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การแข่งขันพูดสุนทรพจน ์
(ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหล)ี 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
        1.1 ระดับชั้น 

ภาษาจนี นักเรียนระดับชัน้ ป.4-6       นักเรียนระดับชัน้ ม.1-3      นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6 
ภาษาญีปุ่่น - นักเรียนระดับชัน้ ม.1-3      นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6 

ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเกาหล ี

- - นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6 

         1.2  ผู้แข่งขันทุกระดับต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนในโปรแกรม หรือเรียนวิชาเลือก หรือสาระเพิ่มเติมภาษาที่
สมัครแข่งขัน  ที่จัดโดยโรงเรียนที่ส่งนักเรียนนั้นเข้าแข่งขัน (ไมส่ามารถส่งนักเรียนที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนนัน้ๆ มาแข่งได้) 
 1.3 ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด ซึ่งมีบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองถือสัญชาติไทยโดยก าเนิด  
 1.4 ผู้แข่งขันต้องไม่เคยไปศึกษาหรือพ านักอาศัยในประเทศที่ใช้ภาษาที่สมัครแข่งขันนานเกิน 3 เดือน ในรอบ 3 ปี
ที่ผ่านมา 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน    

2.2.1 ระดับชั้น ป.4-6 จ านวน 1 คน (เฉพาะภาษาจนี) 
2.2.2  ระดับชั้น ม.1-3 จ านวน 1 คน (เฉพาะภาษาจีนและภาษาญีปุ่่น) 
2.2.3 ระดับชั้น ม.4-6 จ านวน 1 คน (ทุกภาษา) 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดบัประเทศ              

(ดูรายละเอียดในข้อ 9) 
3.2  ผู้แข่งขันต้องแสดงใบรับการศึกษา หรือ ปพ.7 ก่อนแข่งขันทุกคน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ

ตรวจสอบคุณสมบตัิผู้แข่งขันอยา่งเคร่งครัด 
3.3  ผู้แข่งขันจะพูดแข่งขันตามหัวข้อที่ก าหนด พร้อมทั้งตอบค าถามของคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้แข่งขนัพูด 

จ านวน 2 ค าถาม 
 3.3.1 คณะกรรมการถามค าถามเก่ียวกับสิ่งที่ผู้แข่งขันพูด (ถามและตอบด้วยภาษาที่สมัครแข่งขัน) 

- ระดับ ป. 4-6  เป็นค าถามประเภทให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่  หรือค าถามที่ให้ตอบด้วยค า หรือวลีสั้นๆ 
- ระดับ ม. 1-3 เป็นค าถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคสัน้ๆ 
- ระดับ ม. 4-6  เป็นค าถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคทีส่มบรูณ์ 
3.3.2  ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถตอบค าถามได้ อนุโลมให้คณะกรรมการถามค าถามใหม่ (ที่มี 

ระดับความยากง่ายเทา่เทียมหรือใกล้เคียงกับค าถามแรก) ได้อีก 1 ค าถาม  ในค าถามที่สองนี้ หากผู้แข่งขันไมส่ามารถตอบ
ได้ อนุโลมให้ตอบเปน็ภาษาไทยได้  คะแนนที่ได้จะลดหลั่นลงไป (ดูรายละเอียดข้อ 4.5) 

3.4 เวลาในการแข่งขัน 
- ระดับชัน้ป.4-6 ใช้เวลาในการพูด 2 นาที  
- ระดับชัน้ ม.1-3 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที  
- ระดับชัน้ม.4-6 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที (ไม่รวมการแนะน าตัวเอง) 

3.5 เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทไีม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่ก าหนด 31 วินาที – 1 
นาที ตัด 1 คะแนน หากเกิน 1 นาที ตัด 2 คะแนน 

3.6 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์และเอกสารอ่ืน ๆ ประกอบการพูด 
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3.7 ผู้เข้าแข่งขันที่มาชา้กว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

4.1 ด้านเนื้อหา (Content) 35 คะแนนประกอบด้วย 
- เนื้อหาถูกต้องและสอดคล้องกับเรื่องที่ก าหนด (Accuracy and Consistency) 10 คะแนน 
- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 15 คะแนน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 10 คะแนน 

