 1 คะแนน  

หากน้อยกวา่ 10 นาที ทกุ 5 วนิาทีจะถกูตดัคะแนน 1 คะแนน 
 
3. เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเตม็  100  คะแนน 
 3.1 ด้านการแสดง (Acting)     30  คะแนน 

  - บทบาทการแสดง (Characterization) 
  - การใช้เสียงและความมีชีวิตชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels) 
  - การเคล่ือนไหว การใช้ท่าทาง และสีหน้าในการแสดง (Movement, gesture) 
  - การใช้พืน้ท่ีบนเวทีการแสดง (Use of stage space) 
  

3.2 ด้านเนือ้หาของบทละคร (Story)   40  คะแนน 

  - ความถกูต้องของภาษา (Language Accuracy) 
  - การใช้ภาษาองักฤษ (Use of language) 
  - ความคลอ่งแคลว่ (Fluency) 
  - การออกเสียงภาษาองักฤษ (Pronunciation) 
  - ข้อคดิจากเร่ืองท่ีนําเสนอ (Moral) 
  

3.3 ด้านผลงานการแสดง (Production)   20  คะแนน 
  - วธีิการแสดง (Method of performance) 
  - การวางแผนการแสดง (Performance Plan) 
  - การจดักลุม่ (Orchestration grouping) 
  - การทํางานเป็นทีม (Strength of ensemble) 
  - ความเหมาะสมของเวลาในการแสดง (Adherence to time limit) 
  

3.4 ด้านการน าเสนอบนเวที (Stage Presentation)  10  คะแนน 
  - เสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กายประกอบการแสดง (Costume) 
   
หมายเหตุ  -ไมอ่นญุาตให้ใช้ไมโครโฟนในการแขง่ขนั 
  -ไมอ่นญุาตให้ใช้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผู้แสดงทําหน้าท่ีเป็น Back stage 
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4. เกณฑ์การตัดสิน   
80 – 100 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 
70 – 79 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
60 – 69 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

 * ผลการตดัสนิของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 
5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
 5.1. กรรมการตดัสนิการแขง่ขนั  จํานวน  5  คน 

 - เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker)      จํานวน  1  คน 
 - เป็นครูตา่งชาติผู้สอนภาษาองักฤษ (Foreigner)     จํานวน  1  คน 
 - เป็นครูผู้สอนภาษาองักฤษ/ ผู้ทรงคณุวฒุิด้านภาษาอังกฤษ (Thai)    จํานวน  1  คน 

 

5.2 หน้าท่ีของกรรมการ 
 1) ดําเนินการแขง่ขนัในห้องแขง่ขนั โดยมอบหมายให้กรรมการ 1 คนเป็นคนดําเนินการแขง่ขนั 
 2) ตดัสนิการแขง่ขนัตามเกณฑ์ด้วยความยตุธิรรม  
 3) กรรมการต้องไมต่ดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั  
 4) ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนให้เรียบร้อย สง่ใบลงคะแนนให้กรรมการประจําห้องแขง่ขนั แล้วจึงทําการแขง่ขนั

ทีมถดัไป  
  5) สรุปผลคะแนนของนกัเรียนท่ีแขง่ขนัทัง้หมด สง่กรรมการประจําห้องแขง่ขนั 
 
6. กรรมการประจ าห้องแข่งขัน 
 6.1 กรรมการจบัเวลา (ครูโรงเรียนผอ่งสวุรรณวทิยา)   จํานวน 1 คน   มีหน้าท่ี ดงันี ้
  1) จดัเตรียมนาฬกิาจบัเวลา และป้าย 3 สี (เขียว เหลือง แดง) 
  2) จบัเวลาการแขง่ขนั โดยการจบัเวลาจะเร่ิมหลงัจากท่ีนกัเรียนแนะนําตวัและพดูหวัข้อ 
  3) ให้สญัญาณโดยแสดงป้าย ดงันี ้
   สีเขียว หมายถึง เร่ิมพดูได้ 
   สีเหลือง  หมายถึง เตือนก่อนหมดเวลา 1 นาที 
   สีแดง หมายถึง หมดเวลาในการแขง่ขนั แตผู่้พดูสามารถพดูต่อได้ 30 วนิาที โดยไมถ่กูหกัคะแนน 
  4) รับใบลงคะแนนจากกรรมการตดัสนิ เพ่ือบนัทึกเวลาท่ีใช้ในการพดู 
  
