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เกณฑก์ารแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 6๙                                  
ปกีารศกึษา 256๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
สรุปกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ชื่อกิจกรรม 

เขตพื้นที่/ระดับชัน้ 

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. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)   ✓ ✓ ✓ ทีม 5 คน  

4. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ✓ ✓ ✓ ✓   

5. การแข่งขันพูด-ภาษาจีน  ✓ ✓ ✓ ✓ ทีม 2 คน  

6. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น   ✓ ✓ ✓ ทีม 2 คน  

7. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี     ✓ ทีม 2 คน  

8. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาฝรั่งเศส     ✓ ทีม 2 คน  

9. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเยอรมัน     ✓ ทีม 2 คน  

10. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน     ✓ ทีม 2 คน  

11. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาญี่ปุ่น     ✓ ทีม 2 คน  

12. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาเกาหลี     ✓ ทีม 2 คน  

13. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาฝรั่งเศส     ✓ ทีม 2 คน  

14. การแข่งขันละครสั้น-ภาษาจีน     ✓ ทีม 5 คน  

15. การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น     ✓ ทีม 5 คน  

16. การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี     ✓ ทีม 5 คน  

17. การแข่งขันละครสั้น-ภาษาฝรั่งเศส     ✓ ทีม 5 คน  

18. การแข่งขันเขียนเรียงความ-ภาษาจีน     ✓ เดี่ยว  

19. การแข่งขันเขียน-ภาษาญี่ปุ่น     ✓ เดี่ยว  

20. การแข่งขันเขียน-ภาษาเกาหลี    ✓ เดี่ยว  

รวม    

1 3 6 6 20   

1 

11 26 

รวม   20  กิจกรรม 37 รายการ 
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กลุ่มกิจกรรมภาษาอังกฤษ  
(กิจกรรมท่ี 1-3) 

 

1.  การแข่งขนัพดูภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
1  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

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

2  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว 

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

เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองถือ
สัญชาติไทย หลกัสูตรปกติ และหลักสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และสังกัดอื่น ๆ และต้องเป็นนักเรียนที่ไมเ่คยไปศึกษา หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการ นานเกิน 6 เดือน 
3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของ 

แต่ละระดับช้ันที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speech  ดังนี ้
  3.1.1 นักเรียนระดับช้ัน ป.1-3 หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครือ่งดื่ม
และเวลาว่างและนันทนาการ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 300 – 450 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) 

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

  3.1.4 นักเรียนระดับช้ัน ม.4-6 หัวเรื่องเกี่ยวกบัตนเอง สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 ค า  
(ค าศัพท์ที่มรีะดับการใช้แตกต่างกัน) 
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 3.2  นักเรียนจะพูดตามหัวข้อโดยวิธีการจับสลาก  ก่อนการพูด  ให้เวลาเตรียมตัว  5 นาที คณะกรรมการกลาง
ของการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับช้ันที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speech  จ านวน 8-10 หัวข้อ และลง
มติเลือก 3 หัวข้อ ส าหรับใช้ในการแข่งขันแต่ละระดับ นักเรียนมีสิทธ์ิจับสลาก 2  ครั้ง   แล้วเลือกพูดเพียง  1  หัวข้อ 
 3.3 เวลาในการแข่งขัน   
  1) ระดับช้ัน ป. 1-3     ใช้เวลาในการพูด  2-3  นาที 
  2) ระดับช้ัน ป. 4-6     ใช้เวลาในการพูด   3-4  นาที 
                     3) ระดับช้ัน ม. 1-3   ใช้เวลาในการพูด  4-5  นาที 
  4) ระดับช้ัน ม. 4-6    ใช้เวลาในการพูด  5-6  นาที  

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

ประกอบด้วย 
    - เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่องทีก่ าหนด (Accuracy and Consistency)                    15 คะแนน 

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

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

หมายเหต ุกรณีนักเรียนพูดไม่ตรงตามหัวข้อทีจ่ับสลากได้ กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วน 
เน้ือหาของเรื่องท่ีพูด 
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ตัวอย่างเกณฑ์การใหค้ะแนนการทดสอบการพูดสนทนา/พูดสนุทรพจน ์
Scoring Rubric for Conversation Tests 

หมายเหตุ  สามารถปรับใช้ในการให้คะแนน Impromptu Speech ได ้
แหล่งท่ีมา : Cambridge University, UK และ ORTESOL 2008, Mt. Hood Community College 

รายละเอียดของเกณฑ ์
 
 
 

เกณฑ์การ 
ให้คะแนน 

- เน้ือหามีความ
ถูกตอ้งตามหัวเรื่องที่
ก าหนด (Accuracy 
and Consistency) 

15 คะแนน      

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

- ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค ์
(Creativity)   
10 คะแนน 

- ความสามารถดา้น 
การออกเสยีงการเน้นค า 
 การลงเสียงสงูต่ า  
การเน้นค าส าคญัใน 
ประโยคและจงัหวะ  
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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5. เกณฑ์การตัดสิน 
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
         ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับช้ันละ  3-5 คน  และกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
ระดับช้ันละ  3 คน   

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
กรรมการตัดสินเป็นผูท้ี่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย  

   1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker) 
 2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ  
 ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครผูู้สอนควรแตง่ตั้งให้ตัดสินในระดบัช้ันที่ท าการสอน 
  -  กรรมการควรมีที่มาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
  
สถานท่ีท าการแข่งขัน 

  จัดสถานที่แข่งขันเป็น 3 ห้อง ดังนี้  
  ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผูเ้ข้าแข่งขันทุกคนหลังจากลงทะเบียนรายงานตัวแล้ว  เมื่อนักเรียนมาครบ
ทุกคนให้จับสลากล าดับการแข่งขันแล้วนั่งรอในห้อง   
  ห้องที่ 2  ห้องหรอืมุมใดมมุหนึง่ของห้องที่ 1 ส าหรบันักเรียนที่จับฉลากหัวข้อ เพื่อเตรียม
แข่งขันบนเวทีโดยนักเรียนที่เข้ามาทลีะคนตามล าดับ ก่อนเวลาพูด 7 นาที นักเรียนจบัหัวข้อ แล้วเขียนเรื่อง
คร่าวๆใส่กระดาษที่กรรมการเตรียมไว้ให้ ภายในเวลา 5 นาที (กรรมการจบัเวลาเพื่อความยุติธรรม) 
ต้องมีผู้ประสานงานที่มีคุณสมบัติในการช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้น กังวล 
 หมายเหตุ    

1.  อนุญาตให้มีผู้ชมได้ แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรปู หรือบันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง หรอืยก
ป้ายหรอืสง่เสียงเชียร์หรือกระท าการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้เข้าแข่งขัน ไม่อนุญาตใหส้นทนาทาง
โทรศัพท์ในห้องแข่งขันและต้องปิดเสียงโทรศัพท์ตลอดการแข่งขัน 

2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนก าลงัพูด ต้องให้
นักเรียนพูดจบก่อนจงึสามารถเข้า-ออกห้องแข่งขันได้ 
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 7. การเขา้แข่งขันระดับชาติ  
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 - 3 จากการแข่งขันระดบัภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน

ในระดับชาติ 
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ

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

วางแผนการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 

จ านวนคณะกรรมการตามจุดตา่งๆ  
1. ลงทะเบียนรับรายงานตัว 3-5 คน ท าหน้าที่รับลงทะเบยีน ตรวจสอบรายช่ือให้ถูกตอ้ง  

จับสลากจัดล าดับเข้าร่วมการแข่งขันให้นักเรียนใหเ้รียบรอ้ย เขียนช่ือ นามสกุลในแบบรายงานตัว 2 ชุด  
2. พิธีกร 1-2 คน 
ช้ีแจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน สร้างบรรยากาศที่ดี ดูแลนักเรียนก่อนข้ึน 

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

โดยค าถามจะสมัพันธ์กับหัวข้อที่ผูเ้ข้าแข่งขันจบัสลากหัวข้อได้ และคนถามควรเป็นชาวต่างชาติ (Native 
Speaker) เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานและตรวจความเข้าใจในเนื้อหาที่นักเรียนพูด 

-  สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด สง่ฝ่ายประมวลผลเพือ่ประกาศผลคะแนน 
4. คณะกรรมการจับเวลา  1 คน 
 กรรมการจับเวลาควรมอีุปกรณ์ ดังนี้  นาฬิกาจับเวลา  ป้าย 3 สี   

(เขียว แดง เหลอืง) สเีขียว หมายถึง  เริม่พูดได้   สีเหลอืง หมายถึง เตือนก่อนครบ 1 นาที  และสีแดง 
หมายถึง หมดเวลา ในการแข่งขัน แต่ผู้พูดสามารถพูดต่อได ้30 วินาที โดยไม่โดนหักคะแนน การจับเวลาจะเริ่ม
หลงัจากที่นักเรียนแนะน าตัวและพูดหัวข้อ 

5. กรรมการท่ีดแูลนักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน 1 คน  
   -  คุณสมบัติของกรรมการที่ดูแลนักเรียนตอ้งเป็นผู้มีจิตวิทยาสูง เพราะนักเรียนที่ 

เข้าแข่งขันจะมีความกดดัน และความเครียด ในขณะเตรียมตัวก่อนข้ึนเวทีแข่งขัน  และนักเรียนสามารถจบั
สลากหัวข้อได้ 2 ครั้ง ทีละหัวข้อ นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อใด หัวข้อหนึ่งตามทีจ่ับสลากได้พูดบนเวที หาก
นักเรียนพูดไม่ตรงกับหัวข้อที่จบัสลากได้ กรรมการจะตัดคะแนนในส่วนเนื้อหา (Content) 40 คะแนน เป็น 0 

คะแนน 

   -  จัดเตรียมกระดาษ A4 ส าหรบัร่างค าพูด ดินสอ และยางลบให้นักเรียนเพื่อวางที่ 
โต๊ะเตรียมตัว 

   -  จดบันทึกหัวข้อการพูดลงในแบบรายงานตัวทั้ง 2 ใบให ้MC และ Judge 
 พร้อมทัง้สง่ตัวนักเรียนเข้าห้องแข่งขันที่ MC  

6. กรรมการจัดเตรยีมหัวข้อ  ในการแข่งขันให้เป็นไปตามเนื้อหา 
นักเรียนระดับช้ัน  ป.1-3  หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร 

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

   นักเรียนระดับช้ัน  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.  
  นักเรียนระดับช้ัน  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
นามธรรมมากข้ึน)  แตไ่ม่ควรตั้งหัวข้อ Myself, Family, Environment, ควรตั้งค าถามที่ให้ผู้แข่งขันได้บูรณา
การทางด้านความคิด ตัวอย่างเช่น ถ้าเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology ) 
หัวข้อค าถามควรเป็น The influence of TV. Program in Thailand.  
 