4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทกัษะภาษา (Language Competence and Fluency) 35 คะแนนประกอบด้วย 
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดบัชั้น (Difficulty Level) ด้านศพัท์ (Vocabulary) โครงสรา้งและ 
  ค าสันธาน (Structure & Connectors 15 คะแนน 
- ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นค าการลงเสียงสูงต่ าการเน้นค าส าคัญในประโยคและ 
  จังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and  
  pace) 20 คะแนน 

4.3 ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 15 คะแนนประกอบด้วย 
- การใช้น้ าเสียง.สอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone) 10 คะแนน 
- บุคลิกท่าทาง 5 คะแนน 

4.4 พูดในระยะเวลาที่ก าหนด 5 คะแนน 
4.5 การตอบค าถาม 10 คะแนน (ค าถาม 2 ค าถาม ๆ ละ 5 คะแนน) 
     เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละค าถาม  

ความเข้าใจค าถาม การตอบค าถาม คะแนน 
 ถามค าถามด้วยภาษาที่แข่งขัน  ตอบค าถามได้อยา่งถูกต้อง ด้วยภาษาที่แข่งขัน 5 
 ตอบค าถามได้อยา่งถูกต้อง ด้วยภาษาไทย  2.5 
 ถามค าถามทีต่้องแปลเปน็ภาษาไทย  ตอบค าถามเป็นภาษาที่แข่งขันได้อย่างถูกต้อง  2.5 
 ตอบค าถามด้วยภาษาไทย  0 

 
5. เกณฑ์การตดัสิน 

ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวลัระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวลัระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่ ากวา่ร้อยละ 60 ไดร้ับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของคณะกรรมการ

ถือเป็นสิ้นสุด 
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

กรรมการตัดสิน 3 คนและกรรมการควบคุมการแข่งขัน  3 คน 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

กรรมการตัดสินเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถในการสื่อสารภาษาที่แข่งขันเปน็อย่างดปีระกอบด้วย 
1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speakers)  
2. ครูจากสถานศึกษา/อาจารยจ์ากสถาบนัอุดมศึกษา/ผู้ทรงคณุวุฒิสอนภาษาที่แข่งขัน จ านวน 2 คน 
ในกรณีที่หน่วยจัดการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการเจ้าของภาษาได้มากกว่า 1 คน ก็สามารถท าได้ แต่ทัง้นี้

กรรมการตัดสินทั้งหมดต้องมีจ านวน 3 คน 
ข้อควรค ำนึง 

- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณสีถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน  
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดบัชัน้ที่ท าการสอน 
- กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย 
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- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1 -3 
- เป็นบุคคลทีไ่ม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้แข่งขัน (เชน่เป็นเจ้าของสถานศึกษา และสอนพิเศษ/ตวิเข้ม ให้ผู้เข้าแข่งขัน) 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
- จัดสถานที่แข่งขันเป็น 2 ห้องดังนี ้
- ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันที่รอการแข่งขัน  โดยมีกรรมการผู้ประสานงานที่มีคุณสมบัตใินการช่วยให้

นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวลและบริหารจัดการในการจับฉลากล าดบัการแข่งขันให้เป็นระบบ 
- ห้องที่ 2 ห้องแข่งขัน เป็นห้องมิดชิดเหมาะสมกับการแข่งขัน 

หมายเหตุ การอนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขัน อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดแข่งขัน ทั้งนี้ควรค านึงถึง
ความสงบเรียบร้อยภายในห้องแข่งขัน  เพราะผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้สมาธิในการแข่งขันค่อนข้างมาก   ไม่อนุญาตให้
ถ่ายรูป ถ่ายคลิป หรือยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์ และต้องปิดโทรศัพท์มือถือตลอดการแข่งขัน รวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ 
เดิน เข้า-ออก ห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนก าลังพูด 
8. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 

8.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขัน
ในระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ) 

8.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีทีมชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มี
มากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากัน
ให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนน
เท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 