 6.2 กรรมการประจําห้องแขง่ขนั (ครูโรงเรียนผอ่งสวุรรณวทิยา) จํานวน 2 คน มีหน้าท่ี ดงันี ้
  1) รับลงทะเบียนและจดัลําดบัการแขง่ขนัตามลําดบัการลงทะเบียน ให้ผู้เข้าแขง่ขนันัง่รอในจดุท่ีกําหนด 
  2) ห้องแขง่ขนั จดัเวทีให้เหมาะสมและมีผู้เข้าชมได้ 
  3) รับผลคะแนนจากกรรมการตดัสนิ ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน แล้วสง่ผลคะแนนให้คณะกรรมการ
 กลางเพ่ือประกาศผลการแขง่ขนั 
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7. สถานที่ท าการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 7.1 จดุลงทะเบียน – เวทีลานเอนกประสงค์ 
 

 7.2 ห้องดําเนินการแขง่ขนั ภายในห้องแขง่ขนั ควรจดัดงันี ้
  - เวทีการแขง่ขนั 
  - โต๊ะกรรมการตดัสนิ 3 คน 

  - โต๊ะกรรมการจบัเวลา 1 คน 
  - ไมโครโฟนสําหรับกรรมการดําเนินการแขง่ขนั 
 
หมายเหตุ  

1. อนญุาตให้มีผู้ชมได้ แตไ่มอ่นญุาตให้ถ่ายรูป หรือบนัทึกวีดีโอ หรือบนัทึกเสียงหรือยกป้ายหรือสง่เสียงเชียร์หรือกระทํา
การใดๆอนัเป็นการรบกวนผู้เข้าแขง่ขนั ไมอ่นญุาตให้สนทนาทางโทรศพัท์ในห้องแขง่ขนัและต้องปิดเสียงโทรศพัท์ตลอดการแขง่ขนั  

2. ไมอ่นญุาตให้บคุคลใด ๆ เข้า - ออกห้องแขง่ขนัในระหวา่งท่ีนกัเรียนกําลงัแขง่ขนั ต้องให้นกัเรียนแสดงจบก่อนจึง
สามารถเข้า – ออกห้องแขง่ขนัได้ 

 
8. อุปกรณ์การแสดง 

1) ฉากและอปุกรณ์ควรเป็นวสัดท่ีุเบาและเคล่ือนย้ายได้ง่าย ขนาดไมเ่กิน ยาว 3 เมตร สงู 1.8 เมตร 
2) ไมอ่นญุาตให้ใช้ไมโครโฟน หรือ ซาวด์ เอฟเฟค (Sound Effect) หรือ อปุกรณ์ใดๆ ท่ีใช้ไฟฟ้า 
3) ไมอ่นญุาตให้ใช้บคุคลอ่ืนนอกเหนือจากผู้แสดงทําหน้าท่ีเป็น Back stage 
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 7. การแข่งขันพูดภาษาจีน 

1. ประเภท คุณสมบัตแิละจ านวนของผู้เข้าแข่งขัน    
1.1 ประเภทการแขง่ขนั  แขง่ขนัประเภทเด่ียว  
 1) ระดบัชัน้ ป.4-6 จํานวน 1 คน 
 2) ระดบัชัน้ ม.1-3 จํานวน 1 คน 
 