  นักเรียนระดับช้ัน  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) แตไ่ม่ควรตั้งหัวข้อ Myself, Family, Environment, ควรตั้งค าถามที่ให้ผู้แข่งขันได้
บูรณาการทางด้านความคิด ตัวอย่างเช่น ถ้าเรื่องเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (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
พื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด อาจปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ให้ยึดแนวปฏิบัติในเกณฑ์นี้ 
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2.  การประกวดเล่านิทาน  (Story Telling) 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

2.1.1 นักเรียนระดับช้ัน  ป. 4-6 
2.1.2 นักเรียนระดับช้ัน  ม. 1-3 
2.1.3 นักเรียนระดับช้ัน  ม. 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว 

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

เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองถือ
สัญชาติไทย หลกัสูตรปกติ และหลักสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และสังกัดอื่นๆ และตอ้งเป็นนักเรียนที่ไม่เคยไปศึกษา หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการ นานเกิน 6 เดือน 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1 นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศหรือนิทานอีสป 
  3.2 เวลาในการแข่งขัน  

1) ระดับช้ัน ป. 4-6    เวลา   5-6  นาที  
   2) ระดับช้ัน ม. 1-3   เวลา    6-7  นาที 
                            3) ระดับช้ัน ม. 4-6   เวลา    7-8  นาที 
        (บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่ก าหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน 
  3.3 นักเรียนต้องส่งบทนทิานให้กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน (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 
       4.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competence)   60 คะแนน

ประกอบด้วย 
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                  - ใช้ภาษาถูกต้อง ค าศัพท์ โครงสร้าง ค าสันธานและความเหมาะสมกับ 
ระดับช้ัน          20 คะแนน 

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

4.3  เล่าตามเวลาทีก่ าหนด (Time)                                           5 คะแนน                      
หมายเหตุ   การแต่งกาย ชุดนักเรียนโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง 

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

ระดับช้ันละ  3  คนหรือ  5 คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน ระดับช้ันละ  3 คน   
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
กรรมการตัดสินเป็นผูท้ี่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย  
   1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker) 
 2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai) 
ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครผูู้สอนควรแตง่ตั้งให้ตัดสินในระดบัช้ันที่ท าการสอน 
  -  กรรมการควรมีที่มาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
 สถานท่ีท าการแข่งขัน เวทีทีส่ามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 

7. การเขา้แข่งขันระดับชาติ  
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่  1 - 3 จากการแข่งขันระดบัภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้า

แข่งขันในระดับชาติ 
7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ

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

วางแผนการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 

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

ถูกต้อง จับสลากจัดล าดับเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนใหเ้รียบร้อย  
2. พิธีกร 1-2 คน  ท าหน้าที่ช้ีแจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน  

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

-  ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม  
-  สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด สง่ฝ่ายประมวลผลเพือ่ประกาศผลคะแนน 
4. คณะกรรมการจบัเวลา  1 คน 
 กรรมการจับเวลาควรมอีุปกรณ์ ดังนี้  นาฬิกาจับเวลา  ป้าย 3 สี  ได้แก่   

(เขียว แดง เหลอืง) สเีขียว หมายถึง  เริม่พูดได้  สีเหลือง หมายถึง เตือนก่อนครบ 1 นาที  และสีแดง หมายถึง 
หมดเวลา ในการแข่งขัน หลงักรรมการจับเวลาชูป้ายสีแดง ผู้แข่งขันสามารถพูดต่อได้ 30 วินาที โดยไม่โดนหัก
คะแนน การจับเวลาจะเริ่มหลงัจากที่นักเรียนแนะน าตัวและพูดหัวข้อนิทาน 

5. กรรมการที่ดูแลนักเรียนทีเ่ข้าแข่งขัน 1 คน  
 -  คุณสมบัติของกรรมการที่ดูแลนกัเรียนต้องเป็นผู้มจีิตวิทยาสูง เพราะนักเรียนที่ 

เข้าแข่งขันจะมีความกดดัน และความเครียด ในขณะเตรียมตัวก่อนข้ึนเวทีแข่งขัน  
 -  จดบันทึกเรือ่งที่นกัเรียนจะเข้าแข่งขันลงในแบบรายงานตวัทั้ง 2 ใบ  

(MC, Judge) พรอ้มทัง้สง่ตัวนักเรียนเข้าหอ้งแข่งขันที่ 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
พื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด อาจปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ให้ยึดแนวปฏิบัติในเกณฑ์นี้ 
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3.  การแข่งขนัละครสัน้ภาษาองักฤษ   (Skit) 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1 นักเรียนระดับช้ัน  ม.1-3  1.2 นักเรียนระดับช้ัน  ม.4-6   
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.1  แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 5 คน  
  2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
     1) ระดับช้ัน ม. 1-3  จ านวน 1 ทีม 2) ระดับช้ัน ม. 4-6  จ านวน 1 ทีม 
คุณสมบัติของนักเรียนผู้เข้ารับการแข่งขัน  

เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองถือ
สัญชาติไทย หลกัสูตรปกติ และหลักสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และสังกัดอื่นๆ และตอ้งเป็นนักเรียนที่ไม่เคยไปศึกษา หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการ นานเกิน 6 เดือน 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

  3.1 ผู้เข้าแข่งแต่ละทีมส่งบทละคร (Script)  ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน  
(ส่งในวันรายงานตัว) จ านวน 5 ชุด  
  3.2  จับฉลากเพื่อจัดล าดับการแข่งขัน 
  3.3  เวลาในการแข่งขัน 
         1)  ระดับช้ัน ม. 1-3 และ ม. 4-6  เวลา  10  นาที  เกินได้ไม่เกิน 30 วินาที   
หลงัจากนั้น ทกุ 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 และสหีน้าในการแสดง (Movement, Gesture)                       
              -  การใช้พื้นที่บนเวทีการแสดง (Use of Stage Space)  
     4.2  ด้านเนื้อหาของบทละคร (Story)         40  คะแนน 
              -  ความถูกต้องของภาษา (Language Accuracy) 
               -  การใช้ภาษาอังกฤษ (Use of language)  

-  ความคล่องแคล่ว (Fluency) 
  -  การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation)  

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

- การวางแผนการแสดง ( Performance Plan) 
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-  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    
-  ไม่อนุญาตให้ใช้บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้แสดงท าหน้าทีเ่ป็น Back stage    

5.  เกณฑ์การตัดสิน  
  คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนน 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง    
 คะแนน 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 คะแนน 60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
          คะแนน ต่ ากว่า 60  ได้รับเกียรติบัตรผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6,   คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
          6.1 กรรมการตัดสินเป็นผูท้ี่มีความรู้ความสามารถในการสือ่สารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  
     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.  สถานท่ี  
           ควรจัดและแยกเป็นสองห้องเพื่อความเป็นสัดส่วนและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้                                
            ห้องที่ 1  ห้องแต่งตัว     
            ห้องที่ 2   ห้องแข่งขัน ควรจัดเวทีให้เหมาะสมและมีผู้เข้าชมได้                               
หมายเหตุ    

1.  อนุญาตให้มีผู้ชมได้ แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรปู หรือบันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง หรอืยก
ป้ายหรอืสง่เสียงเชียร์หรือกระท าการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้เข้าแข่งขัน ไม่อนุญาตใหส้นทนาทาง
โทรศัพท์ในห้องแข่งขันและต้องปิดเสียงโทรศัพท์ตลอดการแข่งขัน 

2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนก าลงัแข่งขัน ต้องให้
นักเรียนแสดงจบกอ่นจงึสามารถเข้า-ออกห้องแข่งขันได้  

8. ข้อเสนอแนะ 
 กรณีที่มทีีมเข้าแข่งขันจ านวนมากสามารถจัดการแข่งขันมากกว่า  1 วัน เพื่อมิให้ผูเ้ข้าแข่งขันรอนาน
เกินไป 
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9. การเขา้แข่งขันระดับชาต ิ
1.  ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1-3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน

ระดับชาติ 
2.  ในกรณีที่มีทีมที่ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ

เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้า
ข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ช้ีขาด 
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ระเบียบการจัดการแข่งขันละครภาษาอังกฤษ (Skit)  
คณะกรรมการด าเนินงาน 

วางแผนการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 

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

ถูกต้อง จับสลากจัดล าดับเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนใหเ้รียบร้อย  
2. พิธีกร 1-2 คน  ท าหน้าที่ช้ีแจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน  

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

-  ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม  
-  สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด สง่ฝ่ายประมวลผลเพือ่ประกาศ 

ผลคะแนน 

4. คณะกรรมการจบัเวลา 1 คน 
 กรรมการจับเวลาควรมอีุปกรณ์ ดังนี้  นาฬิกาจับเวลา  และควรศึกษาตารางเวลา 

ในการแข่งขันโดยเครง่ครัด  
5. กรรมการที่ดูแลนักเรียนทีเ่ข้าแข่งขัน 3-5 คน  

-  หน้าที่ดูแลนักเรียนตลอดช่วงการแข่งขันในทุกทมี 
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
อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ในตัว ไม่อนุญาตให้ต่อไฟฟ้าภายในห้องแข่งขัน 
   หมายเหตุ  การจัดรูปแบบการแข่งขันนี้เป็นรูปแบบของการแข่งขันระดับชาติซึ่งใน
ระดับภาคและระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด อาจปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ให้ยึดแนวปฏิบัติ
ในเกณฑ์นี้ 
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4. การตอ่ค าศพัท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด์) 
 
1. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  1.1  ช้ันประถมศึกษาปีที่  1-6   ประเภททีม จ านวน 2 คน 
          1.2  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3  (ขยายโอกาส) ประเภททีม จ านวน 2 คน 
  1.3  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3  (สามัญ)  ประเภททีม จ านวน 2 คน 
  1.4  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4-6   ประเภทเดี่ยว จ านวน 1 คน 
2. วิธีด าเนินการแข่งขัน  จ านวนเกม/รอบ 
 2.1  ระดับเขต 
 2.1.1  โรงเรียนส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขันตามประเภทที่ก าหนด 
 2.1.2  ระยะเวลาด าเนินการแข่งขัน  1  วัน 
 2.1.3  เขตที่มีจ านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม ก าหนดให้ทั้ง 2 ทีมมาแข่งในรอบตัดสิน 2 เกม 
โดยไม่ต้องมีรอบคัดเลือก และผลัดกันเริ่มต้นเกมก่อน - หลัง เพื่อความยุติธรรม 
 2.1.4  เขตที่มีจ านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 3 – 6 ทีม ก าหนดให้ทุกทมีแข่งขันกันในรอบคัดเลือก 
แบบพบกันหมด (Round Robin) ตามระบบการแข่งขันสากล ในกรณีทีม่ีทีมแข่งขันไมม่ากและสามารถจัด
แข่ง แบบพบกันหมดได้ในเวลาที่ก าหนด แต่ละทีมจะได้แข่งขันกับคู่แข่งขันทุกโรงเรียน จากนั้นนาทีมทีม่ีผล
คะแนน 
ดีที่สุด 2 ล าดับแรก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยทาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 2 เกม และผลัดกันเริ่มต้นเกมกอ่น 
- หลัง เพื่อความยุติธรรม 
 2.1.5  เขตที่มีจ านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 7 ทีมข้ึนไป ก าหนดให้ทุกทีมแข่งรอบคัดเลือกโดย 
ใช้ระบบแพริ่งแบบ King of the Hill (KOTH) ตามระบบการแข่งขันสากล รอบคัดเลือกจ านวน 5 เกม และ 
รอบชิงชนะเลิศ 2 เกม โดยด าเนินการแข่งขันตามโปรแกรม ดังนี ้
 เกมที่ 1 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบสุ่ม (Random) ด้วยวิธีจับสลาก เมื่อแข่งขันเสร็จให้บันทึกผล 
การแข่งขันในใบมาสเตอร์ สกอร์การ์ด และส่งกรรมการ เพื่อให้กรรมการจัดล าดับคะแนน 
 เกมที่ 2-5 กรรมการประกบคู่การแข่งขันแบบ King of the Hill ในทุกรอบ โดยน าผู้เข้าแข่งขันทีม่ี
ล าดับคะแนนหลังจากจบเกมกอ่นหน้าน้ี มาประกบคู่ใหม่ ให้ทีมที่มีล าดับคะแนน 1 พบ 2, 3 พบ 4, 5 พบ 6, 
7 พบ 8, 9 พบ 10.........ไปเรื่อยๆ หลงัจบการแข่งขันในแต่ละเกม ใหผู้้เข้าแข่งขันบันทกึผลการแข่งขันในใบ
มาสเตอรส์กอร์การ์ด และสง่กรรมการ (หลงัจบการแข่งขันในแต่ละรอบ กรรมการต้องเรียงลาดับคะแนนใหม่ 
ทุกครั้ง) จากนั้นน าทมีที่มผีลคะแนนดีที่สุด 2 ล าดับแรก ในรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยท าการ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 2 เกม และผลัดกันเริ่มต้นเกมกอ่น - หลัง เพือ่ความยุติธรรม 
 2.1.6  หากมีทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนแลว้ ตั้งแต่ก่อนจบการแข่งขันรอบคัดเลอืก จะใช้ระบบ 
Gibsonize โดยไม่ต้องเล่นเกมที่เหลือ 
 2.1.7  ตัวแทน 1 ทีมเข้าสู่รอบระดับภาค 
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 2.1.8  โปรแกรมจัดอันดับและประกบคู่อัตโนมัติ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เฟซบุ๊ค กลุ่มครอสเวิร์ด  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  https://www.facebook.com/groups/352702025126870/ 
 
 
 2.2  ระดับภาค 
 2.2.1  ทีมที่ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค 
 2.2.2  ระยะเวลาด าเนินการแข่งขัน  1  วัน 
 2.2.3  ก าหนดให้ทุกทมีแข่งรอบคัดเลือกโดยใช้ระบบแพริง่แบบ King of the Hill (KOTH) ตาม
ระบบ การแข่งขันสากล รอบคัดเลือกจ านวน 6 เกม และรอบชิงชนะเลิศ 2 เกม โดยด าเนินการแข่งขันตาม
โปรแกรม ดังนี ้
 เกมท่ี 1 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบสุ่ม (Random) ด้วยวิธีจับสลาก โดยจัดเป็นกลุ่มโต๊ะละ 4 ทีม  
 เกมท่ี 2 หลังจบการแข่งขันเกมที่ 1 ให้ผูเ้ข้าแข่งขันสลบัคู่แข่งขัน โดยผู้ชนะจะแข่งกบัผู้ชนะที่อยู่ใน
กลุ่มโตะ๊เดียวกัน และทีมทีเ่หลืออกี 2 ทีม (ผู้แพ้) ในกลุ่มโตะ๊นั้นจะมาแข่งกัน จบเกมให้สง่ใบบันทึกผลการ 
แข่งขัน (ใบมาสเตอรส์กอร์การ์ด) จากนั้นให้กรรมการจัดเรียงอันดับตามผลการแข่งขัน เพือ่ประกบคู่การ 
แข่งขันในเกมที่  3 
 เกมท่ี 3 กรรมการประกบคู่การแข่งขันแบบ King of the Hill โดยน าผู้เข้าแข่งขันที่มลี าดับคะแนน
หลงัจากจบเกมที่ 2 มาประกบคู่ใหม่ ให้ทีมที่มลี าดับคะแนน 1 พบ 2, 3 พบ 4, 5 พบ 6, 7 พบ 8, 9 พบ
10.........ไปเรื่อยๆ 
 เกมท่ี 4 หลังจบการแข่งขันเกมที่ 3 ให้ผูเ้ข้าแข่งขันสลบัคู่แข่งขัน โดยผู้ชนะจะแข่งกบัผู้ชนะที่อยู่ใน 
กลุ่มโตะ๊เดียวกัน และทีมทีเ่หลืออกี 2 ทีม (ผู้แพ้) ในกลุ่มโตะ๊นั้นจะมาแข่งกัน จบเกมให้สง่ใบบันทึกผลการ 
แข่งขัน (ใบมาสเตอรส์กอร์การ์ด) จากนั้นให้กรรมการจัดเรียงอันดับตามผลการแข่งขัน เพือ่ประกบคู่การ 
แข่งขันในเกมที่  5 
 เกมท่ี 5 กรรมการประกบคู่การแข่งขันแบบ King of the Hill โดยน าผู้เข้าแข่งขันที่มีล าดบัคะแนน
หลงัจากจบเกมที่ 4 มาประกบคู่ใหม่ ให้ทีมที่มลีาดับคะแนน 1 พบ 2, 3 พบ 4, 5 พบ 6, 7 พบ 8, 9 พบ
10.........ไปเรื่อยๆ จบเกมใหส้ง่ใบบันทึกผลการแข่งขัน (ใบมาสเตอร์สกอรก์าร์ด) 
 เกมท่ี 6 กรรมการประกบคู่การแข่งขันแบบ King of the Hill โดยนาผู้เข้าแข่งขันที่มีล าดบัคะแนน
หลงัจากจบเกมที่ 5 มาประกบคู่ใหม่ ให้ทีมที่มลี าดับคะแนน 1 พบ 2, 3 พบ 4, 5 พบ 6, 7 พบ 8, 9 พบ
10.........ไปเรื่อยๆ จบเกมใหส้ง่ใบบันทึกผลการแข่งขัน (ใบมาสเตอร์สกอรก์าร์ด) 
 จากนั้นน าทีมที่มผีลคะแนนดีทีสุ่ด 2 ล าดับแรก ในรอบคัดเลือก (6 เกม) เข้าสูร่อบชิงชนะเลิศ และ 
ทีมที่มีคะแนนที่ 3 และ 4 เข้าสู่รอบรอบชิงอันดับที่ 3 โดยท าการแข่งขัน 2 เกม และผลัดกันเริม่ต้นเกมก่อน - 
หลงั เพื่อความยุติธรรม 
 2.2.4  หากมีทีมทีเ่ข้าสูร่อบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้ว ตั้งแต่ก่อนจบการแข่งขันรอบคัดเลือก จะใช้ระบบ
Gibsonize โดยไม่ต้องเล่นเกมทีเ่หลือ 
 2.2.5  ตัวแทน 3 ทีมเข้าสู่รอบระดับชาติ 
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 2.3  ระดับชาติ 
 2.3.1  ทีมที่ได้เป็นตัวแทนของภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
 2.3.2  ระยะเวลาด าเนินการแข่งขัน 2 วัน 
 2.3.3  ก าหนดให้ทุกทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องแข่งรอบคัดเลือกโดยใช้ระบบพบกันหมด (round robin) 
จ านวน 11 เกม หลังจากจบเกมที่ 11 ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งใบบันทึกผลการแข่งขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด)
จากนั้นให้กรรมการจัดเรียงอันดับตามผลการแข่งขัน เพื่อประกบคู่การแข่งขันในเกมที่ 12 และ 13  
 เกมท่ี 12  กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบเรียงล าดับ - king of the hill จากผลการแข่งขันเกมที่ 11 
จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลการแข่งขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด) 
 เกมท่ี 13 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบเรียงล าดับ - king of the hill จากผลการแข่งขันเกมที่ 12 
จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลการแข่งขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด) 
 จากนั้นนาทีมที่มีผลคะแนนดีที่สุด 2 ล าดับแรก ในรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และทีมที่มี
คะแนนที่ 3 และ 4 เข้าสู่รอบรอบชิงอันดับที่ 3 โดยท าการแข่งขัน 2 เกม และผลัดกันเริ่มต้นเกมก่อน - หลัง
เพื่อความยุติธรรม 
 2.3.4  หากมีทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนแลว้ ตั้งแต่ก่อนจบการแข่งขันรอบคัดเลอืก จะใช้ระบบ 
Gibsonize โดยไม่ต้องเล่นเกมที่เหลือ 
3. เกณฑ์การตัดสิน  
 ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
 ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
 ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
 ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ผลการตัดสนิ
 ของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักกีฬา ที่มีความรู้ ความยุติธรรม มีความเข้าใจในระบบการแข่งขัน
ตลอดจนกฎและกติกาการแข่งขันเป็นอย่างดี ไม่จ าเป็นต้องเป็นครูเฉพาะในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 4.1 กรรมการระดับเขตพื้นที่ ให้แต่ละเขตพื้นที่สรรหากรรมการในเขตที่รับผิดชอบหรือใกล้เคียงเพื่อ 
ด าเนินการตัดสินจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามความเหมาะสม 
 หมายเหตุ* ครูที่มีนักเรียนเข้าแข่งขันในรุ่นนั้นๆ สามารถที่จะร่วมเป็นกรรมการตัดสินในรุ่นนั้นได้   
แต่ไม่สามารถตัดสินช้ีขาดในเกมที่นักเรียนของตนแข่งขันได้ ต้องให้กรรมการจากโรงเรียนอื่นเป็นผู้ตัดสิน 
 4.2 กรรมการระดับภาค ส่วนกลางจะเป็นผู้ก าหนดกรรมการตัดสินในแต่ละภาคให้บางส่วน เพื่อเป็น 
กรรมการหลักในการตัดสิน ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เพื่อให้การจัดการแข่งขันมีประสิทธิภาพ และเกิดปัญหาน้อย 
ที่สุด ส่วนกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันให้ผู้รับผิดชอบระดับภาคของแต่ละภาคประสานงานและสรรหา
ตามความเหมาะสม 
 4.3 กรรมการระดับชาติ ส่วนกลางจะเป็นผู้ก าหนดกรรมการตัดสิน 
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5. กติกาเพ่ิมเติม 
 5.1 กฎและกติกาการแข่งขัน ใช้กฎและกติกาการแข่งขันของสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท ค าคม และซู 
โดกุแห่งประเทศไทย 
  