9.  หัวข้อการพูดที่ใช้ในการแข่งตั้งแต่ระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ 
9.1  ระดับชั้น ป.4-6 ใช้เวลาในการพูด 2 นาที หัวข้อ  ครอบครัวของฉัน  
9.2  ระดับชั้น ม.1-3 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที หัวข้อ  สัตว์ที่ฉันอยากเลี้ยง 
9.3  ระดับชั้น  ม.4-6 ใช้เวลาในการพูด 4 นาที หัวข้อ  การเรียนภาษาและความก้าวหน้าในอนาคต 

10. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล 
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3  คณะกรรมการพิจารณาและน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์

ต่อไป  ซ่ึงผลงานของผู้แข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 
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การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ 
(ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหล)ี 

 
1. หัวข้อการแข่งขัน  มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์: แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของตน  
 1.1  ระดับชั้น ม.1-3  ใช้เวลาในการพูด 3 นาที  
 1.2  ระดับชั้น ม.4-6  ใช้เวลาในการพูด 4 นาที  
 
2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
        1.1 ระดับชั้น 

ภาษาจนี - นักเรียนระดับชัน้ ม.1-3 นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6 
ภาษาญีปุ่่น - นักเรียนระดับชัน้ ม.1-3 นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6 

ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเกาหล ี

- - นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6 

         1.2  ผู้แข่งขันทุกระดับต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนในโปรแกรม หรือเรียนวิชาเลือก หรือสาระเพิ่มเติมภาษาที่
สมัครแข่งขัน  ที่จัดโดยโรงเรียนที่ส่งนักเรียนนั้นเข้าแข่งขัน (ไมส่ามารถส่งนักเรียนที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนนัน้ๆ มาแข่งได้) 
 1.3 ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด ซึ่งมีบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองถือสัญชาติไทยโดยก าเนิด  
 1.4 ผู้แข่งขันต้องไม่เคยไปศึกษาหรือพ านักอาศัยในประเทศที่ใช้ภาษาที่สมัครแข่งขันนานเกิน 3 เดือน ในรอบ 3 ปี 
ที่ผ่านมา 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน    

2.2.1  ระดับชั้น ม.1-3 จ านวน 1 คน (เฉพาะภาษาจีนและภาษาญีปุ่่น) 
2.2.2  ระดับชั้น ม.4-6 จ านวน 1 คน (ทุกภาษา) 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดบัประเทศ (ดู

รายละเอียดในข้อ 1) 
3.2  ผู้แข่งขันต้องแสดงใบรับการศึกษา หรือ ปพ.7 ก่อนแข่งขันทุกคน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ

ตรวจสอบคุณสมบตัิผู้แข่งขันอยา่งเคร่งครัด 
3.3  ผู้แข่งขันจะพูดแข่งขันตามหัวข้อที่ก าหนด พร้อมทั้งตอบค าถามของคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้แข่งขนัพูด 

จ านวน 1 ค าถาม 
 3.3.1 คณะกรรมการถามค าถามเก่ียวกับสิ่งที่ผู้แข่งขันพูด (ถามและตอบด้วยภาษาที่สมัครแข่งขัน) 

- ระดับ ม. 1-3 เป็นค าถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคสัน้ ๆ 
- ระดับ ม. 4-6  เป็นค าถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคทีส่มบรูณ์ 
3.3.2  ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถตอบค าถามได้ อนุโลมให้คณะกรรมการถามค าถามใหม่ (ที่มี 

ระดับความยากง่ายเทา่เทียมหรือใกล้เคียงกับค าถามแรก) ได้อีก 1 ค าถาม  ในค าถามที่สองนี้ หากผู้แข่งขันไมส่ามารถ   
ตอบได้ อนุโลมให้ตอบเป็นภาษาไทยได้  คะแนนทีไ่ด้จะลดหลัน่ลงไป (ดูรายละเอียดข้อ 4.5) 

