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เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67                                  
ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สรุปกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ชื่อกิจกรรม 

เขตพ้ืนที่/ระดับชั้น 

ประเภท หมายเหตุ สพป สพม. 

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 

1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)      เดี่ยว  

2. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)      เดี่ยว  

3. การแข่งขัน (Multi Skills Competition)      เดี่ยว  

4. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)      ทีม 5 คน  

5. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน      ทีม 2 คน  

6. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น      ทีม 2 คน  

7. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน      ทีม 2 คน  

8. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส      ทีม 2 คน  

9. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหล ี      ทีม 2 คน  

10. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน      เดี่ยว  

11. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น      เดี่ยว  

12. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหล ี      เดี่ยว  

13. การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน      ทีม 5 คน  

14. การแข่งขันละครสั้นภาษาญีปุ่น่      ทีม 5 คน  

15. การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส      ทีม 5 คน  

16. การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหล ี      ทีม 5 คน  

17. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน      ทีม 2 คน  

18. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น      ทีม 2 คน  

19. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส      ทีม 2 คน  

20. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหล ี      ทีม 2 คน  

21. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)       

รวม    

1 4 7 7 21   

1 

13 28 

รวม   21  กิจกรรม 41 รายการ 
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กลุ่มกิจกรรมภาษาอังกฤษ  
(กิจกรรมที่ 1-4) 

 

1.  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ   (Impromptu Speech) 

1  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 นักเรียนระดับชั้น  ป.1-3  1.2 นักเรียนระดับชั้น  ป.4-6 
1.3 นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3  1.4 นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6   

2  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว 

  2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   1) ระดับชั้น ป.1-3 จ านวน  1 คน  2) ระดับชั้น ป.4-6 จ านวน  1 คน 
   3) ระดับชั้น ม.1-3  จ านวน 1 คน 4) ระดับชั้น ม.4-6  จ านวน 1 คน 
คุณสมบัติของนักเรียนผู้เข้ารับการแข่งขัน  

เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองถือ
สัญชาติไทย หลักสูตรปกติ และหลักสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสังกัดอ่ืนๆ และต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยไปศึกษา หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการ นานเกิน 6 เดือน 
3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของ 

แต่ละระดับชั้นที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speech  ดังนี้ 
  3.1.1 นักเรียนระดับชั้น  ป.1-3  หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร 
เครื่องดื่มและเวลาว่างและนันทนาการ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 300 – 450  ค า  (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) 

  3.1.2 นักเรียนระดับชั้น  ป.4-6  หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม   
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 1,050 – 1,200 ค า (ค าศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม) 
  3.1.3 นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3  ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม 
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 ค า (ค าศัพท์ที่เป็น
นามธรรมมากขึ้น) 

  3.1.4 นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6  หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 ค า (ค าศัพท์ที่มี
ระดับการใช้แตกต่างกัน) 
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 3.2  นักเรียนจะพูดตามหวัข้อโดยวิธีการจับสลาก  ก่อนการพูด  ให้เวลาเตรียมตวั  5 นาที คณะกรรมการกลาง
ของการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน หวัข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับชั้นที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speech  จ านวน 8-10 หัวข้อ และลง
มติเลือก 3 หัวข้อ ส าหรบัใช้ในการแข่งขันแต่ละระดับ นักเรียนมสีิทธิ์จับสลาก 2  ครั้ง   แลว้เลือกพูดเพียง  1  หัวข้อ 
 3.3 เวลาในการแข่งขัน   
  1) ระดับชั้น ป. 1-3     ใช้เวลาในการพูด  2-3  นาท ี
  2) ระดับชั้น ป. 4-6     ใช้เวลาในการพูด   3-4  นาท ี
                     3) ระดับชั้น ม. 1-3   ใช้เวลาในการพูด  4-5  นาท ี
  4) ระดับชั้น ม. 4-6    ใช้เวลาในการพูด  5-6  นาท ี  

3.4) เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน)  ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่า เวลาที่ก าหนดตัด 
นาทีละ 1  คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะน าตัว) 
 3.5 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์ เอกสารอ่ืนๆ และบันทึกช่วยจ าประกอบการพูด 
 3.6  ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ เป็นสิทธิ์ขาด 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน     
 4.1 ด้านเนื้อหา (Content)                   40 คะแนน   

ประกอบด้วย 
    - เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่องท่ีก าหนด (Accuracy and Consistency)                    15 คะแนน 

- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech)   10 คะแนน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative)                                                         10 คะแนน 
-  การตอบค าถามเกี่ยวกับหัวข้อที่จับสลากได้      5  คะแนน 

     4.2  ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency)   40  คะแนน  
              ประกอบดว้ย 
                - การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary) 
                  โครงสร้างและค าสันธาน (Structure & Connectors)                                   10 คะแนน 
                - ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นค า การลงเสียงสูงต่ า  การเน้นค าส าคัญในประโยคและจังหวะ 
การหยุดในช่วงจบประโยค  (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace) 20 คะแนน 
                - การใช้น้ าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone)                                              10 คะแนน 
    4.3 ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)  15 คะแนน ประกอบด้วย  
                - ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง (Communication)                                   10 คะแนน 
                - บุคลิก ท่าทาง  (Personality)                                                            5 คะแนน 
           4.4 พูดในระยะเวลาที่ก าหนด (Time)                                                           5 คะแนน 

หมายเหตุ กรณีนักเรียนพูดไม่ตรงตามหัวข้อที่จับสลากได้ กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วน 
เนื้อหาของเรื่องท่ีพูด 
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ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบการพูดสนทนา/พูดสุนทรพจน์ 
Scoring Rubric for Conversation Tests 

หมายเหต ุ สามารถปรับใช้ในการให้คะแนน Impromptu Speech ได้ 
แหล่งที่มา : Cambridge University, UK และ ORTESOL 2008, Mt. Hood Community College 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
         ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน   

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

รายละเอียดของเกณฑ ์
 
 
 

เกณฑ์การ 
ให้คะแนน 

- เนื้อหามีความถูกต้อง
ตามหัวเรื่องที่ก าหนด 
(Accuracy and 
Consistency) 

15 คะแนน      

- ความถูกต้องของ
ภาษาในรูปแบบการ
พูดสุนทรพจน์ (Form 
& Organizing of 
Speech) 
10  คะแนน 

- ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
(Creativity)   
10 คะแนน 

- ความสามารถด้าน 
การออกเสียงการเน้นค า 
 การลงเสยีงสูงต่ า  
การเน้นค าส าคัญใน 
ประโยคและจังหวะ  
การหยุดในช่วงจบประโยค  
20 คะแนน 

 
 

Excellent  
 

13-15 
Present ideas 

clearly. Be able to 
fluently express 

ideas.  

9-10 
Main idea, 

supporting idea, 
details, examples, 

well organized 

9-10 
New idea and 

clear 

16-20 
Clear pronunciation Use correct 
sentence and word stress and 
produce clear sounds. Key words 
are pronounced correctly.   

 
 

Good  
 

9-12 
Present ideas well 

enough to be 
understood. 

7-8 
Miss some of the 

main idea, 
supporting idea, 

details, examples  

7-8 
Partly new and 

quite clear 

11-15 
Occasionally mispronounce sounds 
or you stress syllables or key words 
incorrectly; however, listeners can 
understand your ideas. 

 
 

Satisfactory  
 

5-8 
Speak with some 

hesitation, but can 
communicate basic 

ideas. 

4-6 
Contain main idea, 

details, but no 
examples 

4-6 
General but 

clear 

6-10 
You may pronounce key words 
incorrectly or use inappropriate 
stress. Listeners can understand 
main ideas, but may not 
understand all your details.   

 
Needs 

Improvement  
 

1-4 
Attempt to speak, 
but has difficulty 
communicating 

basic ideas. 

1-3 
Confused 

organization 

1-3 
General but 

unclear 

1-5 
Pronunciation problems sometimes 
make meaning unclear. Listeners 
cannot understand one or more 
important ideas. 
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6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับชั้นละ  3-5 คน  และกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
ระดับชั้นละ  3 คน   

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย  

   1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker) 
 2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ  
  ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
  -  กรรมการควรมีที่มาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
สถานที่ท าการแข่งขัน 

  จัดสถานที่แข่งขันเป็น 3 ห้อง ดังนี้  
  ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันทุกคนหลังจากลงทะเบียนรายงานตัวแล้ว  เมื่อนักเรียนมาครบ
ทุกคนให้จับสลากล าดับการแข่งขันแล้วนั่งรอในห้อง   
  ห้องท่ี 2  ห้องหรือมุมใดมุมหนึ่งของห้องที่ 1 ส าหรับนักเรียนที่จับฉลากหัวข้อ เพื่อเตรียม
แข่งขันบนเวทีโดยนักเรียนที่เข้ามาทีละคนตามล าดับ ก่อนเวลาพูด 7 นาที นักเรียนจับหัวข้อ แล้วเขียนเรื่อง
คร่าวๆใส่กระดาษท่ีกรรมการเตรียมไว้ให้ ภายในเวลา 5 นาที (กรรมการจับเวลาเพื่อความยุติธรรม) 
ต้องมีผู้ประสานงานที่มีคณุสมบัติในการช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้น กังวล 
 หมายเหต ุ   

1.  อนุญาตให้มีผู้ชมได้ แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือบันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง หรือยก
ป้ายหรือส่งเสียงเชียร์หรือกระท าการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้เข้าแข่งขัน ไม่อนุญาตให้สนทนาทาง
โทรศัพท์ในห้องแข่งขันและต้องปิดเสียงโทรศัพท์ตลอดการแข่งขัน 

2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนก าลังพูด ต้องให้
นักเรียนพูดจบก่อนจึงสามารถเข้า-ออกห้องแข่งขันได้ 

 7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 - 3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน

ในระดับชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ

ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่
ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
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ระเบียบการจัดการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

วางแผนการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 

จ านวนคณะกรรมการตามจุดต่างๆ  
1. ลงทะเบียนรับรายงานตัว 3-5 คน ท าหน้าที่รับลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง  

จับสลากจัดล าดับเข้าร่วมการแข่งขันให้นักเรียนให้เรียบร้อย เขียนชื่อ นามสกุลในแบบรายงานตัว 2 ชุด  
2. พิธีกร 1-2 คน 
ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน สร้างบรรยากาศที่ดี ดูแลนักเรียนก่อนขึ้น 

เวทีการแข่งขัน 
3. กรรมการตัดสิน  3-5 คน ควรมีชาวต่างชาติ 1 คน  
-  ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม  
-  การถามค าถามต้องถามหลังจากผู้เข้าแข่งขันพูดเสร็จในทุกระดับ  จ านวน 1 ค าถาม  

