
 
การแข่งขนัทกัษะวิชาการภาษาองักฤษ ระดบัจงัหวดั 

 
 

ชื่อกิจกรรม 
ระดับชั้น ระดับชั้น ระดับชั้น ระดับชั้น 

ประเภท 
หมาย
เหต ุป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1. การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) 

    เดี่ยว  

2.การแข่งขัน (Spelling Bee)     เดี่ยว  

3. การแข่งขันการเล่านิทาน   
(Story Telling) 

    เดี่ยว  

4. การแข่งขัน 
(Multi Skills Competition) 

    เดี่ยว  

5. การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ Crossword 

ป.1-6 ม.1-3 
ขยายโอกาส 

ม.1-3 
สามัญ 

ม.4-6 ทีม 2 คน  

6.  การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ               
(Skit Competition) 

    ทีม 5 คน  
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6
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6
รายการ 
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การแข่งขันงานทักษะวชิาการ(ภาษาต่างประเทศ)ระดับจงัหวดั  ประจ าปี 2561 
............................................................................ 

1.  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ   (Impromptu Speech) 

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

2  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1  แข่งขนัประเภทเด่ียว 

  2.2  จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนั 
   1) ระดบัชั้น ป.1-3 จ  านวน  1 คน  2) ระดบัชั้น ป.4-6 จ  านวน  1 คน 
   3) ระดบัชั้น ม.1-3  จ  านวน 1 คน 4) ระดบัชั้น ม.4-6  จ  านวน 1 คน 
คุณสมบติัของนกัเรียนผูเ้ขา้รับการแข่งขนั 
          เป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีบิดาหรือมารดา หรือผูป้กครองถือสญัชาติไทย 
หลกัสูตรปกติ และหลกัสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สงักดัอื่นๆ และตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีไม่เคยไปศึกษา หรืออาศยัอยูต่่างประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาราชการ  
นานเกิน 6 เดือน 
3 วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขนั 
  3.1 หวัขอ้การแข่งขนัเป็นไปตามเน้ือหาในหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการของ 
แต่ละระดบัชั้นท่ีเหมาะสมกบัการพูดแบบ Impromptu Speech  ดงัน้ี 
  3.1.1 นกัเรียนระดบัชั้น  ป.1-3  หัวเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เคร่ืองด่ืมและ
เวลาว่างและนนัทนาการ ภายในวงค าศพัทป์ระมาณ 300 – 450  ค  า  (ค  าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรม) 
  3.1.2 นักเรียนระดบัชั้น  ป.4-6  หวัเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม   เวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ ภายในวงค าศพัท์ประมาณ 1,050 – 1,200 ค  า (ค าศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม) 
  3.1.3 นกัเรียนระดบัชั้น  ม.1-3  ตามหวัเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา 
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภายในวงค าศพัทป์ระมาณ 2,100 – 2,250 ค  า (ค  าศพัทท่ี์เป็นนามธรรมมากข้ึน) 
  3.1.4 นักเรียนระดบัชั้น  ม.4-6  หัวเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี 
ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศพัท์ประมาณ 3,600 – 3,750 ค  า (ค  าศพัท์ท่ีมีระดับการใช้
แตกต่างกนั) 
  3.2  นกัเรียนจะพูดตามหวัขอ้โดยวิธีการจบัฉลาก  ก่อนการพูด  ใหเ้วลาเตรียมตวั  5 นาที คณะกรรมการ
เตรียมหวัขอ้  จ  านวน 8-10 หวัขอ้    นกัเรียนมีสิทธ์ิจบัฉลาก 2  คร้ัง   แลว้เลือกพูดเพียง  1  หวัขอ้ 



  3.3 เวลาในการแข่งขนั   
   1) ระดบัชั้น ป.1-3    ใชเ้วลาในการพูด  2-3  นาที 
   2) ระดบัชั้น ป.4-6   ใชเ้วลาในการพูด   3-4 นาที 
                            3) ระดบัชั้น ม.1-3  ใชเ้วลาในการพูด  4-5  นาที 
  4) ระดบัชั้น ม.4-6   ใชเ้วลาในการพูด  5-6  นาที  