 5.2 อุปกรณ์ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเองได้แก่
กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน, แป้นวางเบี้ย, ตัวเบี้ย และเบี้ยส ารอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) และนาฬิกาหรือโทรศัพท์
ที่มีแอพลิเคช่ันจบัเวลา โดยท าสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนช่ือโรงเรียนใหเ้รียบร้อย เพื่อใช้ในการแข่งขัน 
 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
แอพพลเิคช่ันสาหรับจับเวลาเพิม่เตมิ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพพลเิคช่ันลงบนแท็บเล็ตพซีีหรือสมาร์ทโฟน
เพื่อน ามาใช้จบัเวลาได้ โดยพิมพ์ค้นหาใน App Store ค าว่า “Scrabble Clock” หรือ “Chess Clock” ฯลฯ 
 5.3.3 ผู้เข้าแข่งสามารถนาสมาร์ทโฟนที่มีโปรแกรมนาฬิกาจับเวลามาใช้ในการแข่งขันไดคู่้แข่งขัน 
สามารถตรวจสอบและทดสอบการใช้งานของนาฬิกาที่คู่ต่อสู้เตรียมมาก่อนได้ 
 5.3.4  ก่อนแข่งให้ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เหลือก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันเครื่องดับระหว่างแข่งขัน 
 5.3.5 เมื่อผู้เข้าแข่งขันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้มีการใช้นาฬิกาในเกมนั้น คู่ต่อสู้ไม่มีสิทธิปฏิเสธหรือ 
เลี่ยงการใช้นาฬิกาได้ 
 5.3.6  หากมีผู้เล่นใช้เวลาเกิน จะถูกหักคะแนนนาทลีะ 10 คะแนน เศษวินาทีจะถูกนับเป็น 1 นาที 
ตัวอย่างเช่น นาย A ใช้เวลาติดลบ -3.18 นาที จะถือว่านาย A ใช้เวลาเกิน 4 นาที และจะถูกหักคะแนน 40 
คะแนน ตามกฎ (นาฬิกาที่ใช้ต้องตั้งค่าโปรแกรมให้เวลาติดลบได้) ผูเ้ล่นควรฝึกการใช้นาฬิกาจับเวลาให้
ช านาญ ก่อนแข่งเพื่อใหก้ารแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 5.3.7 ห้ามกรรมการตัดสินทาการตัดเกมการแข่งขัน ต้องใหผู้้เข้าแข่งขันเล่นจนจบเกมเท่านั้น หากมี
การตัดเกมการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนหรอืผูเ้ข้าแข่งขันสามารถประท้วงกรรมการผู้ตัดสินได้ หรอืหากต้องมกีารตัด
เกมจรงิต้องได้รบัการยินยอมจากผูเ้ข้าแข่งขันและผู้ฝกึสอนเช่นกัน 
 5.3.8 กรณีไม่ใช้นาฬิกา กรรมการต้องช้ีแจงเงื่อนไขกับผู้เข้าแข่งขันและครผูู้ฝึกสอนกอ่นเริ่มการ
แข่งขัน และต้องได้รับการยินยอมจากทุกฝ่าย และบริหารจดัการเวลาในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และต้อง
ปฏิบัติตามกฎข้อ 5.3.7 โดยไม่มีการตัดเกม 
 5.4 การขอตรวจศัพท์ (Challenge) 
 5.4.1 ผู้เล่นจะสามารถขอตรวจศัพท์ได้ก็ต่อเมื่อคู่ต่อสู้ขานแต้มและกดเวลาแล้วเท่านั้น หากคู่ต่อสู้ยัง
ไม่ขานแต้มและไม่กดเวลา การขอชาเล้นจจ์ะไม่เป็นผล 
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 5.4.2 การขอโฮลด์ (Hold) ในกรณีขอพิจารณาค าศัพท์ที่คู่แข่งขันลง คู่แข่งขันจะยังไม่สามารถจบัเบี้ย
ข้ึนมาเพิ่มได้ จนกว่าคู่แข่งขันที่ขอโฮลด์จะยอมรับค าศัพท์นัน้ๆ (เวลาในการขอโฮลด์ ไม่เกิน 30 วินาที) 
 5.4.3 การตรวจสอบค าศัพท์ ให้ใช้คอมพิวเตอรห์รอืโน้ตบุ๊คในการตรวจศัพท์จากโปรแกรมที่ช่ือว่า
Zyzzyva (ดาวน์โหลดจากลงิค์ในเพจ https://www.facebook.com/Crossword.AMath.Kumkom/) โดย
ใช้ดิกชันนารี TWL06 หรือ OWL2.x ที่ใช้ในการแข่งขันภายในประเทศ ไม่อนุญาตให้ตรวจค าศัพท์ในสมารท์
โฟน/แท็บเล็ตพซีีที่นามาใช้จบัเวลาหรือเครื่องส่วนตัวของผูเ้ข้าแข่งขัน ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือแทบ็เล็ต พีซีที่
กรรมการเตรียมไว้ให้เท่านั้น เมื่อมกีารขอชาเลนจ์ให้หยุดเวลา คว่ าเบี้ย รูดถุงเบี้ย ทั้งสองฝ่ายสง่ตัวแทนไป เช็ค
ค าศัพท์ที่เครื่องชาเลนจ์ ห้ามตรวจค าศัพทจ์ากหนังสือศัพทห์รือพจนานุกรม การตรวจค าศัพทผ์ู้เข้าแข่งขัน จะ
เป็นผู้ตรวจค าศัพทก์ันเองจากโปรแกรมตรวจค าศัพท์ กรรมการไม่สามารถบอกได้ว่าค าศัพท์ค านั้นมีหรอืไม่ม ี
 5.5 คะแนนในแต่ละเกม ทีมที่ชนะจะได้ 2 คะแนน , เสมอได้ทีมละ 1 คะแนน และแพ้ได้ 0 คะแนน 
 5.6 การจัดอันดับคะแนน ให้นับคะแนนรวมจากเกมที่ชนะ และเสมอ ก่อนเป็นล าดับแรก หาก
คะแนนเท่ากัน ให้ใช้แต้มผลต่างสะสม (Difference) เป็นตัวตัดสิน 
 5.7 แต้มผลต่างสูงสุดต่อเกม Maximum Difference 
 5.7.1 ครอสเวิร์ดรุ่นประถมศึกษา แต้มต่างสูงสุดไม่เกนิ 100 แต้ม ถ้าเกินกว่าน้ันให้ปัดลงเหลือ 100 
แต้ม เฉพาะเกมสุดท้ายแต้มต่างไม่เกิน 80 แต้ม ถ้าเกินให้ปดัลงเหลือ 80 แต้ม 
 5.7.2 ครอสเวิร์ดรุ่นมัธยมศึกษา แต้มต่างสูงสุดไม่เกิน 250 แต้ม ถ้าเกินกว่าน้ันให้ปัดลงเหลือ 250 
แต้ม เฉพาะเกมสุดท้ายแต้มต่างไม่เกิน 200 แต้ม ถ้าเกินให้ปัดลงเหลือ 200 แต้ม 
 5.7.3 รอบชิงชนะเลิศไม่มี Maximum Difference 
 5.7.4 ชนะบาย (Bye) ในกรณีที่ไม่มีคู่แข่งขัน ผูเ้ข้าแข่งขันจะได้ชนะในเกมนั้นๆ ครอสเวิร์ดรุ่น 
ประถมศึกษาจะได้คะแนนสะสม 50 แต้ม มัธยมศึกษาได้ 100 แต้ม 
 5.8 การหยุดเกม  ในกรณีทีจ่าเป็นต้องหยุดเกมต้องไม่มีการคิดค าศัพท์ และให้คว่ าเบี้ยทุกครัง้ เช่น
ตรวจสอบคะแนนให้ตรงกัน , ตัวเบี้ยช ารุด (ให้เรียกกรรมการเท่านั้น) เป็นต้น 
หมายเหตุ ไม่อนญุาตใหผู้้เข้าแข่งขันเข้าห้องน้ าหรอืลุกจากโต๊ะแข่งขันระหว่างการแข่งขัน ต้องท ากิจธุระให้
แล้วเสร็จก่อนเริ่มการแข่งขันในแต่ละเกม 
 5.9 ห้ามเล่นเครื่องมือสื่อสาร ใส่หูฟัง หรือคุยโทรศัพท์ขณะแข่งขัน 
 5.10 ให้จับถุงเบ้ียในระดับสายตาหรือให้พ้นสายตา จับเบีย้ให้ครบและวางเบี้ยทีจ่ับลงบนโต๊ะกอ่น
ใส่ในแป้นวางเบี้ยเท่านั้น ห้ามวางถุงเบี้ยบนโต๊ะแล้วจบัเบี้ย ห้ามจบัเบี้ยใต้โต๊ะ หรือเปิดเบี้ยดูใต้โต๊ะ ตามกฎ
กติกา และมารยาทในการแข่งขัน ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถตักเตือนได้หากผู้เล่นอีกฝ่ายมีพฤติกรรมดังกล่า
และสามารถเรียกกรรมการมาตักเตือนหากยงัท าซ้ า เมื่อจับเบี้ยเสรจ็แล้ว ให้รูดเชือกปิดถุงเบี้ยให้เรียบร้อย 
 5.11 การทุจริตในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันที่ทจุริตในการแข่งขันจะถูกปรับแพ้ในเกมนั้นๆ ไม่ให้รบั
รางวัล หรือใหอ้อกจากการแข่งขัน และโรงเรียนจะถูกตัดสิทธ์ิจากการแข่งข้ันในปีถัดไปส าหรบักิจกรรม
ดังกล่าว ทั้งนี้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน 
 5.12 ผู้ฝึกสอนสามารถเขา้ในบริเวณสนามแข่งขันได้ โดยต้องเว้นระยะห่างจากโตะ๊ที่นักเรียนของ
ตนแข่งขันอย่างน้อย 3 เมตร (กรรมการอาจจัดพื้นทีส่าหรับผู้ฝึกสอนบรเิวณสนามแข่งขัน) และไม่สง่เสียงดงั
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หรือรบกวนสมาธิของผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงรบกวนการท าหน้าที่ตัดสินของกรรมการ ผูฝ้ึกสอนสามารถพูดคุย
แนะนานักเรียนของตนได้หลงัจบการแข่งขันแต่ละเกมเท่านัน้  ไม่สามารถแนะนาระหว่างทาการแข่งขันได้  
หาก เกิดปัญหาในการแข่งขันสามารถขอฟงัคาช้ีแจงจากกรรมการได้  เพื่อให้เกิดความกระจ่างในการแข่งขัน 
  