โดยค าถามจะสัมพันธ์กับหัวข้อที่ผู้เข้าแข่งขันจับสลากหัวข้อได้ และคนถามควรเป็นชาวต่างชาติ (Native 
Speaker) เพ่ือจะได้เป็นมาตรฐานและตรวจความเข้าใจในเนื้อหาที่นักเรียนพูด 

-  สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพ่ือประกาศผลคะแนน 
4. คณะกรรมการจับเวลา  1 คน 
 กรรมการจับเวลาควรมีอุปกรณ์ ดังนี้  นาฬิกาจับเวลา  ป้าย 3 สี   

(เขียว แดง เหลือง) สีเขียว หมายถึง  เริ่มพูดได้   สีเหลือง หมายถึง เตือนก่อนครบ 1 นาที  และสีแดง 
หมายถึง หมดเวลา ในการแข่งขัน แต่ผู้พูดสามารถพูดต่อได้ 30 วินาที โดยไม่โดนหักคะแนน การจับเวลาจะเริ่ม
หลังจากท่ีนักเรียนแนะน าตัวและพูดหัวข้อ 

5. กรรมการที่ดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1 คน  
 -  คุณสมบัติของกรรมการที่ดูแลนักเรียนต้องเป็นผู้มีจิตวิทยาสูง เพราะนักเรียนที่ 

เข้าแข่งขันจะมีความกดดัน และความเครียด ในขณะเตรียมตัวก่อนขึ้นเวทีแข่งขัน  และนักเรียนสามารถจับ
สลากหัวข้อได้ 2 ครั้ง ทีละหัวข้อ นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อใด หัวข้อหนึ่งตามที่จับสลากได้พูดบนเวที หาก
นักเรียนพูดไม่ตรงกับหัวข้อที่จับสลากได้ กรรมการจะตัดคะแนนในส่วนเนื้อหา (Content) 40 คะแนน เป็น 0 

คะแนน 

 -  จัดเตรียมกระดาษ A4 ส าหรับร่างค าพูด ดินสอ และยางลบให้นักเรียนเพื่อวางที่ 
โต๊ะเตรียมตัว 

 -  จดบันทึกหัวข้อการพูดลงในแบบรายงานตัวทั้ง 2 ใบให้ MC และ Judge 
 พร้อมทั้งส่งตัวนักเรียนเข้าห้องแข่งขันท่ี MC  

6. กรรมการจัดเตรียมหัวข้อ  ในการแข่งขันให้เป็นไปตามเนื้อหา 
นักเรียนระดับชั้น  ป.1-3  หัวเรื่องเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร 

เครื่องดื่มและเวลาว่างและนันทนาการ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 300 – 450  ค า  (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)  
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แตไ่ม่ควรตั้งหัวข้อ Myself, Family, school, ควรตั้งค าถามที่ให้ผู้แข่งขันได้บูรณาการทางด้านความคิด 
ตัวอย่างเช่น ถ้าเรื่องเก่ียวกับโรงเรียน (School) หัวข้อค าถามควรเป็น I love my school because……    

   นักเรียนระดับชั้น  ป.4-6  หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม   
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 1,050 – 1,200 ค า (ค าศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม)  แต่ไม่ควรตั้งหัวข้อ Myself, Family, school, ควรตั้งค าถามที่ให้ผู้แข่งขันได้บูรณา
การทางด้านความคิด ตัวอย่างเช่น ถ้าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environment) หัวข้อค าถามควรเป็น How 
to save the energy.  
  นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3  ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ 
ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 ค า (ค าศัพท์ที่เป็น
นามธรรมมากขึ้น)  แต่ไม่ควรตั้งหัวข้อ Myself, Family, Environment, ควรตั้งค าถามที่ให้ผู้แข่งขันได้บูรณา
การทางด้านความคิด ตัวอย่างเช่น ถ้าเรื่องเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology ) 
หัวข้อค าถามควรเป็น The influence of TV. Program in Thailand.  
 

  นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6  หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 ค า (ค าศัพท์ที่มี
ระดับการใช้แตกต่างกัน) แต่ไม่ควรตั้งหัวข้อ Myself, Family, Environment, ควรตั้งค าถามที่ให้ผู้แข่งขันได้
บูรณาการทางด้านความคิด ตัวอย่างเช่น ถ้าเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and 
Technology ) หัวข้อค าถามควรเป็น Effects of Technology on Society.  
 7. รูปแบบการจัดห้องแข่งขัน 
  -  จุดลงทะเบียน 
  -  ห้องเก็บตัวนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและเตรียมตัวก่อนแข่งขันควรเป็นห้องที่ไม่ส่งเสียง
รบกวน ไม่วุ่นวาย  
  -  ภายในห้องแข่งขัน  ควรจัดดังนี้ 
  1. เวทีการแข่งขัน ไมโครโฟน 
  2. โต๊ะกรรมการตัดสิน 3-5 คน  
  3. โต๊ะกรรมการจับเวลา 1 คน 
  4. ที่นั่งส าหรับผู้ชม 
หมายเหตุ  การจัดรูปแบบการแข่งขันนี้เป็นรูปแบบของการแข่งขันระดับชาติซึ่งในระดับภาคและระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด อาจปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ให้ยึดแนวปฏิบัติในเกณฑ์นี้ 
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2.  การแข่งขันเล่านิทาน  (Story Telling) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
2.1.1 นักเรียนระดับชั้น  ป. 4-6 
2.1.2 นักเรียนระดับชั้น  ม. 1-3 
2.1.3 นักเรียนระดับชั้น  ม. 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว 

  2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
    1) ระดับชั้น ป. 4-6   จ านวน  1 คน 
                            2) ระดับชั้น ม. 1-3   จ านวน  1 คน 
   3) ระดับชั้น ม. 4-6 จ านวน  1 คน  
คุณสมบัติของนักเรียนผู้เข้ารับการแข่งขัน  

เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองถือ
สัญชาติไทย หลักสูตรปกติ และหลักสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสังกัดอ่ืนๆ และต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยไปศึกษา หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการ นานเกิน 6 เดือน 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1 นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็นนิทานพ้ืนบ้านของไทย หรือของต่างประเทศหรือนิทานอีสป 
  3.2 เวลาในการแข่งขัน  

1) ระดับชั้น ป. 1-3    เวลา   4-5  นาท ี
2) ระดับชั้น ป. 4-6    เวลา   5-6  นาท ี 

   3) ระดับชั้น ม. 1-3   เวลา    6-7  นาท ี
                            4) ระดับชั้น ม. 4-6   เวลา    7-8  นาท ี
        (บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่ก าหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน 
  3.3 นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน (ส่งในเวลารายงานตัว)  
จ านวน 5  ชุด 
4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน     

  4.1 เนื้อเรื่อง (Content)   35 คะแนน ประกอบด้วย 
                     - เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย                         15 คะแนน 
                     - รูปแบบการเล่าเรื่อง การน าเสนอ (Form & Organizing)      10 คะแนน 
                     - ข้อคิดในการน าเสนอ (Moral)                                      10 คะแนน 
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       4.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competence)   60 คะแนน
ประกอบด้วย 

                  - ใช้ภาษาถูกต้อง ค าศัพท์ โครงสร้าง ค าสันธานและความเหมาะสมกับ 
ระดับชั้น          20 คะแนน 

                  - ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)                   20 คะแนน 
                  - การใช้น้ าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)     20 คะแนน 
       

4.3  เล่าตามเวลาที่ก าหนด (Time)                                           5 คะแนน                      
หมายเหตุ   การแตง่กาย ชุดนักเรียนโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
   ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
         ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอ่ืน         
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  

ระดับชั้นละ  3  คนหรือ  5 คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน ระดับชั้นละ  3 คน   
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย  
   1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker) 
 2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai) 
ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
  -  กรรมการควรมีที่มาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
 สถานที่ท าการแข่งขัน เวทีที่สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่  1 - 3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้า

แข่งขันในระดับชาติ 
7.2  ในกรณีท่ีมีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ

ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่
ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
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ระเบียบการจัดการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

วางแผนการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 

จ านวนคณะกรรมการตามจุดต่างๆ  
1. กรรมการลงทะเบียนรับรายงานตัว 3-5 คน ท าหน้าที่รับลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อให้ 

ถูกต้อง จับสลากจัดล าดับเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนให้เรียบร้อย  
2. พิธีกร 1-2 คน  ท าหน้าที่ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน  

สร้างบรรยากาศที่ดี ดูแลนักเรียนที่จะเข้าแข่งขัน   
  3. กรรมการตัดสิน  3-5 คน ควรมีชาวต่างชาติ 1 คน (Native Speaker) 

-  ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม  
-  สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพ่ือประกาศผลคะแนน 
4. คณะกรรมการจับเวลา  1 คน 
 กรรมการจับเวลาควรมีอุปกรณ์ ดังนี้  นาฬิกาจับเวลา  ป้าย 3 สี  ได้แก่   

(เขียว แดง เหลือง) สีเขียว หมายถึง  เริ่มพูดได้  สีเหลือง หมายถึง เตือนก่อนครบ 1 นาที  และสีแดง หมายถึง 
หมดเวลา ในการแข่งขัน หลังกรรมการจับเวลาชูป้ายสีแดง ผู้แข่งขันสามารถพูดต่อได้ 30 วินาที โดยไม่โดนหัก
คะแนน การจับเวลาจะเริ่มหลังจากท่ีนักเรียนแนะน าตัวและพูดหัวข้อนิทาน 

5. กรรมการที่ดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1 คน  
 -  คุณสมบัติของกรรมการที่ดูแลนักเรียนต้องเป็นผู้มีจิตวิทยาสูง เพราะนักเรียนที่ 

เข้าแข่งขันจะมีความกดดัน และความเครียด ในขณะเตรียมตัวก่อนขึ้นเวทีแข่งขัน  
 -  จดบันทึกเรื่องที่นักเรียนจะเข้าแข่งขันลงในแบบรายงานตัวทั้ง 2 ใบ  

(MC, Judge) พร้อมทั้งส่งตัวนักเรียนเข้าห้องแข่งขันที่ MC  
6. รูปแบบการจัดห้องแข่งขัน 

  -  จุดลงทะเบียน 
  -  ห้องเก็บตัวนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและเตรียมตัวก่อนแข่งขันควรเป็นห้องที่ไม่ส่งเสียง
รบกวน ไม่วุ่นวาย  
  -  ภายในห้องแข่งขัน  ควรจัดดังนี้ 
  1. เวทีการแข่งขัน ไมโครโฟน 
  2. โต๊ะกรรมการตัดสิน 3-5 คน  
  3. โต๊ะกรรมการจับเวลา 1 คน 
  4. ที่นั่งส าหรับผู้ชม 
หมายเหตุ  การจัดรูปแบบการแข่งขันนี้เป็นรูปแบบของการแข่งขันระดับชาติซึ่งในระดับภาคและระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด อาจปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ให้ยึดแนวปฏิบัติในเกณฑ์นี้ 
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3.  การแข่งขัน Multi Skills Competition 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