3.4 เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไม่ตดัคะแนน)  ใชเ้วลานอ้ยหรือมากกว่า เวลาท่ีก  าหนด 
ตดั นาทีละ 1  คะแนน (ไม่รวมเวลาท่ีใชใ้นการแนะน าตวั) 
  3.5 ขณะพูดหา้มใชอุ้ปกรณ์ เอกสารอ่ืนๆ และบนัทึกช่วยจ าประกอบการพูด 
  3.6  ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมาชา้กว่าก  าหนดเวลาใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการ เป็นสิทธ์ิขาด 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน     
4.1 ดา้นเน้ือหา (Content)             40 คะแนน  ประกอบด้วย 
                - เน้ือหามีความถูกตอ้งตามหวัเร่ืองท่ีก  าหนด (Accuracy and Consistency)                           15 คะแนน 
                - ความถูกตอ้งของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech)      10 คะแนน 
                - ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creative)                                                                          10 คะแนน 
    -การตอบค าถามเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีจบัฉลากได ้      5  คะแนน 
4.2  ดา้นความคล่องแคล่วในทกัษะภาษา (Language Competence and Fluency)  40  คะแนน  ประกอบด้วย 
                - การใชภ้าษาเหมาะสมกบัระดบัชั้น (Difficulty Level) ดา้นศพัท ์(Vocabulary) 
                  โครงสร้างและค าสนัธาน (Structure & Connectors)                                     10 คะแนน 
                 - ความสามารถดา้นการออกเสียงการเนน้ค า การลงเสียงสูงต ่า  

      การเนน้ค าส าคญัในประโยคและจงัหวะ การหยดุในช่วงจบประโยค 
      (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)    20 คะแนน 

                 - การใชน้ ้ าเสียงสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีพูด (Tone)                                               10 คะแนน 
  4.3 ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)  15 คะแนน ประกอบด้วย  
                - ความสามารถในการส่ือถึงผูฟั้ง (Communication)                                          10 คะแนน 
                - บุคลิก ท่าทาง  (Personality)                                                                              5 คะแนน 
 4.4 พูดในระยะเวลาท่ีก  าหนด (Time)                                                               5 คะแนน 

หมายเหตุ  กรณีนกัเรียนพูดไม่ตรงตามหวัขอ้ท่ีจบัฉลากได ้กรรมการจะพิจารณาตดัคะแนนในส่วนเน้ือหา
ของเร่ืองท่ีพูด 

 

 

 



ตวัอย่างเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบการพูดสนทนา/พูดสุนทรพจน์ 
Scoring Rubric for Conversation Tests 

รายละเอียดของ 
เกณฑ์ 

 
 
 
เกณฑ์การ 
ให้คะแนน 

เน้ือหามีความ 
ถูกต้องตามหัวเร่ือง
ที่ก าหนด 
(Accuracy 
and Consistency) 
15 คะแนน 

ความถูกต้องของ 
ภาษาในรูปแบบ 
การพูดสุนทรพจน์ 
(Form & 
Organizing of 
Speech) 
10 คะแนน 

ความคดิริเร่ิม 
สร้างสรรค์ 
(Creativity) 
10 คะแนน 

ความสามารถด้าน 
การออกเสียงการเน้นค า 
การลงเสียงสูงต ่า 
การเน้นค าส าคญัใน 
ประโยคและจังหวะ 
การหยดุในช่วงจบประโยค 
20 คะแนน 

Excellent 13-15 
Presents ideas 
clearly. Is 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 
Presents 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 
Speaks 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 
Attempts 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. 

หมายเหตุ สามารถปรับใชใ้นการใหค้ะแนน Impromptu Speech ได ้ 
แหล่งท่ีมา : Cambridge University, UKและ ORTESOL 2008, Mt. Hood Community College 
 



5. เกณฑ์การตดัสิน 
   ร้อยละ 80 – 100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
         ไดค้ะแนนต ่ากว่าร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  ผลการ
ตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6 คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั ระดบัชั้นละ  3 คน  และกรรมการควบคุมการแข่งขนั ระดบัชั้นละ  3 คน   

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 
กรรมการตดัสินเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี ประกอบดว้ย  

   1. เจา้ของภาษา 1 คน (Native Speaker) 
 2. ครูผูส้อนภาษาองักฤษหรือผูท้รงคุณวฒิุดา้นภาษาองักฤษ 1 คน/ศึกษานิเทศก ์ 1 คน 
  ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
  -  กรรมการควรมีท่ีมาจากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเต็มใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
 สถานที่ท าการแข่งขัน 