1.2 คณุสมบตัขิองผู้เข้าแขง่ขนั 
 1) ผู้แขง่ขนัทกุระดบั ต้องเป็นนกัเรียนท่ีกําลงัเรียนโปรแกรมภาษาจีน หรือเรียนวชิาเลือก/สาระเพิม่เตมิในรายวิชาภาษาจีน 
ท่ีจดัโดยโรงเรียนท่ีสง่นกัเรียนนัน้เข้าแขง่ขนั (นกัเรียนท่ีเรียนภาษาจีนจากแตโ่รงเรียนกวดวชิา ไม่สามารถเข้าร่วมการแขง่ขนันีไ้ด้) 
 2) เป็นนกัเรียนท่ีมีสญัชาตไิทยโดยกําเนิด โดยในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาบดิา / มารดา / ผู้ปกครองต้องพํานกัและประกอบอาชีพ
ในประเทศไทย 
 3) เป็นนกัเรียนท่ีบดิา / มารดา / ผู้ปกครอง ไม่มีสญัชาต ิจีน / ฮอ่งกง / ไต้หวนั / สงิคโปร์ หรือหากแจ้งวา่บดิา / มารดา / 
ผู้ปกครอง ท่ีมีสญัชาตเิหลา่นีไ้มไ่ด้ทําหน้าท่ีบดิา / มารดา / ผู้ปกครองแล้ว ขอให้แสดงหลกัฐานชดัเจน 
 4) นกัเรียนต้องไมเ่คยไปศกึษาหรือพํานกัอาศยัในประเทศจีน / ฮ่องกง / ไต้หวนั / สงิคโปร์ นานเกิน 3 เดือน ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา 
 5) ขอให้แตล่ะโรงเรียนตรวจสอบคณุสมบตัิผู้ เข้าแขง่ขนัให้ครบถ้วน ก่อนสง่รายช่ือผู้เข้าแขง่ขนั  
   
       

2. รายละเอียดการแข่งขัน 
2.1 หวัข้อการแขง่ขนั  ใช้เพียงหวัข้อเดียวแขง่ขนัทกุระดบั นกัเรียนจะพดูแขง่ขนัตามหวัข้อท่ีกําหนด และกรรมการถามคําถามใน
สิง่ท่ีผู้แขง่ขนันําเสนอในการพดู 1 คําถาม 

1) นกัเรียนระดบัชัน้ ป.4-6  หวัข้อ เพ่ือนรักของฉัน (ใช้คําศพัท์ระดบัท่ีเรียนในระดบัประถมศกึษา) คําถามท่ีกรรมการ
ถามจะเป็นคําถามประเภทให้ตอบวา่ใช่หรือไมใ่ช่ หรือตอบด้วยคํา หรือวลีสัน้ๆ  

2) นกัเรียนระดบัชัน้ ม.1-3  หวัข้อ เพ่ือนรักของฉัน (ใช้คําศพัท์ระดบัท่ีเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น) คําถามท่ีกรรมการ
ถามเป็นคําถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคสัน้ๆ 
  

2.2 เวลาท่ีใช้ในการแขง่ขนั  มีดงันี ้
1) ระดบัชัน้ ป. 4-6 ใช้เวลาในการพดู 2 นาที 
2) ระดบัชัน้ ม. 1-3 ใช้เวลาในการพดู  3  นาที 

หมายเหต ุเวลาในการพดู (บวก / ลบ 30 วนิาทีของเวลาท่ีกําหนด ไมต่ดัคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกวา่เวลาท่ีกําหนดตดั
คะแนน ดงันี ้31 วนิาทีถึง 1 นาที ตดั 1 คะแนน, เกินหน่ึงนาทีขึน้ไปตดันาทีละ 1 คะแนน (ไมร่วมเวลาท่ีใช้ในการแนะนําตวั) 
 

2.3. การดําเนินการแขง่ขนั 
1) ลําดบัท่ีแขง่ขนั เป็นไปตามลําดบัท่ีลงทะเบียนในวนัแขง่ขนั (ไมต้่องสง่บทพดู) 
2) นกัเรียนจะพดูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ หลงัจากพดูจบกรรมการถาม 1 คําถามจากเร่ืองท่ีพดู  
3) ขณะพดูห้ามใช้อปุกรณ์ เอกสารอ่ืนๆ ประกอบการพดู  
4) ผู้เข้าแขง่ขนัท่ีมาช้ากวา่กําหนดเวลา ให้อยู่ในดลุพนิิจของกรรมการตดัสนิ  
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3. เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเตม็  100  คะแนน 
 3.1 ด้านเนือ้หา  (Content)          35 คะแนน      ประกอบด้วย 