 
 
 5.13 กติกาและมารยาทในการแข่งขันเพ่ิมเติม  สามารถศึกษาได้จากแหล่งข้อมูลด้านล่าง 

กลุ่มครอสเวิร์ด  งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน 
https://www.facebook.com/groups/352702025126870/ 

เพจครอสเวิร์ด  เอแม็ท  คาคม  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
https://www.facebook.com/Crossword.AMath.Kumkom/ 
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กลุ่มกิจกรรมภาษาต่างประเทศท่ีสอง 
(กิจกรรมท่ี 5-20) 

 

เกณฑ์ส ำคัญส ำหรับทุกกิจกรรม 
1. คณุสมบัตผิู้แข่งขัน 
   1.1  ผู้แข่งขันทุกระดับต้องเป็นนักเรียนที่ก ำลังเรียนและตอ้งเรียนอย่ำงต่อเนื่องตลอดท้ังปี
กำรศึกษำ 2562 ในโปรแกรม หรอืเรียนเป็นรายวิชาเพิ่มเตมิ รายวิชาเสรมิหลักสูตร วิชาเลือก วิชาเลือกเสรี 
แบบที่นบัหน่วยกิต (ทัง้นี้ไม่นับรวมถึงกจิกรรมชุมนุม) ในวิชาภาษาที่สมัครแข่งขัน ซึ่งจัดโดยโรงเรียนทีส่่ง
นักเรียนนั้นเข้าแข่งขัน  
  1.2  ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่มสีัญชาติไทยโดยก าเนิด ซึ่งมีบิดาและมารดา หรือผูป้กครองถือสญัชาติไทย
โดยก าเนิด  
    ส าหรบันักเรยีนทีม่ีสญัชาติไทยโดยก าเนิดทีม่ีบิดาและมารดา หรอืผูป้กครอง เปน็ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  ที่ไม่
มีใบสูติบัตร และส าเนาทะเบียนบ้าน ชัดเจน แต่พิสจูน์ได้ว่าเกดิในประเทศไทย และมเีอกสารรบัรองเป็นลายลกัษณ์
อักษร โดยมีผูร้บัรองในระบบราชการทีเ่ช่ือถือได้ เช่น ก านัน ผูใ้หญบ่้าน เปน็ผูร้ับรอง ให้ถือเสมือนว่ามีสญัชาติไทย 
ให้เข้าร่วมการแข่งขันได้ 
 1.3  ผู้แข่งขันตอ้งไม่เคยไปศึกษาหรอืพ านกัอาศัยในประเทศทีใ่ช้ภาษาที่สมัครแข่งขันอย่างตอ่เนื่อง    
เกิน 1 เดือนตอ่ครัง้  
      1.4  นักเรยีนเข้าร่วมแข่งขันได้คนละ 1 รายการเท่านั้น และเกณฑก์ารเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 
หมำยเหตุ   กจิกรรมแข่งขันละครสั้น ไมใ่ช้เกณฑ์ข้อ 1.2 
2. เอกสำรหลักฐำนท่ีผู้แข่งขันต้องน ำมำแสดงในวันแข่งขนั 
 2.1 เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่เป็นปจัจุบนั โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนลงนาม
รับรอง พรอ้มประทับตราโรงเรียน  
 – ในกรณีที่ผู้อ านวยการเกษียณอายุ และยงัไม่มีการแต่งตัง้ผู้อ านวยการโรงเรียน ใหผู้้ทีร่ักษา
ราชการแทน เป็นผูล้งนามรบัรอง พร้อมประทบัตราโรงเรียน 
 – ในกรณีที่การแข่งขัน เกิดข้ึนในช่วงปลายของภาคเรียนทีห่นึ่งของปกีารศึกษา 2562 ขอให้ใน      
ใบระเบียนแสดงผลการเรียนทีผ่่านมา (ถ้ามี) พร้อมทั้งแสดงรายวิชาที่นักเรียนเรียนในภาคเรียนทีห่นึ่ง         
ของปีการศึกษา 2562 (แม้จะยังไม่มีคะแนน) เพื่อแสดงรอ่งรอยหลักฐานการเรียนภาษาที่สมัครแข่งขัน 
 – ในกรณีที่การแข่งขัน เกิดข้ึนในช่วงต้นของภาคเรียนทีส่องของปีการศึกษา 2562 ขอให้ใน         
ใบระเบียนแสดงผลการเรียนทีผ่่านมา และผลการเรียนในภาคเรียนทีห่นึ่งของปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้ง 
แสดงรายวิชาที่นักเรียนเรียนในภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา 2562  ด้วย (แม้จะยังไม่มีคะแนน) เพื่อแสดง
ให้เห็นความต่อเนื่องของการศึกษาภาษาที่สมัครแข่งขัน 
 2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน ทีป่รากฏช่ือผู้แข่งขัน และช่ือบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง ของผู้แข่งขัน 
หรือเอกสารรับรองอื่น ๆ ตามข้อ 1.2 พร้อมทัง้หนงัสือรับรองตามข้อ 1.2 (ถ้ามี) 
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    ในกรณีที่ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือสูตบิัตรของผู้แข่งขัน ไมร่ะบบุิดา หรือมารดา แต่มีข้อบง่ช้ีอื่น ๆ    
ที่ท าใหส้ันนิษฐานได้ว่า อาจจะมบีิดา หรือมารดา เป็นชาวต่างชาติ (ประเทศที่ใช้ภาษาที่นักเรียนแข่งขัน)     
เช่น มีช่ือตามบัตรประชาชนที่ไม่ใช่ภาษาไทย มีประวัติเคยไปอยู่ระยะยาวในต่างประเทศในวัยเด็ก สามารถ     
ใช้ภาษาต่างประเทศได้เสมือนเป็นเจ้าของภาษา ซึ่งไม่ได้เปน็ผลมาจากการจัดการศึกษาในโรงเรียนทีส่มัคร
แข่งขัน อันเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกบัเด็กไทยคนอื่น ๆ ในกรณีเช่นน้ี ก็ถือได้ว่า ขาดคุณสมบัติ 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาตัดสิทธ์ิการแข่งขันได้ 
            2.3 หนังสือรับรองการไปพ านักหรือศึกษาในต่างประเทศไม่เกินเกณฑ์ทีก่ าหนดของนักเรียนตามข้อ 1.3  
       เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงของคุณสมบัติเกี่ยวกับการไปศึกษาหรือพ านักใน
ต่างประเทศได้ จึงต้องอาศัยหลักคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ของโรงเรียนเป็นหลัก ขอให้โรงเรียน         
เป็นผู้ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิจากนกัเรียน และท าหนังสือรบัรองว่านักเรยีนที่สง่เข้าแข่งขันไม่เคยไปศึกษาหรอื
พ านักอาศัยในประเทศที่ใช้ภาษาที่สมัครแข่งขัน อย่างต่อเนือ่งเกิน 1 เดือน โดยขอใหผู้้อ านวยการโรงเรียนเป็น
ผู้ลงนามในหนงัสอืดังกล่าว ในกรณีที่ผูอ้ านวยการเกษียณอายุ และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียน      
ให้ผู้ทีร่ักษาราชการแทน เป็นผูล้งนามรับรอง พร้อมประทบัตราโรงเรียน  
 2.4 บัตรประจ าตัวผูเ้ข้าแข่งขัน (ที่พิมพ์จากระบบ) หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน (ในกรณีที่ไมส่ามารถพิมพบ์ัตรประจ าตัวผูเ้ข้าแข่งขันจากระบบได้) 
 2.5 ส าเนาบทพูด จ านวน 1 ชุด (เฉพาะการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ) และส าเนาบทละคร (Script) 
จ านวน 1 ชุด (เฉพาะการแข่งขันละครสั้น)  
หมำยเหตุ   1. กิจกรรมแข่งขันละครสั้น ไม่ต้องใช้เอกสารข้อ 2.2 
ข้อพึงระวัง 
   1. ในการแข่งขันระดับเขต ระดับภาคหรือระดับประเทศ ผู้แข่งขันต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน
ตามที่ก าหนดมายื่นต่อคณะกรรมการ ณ จุดลงทะเบียนทุกคร้ัง 
               2. ผู้แข่งขันต้องเตรียมเอกสารหลักฐานทุกรายการมาให้ครบถ้วน และยื่นเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน/
รายงานตัวตามเวลาที่ก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเอกสารให้เรียบรอ้ยกอ่นเริม่การแข่งขัน  ในกรณีที่ผู้
แข่งขันยื่นเอกสารข้อ 2.1-2.3 ไม่ครบ คณะกรรมการอาจอนุโลมให้เข้าร่วมการแข่งขันได้ แต่เมื่อการแข่งขันรายการ
นั้น ๆ เสรจ็สิ้นลง และผู้แข่งขันยังไม่สามารถยื่นเอกสารได้ครบตามที่ก าหนด ผู้แข่งขันจะถูกตัดสิทธ์ิการแข่งขัน
และ  จะไม่ปรากฏผลคะแนนของผู้แข่งขันที่โดนตัดสิทธ์ิ 
               ส าหรับเอกสาร 2.4 ให้นักเรียนพกติดตัวตลอดการแข่งขัน 
    3. หากกรรมการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน แล้วพบว่า ผูแ้ข่งขันคนใดขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน  
ผู้แข่งขันและทีมจะถูกตัดสิทธ์ิการแข่งขัน   
3. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 