  จดัสถานท่ีแข่งขนัเป็น 2 หอ้ง ดงัน้ี  
  หอ้งท่ี 1 ห้องเก็บตวัผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีรอการแข่งขนั  
  หอ้งท่ี 2  หอ้งแข่งขนั ควรจดัเวทีใหเ้หมาะสม และมีผูเ้ขา้ชมได ้
                    ตอ้งมีผูป้ระสานงานท่ีมีคุณสมบติัในการช่วยให้นกัเรียนผอ่นคลายจากความต่ืนเตน้ กงัวล 
 หมายเหตุ    

1. อนุญาตใหม้ีผูช้มได ้แต่ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูป หรือยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์ ไม่อนุญาตให้ 
สนทนาทางโทรศพัทใ์นหอ้งแข่งขนัและตอ้งปิดเสียงโทรศพัทต์ลอดการแข่งขนั 

2. ไม่อนุญาตใหบุ้คคลใด ๆ เขา้-ออกหอ้งแข่งขนัในระหว่างท่ีนกัเรียนก าลงัพูด ตอ้งใหน้กัเรียน 
พูดจบก่อนจึงสามารถเขา้-ออกหอ้งแข่งขนัได ้

 
 
 
 
 
 

 



2.  การแข่งขันกิจกรรม  (Spelling Bee) 
 

 1  คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน 
2.1.1 นกัเรียนระดบัชั้น  ป.1-3 
2.1.2 นกัเรียนระดบัชั้น  ป.4-6 
2.1.3 นกัเรียนระดบัชั้น  ม.1-3 
2.1.4 นกัเรียนระดบัชั้น  ม.4-6   

 2  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.2.1  แข่งขนัประเภทเด่ียว 

  2.2.2  จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนั 
   1) ระดบัชั้น ป.1-3 จ  านวน  1 คน  
   2) ระดบัชั้น ป.4-6 จ  านวน  1 คน 
   3) ระดบัชั้น ม.1-3  จ  านวน 1 คน 
                             4) ระดบัชั้น ม.4-6  จ  านวน 1 คน 
 3.  วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขนั 

  3.1  ท าการแข่งขัน 2 รอบ  
  รอบท่ี 1 กรรมการท่ีเป็นเจา้ของภาษา พูดค าศพัทค์  าละ  2 คร้ัง และพูดประโยคขยายท่ีมีค  าศพัทน์ั้น  ๆ2  คร้ัง 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเขา้ใจค าศพัทไ์ดดี้ข้ึน ผูเ้ขา้แข่งขนัเขียนค าศพัท ์จ  านวน 20 ค  า ๆ ละ 5 คะแนนลงในกระดาษท่ี
กรรมการเตรียมไวใ้ห ้ ถา้ผูเ้ขา้แข่งขนัในรอบท่ี 1 ไดค้ะแนนเกินคร่ึงหน่ึง จะมีสิทธ์ิเขา้แข่งขนัในรอบท่ี 2 

  รอบท่ี  2 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1)  ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีผา่นการคดัเลือกในรอบท่ี 1 จบัฉลากเรียงล าดบัการแข่งขนั 
  2 ) ผูเ้ขา้แข่งขนัยนืตามล าดบัการแข่งขนัท่ีจบัฉลากได ้
  3 ) แข่งขนัทีละคนโดยเร่ิมจากผูเ้ขา้แข่งขนัล  าดบัท่ี 1 กรรมการพูดค าศพัทแ์ต่ละค า 1 คร้ัง และพูดประโยค
ขยายท่ีมีค  าศพัทน์ั้น ๆ 1 คร้ัง 
  4 ) ผูเ้ขา้แข่งขนัสะกดค า หากสะกดค าศพัทถู์กตอ้ง  ใหร้อเขา้รอบต่อไป  หากสะกดค าผดิ  ถือว่าตกรอบ
และตอ้งออกจากการแข่งขนั 
  5 ) ท าการแข่งขนัต่อไปจนกว่าจะไดผู้ช้นะล าดบัท่ี 1 
  3.2 ค าศัพท์ที่ใช้ควรอยู่ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551   
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน     
  - ตรวจสอบจากการสะกดค าถูกตอ้ง 
 
 
 
 