3.4 เวลาในการแข่งขัน 
- ระดับชัน้ป.4-6 ใช้เวลาในการพูด 2 นาที  
- ระดับชัน้ ม.1-3 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที  
- ระดับชัน้ม.4-6 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที (ไม่รวมการแนะน าตัวเอง) 
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3.5 เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทไีม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่ก าหนด 31 วินาที –         
1 นาที ตัด 1 คะแนน หากเกิน 1 นาที ตัด 2 คะแนน 

3.6 ขณะพูดสามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการพูดได้ อาทิ โปสเตอร์ แผ่นพับ หรือการฉายภาพผ่านเครื่อง 
Projector โดยอุปกรณ์เหล่านี้ให้มีแต่เพียงภาพ และชื่อภาพเทา่นั้น  

3.7 ผู้เข้าแข่งขันที่มาชา้กว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

4.1 ด้านเนื้อหา (Content) 30 คะแนนประกอบด้วย 
- เนื้อหาถูกต้องและน่าสนใจ (Accuracy and Interesting) 10 คะแนน 
- ความถูกต้องของภาษา (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 10 คะแนน 

4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทกัษะภาษา (Language Competence and Fluency) 30 คะแนนประกอบด้วย 
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดบัชั้น (Difficulty Level) ด้านศพัท์ (Vocabulary) โครงสรา้งและ 
  ค าสันธาน (Structure & Connectors) 15 คะแนน 
- ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นค าการลงเสียงสูงต่ าการเน้นค าส าคัญในประโยคและ 
  จังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and  
  pace) 15 คะแนน 

4.3 ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 35 คะแนนประกอบด้วย 
- การใช้น้ าเสียงสอดคล้องกับเนือ้หาที่พูด (Tone) 15 คะแนน 
- ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟงั (Communication) 15 คะแนน 
- บุคลิกท่าทาง 5 คะแนน 

4.4 พูดในระยะเวลาที่ก าหนด 5 คะแนน 
4.5 การตอบค าถาม 5 คะแนน 
     เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละค าถาม  

ความเข้าใจค าถาม การตอบค าถาม คะแนน 
 ถามค าถามด้วยภาษาที่แข่งขัน  ตอบค าถามได้อยา่งถูกต้อง ด้วยภาษาที่แข่งขัน 5 
 ตอบค าถามได้อยา่งถูกต้อง ด้วยภาษาไทย  2.5 
 ถามค าถามทีต่้องแปลเปน็ภาษาไทย  ตอบค าถามเป็นภาษาที่แข่งขันได้อย่างถูกต้อง  2.5 
 ตอบค าถามด้วยภาษาไทย  0 

 
5. เกณฑ์การตดัสิน 

ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวลัระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวลัระดับเหรียญทองแดง 

ได้คะแนนต่ ากวา่ร้อยละ 60 ไดร้ับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น
สิ้นสุด 
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

กรรมการตัดสิน 3 คนและกรรมการควบคุมการแข่งขัน 3 คน 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

กรรมการตัดสินเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถในการสื่อสารภาษาที่แข่งขันเปน็อย่างดปีระกอบด้วย 
1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speakers)  
2. ครูจากสถานศึกษา/อาจารยจ์ากสถาบนัอุดมศึกษา/ผู้ทรงคณุวุฒิสอนภาษาที่แข่งขัน จ านวน 2 คน 
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ในกรณีที่หน่วยจัดการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการเจ้าของภาษาได้มากกว่า 1 คน ก็สามารถท าได้ แต่ทัง้นี้
กรรมการตัดสินทั้งหมดต้องมีจ านวน 3 คน 
ข้อควรค ำนึง 

- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณสีถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน  
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดบัชั้นที่ท าการสอน 
- กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย 
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1 -3 
- เป็นบุคคลทีไ่ม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้แข่งขัน (เชน่เป็นเจ้าของสถานศึกษา และสอนพิเศษ/ตวิเข้ม ให้ผู้เข้าแข่งขัน) 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
- จัดสถานที่แข่งขันเป็น 2 ห้องดังนี ้
- ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันที่รอการแข่งขัน  โดยมีกรรมการผู้ประสานงานที่มีคุณสมบัตใินการช่วยให้

นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวลและบริหารจัดการในการจับฉลากล าดบัการแข่งขันให้เป็นระบบ 
- ห้องที่ 2 ห้องแข่งขัน เป็นห้องมิดชิดเหมาะสมกับการแข่งขัน และเป็นห้องที่มีเครื่อง Projector ติดเพดานพร้อม

ใช้งาน 
หมายเหตุ การอนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขัน อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดแข่งขัน ทั้งนี้ควร

ค านึงถึงความสงบเรียบร้อยภายในห้องแข่งขัน  เพราะผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้สมาธิในการแข่งขันค่อนข้างมาก  ไม่
อนุญาตให้ถ่ายรูป ถ่ายคลิป หรือยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์ และต้องปิดโทรศัพท์มือถือตลอดการแข่งขัน รวมทั้งไม่อนุญาตให้
บุคคลใด ๆ เดิน เข้า-ออก ห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนก าลังพูด 
8. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 

8.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ) 

8.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีทีมชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มี
มากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒ 
ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธาน
กรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
9. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล 

ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3  คณะกรรมการพิจารณาและน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
ต่อไป  ซ่ึงผลงานของผู้แข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 
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การแข่งขันละครสั้น 
(ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหล)ี 

 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
         1.1 ผู้แข่งขัน 

ภาษาจนี ภาษาญี่ปุน่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6 
         1.2  ผู้แข่งขันทุกระดับต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนในโปรแกรม หรือเรียนวิชาเลือก หรือสาระเพิ่มเติมภาษาที่
สมัครแข่งขัน  ที่จัดโดยโรงเรียนที่ส่งนักเรียนนั้นเข้าแข่งขัน (ไมส่ามารถส่งนักเรียนที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนนัน้ๆ มาแข่งได้) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

2.1 แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 5 คน 
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน    

2.2.1  ระดับชั้น ม.4-6 จ านวน 1 ทีม (ภาษาละ 1 ทีม) 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดบัประเทศ           
(ดูรายละเอียดในข้อ 1) 

3.2 ผู้แข่งขันทุกคนในทีมจะต้องแสดงใบรับการศึกษา หรือ ปพ.7 ก่อนแข่งขันทุกคน โดยคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจะตรวจสอบคุณสมบัตผิูแ้ข่งขันอย่างเคร่งครัด 

3.3 ผู้แข่งขันแต่ละทีมจะต้องสง่บทละคร (Script) ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน (ส่งในวันรายงานตัว) 
จ านวน 3 ชุด 

3.4 บทละครสั้น: เป็นบทนิทานพื้นบ้านของประเทศเจ้าของภาษา (ภาษาที่สมัครแข่งขัน) หรือนิทานอีสป 
3.5 เวลาในการแสดง ใช้เวลา 8 นาที หากใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าที่ก าหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน (บวก/ลบ 

30 วินาที ไม่ตัดคะแนน) 
3.6 ตัวละครทุกตัวต้องมีบทพูด และพูดโดยไม่ดบูท รวมถึงผูบ้รรยายละคร ต้องบรรยายโดยไมดู่บท 
3.7 ผู้แข่งขันต้องใช้ชุดนักเรียน/ชุดพละ ในการแสดงเท่านัน้   
3.8 สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง สิง่ประดษิฐ์งา่ย ๆ ส าหรับตกแต่งบนชุดนักเรียนเพื่อสื่อถึงตัวละครได้  

ห้ามใช้ฉาก หรืออุปกรณ์ประกอบฉาก (หากฝา่ฝืนจะโดนตัดคะแนน 5 คะแนน) 
 3.9 ผู้แข่งขันห้ามใช้ไมโครโฟน หรือซาวน์เอฟเฟค (Sound Effect)  

3.10 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากวา่ก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการ 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

4.1 ด้านการแสดง (Acting) 40 คะแนนประกอบด้วย 
- บทบาทการแสดง (Characterization) 10 คะแนน 
- การใช้เสียงและความมีชีวิตชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels) 15 คะแนน 
- การเคลื่อนไหว การใช้ท่าทาง และสีหนา้ในการแสดง (Movement and Gesture) 15 คะแนน 