กรรมการตัดสิน 3 คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน 3 คน คุณสมบัติของคณะกรรมการตัดสิน
ต้องเป็นผู้ทีม่ีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาที่แข่งขันเป็นอย่างดี ประกอบด้วย 

 3.1.1 เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker) 
 3.1.2 ครูจากสถานศึกษาที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนของผู้แข่งขัน/อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา/

ผู้ทรงคุณวุฒิสอนภาษาที่แข่งขัน จ านวน 2 คน 
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ในกรณีที่หน่วยจัดการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการเจ้าของภาษาได้มากกว่า 1 คน ก็สามารถท าได้ 
แต่ทั้งนี้กรรมการตัดสินทั้งหมดต้องมีจ านวน 3 คน 
ข้อพึงปฏิบัต ิ

- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน  
- กรรมการที่มาจากครผููส้อนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับช้ันที่ท าการสอน 
- กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ทีห่ลากหลาย 
- กรรมการเป็นบุคคลที่ไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัผู้แข่งขัน (เช่น เป็นเจ้าของสถานศึกษาและสอนพเิศษ 

หรือติวเข้มใหผู้้เข้าแข่งขัน) 
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มใหก้ับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1 -3 

4. สถำนท่ีจัดกำรแข่งขัน 
จัดสถานที่แข่งขันมีดงัต่อไปนี ้
4.1 รายการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ และละครสั้น สถานทีแ่ข่งขันแบ่งเป็น 2 ห้องดังนี ้
- ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผูเ้ข้าแข่งขันที่รอการแข่งขัน  โดยมีกรรมการผูป้ระสานงานที่มีคุณสมบัติในการ

ช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวล และบริหารจัดการในการจับฉลากล าดับ (ถ้ามี) หรือการ
จัดล าดับการแข่งขันให้เป็นระบบ 

- ห้องที่ 2 ห้องแข่งขัน เป็นห้องปิดและมีขนาดเหมาะสมกบัการแข่งขัน โดยปราศจากเสียงรบกวน  
จากภายนอก ประกอบด้วย โต๊ะกรรมการตัดสิน โต๊ะกรรมการจับเวลา 

4.2 รายการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ สถานที่แข่งขันแบง่ออกเป็น 3 ห้องดงันี้  
- ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผูเ้ข้าแข่งขันที่รอการแข่งขัน  โดยมีกรรมการผูป้ระสานงานที่มีคุณสมบัติในการ

ช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวล  
- ห้องที่ 2 ห้องเตรียมแข่ง ส าหรับผู้แข่งขันที่จะหมุนเวียนกนัเข้ามาเตรียมตัวแข่งขัน (แต่งเรือ่งและ

เตรียมการพูดบรรยายภาพ) ควรเป็นห้องปิดมิดชิด ปราศจากเสียงรบกวน  

- ห้องที่ 3 ห้องแข่งขัน ควรเป็นห้องปิดเหมาะสมกับการแข่งขัน โดยปราศจากเสียงรบกวน            
จากภายนอก พร้อมโต๊ะกรรมการตัดสิน โต๊ะกรรมการจับเวลา  

4.3 รายการแข่งขันการเขียน สถานที่แข่งขันแบง่เป็น 2 ห้องดังนี ้
- ห้องแข่งขัน เป็นหอ้งปิดเหมาะสมกบัการแข่งขัน โดยปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก พร้อมโต๊ะ

เก้าอี้ส าหรบัผู้แข่งขันทุกคน และโตะ๊เก้าอีส้ าหรับกรรมการคุมการแข่งขัน  
- ห้องกรรมการตรวจข้อสอบ ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก พร้อมโต๊ะเก้าอี้ส าหรบักรรมการนัง่

ท างาน 
หมำยเหตุ การอนญุาตให้มผีู้เข้าชมการแข่งขันในรายการตามข้อ 4.1 และ 4.2 อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน     
ที่รับผิดชอบในการจัดแข่งขัน ทัง้นี้ควรค านึงถึงความสงบเรยีบร้อยภายในห้องแข่งขัน  เพราะผู้เข้าแข่งขัน     
ทุกคนต้องใช้สมาธิในการแข่งขันค่อนข้างมาก ไม่อนญุาตใหถ่้ายรูป ถ่ายคลิป หรือยกป้ายหรือสง่เสียงเชียร์และ
ต้องปิดโทรศัพทม์ือถือตลอดการแข่งขัน รวมทั้งไม่อนญุาตให้บุคคลใด ๆ เดิน เข้า - ออก ห้องแข่งขันใน
ระหว่างที่นักเรียนก าลังแข่งขัน 
5. เกณฑ์กำรตัดสิน 

ร้อยละ 80 – 100 ได้รับเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
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ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่น ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 ในการแข่งขันระดับชาติ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่ 1 - 3 เท่าน้ัน ที่จะได้รับรางวัลที่เป็นเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามล าดับ 
6. กำรเขำ้แข่งขันระดับภำคหรือระดบัชำต ิ
 ในกรณีที่มีการจัดแข่งขันต่อยอดในระดบัภาคและระดบัประเทศ ให้ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการเลือก
ผู้แทนเข้าแข่งขันต่อในระดับดังกล่าว 
 5.1 ผู้ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคทุกกิจกรรม ต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทองล าดับที่ 1 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) 
 5.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คนให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ    
ของเกณฑ์การให้คะแนนเช่นมีผู้ที่ได้คะแนนข้อ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ 
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูในข้อถัดไปตามล าดับ กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการเป็นผู้ช้ีขาด 
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กำรแข่งขันพูดภำษำจีน 
กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพ  (ภำษำญ่ีปุ่น เกำหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน) 

 
1. หัวข้อกำรแข่งขัน 

    1.1 ภำษำญีปุ่่น เกำหลี ฝรั่งเศส และเยอรมัน    
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ยุวมัคคุเทศก์: แนะน าการท่องเทีย่วแบบ One Day Trip                                
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พิธีกร: แนะน าอาหารเด็ดจากร้านดังในจงัหวัด  
    1.2 ภำษำจีน 

 ระดับประถมศึกษา : คุณครูของฉัน (我的老师) 

    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนของฉัน (我的学校) 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ความใฝ่ฝันของฉัน (我的理想) 
2. คุณสมบัติผูเ้ข้ำแข่งขัน 
        ระดับช้ัน 

ภาษาจีน นักเรียนระดับช้ัน ป. 4 - 6 นักเรียนระดับช้ัน ม. 1 - 3 นักเรียนระดับช้ัน ม. 4 - 6 
ภาษาญี่ปุ่น - นักเรียนระดับช้ัน ม. 1 - 3 นักเรียนระดับช้ัน ม. 4 - 6 
ภาษาเกาหล ี - - นักเรียนระดับช้ัน ม. 4 - 6 
ภาษาฝรั่งเศส   - - นักเรียนระดับช้ัน ม. 4 - 6 
ภาษาเยอรมัน - - นักเรียนระดับช้ัน ม. 4 - 6 

3. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

3.1 แข่งขันประเภททมี  
3.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน    

3.2.1 ระดับช้ัน ป.4 - 6 จ านวน 2 คน (ภาษาจีน) 
3.2.2 ระดับช้ัน ม.1 - 3 จ านวน 2 คน (ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น) 
3.2.3 ระดับช้ัน ม.4 - 6 จ านวน 2 คน (ทุกภาษา) 

4. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
4.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทัง้ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดบัชาติ    

(ดูรายละเอียดในข้อ 1) ค าว่า “...ในจังหวัด/ของจงัหวัด” หมายถึง จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
4.2 กรรมการจะเรียกผู้เข้าแข่งขันเข้าหอ้งเก็บตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที เพื่อช้ีแจงกติกาและ

เตรียมเข้าแข่งขันตามล าดับที่ก าหนด  
4.3  ผู้แข่งขัน (ทั้งสองคน) จะต้องพูดตามหัวข้อทีก่ าหนด พร้อมทัง้ตอบค าถามของคณะกรรมการ

เกี่ยวกับสิ่งที่พูดไปแล้ว จ านวน 2 ค าถาม  
 4.3.1  คณะกรรมการถามค าถามเกี่ยวกบัสิง่ที่ผู้แข่งขันพูด (ถามและตอบด้วยภาษาที่สมัคร

แข่งขัน) 
 - ระดับ ป. 4 - 6 เป็นค าถามประเภทให้ตอบว่า ใช่/ไม่ใช่ หรือค าถามที่ให้ตอบด้วยค า หรือวลีสั้น ๆ
 - ระดับ ม. 1 - 3 เป็นค าถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคสัน้ ๆ 
 - ระดับ ม. 4 - 6 เป็นค าถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคทีส่มบรูณ์ 
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4.3.2  ในการถามค าถามแต่ละข้อ คณะกรรมการถามค าถามเป็นภาษาต่างประเทศ และให้ผู้แข่งขัน
ตอบด้วยภาษาต่างประเทศ ในกรณีทีผู่้แข่งขันไม่สามารถตอบค าถามได้ ให้คณะกรรมการถามซ้ าอีก 1 ครั้ง   
(อนุโลมให้คณะกรรมการอธิบายค าถามเพิ่มเติมด้วยภาษาต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม) หากผู้แข่งขัน    
ไม่สามารถตอบได้ อนุโลมให้ตอบเป็นภาษาไทยได้ คะแนนที่ได้จะลดหลั่นลงไป (ดูรายละเอยีดข้อ 5) 

4.4 เวลาในการแข่งขัน (ไม่รวมการแนะน าตัวเอง) 
- ระดับช้ัน ป.4 - 6 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที  
- ระดับช้ัน ม.1 - 3 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที 
- ระดับช้ัน ม.4 - 6 ใช้เวลาในการพูด 4 นาที  