5.  เกณฑ์การตดัสิน 
  ร้อยละ 80 – 100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79  ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69  ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
         ไดค้ะแนนต ่ากว่าร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
********ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด******* 
6. คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั ระดบัชั้นละ  3  คน และกรรมการควบคุมการแข่งขนั ระดบัชั้นละ 3 คน   

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 
กรรมการตดัสินเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษเป็นอย่างดี ประกอบดว้ย  
   1. เจา้ของภาษา 1 คน 
 2. ครูผูส้อนภาษาองักฤษหรือผูท้รงคุณวฒิุดา้นภาษาองักฤษ 1 คน 1 คน/ศกึษานิเทศก ์ 1 คน 
  ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
  -  กรรมการควรมีท่ีมาจากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเต็มใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
 สถานที่ท าการแข่งขัน   หอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัมคีะแนนสูงสุดเท่ากนั ใหก้รรมการด าเนินการแข่งขนัต่อจนกว่าจะไดผู้ช้นะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  การประกวดเล่านิทาน  (Story Telling) 

1.  คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน 
2.1.1 นกัเรียนระดบัชั้น  ป.1-3 
2.1.2 นกัเรียนระดบัชั้น  ป.4-6 
2.1.3 นกัเรียนระดบัชั้น  ม.1-3 
2.1.4  นกัเรียนระดบัชั้น  ม.4-6 

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1  แข่งขนัประเภทเด่ียว 

  2.2  จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนั 
   1) ระดบัชั้น ป.1-3 จ านวน  1 คน 
   2) ระดบัชั้น ป.4-6  จ านวน  1 คน 
                             3) ระดบัชั้น ม.1-3   จ านวน 1 คน 
   4) ระดบัชั้น ม.4-6   จ านวน 1 คน 
คุณสมบติัของนกัเรียนผูเ้ขา้รับการแข่งขนั 
          เป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีบิดาหรือมารดา หรือผูป้กครองถือสญัชาติไทย 
หลกัสูตรปกติ และหลกัสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สงักดัอื่นๆ และตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีไม่เคยไปศึกษา หรืออาศยัอยูต่่างประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาราชการ  
นานเกิน 6 เดือน 
3.  วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขนั 
  3.1 นิทานท่ีใชแ้ข่งขนั เป็นนิทานพ้ืนบา้นของไทย หรือของต่างประเทศหรือนิทานอีสป 
  3.2 เวลาในการแข่งขนั  

1) ระดบัชั้น ป.4-6    เวลา  4-5  นาที 
   2) ระดบัชั้น ป.4-6    เวลา  5-6  นาที 
                             3) ระดบัชั้น ม.1-3   เวลา   6-7  นาที 
   4) ระดบัชั้น ม.4-6   เวลา   7-8  นาที 
        (บวก/ลบ 30 วนิาทีไม่ตดัคะแนน) ใชเ้วลานอ้ยหรือเกินกว่าเวลาท่ีก  าหนด ตดันาทีละ 1 คะแนน 
  3.3 นกัเรียนตอ้งส่งบทนิทานใหก้รรมการตดัสินก่อนการแข่งขนั (ส่งในเวลารายงานตวั)     
จ  านวน 5  ชุด 
 
 
 
 



 4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน     
  4.1 เน้ือเร่ือง (Content)   35 คะแนน ประกอบดว้ย 
                          - เน้ือเร่ืองมีความน่าสนใจ เหมาะสมกบัวยั                                  15 คะแนน 
                          - รูปแบบการเล่าเร่ือง การน าเสนอ (Form & Organizing)            10 คะแนน 
                          - ขอ้คิดในการน าเสนอ (Moral)                                                    10 คะแนน 
       4.2 ความคล่องแคล่วดา้นการใชภ้าษา (Language Competence) 60 คะแนน ประกอบดว้ย 
                      - ใชภ้าษาถูกตอ้ง ค าศพัท ์โครงสร้าง ค  าสนัธานและความเหมาะสมกบัระดบัชั้น      20 คะแนน 
                      - ความสามารถดา้นการออกเสียง (Pronunciation)                     20 คะแนน 
                      - การใชน้ ้ าเสียง และอารมณ์สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง (Tone)       20 คะแนน 
      4.3  เล่าตามเวลาท่ีก  าหนด (Time)          5 คะแนน                      
หมายเหตุ   การแต่งกาย ชุดนกัเรียนโดยไม่มีการใชอุ้ปกรณ์ประกอบการเล่าเร่ือง 