4.1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 
4.1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 
4.1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6   

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว 

  2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   1) ระดับชั้น ป. 4-6  จ านวน 1 คน 
   2) ระดับชั้น ม. 1-3   จ านวน 1 คน 
                            3) ระดับชั้น ม. 4-6   จ านวน 1 คน 
คุณสมบัติของนักเรียนผู้เข้ารับการแข่งขัน  

เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองถือ
สัญชาติไทย หลักสูตรปกติ และหลักสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสังกัดอ่ืนๆ และต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยไปศึกษา หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการ นานเกิน 6 เดือน 
3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
         เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ประกอบด้วย 

- Speaking Skill 
- Listening Skill  
- Writing Skill 
- Reading Skill  

   - Pictures Dictation  
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน  ผู้เข้าแข่งขันเข้ารับการทดสอบ ดังนี้ 
 4.1 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน (English Proficiency Test)  
ที่ครอบคลุมความสามารถด้านทักษะการฟัง การพูด  การอ่านและการเขียน เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที 60 
คะแนน   

โดยเรียงล าดับการแข่งขันดังนี้ 
4.1.1  Writing Skill  20 คะแนน    =  30 นาท ี   
4.1.2  Listening Skill    20 ข้อ  20 คะแนน   =  20 นาท ี 
4.1.3  Reading Skill   20 ข้อ  20 คะแนน   =  20 นาท ี
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(เป็นการเขียนเรียงความ ก าหนดหัวข้อตามหลักสูตรที่ระบุไว้ในการแข่ง Impromptu Speech)   
และก าหนดจ านวนค าตามระดับชั้น ได้แก่  

ป. 4-6  ก าหนด ไม่ต่ ากว่า  100 ค า      
ม. 1-3   ก าหนด ไม่ต่ ากว่า  150 ค า 
ม. 4-6   ก าหนด ไม่ต่ ากว่า  200 ค า 

4.1.4  Pictures Dictation  20  คะแนน  =  30  นาที   
ทดสอบความสามารถด้านการฟังและการถ่ายโอนความรู้ โดยทดสอบ Pictures Dictation  

โดยเจ้าของภาษาเป็นผู้อ่านบทอ่านทดสอบ จ านวน 2 ครั้ง ขณะที่ฟังผู้เข้าแข่งขันสามารถจดบันทึกข้อมูลที่ฟัง
ได้ และผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 30 นาที ในการวาดภาพจากบทอ่านที่ฟังเพียง  1 ภาพ โดยมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามเนื้อเรื่องที่ได้ฟังมา   เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย 
 -  ความถูกต้องของภาพตามบทอ่าน -  ความครบถ้วนของรายละเอียดภาพตามที่อ่าน 
4.1.5  Speaking Skill  20 คะแนน  

ทดสอบความสามารถด้านทักษะการพูดโดยการสัมภาษณ์ คณะกรรมการสัมภาษณ์ 3 คน  
เป็นเจ้าของภาษา 1 คน และกรรมการคนไทย 2 คน ประกอบด้วย 

  - ความสามารถในการใช้ภาษา 
  - ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  - ความคิดสร้างสรรค์  

5.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
         ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  

ระดับชั้นละ  3  คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน ระดับชั้นละ  3 คน   
 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย  
   1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker) 
 2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 คน/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ  1 คน (Thai) 
ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
  -  กรรมการควรมีที่มาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
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สถานที่ท าการแข่งขัน  
 1. ใช้ห้องสอบทักษะการฟัง อ่าน เขียน Picture Dictation และสัมภาษณ์เป็นห้องที่ไม่มี

เสียงรบกวนจากภายนอก 
 2.  ห้องสอบสัมภาษณ์ แบ่งเป็นห้องย่อยตามระดับชั้น และมีห้องเก็บตัวส าหรับผู้เข้าแข่งขัน

ที่รอการแข่งขัน 
7.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ  

7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่  1 - 3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันในระดับชาติ 

7.2  ในกรณีท่ีมีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ  
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
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ระเบียบการจัดการแข่งขัน Multi Skills Competition  
คณะกรรมการด าเนินงาน 

วางแผนการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 

จ านวนคณะกรรมการตามจุดต่างๆ  
1. กรรมการลงทะเบียนรับรายงานตัว 3-5 คน ท าหน้าที่รับลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อให้ 

ถูกต้อง จับสลากจัดล าดับเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนให้เรียบร้อย  
2. พิธีกร 1-2 คน  ท าหน้าที่ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน  

สร้างบรรยากาศที่ดี ดูแลนักเรียนที่จะเข้าแข่งขัน   
  3. กรรมการตัดสิน  3-5 คน ควรมีชาวต่างชาติ 1 คน (Native Speaker) 

-  ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม  
-  สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพ่ือประกาศผลคะแนน 
4. คณะกรรมการจับเวลา 1 คน 
 กรรมการจับเวลาควรมีอุปกรณ์ ดังนี้  นาฬิกาจับเวลา  และควรศึกษาตารางเวลา 

ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด  
5. กรรมการที่ดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 3-5 คน  
 -  หน้าที่ดูแลนักเรียนตลอดช่วงการแข่งขันในทุกทักษะ 
 - แจกแบบทดสอบ เตรียมอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน เช่น ดินสอ ยางลบ กระดาษ 
ดินสอสี ปากกา กบเหลาดินสอ กระดาษ A4  ฯลฯ 
 -  จัดล าดับการแข่งขัน ดังนี้  
1.  Writing Skill   20 คะแนน ใช้เวลา 30 นาท ี กรรมการแจกกระดาษค าตอบและดูความเรียบร้อย  

ก่อนให้พิธีกรประกาศเริ่มการแข่งขันและจับเวลาและเมื่อครบเวลาตามก าหนด กรรมการเก็บกระดาษค าตอบส่งให้
กรรมการตัดสิน  (เป็นการเขียนเรียงความ ก าหนดหัวข้อตามหลักสูตรที่ระบุไว้ใน การแข่ง Impromptu Speech)  
และ ก าหนดจ านวนค า ตามระดับชั้น ได้แก่  

ป. 4-6  ก าหนด ไม่ต่ ากว่า  100 ค า      
ม. 1-3   ก าหนด ไม่ต่ ากว่า  150 ค า 
ม. 4-6   ก าหนด ไม่ต่ ากว่า  200 ค า 

2.  Listening Skill  20 ข้อ  20 คะแนน ใช้เวลา 20 นาที กรรมการแจกกระดาษค าตอบและตัว 
ข้อสอบโดยผู้เข้าแข่งขันห้ามเปิดข้อสอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณจากกรรมการ  

3.  Reading Skill  20 ข้อ 20 คะแนน ใช้เวลา 20 นาท ีให้ท าต่อจากข้อสอบ Listening  
เมื่อกรรมการจับเวลาแจ้งให้เริ่มได้ 

4.  Pictures Dictation 20  คะแนน ใช้เวลา 30 นาที   
เป็นทดสอบความสามารถด้านการฟังและการถ่ายโอนความรู้ โดยทดสอบ  

Pictures Dictation โดยเจ้าของภาษาเป็นผู้อ่านบทอ่านทดสอบ จ านวน 2 ครั้ง ขณะที่ฟังผู้เข้าแข่งขันสามารถจด
บันทึกข้อมูลที่ฟังได้ และผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 30 นาที ในการวาดภาพจากบทอ่านที่ฟังเพียง  1 ภาพ โดยมีองค์ประกอบ
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ครบถ้วนตามเนื้อเรื่องที่ได้ฟังมา   เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย 
 -  ความถูกต้องของภาพตามบทอ่าน  

-  ความครบถ้วนของรายละเอียดภาพตามที่อ่าน 
กรรมการมีหน้าที่เตรียมกระดาษวาดเขียน การดาษ A4 ดินสอ ยางลบและดินสอสี 

ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คนละ 1 ชุด 
5.  Speaking Skill 20 คะแนน  
ทดสอบความสามารถด้านทักษะการพูดโดยการสัมภาษณ์ คณะกรรมการสัมภาษณ์ 3-5 คน  

เป็นเจ้าของภาษา และกรรมการคนไทย ประกอบด้วย 
  - ความสามารถในการใช้ภาษา 
  - ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  - ความคิดสร้างสรรค์  

กรรมการจัดการแข่งขัน จับสลากล าดับในการเข้าสัมภาษณ์ และเข้าสัมภาษณ์จาก 
คณะกรรมการ คนละ 5 นาที  
  แนวในการตั้งค าถาม ควรเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงศักยภาพในการใช้
ภาษาและ ผู้ถามค าถามควรเป็นคนเดิมและค าถามเดิมเพ่ือวัดแนวคิด เพ่ือเปรียบเทียบได้อย่างยุติธรรม ควรใช้ 
อย่างน้อย 2 ค าถาม ค าถามท่ี 1 เป็นเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ค าถามที่ 2 ควรเป็นค าถามปลายเปิด เช่น 
How will you do if you found someone’s purse?  