- เนือ้หาตรงตามหวัเร่ืองท่ีกําหนด (Accuracy and Consistency)   10 คะแนน 
- ความถกูต้องของภาษาในรูปแบบการพดูสนุทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 15 คะแนน 
- ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity)      10 คะแนน 

 

3.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competency and Fluency) 35 คะแนน      ประกอบด้วย 
- การใช้ภาษาเหมาะสมกบัระดบัชัน้ (Difficulty Level)  ด้านคําศพัท์ (Vocabulary)  15 คะแนน 
     โครงสร้างและคําสนัธาน (Structure & Connectors)  
- ความสามารถด้านการออกเสียง การเน้นคําการลงเสียงสงูตํ่า การเน้นคําสําคญัในประโยค 20 คะแนน 
      และจงัหวะการหยดุในช่วงจบประโยค  (Pronunciation, Stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)  

 

3.3 ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)    15 คะแนน     ประกอบด้วย 
- การใช้นํา้เสียงสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีพดู (Tone)     10 คะแนน 
- บคุลกิ ท่าทาง (Personality)          5 คะแนน 

 

3.4 พูดในระยะเวลาที่ก าหนด (Time)       5 คะแนน 
  

3.5 การตอบค าถาม        10 คะแนน 
 

หมายเหต ุ   1. ในกรณีท่ีผู้แขง่ขนัไมส่ามารถตอบคําถามได้ อนโุลมให้กรรมการถามคําถามใหม ่(ท่ีมีระดบัความยาก ง่าย ใกล้เคียง
กบัคําถามแรก) ได้อีก 1 คําถาม ในการตอบคําถามท่ีสองนี ้หากผู้แขง่ขนัไม่สามารถตอบได้ อนโุลมให้ตอบเป็น
ภาษาไทยได้ และได้คะแนนกึ่งหนึ่ง หากตอบคําถามได้ถกูต้อง หากตอบไมไ่ด้ ได้ 0 คะแนน  

    2. เวลาในการพดู (บวก / ลบ 30 วนิาทีของเวลาท่ีกําหนด ไมต่ดัคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาท่ีกําหนดตดั
คะแนน ดงันี ้31 วนิาทีถึง 1 นาที ตดั 1 คะแนน, เกินหน่ึงนาทีขึน้ไปตดันาทีละ 1 คะแนน (ไมร่วมเวลาท่ีใช้ในการ
แนะนําตวั) 

 
4. เกณฑ์การตัดสิน   

80 – 100 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 
70 – 79 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
60 – 69 คะแนน   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

 * ผลการตดัสนิของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 
5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
 5.1. กรรมการตดัสนิการแขง่ขนั  ระดบัชัน้ละ 3  คน ประกอบด้วย 

 - เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนเป็นอย่างดี 
 - เจ้าของภาษา (Native Speaker)       จํานวน  3  คน 
  

5.2 หน้าท่ีของกรรมการตดัสนิ 
 1) ดําเนินการแขง่ขนัในห้องแขง่ขนั 
 2) ตดัสนิการแขง่ขนัตามเกณฑ์ด้วยความยตุธิรรม  
 3) กรรมการต้องไมต่ดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั  
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 4) ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนให้เรียบร้อย สง่ใบลงคะแนนให้กรรมการจบัเวลาบนัทึกเวลา แล้วจึงทําการ
แขง่ขนัผู้เข้าแขง่ขนัคนถดัไป  

 5) สรุปผลคะแนนของนกัเรียนท่ีแขง่ขนัทัง้หมด สง่กรรมการประจําห้องแขง่ขนั  
  6) กรรมการท่ีมาจากครูผู้สอน ควรแตง่ตัง้ให้ตดัสนิในระดบัชัน้ท่ีทําการสอน 

 