 หากใช้เวลาในการพูดเกินหรือนอ้ยกว่าเวลาทีก่ าหนดดงักลา่วข้างต้น แต่ไม่เกิน 30 วินาที จะไม่ตัด
คะแนน หากเกินกว่า 30 วินาที ทุก 10 วินาที จะถูกตัด 1 คะแนน 

4.5 อุปกรณ์ประกอบการพูด คือ ป้ายนิเทศทีท่ าจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65 x 81 เซนติเมตร  
(+ ไม่เกิน 3 เซนติเมตรโดยอนุโลม) จ ำนวนเพียง 1 แผ่นเท่ำนั้น (ใช้ได้ทั้งสองด้าน) โดยให้มีแต่เพียงภำพ
จ ำนวนไม่เกิน 10 ภำพเท่ำนั้น ห้ำมเขียนข้อควำมอ่ืนใดบนป้ำยนเิทศ หากภาพที่น ามาใช้เป็นภาพที่มี
ข้อความภาษาไทยปรากฏอยู่ในภาพด้วยเล็กน้อย กส็ามารถน ามาใช้ได้ ทั้งนี้ ห้ามใช้ภาพที่มีข้อความที่เป็น
ภาษาที่ใช้ในการแข่งขันปรากฏอยู่ในภาพ  

 หากผู้แข่งขันใช้อุปกรณ์ไม่ตรงตามที่ก าหนด จะโดนตัดคะแนนทั้งสิ้น 9 คะแนน (คณะกรรมการ
ตัดสินแต่ละคน จะหักคะแนนคนละ 3 คะแนนจากในหัวข้อเนื้อหาสาระ) 

4.6 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินจิของคณะกรรมการ 
 
 

5. เกณฑ์กำรให้คะแนน 100 คะแนน 
- เนื้อหาสาระ มีข้อมลูมากเพียงพอ อธิบายให้เข้าใจได้โดยงา่ย 
น่าสนใจ และดงึดูดความสนใจผู้ฟัง 

20 คะแนน 

- ความถูกต้องทางภาษา 20 คะแนน 
- การออกเสียงและความคล่องแคล่วในการพูด 20 คะแนน 
- ท่าทางการน าเสนอ 20 คะแนน 
- การท างานเป็นทีม  5 คะแนน 
- การใช้เวลาตามที่ก าหนด 5 คะแนน 
- การตอบค าถาม  10 คะแนน 

 
การตอบค าถาม 10 คะแนน 
     เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละค าถาม  

ควำมเขำ้ใจค ำถำม กำรตอบค ำถำม คะแนน 

❖ ถามค าถามด้วยภาษาที่แข่งขัน ตอบค าถามได้อย่างถูกต้องด้วยภาษาที่แข่งขัน 2.6-5 

 ตอบค าถามได้อย่างถูกต้องด้วยภาษาไทย 0.5-2.5 

❖ ถามค าถามที่ต้องแปลเป็นภาษาไทย ตอบค าถามเป็นภาษาที่แข่งขันได้อย่างถูกต้อง 0.5-2.5 

 ตอบค าถามด้วยภาษาไทย 0 
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กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพ  (ภำษำจีน ญ่ีปุ่น ฝรั่งเศส เกำหลี) 
 

1. ระดับของผู้เข้ำแข่งขัน   นักเรียนระดับช้ัน ม.4 - 6 
2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

  การแข่งขันประเภททีม  จ านวน 2 คน  
3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

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

การแข่งขันต้องเป็นภาพเดี่ยว (ไม่ใช้ภาพที่แบ่งเป็นหลายตอน หรือภาพต่อเนื่อง) สามารถใช้ได้ทั้งภาพถ่าย 
หรือภาพวาด แต่ต้องเป็นภาพสีที่มีความคมชัดเจน 

3.3 ผู้แข่งขันทุกทีมจะต้องเข้าห้องเก็บตัวก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที เพื่อรับทราบกติกาและเวลา
การเข้าแข่งขันของแต่ละทีม และเตรียมพร้อมให้กรรมการเรียกเข้าห้องเตรียมแข่ง 

3.4 ผู้แข่งขันจะเข้าแข่งขันตามล าดับและตามเวลาที่ก าหนด โดยกรรมการจะเรียกผู้แข่งขันเข้าห้อง
เตรียมตัวก่อนเวลาแข่ง 20 นาที เพื่อรับภาพและเตรียมแต่งบทเพื่อพูดบรรยายภาพ 

3.5 ผู้แข่งขันแต่ละทีมจะได้รบัภาพ (ตามข้อ 3.2) จากกรรมการ และมเีวลา 20 นาทีในการแต่ง
เรื่องราวจากรปูภาพที่ได้รับ และฝกึพูดทีห่้องเตรียมแข่ง  

3.6 ผู้แข่งขันสามารถน าอปุกรณ์การเขียน และพจนานกุรม มาใช้ในห้องเตรยีมแข่งได้ ทีมละไมเ่กิน 4 เลม่ 
เท่านั้น  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพจนานุกรมของผูแ้ข่งขันก่อนน ามาใช้ (ห้ำมใช้พจนานุกรม         
แบบ Talking - Dic โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ ทุกประเภท หากฝ่าฝืนจะถูกตัด
สิทธ์ิการแข่งขัน)  

     ผู้แข่งขันสามารถน าอุปกรณ์การเขียนเข้าไปในห้องเตรียมแข่งได้ แต่กระดาษร่างบทบรรยาย และ
กระดาษจดบันทึก ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ และผู้แข่งขันจะต้องใช้กระดาษ    
ที่ทางคณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น 

3.7 ผู้แข่งขันไม่สามารถน าอปุกรณ์ในข้อ 3.6 เข้าไปในห้องแข่งขัน พร้อมทัง้ไม่สามารถน าบทพูด     
เข้าหอ้งแข่งขันได้ แต่อนโุลมให้ผูแ้ข่งขันจดบันทกึล าดบัสิ่งที่จะพูด โดยเขียนเฉพาะค าส าคัญ (ห้ามเขียนทัง้
ประโยค) และน าเข้าห้องแข่งขันเพือ่เตือนความจ าได้ ทั้งนี้ จะต้องสง่มอบบันทึกนั้นใหก้รรมการตัดสิน หลังจาก
พูดบรรยายภาพเสรจ็เรียบร้อยแล้ว  

กรรมการจะต้องจัดเตรียมกระดาษจดบันทกึ (ขนาดครึ่งหนึง่ของกระดาษ A4) ไว้ในห้องเตรียมแข่ง 
3.8 ผู้แข่งขันมีเวลาในการพูดบรรยายภาพ เป็นเวลา 3 นาท ี (ไม่รวมการแนะน าตัวเอง) (+ 30 วินาที 

ไม่โดนตัดคะแนน) ในกรณีที่ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าทีก่ าหนด ทุก 10 วินาที จะถูกตัดคะแนน 1 คะแนน      
(ถ้าใช้เวลาเกิน 4 นาที จะต้องหยุดแข่งและออกจากหอ้งแข่งขันทันที)  

3.8 ผู้แข่งขันต้องช่วยกันเล่าเรื่องจากภาพ โดยผลัดกันน าเสนอในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน ในกรณีที่ผู้แข่งขัน
คนใดคนหนึ่งพูดเป็นส่วนใหญ่ จะถูกตัดคะแนนในหัวข้อการท างานเป็นทีม 

3.9 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินจิของคณะกรรมการ 
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5. เกณฑ์กำรให้คะแนน 100 คะแนน 
- เนื้อหาสาระ การล าดับเรื่องและความสอดคล้องกับภาพทีก่ าหนด 30 คะแนน 
- ความถูกต้องทางภาษา 20 คะแนน 
- การออกเสียงและความคล่องแคล่วในการพูด 20 คะแนน 
- วิธีการน าเสนอ (ท่าทาง ความสมดุลของการน าเสนอแบบทีม)  25 คะแนน 
- การใช้เวลาตามที่ก าหนด  5 คะแนน 
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กำรแข่งขันละครสั้น (ภำษำจีน ญ่ีปุ่น ฝรั่งเศส เกำหลี) 
 

1. ระดับของผู้เข้ำแข่งขัน   นักเรียนระดับช้ัน ม.4 - 6 
2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

  การแข่งขันประเภททีม  จ านวน 5 คน (รวมผู้ท าหน้าที่ผูบ้รรยาย) 
3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1 บทละครสั้น: เป็นบทนิทานอสีป หรือนิทานพื้นบ้านของประเทศเจ้าของภาษา (ภาษาที่สมัคร
แข่งขัน) 

3.2 กรรมการจะเรียกผู้เข้าแข่งขันเข้าหอ้งเก็บตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที เพื่อช้ีแจงกติกาและ
เตรียมเข้าแข่งขันตามล าดับที่ก าหนด 

3.3 เวลาในการแสดง ใช้เวลา 8 นาที ไม่รวมการแนะน าตัว (+ 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน) หากใช้เวลาน้อย
หรือเกินกว่าทีก่ าหนด ทุก 10 วินาทีจะถูกตัด 1 คะแนน  

3.4 ตัวละครทุกตัวต้องมบีทพูด และพูดโดยไม่ดูบท รวมถึงผู้บรรยายละคร ต้องบรรยายโดยไม่ดบูท 
3.5 ผู้แข่งขันต้องใช้ชุดนักเรียน/ชุดพละ ในการแสดงเท่านัน้ ห้ำมแต่งหน้ำและตกแต่งร่ำงกำยใดใด

ท้ังสิ้น และห้ำมใช้อุปกรณป์ระกอบกำรแสดงใดใดท้ังสิ้น  หากฝ่าฝืนจะโดนตัดคะแนนทั้งสิ้น 9 คะแนน  
(คณะกรรมการตัดสินแต่ละคน จะหกัคะแนนคนละ 3 คะแนนจากคะแนนด้านการจัดการ ในหัวข้อรูปแบบ  
การจัดแสดงและการวางแผนการแสดง) 
 3.6 ผู้แข่งขันห้ามใช้ไมโครโฟนและซาวน์เอฟเฟค (Sound Effect)  

3.7 ผู้แข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน 100 คะแนน 

4.1 ด้านการแสดง 40 คะแนน ประกอบด้วย 
- การแสดงอารมณ์ออกมาทางน้ าเสียง 20 คะแนน 
- การเคลื่อนไหว การใช้ท่าทาง และสีหน้าในการแสดง  20 คะแนน 