6. รูปแบบการจัดห้องแข่งขัน 

  -  จุดลงทะเบียน 
  -  ภายในห้องแข่งขัน  ควรจัดดังนี้ 
  1. ไมโครโฟนส าหรับพิธีกร 
  2. โต๊ะกรรมการตัดสิน 3-5 คน  
  3. โต๊ะกรรมการจับเวลา 1 คน 
  4. โต๊ะผู้เข้าแข่งขันควรจัดคล้ายลักษณะห้องสอบระดับปกติ 
หมายเหตุ  การจัดรูปแบบการแข่งขันนี้เป็นรูปแบบของการแข่งขันระดับชาติซึ่งในระดับภาคและระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด อาจปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ให้ยึดแนวปฏิบัติในเกณฑ์นี ้
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4.  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 

1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3  1.2 นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6   

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1  แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 5 คน  

  2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
     1) ระดับชั้น ม. 1-3  จ านวน 1 ทีม 2) ระดับชั้น ม. 4-6  จ านวน 1 ทีม 
คุณสมบัติของนักเรียนผู้เข้ารับการแข่งขัน  

เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองถือ
สัญชาติไทย หลักสูตรปกติ และหลักสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสังกัดอ่ืนๆ และต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยไปศึกษา หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการ นานเกิน 6 เดือน 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

  3.1 ผู้เข้าแข่งแต่ละทีมส่งบทละคร (Script)  ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน  
(ส่งในวันรายงานตัว) จ านวน 5 ชุด  
  3.2  จับฉลากเพ่ือจัดล าดับการแข่งขัน 
  3.3  เวลาในการแข่งขัน 
         1)  ระดับชั้น ม. 1-3 และ ม. 4-6  เวลา  10  นาที  เกินได้ไม่เกิน 30 วินาที   
หลังจากนั้น ทุก 5 วินาที จะถูกตัดคะแนน 1 คะแนน  

4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน     
     4.1 ด้านการแสดง (Acting)     30 คะแนน   
            -  บทบาทการแสดง  (Characterization)                                   
   -  การใช้เสียงและความมีชีวิตชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels)    
               -  การเคลื่อนไหว การใช้ท่าทาง และสีหน้าในการแสดง (Movement, Gesture)                       
              -  การใช้พื้นท่ีบนเวทีการแสดง (Use of Stage Space)  
     4.2  ด้านเนื้อหาของบทละคร (Story)         40  คะแนน 
              -  ความถูกต้องของภาษา (Language Accuracy) 
               -  การใช้ภาษาอังกฤษ (Use of language)  

-  ความคล่องแคล่ว (Fluency) 
  -  การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation)  

- ข้อคิดจากเรื่องที่น าเสนอ (Moral) 
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     4.3  ด้านผลงานการแสดง (Production)     20  คะแนน 
   -  วิธีการแสดง (Method of performance)  

- การวางแผนการแสดง ( Performance Plan) 
-  การจัดกลุ่ม (Orchestration-grouping)   
- การท างานเป็นทีม (Strength of ensemble) 

     -  ความเหมาะสมของเวลาในการแสดง (Adherence to time limit) 
   4.4  ด้านการน าเสนอบนเวที (Stage Presentation)   10  คะแนน 
  -  เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายประกอบการแสดง (Costumes) 
หมายเหตุ    

-  ไม่อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟน    
-  ไมอ่นุญาตให้ใช้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผู้แสดงท าหน้าที่เป็น Back stage    

   
5.  เกณฑ์การตัดสิน  
  คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนน 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง    
 คะแนน 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 คะแนน 60 – 69  ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
          คะแนน ต่ ากว่า 60  ได้รับเกียรติบัตรผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6,   คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
          6.1 กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  
     6.1.1 เจ้าของภาษา  (Native Speaker)       จ านวน  1  คน 
               6.1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai)  จ านวน  4  คน 
          6.2  กรรมการควบคุมการแข่งขัน  จ านวน   3 คน 
7.  สถานที่  
           ควรจัดและแยกเป็นสองห้องเพ่ือความเป็นสัดส่วนและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้                                
            ห้องที่ 1  ห้องแต่งตัว     
            ห้องที่ 2   ห้องแข่งขัน ควรจัดเวทีให้เหมาะสมและมีผู้เข้าชมได้                               
หมายเหตุ    

1.  อนุญาตให้มีผู้ชมได้ แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือบันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง หรือยก
ป้ายหรือส่งเสียงเชียร์หรือกระท าการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้เข้าแข่งขัน ไม่อนุญาตให้สนทนาทาง
โทรศัพท์ในห้องแข่งขันและต้องปิดเสียงโทรศัพท์ตลอดการแข่งขัน 

2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนก าลังแข่งขัน ต้องให้
นักเรียนแสดงจบก่อนจึงสามารถเข้า-ออกห้องแข่งขันได้  
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8. ข้อเสนอแนะ 
 กรณีท่ีมีทีมเข้าแข่งขันจ านวนมากสามารถจัดการแข่งขันมากกว่า  1 วัน เพ่ือมิให้ผู้เข้าแข่งขันรอนาน
เกินไป 
9. การเข้าแข่งขันระดับชาติ 

1.  ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1-3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ 

2.  ในกรณีท่ีมีทีมที่ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้า
ข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
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ระเบียบการจัดการแข่งขันละครภาษาอังกฤษ (Skit)  
คณะกรรมการด าเนินงาน 

วางแผนการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 

จ านวนคณะกรรมการตามจุดต่างๆ  
1. กรรมการลงทะเบียนรับรายงานตัว 3-5 คน ท าหน้าที่รับลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อให้ 

ถูกต้อง จับสลากจัดล าดับเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนให้เรียบร้อย  
2. พิธีกร 1-2 คน  ท าหน้าที่ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน  

สร้างบรรยากาศที่ดี ดูแลนักเรียนที่จะเข้าแข่งขัน   
  3. กรรมการตัดสิน  3-5 คน ควรมีชาวต่างชาติ 1 คน (Native Speaker) 

-  ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม  
-  สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพ่ือประกาศ 

ผลคะแนน 

4. คณะกรรมการจับเวลา 1 คน 
 กรรมการจับเวลาควรมีอุปกรณ์ ดังนี้  นาฬิกาจับเวลา  และควรศึกษาตารางเวลา 

ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด  
5. กรรมการที่ดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 3-5 คน  

-  หน้าที่ดูแลนักเรียนตลอดช่วงการแข่งขันในทุกทีม 
6. รูปแบบการจัดห้องแข่งขัน 

   -  จุดลงทะเบียน 
   -  ภายในห้องแข่งขัน  ควรจัดดังนี้ 
  1. ไมโครโฟนส าหรับพิธีกร 
  2. โต๊ะกรรมการตัดสิน 3-5 คน  
  3. โต๊ะกรรมการจับเวลา 1 คน 
  4. ที่นั่งส าหรับผู้เข้าชมการแข่งขัน 
  7. ขนาดของอุปกรณ์การแสดง 
   -  ฉากและอุปกรณ์ควรเป็นวัสดุที่เบาและเคลื่อนย้ายได้ง่าย  สามารถใช้ป้ายไวนิลได้
ขนาด ยาว  3 เมตร สูง 1.8 เมตร  
   -  ไม่ใช้ไมโครโฟนในการแสดง แต่ถ้าต้องใช้เสียงประกอบการแสดง ควรเตรียม
อุปกรณ์ท่ีมีแบตเตอรี่ในตัว ไม่อนุญาตให้ต่อไฟฟ้าภายในห้องแข่งขัน 
   หมายเหตุ  การจัดรูปแบบการแข่งขันนี้เป็นรูปแบบของการแข่งขันระดับชาติซึ่งใน
ระดับภาคและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด อาจปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ให้ยึดแนวปฏิบัติ
ในเกณฑ์นี ้
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กลุ่มกิจกรรมภาษาต่างประเทศที่สอง 
(กิจกรรมที่ 5-20) 

 

เกณฑ์ส าคัญส าหรับทุกกิจกรรม 
1. คุณสมบัติผู้แข่งขัน 

   1.1  ผู้แข่งขันทุกระดับต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนและต้องเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
การศึกษา 2560 ในโปรแกรม หรือเรียนเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเสริมหลักสูตร วิชาเลือก วิชาเลือกเสรี 
แบบที่นับหน่วยกิต (ทั้งนี้ไม่นับรวมถึงกิจกรรมชุมนุม) ในวิชาภาษาที่สมัครแข่งขัน  ซึ่งจัดโดยโรงเรียนที่ส่ง
นักเรียนนั้นเข้าแข่งขัน  
  1.2  ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด ซึ่งมีบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองถือสัญชาติไทย
โดยก าเนิด (ส าหรับนักเรียนที่มีบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง เป็นชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ที่ไม่มีใบสูติบัตร และส าเนา
ทะเบียนบ้าน ชัดเจน แต่พิสูจน์ได้ว่าเกิดในประเทศไทย และมีเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีผู้รับรอง   
ในระบบราชการที่เชื่อถือได้ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับรอง ให้ถือเสมือนว่ามีสัญชาติไทย ให้เข้าร่วมการ
แข่งขันได้) 
 1.3  ผู้แข่งขันต้องไม่เคยไปศึกษาหรือพ านักอาศัยในประเทศที่ใช้ภาษาที่สมัครแข่งขันนานเกิน 3 
เดือน  ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 
      1.4 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้คนละ 1 รายการเท่านั้น  

หมายเหต ุ  กิจกรรมแข่งขันละครสั้น ไม่ใช้เกณฑ์ข้อ 1.2 

2. เอกสารหลักฐานที่ผู้แข่งขันต้องน ามาแสดงในวันแข่งขัน 
 2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่เป็นปัจจุบัน ที่ออกโดยนายทะเบียนของโรงเรียน โดยมี
ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามรับรอง (เซ็นสด) พร้อมประทับตราโรงเรียน (หากไม่มีเอกสารดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์
เข้าร่วมแข่งขันในทุกระดับ 
 2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่ปรากฏชื่อผู้แข่งขัน และชื่อบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง ของผู้แข่งขัน 
หรือเอกสารรับรองอ่ืน ๆ ตามข้อ 1.2  
 2.3 บัตรประจ าตัวผู้เข้าแข่งขัน (ที่พิมพ์จากระบบ) หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน (ในกรณีท่ีไม่สามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าแข่งขันจากระบบได้) 
 2.4 ส าเนาบทพูด จ านวน 4 ชุด (เฉพาะการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ) 
 2.5 ส าเนาบทละคร (Script) จ านวน 4 ชุด (เฉพาะการแข่งขันละครสั้น) 

หมายเหตุ   1. กิจกรรมแข่งขันละครสั้น ไม่ต้องใช้เอกสารข้อ 2.2 
               2. ผู้แข่งขันต้องเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้ครบถ้วน และยื่น ณ จุดลงทะเบียน/รายงานตัว ให้
ครบทุกรายการ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการแข่งขัน  หากไม่ครบ จะถูกตัดสิทธิ์
การเข้าแข่งขัน 
    3. หากกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แล้วพบว่า ผู้แข่งขันคนใดขาดคุณสมบัติในการ
แข่งขัน  ผู้แข่งขันและทีมจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน   
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3. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กรรมการตัดสิน 3 คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน 3 คน คุณสมบัติของคณะกรรมการ ดังนี้ 
3.1  กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาท่ีแข่งขันเป็นอย่างดี

ประกอบด้วย 
 3.1.1 เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker) 
 3.1.2 ครูจากสถานศึกษา/อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิสอนภาษาที่แข่งขัน จ านวน 2 คน 

ในกรณีที่หน่วยจัดการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการเจ้าของภาษาได้มากกว่า 1 คน ก็สามารถท าได้ 
แต่ทั้งนี้กรรมการตัดสินทั้งหมดต้องมีจ านวน 3 คน 
ข้อควรค ำนึง 

- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน  
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
- กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น ๆ ที่หลากหลาย 
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1 -3 
- เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้แข่งขัน (เช่น เป็นเจ้าของสถานศึกษาและสอนพิเศษ หรือติวเข้ม