 
5.  เกณฑ์การตดัสิน 
   ร้อยละ 80 – 100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
         ไดค้ะแนนต ่ากว่าร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร เวน้แต่กรรมการเห็นเป็นอยา่งอ่ืน         
******ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6 คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั  

ระดบัชั้นละ  3  คน และกรรมการควบคุมการแข่งขนั ระดบัชั้นละ  3 คน   
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 
กรรมการตดัสินเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษเป็นอย่างดี ประกอบดว้ย  
   1. เจา้ของภาษา 1 คน 
 2. ครูผูส้อนภาษาองักฤษหรือผูท้รงคุณวฒิุดา้นภาษาองักฤษ 1 คน/ศึกษานิเทศก ์ 1 คน 
  ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
  -  กรรมการควรมีท่ีมาจากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเต็มใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
 สถานที่ท าการแข่งขัน เวทีท่ีสามารถใหผู้ช้มเขา้ชมได ้

 
 
 



4.  การแข่งขัน Multi Skills Competition 
1.  คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน 

4.1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-3 
4.1.2 นกัเรียนระดบัชั้น ป.4-6 
4.1.3 นกัเรียนระดบัชั้น ม.1-3 
4.1.4 นกัเรียนระดบัชั้น ม.4-6   

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1  แข่งขนัประเภทเด่ียว 

  2.2  จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนั 
   1) ระดบัชั้น ป.1-3  จ านวน  1 คน 

2) ระดบัชั้น ป.4-6  จ านวน  1 คน 
   3) ระดบัชั้น ม.1-3   จ านวน 1 คน 
                             4) ระดบัชั้น ม.4-6   จ านวน 1 คน 
คุณสมบติัของนกัเรียนผูเ้ขา้รับการแข่งขนั 
          เป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีบิดาหรือมารดา หรือผูป้กครองถือสญัชาติไทย 
หลกัสูตรปกติ และหลกัสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สงักดัอื่นๆ และตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีไม่เคยไปศึกษา หรืออาศยัอยูต่่างประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาราชการ  
นานเกิน 6 เดือน 
 
3.  วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขนั 
         เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ (English Proficiency) ประกอบดว้ย 
   - Speaking Skill 
   - Listening Skill 
   - Writing Skill 
   - Reading Skill 
   - Pictures Dictation  
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน  ผูเ้ขา้แข่งขนัเขา้รับการทดสอบ ดงัน้ี 
 4.1 ทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ  โดยใชแ้บบทดสอบขอ้เขียน(English Proficiency Test) ท่ีครอบคลุม
ความสามารถดา้นทกัษะการฟัง การอ่านและการเขียน เวลา 1 ชัว่โมง 10 นาที 60 คะแนน 

โดยเรียงล  าดบัการแข่งขนัดงัน้ี 
4.1.1 Writing Skill 20 คะแนน   = 30 นาที 
( เป็นการเขียนเรียงความ ก  าหนดหวัขอ้ตามหลกัสูตรท่ีระบุไวใ้น การแข่ง Impromptu Speech) และ ก  าหนดจ านวน

ค า ตามระดบัชั้น ไดแ้ก่  



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

4.1.2 Listening Skill   20 ขอ้  20 คะแนน  = 20 นาที 
4.1.3 Reading Skill  20 ขอ้ 20 คะแนน  = 20 นาที 
4.1.4 Picture Dictation   20 คะแนน  = 30 นาที 

ทดสอบความสามารถดา้นการฟังและการถ่ายโอนความรู้ โดยทดสอบ Pictures Dictation  20 คะแนน  
โดยเจา้ของภาษาเป็นผูอ่้านบทอ่านทดสอบ จ านวน 2 คร้ัง ขณะท่ีฟังผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถจดบนัทึกขอ้มูลท่ีฟังได ้และผูเ้ขา้
แข่งขนัมีเวลา 30 นาที ในการวาดภาพจากบทอ่านท่ีฟัง   เกณฑก์ารใหค้ะแนนประกอบดว้ย 