4.2 ด้านการใช้ภาษาและเนื้อหาของบทละคร 45 คะแนน ประกอบด้วย 
- ความถูกต้องทางภาษา  20 คะแนน 
- การออกเสียงและความคล่องแคล่วในการพูด 20 คะแนน 
- ข้อคิดจากเรื่องที่น าเสนอ  5 คะแนน 

4.3 ด้านการจัดการ 15 คะแนน ประกอบด้วย 
- รูปแบบการจัดแสดง และการวางแผนการแสดง 10 คะแนน 
- ความเหมาะสมของเวลาในการแสดง 5 คะแนน 
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กำรแข่งขันเขียนภำษำญ่ีปุ่น / กำรแข่งขันเขียนภำษำเกำหลี  
 

1. ระดับชัน้ของผู้แข่งขัน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ประเภทและจ ำนวนผู้แข่งขัน    

เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว 
3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
         การแข่งขันเขียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
          ส่วนท่ี 1 การเขียนบรรยายภาพ ผู้แข่งขันเขียนบรรยายรายละเอียดสิ่งที่เห็นในภาพให้ครบถ้วน  
          ส่วนท่ี 2  การเขียนแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก หรือให้ค าแนะน าในสถานการณ์ต่าง ๆ 
               1) กรรมการจะเรียกผู้แข่งขันเข้าห้องแข่งขันกอ่นเวลาแข่งขัน 15 นาที เพื่อช้ีแจงกติกาและเตรียม
แข่งขันพร้อมกัน  ผู้แข่งขันทีม่าช้ากว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
      2) อุปกรณ์ที่ผู้แข่งขันสามารถน าเข้าห้องแข่งขันได้มเีพียง ดินสอ และยางลบ นอกเหนือจากนี้ 
ห้ามน าเข้าห้องแข่งขัน (รวมไปถึงโทรศัพทม์ือถือ Tablet และอุปกรณ์อื่น ๆ) 

     3)  เมื่อเริม่การแข่งขัน กรรมการจะแจกภาพ (การเขียนส่วนที่ 1) และผู้แข่งขันจะต้องเขียน
บรรยายสิ่งที่เห็นในภาพให้ครบถ้วนพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ภายในเวลา 20 นาที  โดยเขียนลงในตารางที่อยู่
ใต้ภาพ (ตารางขนาด 150 ช่อง)  กรรมการจะตรวจให้คะแนนเฉพาะข้อความที่เขียนในช่องของตารางที่
ก าหนดเท่านั้น 

     4) ภาพที่ใช้ต้องเป็นภาพสหีรือขาวด าที่มีความคมชัด เหน็รายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 
     5)  ผู้แข่งขันเริ่มลงมือเขียนบรรยายภาพ เมื่อกรรมการประกาศเริม่การแข่งขัน และวางดินสอ   

เมื่อกรรมการประกาศหมดเวลาแข่งขัน 
     6) กรรมการจะเกบ็ข้อสอบ และแจกข้อสอบส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้แข่งขัน

เขียนแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าต่อสถานการณ์นั้น ๆ ภายในเวลา 20 นาที  สถานการณ์ที่เป็นโจทย์
จะเขียนด้วยภาษาไทย   (อาจมีภาพประกอบตามความเหมาะสม) เพื่อใหผู้้แข่งขันเข้าใจสถานการณ์ได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน แต่ผู้แข่งขันต้องเขียนแสดงความคิดเห็น หรือให้ค าแนะน าเป็นภาษาต่างประเทศทีส่องใน
รายการที่แข่งขัน โดยเขียนลงในกระดาษค าตอบที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้ (กระดาษตารางขนาด 150 ช่อง) 

  7) ผู้แข่งขันเริ่มลงมือเขียน เมือ่กรรมการประกาศเริม่การแข่งขัน และวางดินสอเมื่อกรรมการ
ประกาศหมดเวลาแข่งขัน 
5. เกณฑ์กำรให้คะแนน 100 คะแนน 
    ส่วนท่ี 1 คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

- ความถูกต้องทางภาษา 20 คะแนน 
- สาระใจความครบถ้วน 20 คะแนน 

        ส่วนท่ี 2 คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
- ความถูกต้องทางภาษา 30 คะแนน 
- สาระใจความตรงตามหัวข้อทีก่ าหนด  30 คะแนน 

หมายเหตุ   ในการให้คะแนน กรรมการตรวจให้คะแนนนักเรียนทุกคน และน าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย 
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กำรเขียนเรียงควำมภำษำจีน 
 

1. หัวข้อ: ความใฝ่ฝันของฉัน (我的理想) 
2. ระดับของผู้เข้ำแข่งขัน   นักเรียนระดับช้ัน ม.4 – 6 
3. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน   

การแข่งขันประเภทเดี่ยว 
4. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

4.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทัง้ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดบัชาติ    
(ดูรายละเอียดในข้อ 1) ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ คณะกรรมการตัดสินจะเป็นผู้ก าหนดค าศัพท์บงัคับ
จ านวน 10 ค า เพื่อให้ผู้แข่งขันเขียนเรียงความในหัวข้อที่ก าหนดโดยใช้ค าศัพท์บังคับทั้ง 10 ค าที่
คณะกรรมการตัดสินก าหนด  โดยกรรมการตัดสินแต่ละคนเตรียมค าศัพท์มา และมาร่วมกันคัดเลอืกค าศัพท์ที่
จะใช้จรงิ   ในช่วงเวลาก่อนเริม่การแข่งขัน ส่วนการแข่งขันระดับภาค/ระดบัชาติ สถาบันภาษาจีนจะเป็นผู้
ก าหนดค าศัพท์  

4.2 กรรมการจะเรียกผู้เข้าแข่งขันเข้าหอ้งแข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 15 นาที เพื่อช้ีแจงกติกาและ
เตรียมแข่งขันพร้อมกัน 

4.3 อุปกรณ์ทีผู่้แข่งขันสามารถน าเข้าห้องแข่งขันได้มีเพียง ปากกาสีน้ าเงิน น้ ายาลบค าผิด อุปกรณ์
ลบค าผิด นอกเหนอืจากนี้ ห้ามน าเข้าห้องแข่งขัน (รวมไปถงึโทรศัพท์มือถือ Tablet และอปุกรณ์อื่น ๆ)  
               กระดาษที่ใช้ในการเขียนเรียงความควรเป็นตาราง เพื่อความสะดวกในการตรวจนับจ านวนค า     
ในการเขียนเรียงความ  

4.4 เมื่อเริ่มการแข่งขัน กรรมการจะแจกเอกสารทีร่ะบุค าศัพท์ที่ก าหนด 10 ค า และผู้แข่งขันจะต้อง
เขียนเรยีงความในหัวข้อทีก่ าหนดโดยใช้ค าศัพทท์ี่ก าหนดให้ครบทัง้ 10 ค า (หากใช้ไม่ครบ หรอืใช้อย่างไม่ถกูต้อง 
จะโดนหกัคะแนนค าละ 3 คะแนน) 

     กำรน ำค ำศัพท์ท่ีก ำหนดท้ัง 10 ค ำมำใช้ในกำรเขียนเรยีงควำม จะต้องใช้อยำ่งถูกต้องเท่ำนั้น
จึงจะไม่ถูกหักคะแนน โดยกรรมการพิจารณาการใช้ค าศัพท์แต่ละค าในสามประเด็น กล่าวคือ 1) น ามาใช้อย่าง
ถูกความหมาย  2) ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และ 3) สอดคล้องกบัเนือ้หาเรียงความ หากขาดส่วนหนึง่ส่วนใด
ไป  ก็ให้หักคะแนนไปตามส่วนที่ขาดไป ดังนั้น ในกรณีทีผู่้แข่งขัน น าค าศัพท์มาใช้แบบไม่มีความหมาย ไม่เป็น
ประโยค ไมส่อดคล้องกับเนื้อหา แม้จะมีค าศัพท์นั้นปรากฏในงานเขียนเรียงความ ก็จะถูกตัดคะแนนเช่นกัน 

     การตัดคะแนนในเรื่องของการใช้ค าศัพท์ที่ก าหนด กรรมการแต่ละท่านจะตัดคะแนนจากหัวข้อ
สาระใจความของเรียงความ ตรงตามหัวข้อทีก่ าหนด 

4.5  ผู้แข่งขันมีเวลาในการเขียนเรียงความ 1 ช่ัวโมง ก าหนดความยาวของเรียงความไม่เกิน 500 
ตัวอักษร ทั้งนี้ไม่รวมเครื่องหมายวรรคตอน 

4.6  ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
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5. เกณฑ์กำรให้คะแนน 100 คะแนน 
- ความถูกต้องของตัวอักษร 25 คะแนน 
- ความถูกต้องของไวยากรณ์ 25 คะแนน 
- ความสละสลวยของเรียงความ 25 คะแนน 
- สาระใจความของเรียงความ ตรงตามหัวข้อทีก่ าหนด 20 คะแนน 
- ความยาวของเรียงความเป็นไปตามที่ก าหนด 5 คะแนน 

หมายเหตุ   ในการให้คะแนน กรรมการตรวจให้คะแนนนักเรียนทุกคน และน าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หน้า 34 
 

 
รำยชื่อผูป้ระสำนงำนส่วนกลำงท่ีรับผิดชอบกำรแข่งขันทักษะภำษำต่ำงประเทศท่ีสองระดับชำต ิ

 
นางสาวนองศิริ โชติรัตน์  สวก. สพฐ. 02-288-5748  
นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ (ภาษาญี่ปุ่น) สวก. สพฐ. 02-288-5748  
นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน (ภาษาเกาหลี) สวก. สพฐ. 02-288-5749 
นางสาวธัญธิดา ปรินทอง (ภาษาฝรัง่เศส) 
(ภาษาเยอรมัน) 

สวก. สพฐ. 02-288-5749 

นางสาวอนุกลู กาญจนสุข (ภาษาจีน) สภจ. สพฐ. 02-288-5538 
 อีเมล obeclanguage.67.2016@gmail.com 

   หมำยเหตุ ในกรณีท่ีต้องกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรแข่งขันในระดบัเขตพ้ืนท่ี หรือระดับภำค ขอให้ 
                ติดต่อหน่วยจัดโดยตรง  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