ให้ผู้เข้าแข่งขัน) 

4. เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัต รเว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 ในการแข่งขันระดับชาติ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่ 1 - 3 เท่านั้น ที่จะได้รับรางวัลที่เป็นเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามล าดับ 

5. การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
 5.1 ผู้ที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคทุกกิจกรรม ต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทองล าดับที่ 1 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ                    
ต้องได้คะแนนระดับเหรียญทองล าดับที่ 1 -3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)  
 5.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คนให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนนเช่นมีผู้ที่ได้คะแนนข้อ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่                
ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูในข้อถัดไปตามล าดับ กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด ........................     
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การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ  (ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี เยอรมัน) 
1. หัวข้อการแข่งขัน   
    ระดับประถมศึกษา: ยุวมัคคุเทศก์: แนะน าโรงเรียนของตน 
    ระดับมัธยมศึกษา: ยุวมัคคุเทศก์: แนะน าของดีในจังหวัดของตน 
2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

        ระดับชั้น 
ภาษาจีน นักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 นักเรียนระดับชั้น ม. 1 - 3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4 - 6 
ภาษาญี่ปุ่น - นักเรียนระดับชั้น ม. 1 - 3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4 - 6 
ภาษาเกาหลี - - นักเรียนระดับชั้น ม. 4 - 6 
ภาษาฝรั่งเศส   - - นักเรียนระดับชั้น ม. 4 - 6 
ภาษาเยอรมัน - - นักเรียนระดับชั้น ม. 4 - 6 

3. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

3.1 แข่งขันประเภททีม  
3.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน    

3.2.1 ระดับชั้น ป.4 - 6 จ านวน 2 คน (เฉพาะภาษาจีน) 
3.2.2 ระดับชั้น ม.1 - 3 จ านวน 2 คน (เฉพาะภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น) 
3.2.3 ระดับชั้น ม.4 - 6 จ านวน 2 คน (ทุกภาษา) 

4. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
4.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับชาติ    

(ดูรายละเอียดในข้อ 1) 
4.2 กรรมการจะเรียกผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องเก็บตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที เพื่อชี้แจงกติกาและเตรียม

เข้าแข่งขันตามล าดับที่ก าหนด  

4.3  ผู้แข่งขัน (ทั้งสองคน) จะต้องพูดตามหัวข้อที่ก าหนด พร้อมทั้งตอบค าถามของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับสิ่งที่พูดไปแล้ว จ านวน 2 ค าถาม  

 4.3.1  คณะกรรมการถามค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้แข่งขันพูด (ถามและตอบด้วยภาษาท่ีสมัครแข่งขัน) 
- ระดับ ป. 4 - 6 เป็นค าถามประเภทให้ตอบวา่ ใช ่หรือ ไม่ใช่  หรือค าถามที่ให้ตอบด้วยค า หรอืวลีสั้น 
ๆ  
- ระดับ ม. 1 - 3 เป็นค าถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคสั้น ๆ 
- ระดับ ม. 4 - 6 เป็นค าถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคที่สมบูรณ์ 

            4.3.2  ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถตอบค าถามได้ อนุโลมให้คณะกรรมการถามค าถามใหม่ (ที่มี                               
ระดับความยากง่ายเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับค าถามแรก) ได้อีก 1 ค าถาม  ในค าถามที่สองนี้ หากผู้แข่งขัน   
ไม่สามารถตอบได้ อนุโลมให้ตอบเป็นภาษาไทยได้ คะแนนที่ได้จะลดหลั่นลงไป (ดูรายละเอียดข้อ 5.4) 

4.4 เวลาในการแข่งขัน (รวมการแนะน าตัวเองสั้น ๆ) 
- ระดับชั้น ป.4 - 6 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที 
- ระดับชั้น ม.1 - 3 ใช้เวลาในการพูด 4 นาที 
- ระดับชั้น ม.4 - 6 ใช้เวลาในการพูด 5 นาที  
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 หากใช้เวลาในการพูดเกินหรือน้อยกว่าเวลาที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น แต่ไม่เกิน 30 วินาที จะไม่ตัด
คะแนน หากเกินกว่า 30 วินาที ทุก 10 วินาที จะถูกตัด 1 คะแนน 

4.5 อุปกรณ์ประกอบการพูด ได้แก่ ป้ายนิเทศที่ท าจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (ขนาด 65 x 81 
เซ็นติเมตร) จ านวนเพียง 1 แผ่นเท่านั้น (ใช้ได้ทั้งสองด้าน) โดยให้มีแต่เพียงภาพเท่านั้น ห้ามมีข้อความอ่ืน
ใดบนป้ายนิเทศ (การใช้อุปกรณ์ไม่ตรงตามท่ีก าหนดจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน) 

4.6 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

5.1 ด้านเนื้อหา (Content) 25 คะแนน ประกอบด้วย 
- เนื้อหาถูกต้องและน่าสนใจ (Accuracy and Interesting) 10 คะแนน 
- ความถูกต้องของภาษา (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน 

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 5 คะแนน 5 คะแนน 

5.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 30 คะแนน 
     ประกอบด้วย 

- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์  
  (Vocabulary) โครงสร้าง และค าสันธาน (Structure & Connectors) 

15 คะแนน 

- ความสามารถด้านการออกเสียง การเน้นค าการลงเสียงสูงต่ า การเน้นค า 
  ส าคัญในประโยค และจังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค   
  (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace) 

15 คะแนน 

5.3 ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 35 คะแนน ประกอบด้วย 
- การใช้น้ าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone) 15 คะแนน 
- ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง (Communication) 10 คะแนน 

- บุคลิกท่าทางของความเป็นยุวมัคคุเทศก์ 10 คะแนน 

5.4 การตอบค าถาม 10 คะแนน 
     เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละค าถาม  

ความเข้าใจค าถาม การตอบค าถาม คะแนน 
 ถามค าถามด้วยภาษาท่ีแข่งขัน ตอบค าถามได้อย่างถูกต้องด้วยภาษาท่ีแข่งขัน 5 
 ตอบค าถามได้อย่างถูกต้องด้วยภาษาไทย 2.5 
 ถามค าถามท่ีต้องแปลเป็นภาษาไทย ตอบค าถามเป็นภาษาที่แข่งขันได้อย่างถูกต้อง 2.5 
 ตอบค าถามด้วยภาษาไทย 0 

6. สถานที่ท าการแข่งขัน   
จัดสถานที่แข่งขันเป็น 2 ห้องดังนี้ 
- ห้องท่ี 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันท่ีรอการแข่งขัน  โดยมีกรรมการผู้ประสานงานที่มีคุณสมบัติในการ

ช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวล และบริหารจัดการในการจับฉลากล าดับ (ถ้ามี) หรือการ
จัดล าดับการแข่งขันให้เป็นระบบ 

- ห้องท่ี 2 ห้องแข่งขัน เป็นห้องปิดเหมาะสมกับการแข่งขัน โดยปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก 

หมายเหตุ การอนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขัน อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดแข่งขัน ทั้งนี้
ควรค านึงถึงความสงบเรียบร้อยภายในห้องแข่งขัน  เพราะผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้สมาธิในการแข่งขัน
ค่อนข้างมาก ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป ถ่ายคลิป หรือยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์และต้องปิดโทรศัพท์มือถือตลอดการ
แข่งขัน รวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เดิน เข้า - ออก ห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนก าลังแข่งขัน 
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การแข่งขันละครสั้น (ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี) 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
    ผู้แข่งขัน  

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี นักเรียนระดับชั้น ม.4 - 6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1 เป็นการแข่งขันประเภททีม  
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ม.4 - 6 จ านวน 5 คน (รวมผู้ท าหน้าทีผู่้บรรยาย) 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 บทละครสั้น: เป็นบทนิทานอีสป หรือนิทานพ้ืนบ้านของประเทศเจ้าของภาษา (ภาษาที่สมัคร

แข่งขัน) 
3.2 กรรมการจะเรียกผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องเก็บตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที เพื่อชี้แจงกติกาและ

เตรียมเข้าแข่งขันตามล าดับที่ก าหนด 
3.3 เวลาในการแสดง ใช้เวลา 8 นาที (บวก/ลบ 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน) หากใช้เวลาน้อยหรือเกิน

กว่าที่ก าหนด ทุก 10 วินาทีจะถูกตัด 1 คะแนน  
3.4 ตัวละครทุกตัวต้องมีบทพูด และพูดโดยไม่ดูบท รวมถึงผู้บรรยายละคร ต้องบรรยายโดยไม่ดูบท 
3.5 ผู้แข่งขันต้องใช้ชุดนักเรียน/ชุดพละ ในการแสดงเท่านั้น และห้ามแต่งหน้า (หากฝ่าฝืนจะโดนตัด

คะแนน 10 คะแนน) 
3.6 ห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงใดใดทั้งสิ้น (หากฝ่าฝืนจะโดนตัดคะแนน 10 คะแนน) 

 3.7 ผู้แข่งขันห้ามใช้ไมโครโฟนและซาวน์เอฟเฟค (Sound Effect)  
3.8 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
4.1 ด้านการแสดง (Acting) 40 คะแนน ประกอบด้วย 

- บทบาทการแสดง (Characterization) 10 คะแนน 
- การใช้เสียงและความมีชีวิตชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels) 15 คะแนน 

- การเคลื่อนไหว การใช้ท่าทาง และสีหน้าในการแสดง (Movement and 
Gesture) 

15 คะแนน 

4.2 ด้านการใช้ภาษาและเนื้อหาของบทละคร (Language and Story) 40 คะแนน ประกอบด้วย 
- ความถูกต้องของการใช้ภาษา (Language Accuracy) 10 คะแนน 
- ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) 10 คะแนน 
- ความชัดเจนในการออกเสียง (Pronunciation) 15 คะแนน 
- ข้อคิดจากเรื่องที่น าเสนอ (Moral) 5 คะแนน 

4.3 ด้านการจัดการ (Directing) 20 คะแนน ประกอบด้วย 
- รูปแบบการจัดแสดง และการวางแผนการแสดง (Method of  
  Performance and Performance Plan) 

10 คะแนน 

- การใช้พื้นท่ีในการแสดง  5 คะแนน 

- ความเหมาะสมของเวลาในการแสดง (Adherence to time limit) 5 คะแนน 
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5. สถานที่ท าการแข่งขัน 
- จัดสถานที่แข่งขันเป็น 2 ห้องดังนี้ 
- ห้องท่ี 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันท่ีรอการแข่งขัน  โดยมีกรรมการผู้ประสานงานที่มีคุณสมบัติในการ

ช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวล และบริหารจัดการในการจับฉลากล าดับ (ถ้ามี) หรือการ
จัดล าดับการแข่งขันให้เป็นระบบ 