 -  ความถูกตอ้งของภาพตามบทอ่าน 
 -  ความครบถว้นของของภาพตามบทอ่าน 
4.1.5 Speaking Skill  20 คะแนน   
   ทดสอบความสามารถดา้นทกัษะการพดูโดยการสมัภาษณ์ คณะกรรมการสมัภาษณ์ 3 คน เป็นเจา้ของภาษา 

1 คน และกรรมการคนไทย 2 คน 20 คะแนน ประกอบดว้ย 
 - ความสามารถในการใชภ้าษา 
 - ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 - ความคิดสร้างสรรค ์
กรรมการจดัการแข่งขนั จบัฉลากในการเขา้สมัภาษณ์ และเขา้สมัภาษณ์จากจากคณะกรรมการคนละ  

5 นาที  
 แนวการตั้งค  าถาม ควรเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้เ้ขา้แข่งขนัไดแ้สดงศกัยภาพในการใชภ้าษาและผูถ้าม
ค าถามควรเป็นคนเดิมและค าถามเดิมเพื่อวดัแนวคิด เพื่อเปรียบเทียบอยา่งยติุธรรม ควรใชอ้ยา่งนอ้ย 2 ค  าถาม 
ค  าถามท่ี 1 เป็นเร่ืองราวทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั ค  าถามท่ี 2 ควรเป็นค าถามปลายเปิด เช่น How will you do if you 
found someone’s purse? 
  

5.  เกณฑ์การตดัสิน 
   ร้อยละ 80 – 100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
         ไดค้ะแนนต ่ากว่าร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน     
*******ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 
 
 
 
 



6.  คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั ระดบัชั้นละ  3  คน และกรรมการควบคุมการแข่งขนั ระดบัชั้นละ  3 คน   
 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 
กรรมการตดัสินเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี ประกอบดว้ย  
   1. เจา้ของภาษา 1 คน 
 2. ครูผูส้อนภาษาองักฤษหรือผูท้รงคุณวฒิุดา้นภาษาองักฤษ 1 คน/ศึกษานิเทศก ์ 1 คน 
ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
  -  กรรมการควรมีท่ีมาจากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเต็มใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 
สถานที่ท าการแข่งขัน  

 1. ใชห้อ้งสอบทกัษะการฟัง อ่าน เขียน Picture Dictation และสมัภาษณ์เป็นหอ้งท่ีไม่มีเสียง
รบกวนจากภายนอก 

 2.  หอ้งสอบสมัภาษณ์ แบ่งเป็นหอ้งยอ่ยตามระดบัชั้น และมีหอ้งเก็บตวัส าหรับผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีรอ
การแข่งขนั 



5. การแข่งขันการต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword 

1 ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 นกัเรียนระดบัชั้น  ป.1-6     ประเภททีม จ านวน 2 คน 
1.2 นกัเรียนระดบัชั้น  ม.1-3(ขยายโอกาส)  ประเภททีม จ านวน 2 คน 
1.3 นกัเรียนระดบัชั้น  ม.1-3(สามญั)  ประเภททีม จ านวน 2 คน 
1.4 นกัเรียนระดบัชั้น  ม.4-6     ประเภททีม จ านวน 2 คน 

 3.  วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขนั 
3.1 ใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนัCrossword โดยสมาคมครอสเวร์ิดเกมเอแมท็ ค  าคมและซูโดกุแห่ง

ประเทศไทย 
3.2 ใหจ้ดัการแข่งขนั 45 นาทีต่อรอบ (2 ทีมแข่งกนั) พร้อมกนัทุกทีม 
3.3 ใหแ้ต่ละทีมจบัเบ้ีย 1 ตวัเพ่ือหาผูเ้ร่ิมเล่น หากทีมใดไดต้วัอกัษรใกลก้บัตวัอกัษร A มากท่ีสุดจะ

ไดเ้ป็นผูเ้ร่ิมเล่นก่อน 
3.4 แต่ละทีมจบัเบ้ีย ทีมละ 7 ตวั   เพ่ือเร่ิมการแข่งขนั 
3.5 การลงค าศพัทแ์ต่ละคร้ัง  แต่ละทีมมีเวลา 3 นาที 
3.6 ผูเ้ขา้แข่งขนัมีสิทธ์ิ Challenge ไดไ้ม่จ  ากดัจ  านวนคร้ัง  
3.7 หากมีการ Challenge แลว้พบว่าไม่สามารถใชค้  าศพัทน์ั้นได ้ใหเ้อาค าศพัท ์ ท่ีลงนั้นออกโดย