4.2 ด้านเนื้อหาของบทละคร (Story) 35 คะแนนประกอบด้วย 
- ความถูกต้องของการใช้ภาษา (Language Accuracy) 10 คะแนน 
- ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) 10 คะแนน 
- ความชัดเจนในการออกเสียง (Pronunciation) 10 คะแนน 
- ข้อคิดจากเรื่องที่น าเสนอ (Moral) 5 คะแนน 

4.3 ด้านการจัดการ (Directing) 25 คะแนนประกอบด้วย 
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- รูปแบบการจัดแสดง และการวางแผนการแสดง (Method of Performance and Performance 
Plan) 10 คะแนน 

- การท างานเปน็ทีม (Teamwork) 10 คะแนน 
 - ความเหมาะสมของเวลาในการแสดง (Adherence to time limit) 5 คะแนน  
(ในกรณีที่ผู้แข่งขันท าผิดเกณฑก์ารแข่งขันข้อ 3.6, 3.7 และ 3.8 จะโดนตัด 5 คะแนน เชน่ แต่งชุดแฟนซี

สวยงามแทนที่จะแต่งชุดนักเรยีน/ชุดพละ) 
5. เกณฑ์การตดัสิน 

ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวลัระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวลัระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่ ากวา่ร้อยละ 60 ไดร้ับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของคณะกรรมการ

ถือเป็นสิ้นสุด 
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

กรรมการตัดสิน 3 คนและกรรมการควบคุมการแข่งขัน 3 คน 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

กรรมการตัดสินเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถในการสื่อสารภาษาที่แข่งขันเปน็อย่างดปีระกอบด้วย 
1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speakers) 
2. ครูจากสถานศึกษา/อาจารยจ์ากสถาบนัอุดมศึกษา/ผู้ทรงคณุวุฒิสอนภาษาที่แข่งขัน จ านวน 2 คน 
ในกรณีที่หน่วยจัดการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการเจ้าของภาษาได้มากกว่า 1 คน ก็สามารถท าได้ แต่ทัง้นี้

กรรมการตัดสินทั้งหมดต้องมีจ านวน 3 คน 
ข้อควรค ำนึง 

- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณสีถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน  
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดบัชัน้ที่ท าการสอน 
- กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย 
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1 -3 
- เป็นบุคคลทีไ่ม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้แข่งขัน (เชน่เป็นเจ้าของสถานศึกษา และสอนพิเศษ/ตวิเข้ม ให้ผู้เข้าแข่งขัน) 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
 ควรเป็นห้องที่ปิดมิด ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก ภายในห้องแข่งขัน ควรจัดดังนี ้

-ไมโครโฟนส าหรับพิธีกร  
-โต๊ะกรรมการตัดสิน 3 คน  
-โต๊ะกรรมการจับเวลา 1 คน  
-ท่ีนั่งสาหรับผู้เข้าชมการแข่งขนั  
-ควรจัดเวทีให้เหมาะสมและจัดให้มีที่น่ังส าหรับผู้เข้าชม 

หมายเหตุ  1. อนุญาตให้มีผู้ชมได้ แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือบันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง หรือ ยกป้ายหรือส่งเสียง
เชียร์หรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าแข่งขัน ไม่อนุญาตให้สนทนาทางโทรศัพท์ในห้องแข่งขันและต้องปิด
เสียงโทรศัพท์ตลอดการแข่งขนั  
               2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนกาลังแข่งขัน ต้องให้นักเรียนแสดงจบ
ก่อนจึงสามารถเข้า-ออกห้องแข่งขันได้ 
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8. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 
8.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน

ระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขัน
ในระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ) 

8.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีทีมชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มี
มากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากัน
ให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนน
เท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 

9. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล 
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3  คณะกรรมการพิจารณาและน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์

ต่อไป  ซ่ึงผลงานของผู้แข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 
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การน าเสนอโครงงานภาษาต่างประเทศทีส่อง 
(ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหล)ี 

 
1. หัวข้อโครงงาน: การประหยัดพลังงานในชีวิตประจ าวัน 
2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
        1.1 ระดับชั้น 