- ห้องที่ 2 ห้องแข่งขัน เป็นห้องปิดเหมาะสมกับการแข่งขัน ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก (เนื่องจากเป็น
การแสดงสด ไม่มีการใช้ไมโครโฟน) ประกอบดว้ย โต๊ะกรรมการตัดสิน โต๊ะกรรมการจับเวลา ควรจัดพ้ืนที่
ส าหรับการแสดงให้กว้างขวางเพียงพอ อาจจัดให้มีที่นั่งส าหรับผู้ชมได้หากห้องแข่งขันมีขนาดกว้างเพียงพอ 
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
หมายเหตุ 1. อนุญาตให้มีผู้ชมได้ (ในกรณีที่ห้องแข่งขันมีพ้ืนที่เพียงพอที่จะจัดที่นั่งส าหรับผู้ชม) แต่ไม่อนุญาต
ให้ถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอหรือบันทึกเสียงหรือยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการ
รบกวนผู้เข้าแข่งขันไม่อนุญาตให้สนทนาทางโทรศัพท์ในห้องแข่งขันและต้องปิดเสียงโทรศัพท์ตลอดการแข่งขัน 

2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้า – ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนก าลังแข่งขันต้องให้นักเรียน
แสดงจบก่อนจึงสามารถเข้า – ออกห้องแข่งขันได้ 
            ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดแข่งขัน 
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การเขียนเรียงความ (ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี) 

1. หัวข้อ: การรักษาสิ่งแวดล้อม 
2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
        ระดับชั้น 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี นักเรียนระดับชั้น ม.4 - 6 
3. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

3.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
3.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   

3.2.1 ระดับชั้น ม. 4 - 6 จ านวน 1 คน 
4. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

4.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับชาติ    
(ดูรายละเอียดในข้อ 1)  คณะกรรมการจะเป็นผู้ก าหนดค าศัพท์บังคับจ านวน 10 ค า เพ่ือให้ผู้แข่งขันเขียน
เรียงความในหัวข้อการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ค าศัพท์บังคับทั้ง 10 ค าท่ีคณะกรรมการก าหนด 

4.2 กรรมการจะเรียกผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องแข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 15 นาที เพื่อชี้แจงกติกาและ
เตรียมแข่งขันพร้อมกัน 

4.3 อุปกรณ์ที่ผู้แข่งขันสามารถน าเข้าห้องแข่งขันได้มีเพียง ปากกาสีน้ าเงิน น้ ายาลบค าผิด อุปกรณ์
ลบค าผิด นอกเหนือจากนี้ ห้ามน าเข้าห้องแข่งขัน (รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือ Tablet และอุปกรณ์อ่ืน ๆ) 

4.4 เมื่อเริ่มการแข่งขัน กรรมการจะแจกเอกสารที่ระบุค าศัพท์ที่ก าหนด 10 ค า และผู้แข่งขันจะต้อง
เขียนเรียงความในหัวข้อ การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ค าศัพท์ที่ก าหนดให้ครบทั้ง 10 ค า (หากใช้ไม่ครบจะโดน
หักคะแนนค าละ 3 คะแนน) 

ส าหรับภาษาญี่ปุ่นให้ใช้ตัวอักษรคันจิในการเขียนเรียงความ ไม่น้อยกว่า 10 ค า (ไม่รวมค าศัพท์ที่ก าหนด) 
4.5  ผู้แข่งขันมีเวลาในการเขียนเรียงความ 1 ชั่วโมง ก าหนดความยาวของเรียงความไม่เกิน 500 

ตัวอักษร (ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น) หรือไม่เกิน 500 ค า (ภาษาเกาหลี)  
4.6  ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
- ความถูกต้องของตัวอักษร/การสะกดค า 25 คะแนน 
- ความถูกต้องของไวยากรณ์ 25 คะแนน 
- ความสละสลวยของเรียงความ 25 คะแนน 
- สาระใจความของเรียงความ ตรงตามหัวข้อที่ก าหนด 25 คะแนน 

หมายเหตุ  5.1 หากใช้ค าศัพท์ที่ก าหนดไม่ครบทั้ง 10 ค า หักคะแนนค าละ 3 คะแนน 
    5.2 ในการให้คะแนน กรรมการตรวจให้คะแนนนักเรียนทุกคน และน าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย 

6. สถานที่ท าการแข่งขัน 

- ห้องแข่งขัน เป็นห้องปิดเหมาะสมกับการแข่งขัน โดยปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก พร้อมโต๊ะ
เก้าอ้ีส าหรับผู้แข่งขันทุกคน และโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับกรรมการคุมการแข่งขัน  

- ห้องกรรมการตรวจเรียงความ พร้อมโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับกรรมการนั่งท างาน 
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การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ  (ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี) 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส นักเรียนระดับชั้น ม.4 - 6 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.1 แข่งขันประเภททีม  
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน    

2.2.1 ระดับชั้น ม.4 - 6 จ านวน 2 คน (ทุกภาษา) 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1 ผู้แข่งขันแต่ละทีม มีจ านวน 2 คน โดยทั้งสองคนจะต้องช่วยกันแต่งเรื่องและพูดบรรยายภาพ 
3.2 กรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมภาพส าหรับใช้ในการแข่งขัน จ านวน 1 ภาพ (ขนาด A4) ภาพที่ใช้ใน

การแข่งขันต้องเป็นภาพเดี่ยว (ไม่ใช้ภาพที่เป็นตอน ๆ หรือภาพต่อเนื่อง) สามารถใช้ได้ทั้งภาพถ่าย หรือ
ภาพวาด แต่ต้องเป็นภาพที่มีความชัดเจน 

3.3 ผู้แข่งขันทุกทีมจะต้องเข้าห้องเก็บตัวก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที เพ่ือรับทราบกติกาและเวลา
การเข้าแข่งขันของแต่ละทีม และเตรียมพร้อมให้กรรมการเรียกเข้าห้องเตรียมแข่ง 

3.4 ผู้แข่งขันจะเข้าแข่งขันตามล าดับและตามเวลาที่ก าหนด โดยกรรมการจะเรียกผู้แข่งขันเข้าห้อง
เตรียมตัวก่อนเวลาแข่ง 20 นาที เพื่อรับภาพและเตรียมแต่งบทเพ่ือพูดบรรยายภาพ 

3.5 ผู้แข่งขันแต่ละทีมจะได้รับภาพ (ตามข้อ 3.2) จากกรรมการ และมีเวลา 20 นาทีในการแต่ง
เรื่องราวจากรูปภาพที่ได้รับ และฝึกพูดที่ห้องเตรียมแข่ง  

3.6 ผู้แข่งขันสามารถน าอุปกรณ์การเขียน และพจนานุกรม มาใช้ในห้องเตรียมแข่งได้ (ทั้งนี้ห้ามใช้
พจนานุกรมแบบ Talking - Dic โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ทุกประเภท หาก   
ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน)  

3.7 ผู้แข่งขันไม่สามารถน าอุปกรณ์ในข้อ 3.6 เข้าไปในห้องแข่งขัน พร้อมทั้งไม่สามารถน าบทพูดเข้า
ห้องแข่งขันได้ แต่อนุโลมให้ผู้แข่งขันจดบันทึกล าดับสิ่งที่จะพูด โดยเขียนเฉพาะค าส าคัญ (ห้ามเขียนทั้ง
ประโยค) และน าเข้าห้องแข่งขันเพ่ือเตือนความจ าได้ ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบบันทึกนั้นให้กรรมการตัดสิน 
หลังจากพูดบรรยายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

กรรมการจะต้องจัดเตรียมกระดาษจดบันทึก (ขนาดครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4) ไว้ในห้องเตรียมแขง่ 
3.8 ผู้แข่งขันมีเวลาในการพูดบรรยายภาพ เป็นเวลา 3 นาที (+ 30 วินาที ไม่โดนตัดคะแนน) (รวม 

การแนะน าตัวเอง) ในกรณีที่ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าที่ก าหนด ทุก 10 วินาที จะถูกตัดคะแนน 1 คะแนน     
(ถ้าใช้เวลาเกิน 4.30 นาที จะต้องหยุดแข่งและออกจากห้องแข่งขันทันที)  

3.9 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

- ความถูกต้องและความชัดเจนการออกเสียง 25 คะแนน 
- ความถูกต้องของไวยากรณ์และความเหมาะสมกับระดับการศึกษา 25 คะแนน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 25 คะแนน 
- เนื้อหาสาระที่พูดสอดคล้องกับภาพท่ีก าหนด 25 คะแนน 
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6. สถานที่ท าการแข่งขัน 
- จัดสถานที่แข่งขันเป็น 3 ห้องดังนี้ 
- ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันที่รอการแข่งขัน  โดยมีกรรมการผู้ประสานงานที่มีคุณสมบัติในการ

ช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวล  
- ห้องที่ 2 ห้องเตรียมแข่ง ส าหรับผู้แข่งขันที่จะหมุนเวียนกันเข้ามาเตรียมตัวแข่งขัน (แต่งเรื่องและ

เตรียมการพูดบรรยายภาพ) ควรเป็นห้องปิดมิดชิด ปราศจากเสียงรบกวน  

- ห้องที่ 3 ห้องแข่งขัน ควรเป็นห้องปิดเหมาะสมกับการแข่งขัน โดยปราศจากเสียงรบกวนจาก
ภายนอก พร้อมโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับกรรมการตัดสินและกรรมการคุมการแข่งขัน 5 ชุด 
หมายเหตุ การอนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขัน อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดแข่งขัน ทั้งนี้

ควรค านึงถึงความสงบเรียบร้อยภายในห้องแข่งขัน  เพราะผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้สมาธิในการ
แข่งขันค่อนข้างมาก ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป ถ่ายคลิป หรือยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์และต้องปิด
โทรศัพท์มือถือตลอดการแข่งขัน รวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เดิน เข้า - ออก ห้องแข่งขันใน
ระหว่างที่นักเรียนก าลังแข่งขัน 
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การต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
 

1 ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   ประเภททีม  จ านวน 2 คน  
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ขยายโอกาส) ประเภททีม จ านวน 2 คน  
1.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (สามัญ) ประเภททีม  จ านวน 2 คน  
1.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   ประเภทเดี่ยว  จ านวน 1 คน  