ไม่หกัคะแนนใดๆ  แต่หมดสิทธ์ิลงค าศพัทใ์นคร้ังนั้น ทั้งน้ี ใหต้รวจสอบค าศพัท ์จากพจนานุกรมครอสเวิร์ดเกม โดย
สมาคมครอสเวิร์ดเกม  เอแมท็ ค  าคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย 

3.8 เม่ือมีการลงค าศพัทใ์นแต่ละคร้ังจะตอ้งจบัเบ้ียเพ่ิมอีกใหค้รบ 7 ตวัเพื่อใช ้  ลงค าศพัทใ์นคร้ัง
ต่อไป 

3.9 เมื่อครบเวลาแข่งขนั 45 นาทีและมีเบ้ียเหลืออยู่ในกองกลาง ใหแ้ต่ละทีมจบัเบ้ียเพ่ิมใหค้รบ 7  ตวั  
จากนั้นน าคะแนนของเบ้ียทั้งหมดมารวมกนั แลว้ลบออกจากคะแนนจากการลงค าศพัท์ 

3.10 หากเบ้ียหมดจากกองกลาง แลว้และครบการแข่งขนั 45 นาที ใหน้ าคะแนนของเบ้ียของแต่ละ
ทีมท่ีเหลือมารวมกนัแลว้ลบออกจากคะแนนจากการลงค าศพัท์ 

3.11 ทีมใดมีคะแนนมากกว่า ถือเป็นผูช้นะ 
4.  คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั  
แนวการบริหารจดัการการแข่งระดบัจงัหวดั 

1. กรรมการกลางระดบัชั้นละ  3  คน  
2. กรรมการควบคุมการแข่งขนั ควรมี 1 คน ต่อ การแข่ง 2 ทีม ท าหนา้ท่ี 

- ผูด้  าเนินการแข่งขนั ท าหนา้ท่ีด  าเนินการแข่งขนั, ตรวจสอบค าศพัทเ์มื่อมีการChallenge  
- ผูบ้นัทึกคะแนน  - ผูจ้บัเวลา 

 



 5.  คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 
 กรรมการตดัสินเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในกติกาการแข่งขนั Crossword เป็นอยา่งดี 

ประกอบดว้ย  
   1. เจา้ของภาษา 1 คน 
 2. ครูผูส้อนภาษาองักฤษหรือผูท้รงคุณวฒิุดา้นภาษาองักฤษ 1 คน/ศึกษานิเทศก ์ 1 คน 
 ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
  -  กรรมการควรมีท่ีมาจากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเต็มใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
 สถานที่ท าการแข่งขัน  
 - หอ้งใหญ่ท่ีสามารถจุจ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัและคณะกรรมการได ้พร้อมโต๊ะเกา้อ้ี  ไดเ้พียงพอ 

- หอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก  
 6.  เกณฑ์การตดัสิน 
  - ผูท่ี้ไดล้  าดบัท่ี 1-2 ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง 

- ผูท่ี้ไดล้  าดบัท่ี 3-4 ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน 
- ผูท่ี้ไดล้  าดบัท่ี 5-6 ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง 

 ผูท่ี้ไดล้  าดบัไปไดรั้บเกียรติบตัร เวน้แต่กรรมการมคีวามเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
*******ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัอย่าง ตารางบนัทึกคะแนน Crossword 
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A=1 B=3 C=3 D=2 E=1 F=4 G=2 H=4 I=1 J=8 K=5 L=1 M=3 
N=1 O=1 P=3 Q=10 R=1 S=1 T=1 U=1 V=4 W=4 X=8 Y=4 Z=10 

 
หมายเหตุ สามารถปรับใชไ้ดใ้นการแข่งขนั



6.  การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ   ( Skit) 

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

 2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1  แข่งขนัเป็นทีม ๆ ละ 5 คน  

  2.2  จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนั 
     1) ระดบัชั้น ป.1-3  จ  านวน 1 ทีม 2) ระดบัชั้น ป.4-6  จ  านวน 1 ทีม 

   3) ระดบัชั้น ม.1-3  จ  านวน 1 ทีม 4) ระดบัชั้น ม.4-6  จ  านวน 1 ทีม 
คุณสมบติัของนกัเรียนผูเ้ขา้รับการแข่งขนั 