6. กรรมการประจ าห้องแข่งขัน 
 6.1 กรรมการจบัเวลา  จํานวน 1 คน  มีหน้าท่ี ดงันี ้
  1) จดัเตรียมนาฬกิาจบัเวลา และป้าย 3 สี (เขียว เหลือง แดง) 
  2) จบัเวลาการแขง่ขนั โดยการจบัเวลาจะเร่ิมหลงัจากท่ีนกัเรียนแนะนําตวัและพดูหวัข้อ 
  3) ให้สญัญาณโดยแสดงป้าย ดงันี ้
   สีเขียว หมายถึง เร่ิมพดูได้ 
   สีเหลือง  หมายถึง เตือนก่อนหมดเวลา 1 นาที 
   สีแดง หมายถึง หมดเวลาในการแขง่ขนั แตผู่้พดูสามารถพดูต่อได้ 30 วนิาที โดยไมถ่กูหกัคะแนน 
  4) รับใบลงคะแนนจากกรรมการตดัสนิ เพ่ือบนัทึกเวลาท่ีใช้ในการพดู 
  

 6.2 กรรมการประจําห้องแขง่ขนั (ครูโรงเรียนผอ่งสวุรรณวทิยา) จํานวน 2 คน มีหน้าท่ี ดงันี ้
  1) รับลงทะเบียนและจดัลําดบัการแขง่ขนัตามลําดบัการลงทะเบียน ให้ผู้เข้าแขง่ขนันัง่รอในห้องเก็บตวั 
  2) ก่อนเร่ิมการแขง่ขนั เวลาประมาณ 08.50 น.ให้ชีแ้จงระเบียบการแขง่ขนักบัผู้เข้าแขง่ขนัทราบ วธีิการแขง่ขนั, 
 ระยะเวลาท่ีใช้แขง่ขนั, การแสดงป้าย 3 สีของกรรมการจบัเวลา ฯลฯ 

3) เม่ือเร่ิมแขง่ขนั ให้จดักรรมการประจําห้องแขง่ขนั 1 คนเข้าไปนัง่อยู่ในห้องแขง่ขนัเพ่ือทําหน้าท่ีกรอกและรวม
คะแนนท่ีได้รับจากกรรมการตดัสนิ สว่นกรรมการประจําห้องแขง่ขนัท่ีเหลือ ให้ดแูลท่ีห้องเก็บตวั  

4) รับผลคะแนนจากกรรมการตดัสนิ ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน แล้วสง่ผลคะแนนให้คณะกรรมการ
กลางเพ่ือประกาศผลการแขง่ขนั 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 7.1 จดุลงทะเบียน – เวทีลานเอนกประสงค์ 
 7.2 ห้องดําเนินการแขง่ขนั แบง่เป็น 2 ห้อง ดงันี ้
  1) ห้องเก็บตวั หลงัจากท่ีผู้เข้าแขง่ขนัทกุคนลงทะเบียนรายงานตวัครบแล้ว แจ้งให้ผู้เข้าแขง่ขนัทราบถึงลําดบัการ
แขง่ขนั (ลําดบัการแขง่ขนัเป็นไปตามลําดบัท่ีรายงานตวั)  
  2) ห้องแขง่ขนัสําหรับดําเนินการแขง่ขนั โดยผู้เข้าแขง่ขนัเข้ามาทีละคน กรรมการตดัสนิดําเนินการตาม
รายละเอียดในหลกัเกณฑ์การแขง่ขนั ภายในห้องแขง่ขนั ควรจดัดงันี ้
  - จดุแขง่ขนัพร้อมไมโครโฟน 
  - โต๊ะกรรมการตดัสนิ 3 คน 
  - โต๊ะกรรมการจบัเวลา 1 คน 
  - โต๊ะกรรมการรวมคะแนน 1 คน 

หมายเหตุ 
 1. ไมอ่นญุาตให้มีผู้ชมอยู่ภายในห้องแขง่ขนั 
 2. ไมอ่นญุาตให้บคุคลใดๆ เข้า-ออก ห้องแขง่ขนัในระหวา่งท่ีนกัเรียนกําลงัพดู ต้องให้นกัเรียนพดูจบก่อนจึงสามารถเข้า-
ออก ห้องแขง่ขนัได้ 
 3. ห้องเก็บตวัและห้องแขง่ขนั ควรเป็นห้องท่ีไม่มีเสียงรบกวนให้วุน่วาย 