ภาษาจนี ภาษาญี่ปุน่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6 
         1.2  ผู้แข่งขันทุกระดับต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนในโปรแกรม หรือเรียนวิชาเลือก หรือสาระเพิ่มเติมภาษาที่
สมัครแข่งขัน  ที่จัดโดยโรงเรียนที่ส่งนักเรียนนั้นเข้าแข่งขัน (ไมส่ามารถส่งนักเรียนที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนนัน้ๆ มาแข่งได้) 
 1.3 ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด ซึ่งมีบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองถือสัญชาติไทยโดยก าเนิด  
3. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

3.1 แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน 
3.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน    

3.2.1  ระดับชั้น ม.4-6 จ านวน 1 ทีม (ภาษาละ 1 ทีม) 
4. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

4.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดบัประเทศ (ดู
รายละเอียดในข้อ 1) 

4.2  ผู้แข่งขันต้องแสดงใบรับการศึกษา หรือ ปพ.7 ก่อนแข่งขันทุกคน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ
ตรวจสอบคุณสมบตัิผู้แข่งขันอยา่งเคร่งครัด 

4.3  ผู้แข่งขันจะน าเสนอโครงงานตามหัวข้อที่ก าหนด พร้อมทั้งตอบค าถามของคณะกรรมการเก่ียวกับสิ่งที่ผู้
แข่งขันน าเสนอ จ านวน 2 ค าถาม 

 4.3.1 คณะกรรมการถามค าถามเก่ียวกับสิ่งที่ผู้แข่งขันน าเสนอ (ถามและตอบดว้ยภาษาที่สมัครแข่งขัน) 
- ระดับ ม. 4-6  เป็นค าถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคทีส่มบรูณ์ 
4.3.2  ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถตอบค าถามได้ อนุโลมให้คณะกรรมการถามค าถามใหม่ (ที่มี 

ระดับความยากง่ายเทา่เทียมหรือใกล้เคียงกับค าถามแรก) ได้อีก 1 ค าถาม  ในค าถามที่สองนี้ หากผู้แข่งขันไมส่ามารถ   
ตอบได้ อนุโลมให้ตอบเป็นภาษาไทยได้  คะแนนทีไ่ด้จะลดหลัน่ลงไป (ดูรายละเอียดข้อ 4.5) 

4.4 เวลาในการแข่งขัน 
- ระดับชัน้ม.4-6 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที  

4.5 เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทไีม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่ก าหนด 31 วินาที – 1 
นาที ตัด 1 คะแนน หากเกิน 1 นาที ตัด 2 คะแนน 

4.6 ขณะน าเสนอโครงงาน ผู้แข่งขันจะต้องแสดงโครงงานประกอบการพูดซึ่งอาจจะเปน็ปา้ยนเิทศ โปสเตอร์ 
(ขนาดไม่เกิน 65x81 ซ.ม.) แผ่นพับ แผนภูมิ กราฟ รูปภาพฯ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่จัดท ามา  

4.7 ผู้เข้าแข่งขันที่มาชา้กว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

5.1 ด้านเนื้อหา (Content) 35 คะแนนประกอบด้วย 
- เนื้อหาถูกต้องและน่าสนใจ (Accuracy and Interesting) 10 คะแนน 
- ความถูกต้องของภาษา (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 15 คะแนน 

5.2 ด้านความคล่องแคล่วในทกัษะภาษา (Language Competence and Fluency) 20 คะแนนประกอบด้วย 
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดบัชั้น (Difficulty Level) ด้านศพัท์ (Vocabulary) โครงสรา้งและ 
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  ค าสันธาน (Structure & Connectors) 10 คะแนน 
- ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นค าการลงเสียงสูงต่ าการเน้นค าส าคัญในประโยคและ 
  จังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and  
  pace) 10 คะแนน 

5.3 ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 30 คะแนนประกอบด้วย 
- การใช้น้ าเสียงสอดคล้องกับเนือ้หาที่พูด (Tone) 10 คะแนน 
- ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟงั (Communication) 10 คะแนน 
- โครงงานที่ชัดเจนน าไปสู่ความเข้าใจในเนื้อหา (Project) 10 คะแนน (ไม่ใช่คะแนนความสวยงาม) 