            เป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีบิดาหรือมารดา หรือผูป้กครองถือ
สญัชาติไทย หลกัสูตรปกติ และหลกัสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสงักดัอ่ืนๆ และตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีไม่เคยไปศึกษา หรืออาศยัอยูต่่างประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษา
ราชการ  นานเกิน 6 เดือน 
 3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขนั 

  3.1 ผูเ้ขา้แข่งแต่ละทีมส่งบทละคร (Script)  ใหค้ณะกรรมการก่อนการแข่งขนั  
(ส่งในวนัรายงานตวั) จ  านวน 5 ชุด  

  3.2  จบัฉลากเพื่อจดัล  าดบัการแข่งขนั 
  3.3  เวลาในการแข่งขนั  ทุกระดบัใชเ้วลา  10  นาที  เกินไดไ้ม่เกิน 30 วินาที  หลงัจากนั้น  

ทุก 5 วินาที จะถูกตดัคะแนน 1 คะแนน  
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน     
     4.1 ดา้นการแสดง (Acting)    30 คะแนน   
            -  บทบาทการแสดง  (Characterization)                                       

-  การใชเ้สียงและความมีชีวติชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels)    
              -  การเคล่ือนไหว การใชท่้าทาง และสีหนา้ในการแสดง (Movement, Gesture)                       
              -  การใชพ้ื้นท่ีบนเวทีการแสดง (Use of Stage Space)  
     4.2  ดา้นเน้ือหาของบทละคร (Story) 40  คะแนน 
              -  ความถูกตอ้งของภาษา (Language Accuracy) 
              -  การใชภ้าษาองักฤษ (Use of language)   

-  ความคล่องแคล่ว (Fluency) 
 -  การออกเสียงภาษาองักฤษ (Pronunciation)  

- ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีน าเสนอ (Moral) 



 
     4.3  ดา้นผลงานการแสดง (Production)     20  คะแนน 
  -  วิธีการแสดง (Method of performance)   

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

    -  ความเหมาะสมของเวลาในการแสดง (Adherence to time limit) 
4.4  ดา้นการน าเสนอบนเวที (Stage Presentation)  10  คะแนน 
  -  เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายประกอบการแสดง (Costumers) 
หมายเหตุ  

-  ไม่อนุญาตใหใ้ชไ้มโครโฟนในการแข่งขนั 
 -  ไม่อนุญาตใหใ้ชบุ้คคลอ่ืนนอกเหนือจากผูแ้สดงท าหนา้ท่ีเป็น Back stage    
5.  เกณฑ์การตดัสิน  
  คณะกรรมการตดัสินคดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
 คะแนน 80 – 100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง    
 คะแนน 70 – 79  ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
 คะแนน 60 – 69  ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
              คะแนน ต ่ากว่า 60 ไดรั้บเกียรติบตัรผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6,   คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั  
          6.1 กรรมการตดัสินเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี  
    6.1.1 เจา้ของภาษา       จ  านวน  1  คน 
                6.1.2 ครูผูส้อนภาษาองักฤษ/ผูท้รงคุณวุฒิดา้นภาษาองักฤษ 1 คน  /ศึกษานิเทศก ์ จ  านวน  1  คน 
          6.2 กรรมการควบคุมการแข่งขนั  จ  านวน   2 คน 
7.  สถานที่  
           ควรจดัและแยกเป็นสองหอ้งเพื่อความเป็นสดัส่วนและอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้แข่งขนั ดงัน้ี                                
            ห้องท่ี 1  หอ้งแต่งตวั     
            ห้องท่ี 2   หอ้งแข่งขนั ควรจดัเวทีใหเ้หมาะสมและมีผูเ้ขา้ชมได ้                              
หมายเหตุ    

1. อนุญาตใหม้ีผูช้มได ้แต่ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูป หรือยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์ ไม่อนุญาตใหส้นทนาทาง 
โทรศพัทใ์นหอ้งแข่งขนัและตอ้งปิดเสียงโทรศพัทม์ือถือตลอดการแข่งขนั 

2. ไม่อนุญาตใหบุ้คคลใด ๆ เขา้-ออกหอ้งแข่งขนัในระหว่างท่ีนกัเรียนก าลงัแสดง 
 

 