 
2 วิธีด าเนินการแข่งขัน จ านวนเกม/รอบ  
  2.1  ระดับเขต 
 2.1.1 โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขันตามประเภทที่ก าหนด 
 2.1.2 ระยะเวลาด าเนินการแข่งขัน 1 วัน 
 2.1.3 เขตที่มีจ านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม ก าหนดให้ทั้ง 2 ทีมมาแข่งในรอบตัดสิน 2 เกม 
โดยไม่ต้องมีรอบคัดเลือก และผลัดกันเริ่มต้นเกมก่อน - หลัง เพ่ือความยุติธรรม 
 2.1.4 เขตที่มีจ านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 3 – 6 ทีม ก าหนดให้ทุกทีมแข่งขันกันในรอบคัดเลือก
แบบพบกันหมด (Round Robin) ตามระบบการแข่งขันสากล ในกรณีท่ีมีทีมแข่งขันไม่มากและสามารถจัดแข่ง
แบบพบกันหมดได้ในเวลาที่ก าหนด แต่ละทีมจะได้แข่งขันกับคู่แข่งขันทุกโรงเรียน  จากนั้นน าทีมที่มีผล
คะแนนดีที่สุด 2 ล าดับแรก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยท าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 2 เกม และผลัดกันเริ่มต้น
เกมก่อน – หลังเพ่ือความยุติธรรม 
ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่https://www.facebook.com/Crossword.AMath.Kumkom/ 
 2.1.5 เขตที่มีจ านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 7 ทีมขึ้นไป ก าหนดให้ทุกทีมแข่งรอบคัดเลือกโดย
ใช้ระบบสวิสแพริ่ง (Swiss Pairing) ตามระบบการแข่งขันสากล จ านวน 5 เกม โดยด าเนินการแข่งขันตาม
โปรแกรม ดังนี้ 
 เกมที่ 1 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบสุ่ม (Random) ด้วยวิธีจับสลาก โดยจัดเป็นกลุ่มโต๊ะละ 4 ทีม 
 เกมที่ 2 หลังจบการแข่งขันเกมที่ 1 ให้ผู้เข้าแข่งขันสลับคู่แข่งขัน โดยผู้ชนะจะแข่งกับผู้ชนะท่ีอยู่ใน
กลุ่มโต๊ะเดียวกัน และทีมที่เหลืออีก 2 ทีมในกลุ่มโต๊ะนั้นจะมาแข่งกัน จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลกำรแข่งขัน (ใบ
มำสเตอร์สกอร์กำร์ด) จำกนั้นให้กรรมกำรจัดเรียงอันดับตำมผลกำรแข่งขัน เพื่อประกบคู่กำรแข่งขันในเกมที่ 3 
 เกมที่ 3 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบสวิสแพริ่ง (Swiss Pairing)  
 เกมที่ 4 หลังจบการแข่งขันเกมที่ 3 ให้ผู้เข้าแข่งขันสลับคู่แข่งขัน โดยผู้ชนะจะแข่งกับผู้ชนะท่ีอยู่ใน
กลุ่มโต๊ะเดียวกัน และทีมที่เหลืออีก 2 ทีมในกลุ่มโต๊ะนั้นจะมาแข่งกัน จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลกำรแข่งขัน (ใบ
มำสเตอร์สกอร์กำร์ด) จำกนั้นให้กรรมกำรจัดเรียงอันดับตำมผลกำรแข่งขัน เพ่ือประกบคู่กำรแข่งขันในเกมที่ 5
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เกมที่ 5 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบเรียงล าดับ - king of the hill จากผลการแข่งขันเกมท่ี 4 ดังนี้  
- ทีมท่ีมีคะแนนล าดับที่ 1 หลังจบเกมท่ี 4  แข่งกับ  ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 2 

- ทีมท่ีมีคะแนนล าดับที่ 3 หลังจบเกมท่ี 4  แข่งกับ  ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 4 

- ทีมท่ีมีคะแนนล าดับที่ 5 หลังจบเกมท่ี 4  แข่งกับ  ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 6 

- ทีมท่ีมีคะแนนล าดับที่ 7 หลังจบเกมที่ 4  แข่งกับ  ทีมท่ีมีคะแนนล าดับที่ 8 ตามล าดับ…. 

จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลการแข่งขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด) 
จากนั้นน าทีมที่มีผลคะแนนดีที่สุด 2 ล าดับแรก ในรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยท าการ

แข่งขัน 2 เกม และผลัดกันเริ่มต้นเกมก่อน - หลัง เพื่อความยุติธรรม 
2.1.6 หากมีทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้ว ตั้งแต่ก่อนจบการแข่งขันรอบคัดเลือก จะใช้ระบบ 

Gibsonize โดยไม่ต้องเล่นเกมที่เหลือ  
 2.1.7 ตัวแทน 1 ทีมเข้าสู่รอบระดับภาค 

 
2.2  ระดับภาค 

 2.2.1 ทีมท่ีได้เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค  
 2.2.2 ระยะเวลาด าเนินการแข่งขัน 1 วัน 

2.2.3 ก าหนดให้ทุกทีมแข่งรอบคัดเลือกโดยใช้ระบบสวิสแพริ่ง (Swiss Pairing) ตามระบบการแข่งขัน
สากล จ านวน 5 เกม โดยด าเนินการแข่งขันตามโปรแกรม ดังนี้ 
 เกมที่ 1 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบสุ่ม (Random) ด้วยวิธีจับสลาก โดยจัดเป็นกลุ่มโต๊ะละ 4 ทีม 
 เกมที่ 2 หลังจบการแข่งขันเกมที่ 1 ให้ผู้เข้าแข่งขันสลับคู่แข่งขัน โดยผู้ชนะจะแข่งกับผู้ชนะท่ีอยู่ใน
กลุ่มโต๊ะเดียวกัน และทีมที่เหลืออีก 2 ทีมในกลุ่มโต๊ะนั้นจะมาแข่งกัน จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลกำรแข่งขัน (ใบ
มำสเตอร์สกอร์กำร์ด) จำกนั้นให้กรรมกำรจัดเรียงอันดับตำมผลกำรแข่งขัน เพื่อประกบคู่กำรแข่งขันในเกมที่ 3 
 เกมที่ 3 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบสวิสแพริ่ง (Swiss Pairing)  
 เกมที่ 4 หลังจบการแข่งขันเกมที่ 3 ให้ผู้เข้าแข่งขันสลับคู่แข่งขัน โดยผู้ชนะจะแข่งกับผู้ชนะท่ีอยู่ใน
กลุ่มโต๊ะเดียวกัน และทีมที่เหลืออีก 2 ทีมในกลุ่มโต๊ะนั้นจะมาแข่งกัน จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลกำรแข่งขัน (ใบ
มำสเตอร์สกอร์กำร์ด) จำกนั้นให้กรรมกำรจัดเรียงอันดับตำมผลกำรแข่งขัน เพ่ือประกบคู่กำรแข่งขันในเกมที่ 5
 เกมที่ 5 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบเรียงล าดับ - king of the hill จากผลการแข่งขันเกมท่ี 4 ดังนี้  

- ทีมท่ีมีคะแนนล าดับที่ 1 หลังจบเกมท่ี 4  แข่งกับ  ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 2 

- ทีมท่ีมีคะแนนล าดับที่ 3 หลังจบเกมท่ี 4  แข่งกับ  ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 4 

- ทีมท่ีมีคะแนนล าดับที่ 5 หลังจบเกมท่ี 4  แข่งกับ  ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 6 

- ทีมท่ีมีคะแนนล าดับที่ 7 หลังจบเกมที่ 4  แข่งกับ  ทีมท่ีมีคะแนนล าดับที่ 8 ตามล าดับ…. 

จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลการแข่งขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด) 
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เกมที่ 6 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบเรียงล าดับ - king of the hill จากผลการแข่งขันเกมท่ี 5 จบ
เกมให้ส่งใบบันทึกผลการแข่งขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด) 

จากนั้นน าทีมที่มีผลคะแนนดีที่สุด 2 ล าดับแรก ในรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และทีมที่มี
คะแนนที่ 3 และ 4 เข้าสู่รอบรอบชิงอันดับที่ 3 โดยท าการแข่งขัน 2 เกม และผลัดกันเริ่มต้นเกมก่อน - หลัง 
เพ่ือความยุติธรรม 

2.2.4 หากมีทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้ว ตั้งแต่ก่อนจบการแข่งขันรอบคัดเลือก จะใช้ระบบ 
Gibsonize โดยไม่ต้องเล่นเกมที่เหลือ  
 2.2.5 ตัวแทน 3 ทีมเข้าสู่รอบระดับชาติ 

 
2.3  ระดับชาติ 

 2.3.1 ทีมท่ีได้เป็นตัวแทนของภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ  
 2.3.2 ระยะเวลาด าเนินการแข่งขัน 2 วัน 

2.3.3 ก าหนดให้ทุกทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องแข่งรอบคัดเลือกโดยใช้ระบบพบกันหมด (round robin) 
จ านวน 11 เกม หลังจากจบเกมที่ 11 ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งใบบันทึกผลการแข่งขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด) 
จากนั้นให้กรรมการจัดเรียงอันดับตามผลการแข่งขัน เพ่ือประกบคู่การแข่งขันในเกมที่ 12 และ 13  

เกมที่ 12 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบเรียงล าดับ - king of the hill จากผลการแข่งขันเกมที่ 11 
จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลการแข่งขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด) 

เกมที่ 13 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบเรียงล าดับ - king of the hill จากผลการแข่งขันเกมที่ 12 
จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลการแข่งขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด) 

จากนั้นน าทีมที่มีผลคะแนนดีที่สุด 2 ล าดับแรก ในรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และทีมที่มี
คะแนนที่ 3 และ 4 เข้าสู่รอบรอบชิงอันดับที่ 3 โดยท าการแข่งขัน 2 เกม และผลัดกันเริ่มต้นเกมก่อน - หลัง 
เพ่ือความยุติธรรม 

2.3.4 หากมีทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้ว ตั้งแต่ก่อนจบการแข่งขันรอบคัดเลือก จะใช้ระบบ 
Gibsonize โดยไม่ต้องเล่นเกมที่เหลือ  
 
3. เกณฑ์การตัดสิน  
 ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน   

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 
 
 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ หน้า 32 
 

4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักกีฬา ที่มีความรู้ ความยุติธรรม มีความเข้าใจในระบบการแข่งขัน 
ตลอดจนกฎและกติกาการแข่งขันเป็นอย่างดี  
 4.1 กรรมการระดับเขตพื้นที่  ให้แต่ละเขตพ้ืนที่สรรหากรรมการในเขตท่ีรับผิดชอบหรือใกล้เคียงเพ่ือ
ด าเนินการตัดสินจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามความเหมาะสม หรือสอบถามรายชื่อกรรมการที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ได้
จากส่วนกลาง ซึ่งจะมีรายชื่อกรรมการที่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพ่ือประสานงานในทุกจังหวัด  
 4.2 กรรมการระดับภาค สว่นกลางจะเป็นผู้ก าหนดกรรมการตัดสินในแต่ละภาค เพ่ือให้การจัดการ
แข่งขันมีประสิทธิภาพ และเกิดปัญหาน้อยที่สุด ส่วนกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันให้ผู้รับผิดชอบระดับ
ภาคของแต่ละภาคประสานงานและสรรหาตามความเหมาะสม 
 4.3 กรรมการระดับชาติ ส่วนกลางจะเป็นผู้ก าหนดกรรมการตัดสิน  
 