5.4 พูดในระยะเวลาที่ก าหนด 5 คะแนน 
5.5 การตอบค าถาม 10 คะแนน (ค าถาม 2 ค าถาม ๆ ละ 5 คะแนน) 
     เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละค าถาม 

ความเข้าใจค าถาม การตอบค าถาม คะแนน 
 ถามค าถามด้วยภาษาที่แข่งขัน  ตอบค าถามได้อยา่งถูกต้อง ด้วยภาษาที่แข่งขัน 5 
 ตอบค าถามได้อยา่งถูกต้อง ด้วยภาษาไทย  2.5 
 ถามค าถามทีต่้องแปลเปน็ภาษาไทย  ตอบค าถามเป็นภาษาที่แข่งขันได้อย่างถูกต้อง  2.5 
 ตอบค าถามด้วยภาษาไทย  0 

 
5. เกณฑ์การตดัสิน 

ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวลัระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวลัระดับเหรียญทองแดง 

ได้คะแนนต่ ากวา่ร้อยละ 60 ไดร้ับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น
สิ้นสุด 
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

กรรมการตัดสิน 3 คนและกรรมการควบคุมการแข่งขัน 3 คน 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

กรรมการตัดสินเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถในการสื่อสารภาษาที่แข่งขันเปน็อย่างดปีระกอบด้วย 
1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speakers) 
2. ครูจากสถานศึกษา/อาจารยจ์ากสถาบนัอุดมศึกษา/ผู้ทรงคณุวุฒิสอนภาษาที่แข่งขัน จ านวน 2 คน 
ในกรณีที่หน่วยจัดการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการเจ้าของภาษาได้มากกว่า 1 คน ก็สามารถท าได้ แต่ทัง้นี้

กรรมการตัดสินทั้งหมดต้องมีจ านวน 3 คน 
ข้อควรค ำนึง 

- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณสีถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน  
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดบัชัน้ที่ท าการสอน 
- กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย 
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1 -3 
- เป็นบุคคลทีไ่ม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้แข่งขัน (เชน่เป็นเจ้าของสถานศึกษา และสอนพิเศษ/ตวิเข้ม ให้ผู้เข้าแข่งขัน) 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
- จัดสถานที่แข่งขันเป็น 2 ห้องดังนี ้
- ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันที่รอการแข่งขัน  โดยมีกรรมการผู้ประสานงานที่มีคุณสมบัตใินการช่วยให้

นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวลและบริหารจัดการในการจับฉลากล าดบัการแข่งขันให้เป็นระบบ 
- ห้องที่ 2 ห้องแข่งขัน เป็นห้องมิดชิดเหมาะสมกับการแข่งขัน  
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หมายเหตุ การอนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขัน อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดแข่งขัน ทั้งนี้ควร
ค านึงถึงความสงบเรียบร้อยภายในห้องแข่งขัน  เพราะผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้สมาธิในการแข่งขันค่อนข้างมาก  ไม่
อนุญาตให้ถ่ายรูป ถ่ายคลิป หรือยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์ และต้องปิดโทรศัพท์มือถือตลอดการแข่งขัน รวมทั้งไม่อนุญาตให้
บุคคลใด ๆ เดิน เข้า-ออก ห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนก าลังพูด 
8. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 

8.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ) 

8.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีทีมชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มี
มากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒ 
ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธาน
กรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
9. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล 

ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3  คณะกรรมการพิจารณาและน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
ต่อไป  ซ่ึงผลงานของผู้แข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 

 
หมายเหตุ การจัดรูปแบบการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่สองนี้เป็นรูปแบบของการแข่งขันระดับชาติ

และระดับภาค ซึ่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด อาจปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ให้ยึดแนวปฏิบัติใน
เกณฑ์นี้ 

 
ในกรณีที่ต้องการค าชี้แจงหรือค าแนะน าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานส่วนกลางที่รับผิดชอบการ
แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สองระดับประเทศ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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