5. กติกาเพิ่มเติม  
 5.1 กฎและกติกาการแข่งขัน  ใช้กฎและกติกาการแข่งขันของสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท ค าคม และซู
โดกุแห่งประเทศไทย  
 5.2 อุปกรณ์ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ 
กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน, แป้นวางเบี้ย, ตัวเบี้ย และเบี้ยส ารอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) โดยท าสัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อย เพ่ือใช้ในการแข่งขัน 
 5.2.1. รุ่นประถมศึกษาใช้อุปกรณ์การแข่งรุ่นประถมศึกษา กระดานขนาด 11x11 ช่อง (เบี้ย 52 ตัว) 
 5.2.2 รุ่นมัธยมศึกษา ใช้อุปกรณ์การแข่งขันรุ่นมาตรฐาน กระดานขนาด 15x15 ช่อง (เบี้ย 100 ตัว) 

5.3 เวลาในการแข่งขัน  
5.3.1 ใช้เวลาแข่งขันฝั่งละ 22 นาที โดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับ (Switch Toggle) หรือ 

Chess Clock ทุกเกม เพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการเล่น การตัดเกม และการถ่วงเวลา  
5.3.2 หากไม่มีนาฬิกาให้ใช้แท็บเล็ตพีซีหรือสมาร์ทโฟน (แนะน าให้ใช้ระบบ Android) โดยติดตั้ง

แอพพลิเคชั่นส าหรับจับเวลาเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นลงบนแท็บเล็ตพีซีหรือสมาร์ทโฟน 
เพ่ือน ามาใช้จับเวลาได้ โดยพิมพ์ค้นหาใน App Store ค าว่า “Scrabble Clock” หรือ “Chess Clock” ฯลฯ 

5.3.3 ผู้เข้าแข่งสามารถน าสมาร์ทโฟนที่มีโปรแกรมนาฬิกาจับเวลามาใช้ในการแข่งขันได้ คู่แข่งขัน
สามารถตรวจสอบและทดสอบการใช้งานของนาฬิกาที่คู่ต่อสู้เตรียมมาก่อนได้  

5.3.4 ก่อนแข่งให้ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เหลือก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันเครื่องดับระหว่างแข่งขัน  
5.3.5 เมื่อผู้เข้าแข่งขันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้มีการใช้นาฬิกาในเกมนั้น คู่ต่อสู้ไม่มีสิทธิปฏิเสธหรือ

เลี่ยงการใช้นาฬิกาได้  
5.3.6 หากมีผู้เล่นใช้เวลาเกิน จะถูกหักคะแนนนาทีละ 10 คะแนน เศษวินาทีจะถูกนับเป็น 1 นาที 

ตัวอย่างเช่น นาย A ใช้เวลาติดลบ -3.18 นาที จะถือว่านาย A ใช้เวลาเกิน 4 นาที และจะถูกหักคะแนน 40 
คะแนน ตามกฎ (นาฬิกาท่ีใช้ต้องตั้งค่าโปรแกรมให้เวลาติดลบได้) ผู้เล่นควรฝึกการใช้นาฬิกาจับเวลาให้ช านาญ
ก่อนแข่งเพ่ือให้การแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานสากล  



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ หน้า 33 
 

5.3.7 ห้ามกรรมการตัดสินท าการตัดเกมการแข่งขัน ต้องให้ผู้เข้าแข่งขันเล่นจนจบเกมเท่านั้น หากมี
การตัดเกมการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนหรือผู้เข้าแข่งขันสามารถประท้วงกรรมการผู้ตัดสินได้ หรือหากต้องมีการตัด
เกมจริงต้องได้รับการยินยอมจากผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนเช่นกัน 

5.3.8 กรณีไม่ใช้นาฬิกา กรรมการต้องชี้แจงเงื่อนไขกับผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนก่อนเริ่มการ
แข่งขัน และต้องได้รับการยินยอมจากทุกฝ่าย และบริหารจัดการเวลาในการแข่งขันอย่างเหมาะสม  

5.4 การขอตรวจศัพท์ (Challenge)  
5.4.1 ผู้เล่นจะสามารถขอตรวจศัพท์ได้ก็ต่อเมื่อคู่ต่อสู้ขานแต้มและกดเวลาแล้วเท่านั้น หากคู่ต่อสู้ยัง

ไม่ขานแต้มและไม่กดเวลา การขอชาเล้นจ์จะไม่เป็นผล  
5.4.2 การขอโฮลด์ (Hold) ในกรณีขอพิจารณาค าศัพท์ที่คู่แข่งขันลง คู่แข่งขันจะยังไม่สามารถจับเบี้ย

ขึ้นมาเพ่ิมได้ จนกว่าคู่แข่งขันที่ขอโฮลด์จะยอมรับค าศัพท์นั้นๆ (เวลาในการขอโฮลด์ ไม่เกิน 30 วินาที)  
5.4.3 การตรวจสอบค าศัพท์ ให้ใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพีซีในการตรวจศัพท์ โดยใช้ดิกชันนารี 

TWL06 หรือ OWL2.x ที่ใช้ในการแข่งขันภายในประเทศ ไม่อนุญาตให้ตรวจค าศัพท์ในสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต
พีซีที่น ามาใช้จับเวลาหรือเครื่องส่วนตัวของผู้เข้าแข่งขัน ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพีซีที่กรรมการเตรียม
ไว้ให้เท่านั้น เมื่อมีการขอชาเลนจ์ให้หยุดเวลา คว่ าเบี้ย รูดถุงเบี้ย ทั้งสองฝ่ายส่งตัวแทนไปเช็คค าศัพท์ที่เครื่อง
ชาเลนจ์ 

5.5 คะแนนในแต่ละเกม ทีมที่ชนะจะได้ 2 คะแนน , เสมอได้ทีมละ 1 คะแนน และแพ้ได้ 0 คะแนน 
5.6 การจัดอันดับคะแนน ให้นับคะแนนรวมจากเกมที่ชนะ และเสมอ ก่อนเป็นล าดับแรก หากคะแนน

เท่ากัน ให้ใช้แต้มผลต่างสะสม (Difference) เป็นตัวตัดสิน  
5.7 แต้มผลต่างสูงสุดต่อเกม Maximum Difference     
5.7.1 ครอสเวิร์ดรุ่นประถมศึกษา แต้มต่างสูงสุดไม่เกิน 100 แต้ม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 100 

แต้ม เฉพาะเกมสุดท้ายแต้มต่างไม่เกิน 80 แต้ม ถ้าเกินให้ปัดลงเหลือ 80 แต้ม  
5.7.2 ครอสเวิร์ดรุ่นมัธยมศึกษา แต้มต่างสูงสุดไม่เกิน 250 แต้ม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 250 

แต้ม เฉพาะเกมสุดท้ายแต้มต่างไม่เกิน 200 แต้ม ถ้าเกินให้ปัดลงเหลือ 200 แต้ม  
  5.7.3 รอบชิงชนะเลิศไม่มี Maximum Difference  

5.7.4 ชนะบาย (Bye) ในกรณีที่ไม่มีคู่แข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะได้ชนะในเกมนั้นๆ ครอสเวิร์ดรุ่น
ประถมศึกษาจะได้คะแนนสะสม 50 แต้ม มัธยมศึกษาได้ 100 แต้ม  

5.8 การหยุดเกม ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องหยุดเกมต้องไม่มีการคิดค าศัพท์ และให้คว่ าเบี้ยทุกครั้ง เช่น 
ตรวจสอบคะแนนให้ตรงกัน , ตัวเบี้ยช ารุด(ให้เรียกกรรมการเท่านั้น) เป็นต้น 

หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องน้ าหรือลุกจากโต๊ะแข่งขันระหว่างการแข่งขัน ต้องท ากิจ
ธุระให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มการแข่งขันในแต่ละเกม 

5.9 ห้ามเล่นเครื่องมือสื่อสาร  ใส่หูฟัง  หรือคุยโทรศัพท์ขณะแข่งขัน  
5.10 ให้จับถุงเบี้ยในระดับสายตาหรือให้พ้นสายตา จับเบี้ยให้ครบและวางเบี้ยที่จับลงบนโต๊ะก่อนใส่

ในแป้นวางเบี้ยเท่านั้น ห้ามวางถุงเบี้ยบนโต๊ะแล้วจับเบี้ย ห้ามจับเบี้ยใต้โต๊ะ หรือเปิดเบี้ยดูใต้โต๊ะ ตามกฎกติกา
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และมารยาทในการแข่งขัน ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถตักเตือนได้หากผู้เล่นอีกฝ่ายมีพฤติกรรมดังกล่าว และ
สามารถเรียกกรรมการมาตักเตือนหากยังท าซ้ า เมื่อจับเบี้ยเสร็จแล้ว ให้รูดเชือกปิดถุงเบี้ยให้เรียบร้อย  

5.11 การทุจริตในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันที่ทุจริตในการแข่งขันจะถูกปรับแพ้ในเกมนั้นๆ ไม่ให้รับ
รางวัล หรือให้ออกจากการแข่งขัน และโรงเรียนจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งข้ันในปีถัดไปส าหรับกิจกรรม
ดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน  

--------------------------------------------- 
สามารถติดตามข้อมูล สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนข้อสงสัยในการแข่งขันได้จากเฟสบุ๊คเพจ  

ครอสเวิร์ด เอแม็ท ค าคม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
https://www.facebook.com/Crossword.AMath.Kumkom/ 
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รายชื่อผู้ประสานงานส่วนกลางที่รับผิดชอบการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
 
  กลุ่มกิจกรรม ภาษาอังกฤษ 

สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. 02-288- 5891 
นายวีรภัทร สมัครสมาน สถาบันภาษาอังกฤษ 088 536 7386 

  กลุ่มกิจกรรม ภาษาต่างประเทศที่สอง  
นางสาวนองศิริ โชติรัตน์  สวก. สพฐ. 02-288-5748  
นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ  
(ภาษาญี่ปุ่น) 

สวก. สพฐ. 02-288-5748  

นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน  
(ภาษาเกาหลี) 

สวก. สพฐ. 02-288-5749 

นายสมยศ ฝูงชมเชย  
(ภาษาจีน) 

สวก.  สพฐ. 02-288-5749 

นางสาวธัญธิดา ปรินทอง  
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