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กลุ่มภาษาต่างประเทศ: 3 การแข่งขัน Spelling Bee 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.4 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรสามญั คือ นกัเรียนไทยท่ีเรียนภาษาองักฤษจ านวน 3-5 คาบ ตอ่สปัดาห์ใน

หลกัสตูรสามญั หรือหลกัสตูร IEP  

2.2 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรพิเศษ คือ นกัเรียนไทยท่ีเรียนหลกัสตูร English Program หรือนกัเรียนไทยท่ี

เรียนและใช้ภาษาองักฤษมากกวา่ 5 คาบตอ่สปัดาห์ หรือนกัเรียนไทยและตา่งชาติหรือมีผู้ปกครองเป็นชาวตา่งชาติ

หรือใช้ชีวิตอยูต่า่งประเทศติดตอ่กนัมากกวา่ 6  เดือน 

2.3 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 1 คน ในแตล่ะประเภทหลกัสตูร 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 วิธีด าเนินการแขง่ขนั ท าการแขง่ขนั 2 รอบ ดงันี ้

 รอบที่ 1 กรรมการท่ีเป็นเจ้าของภาษา พดูค าศพัท์ค าละ 2 ครัง้ และพดูประโยคขยายที่มีค าศพัท์นัน้ๆ 2 ครัง้ 

เพื่อให้ผู้ เข้าแขง่ขนัเข้าใจค าศพัท์ได้ดีขึน้  ผู้ เข้าแขง่ขนัเขียนค าศพัท์จ านวน 20 ค า ๆ ละ 5 คะแนนลงในกระดาษท่ี

กรรมการเตรียมไว้ให้ เม่ือหมดเวลาในการเขียนตอบ 1 ค า กรรมการเก็บกระดาษและเฉลยค าที่ถกูต้อง กรรมการ

ประจ าห้องแขง่ขนับนัทกึคะแนนบนกระดาน 
ผู้เข้าแข่งขันในรอบที่ 1 ที่ได้คะแนนสูงสุดจ านวน 10 อันดับแรก จะมีสิทธ์ิเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 

รอบที่ 2 มีรายละเอียด ดงันี ้ 
1) ผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคนในรอบท่ี 2 จะมีคะแนนพืน้ฐานในการแขง่ขนัคนละ 50 คะแนนทกุคน

2) ผู้ ท่ีผา่นเข้าสูร่อบท่ี 2 จบัสลากเรียงล าดบัการแขง่ขนัและห้ามน ามือถือเข้าห้องแขง่ขนัและภายในห้อง

แขง่ขนั ห้ามมีผู้ชม เน่ืองจากค าศพัท์ท่ีใช้ในการแขง่ขนัเป็นชุดเดียวกนั

3) แขง่ขนัทีละคน โดยผู้แขง่ขนัท่ีเหลอืรออยูใ่นห้องเก็บตวั โดยเร่ิมจากผู้ เข้าแขง่ขนัล าดบัท่ี 1 ค าศพัท์

ทัง้หมด 5 ค า ค าละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน (กรรมการพดูค าศพัท์แต่ละค า 1 ครัง้ และพดูประโยค

ขยายที่มีค าศพัท์นัน้ๆ 1 ครัง้)

4) ผู้ เข้าแขง่ขนัสะกดค า (เร่ิมจบัเวลาหลงัจากกรรมการพดูค าศพัท์และประโยคขยายเสร็จ 10 วินาที) หาก

สะกดค าศพัท์ถกูต้องได้ ให้ค าละ 10 คะแนน หากสะกดค าผิดหรือไม่สะกดค าศพัท์ตามเวลาที่ก าหนด

ข้างต้น จะไม่ได้คะแนน กรรมการพดูค าศพัท์ตอ่จนครบ 5 ค า แล้วสรุปคะแนน

5) ผู้ เข้าแขง่ขนัท่ีแขง่ขนัเสร็จแล้ว ให้นัง่รอภายในห้องแขง่ขนั

6) ผู้ เข้าแขง่ขนัคนตอ่ไป สะกดค าศพัท์ชุดเดิม จ านวน 5 ค า เช่นเดียวกบัคนท่ี 1 ท าเช่นนีจ้นครบจ านวนคน

ท่ีเข้าแขง่ขนัทัง้หมด
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3.2 ค าศพัท์ท่ีใช้ควรอยูใ่นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 

4. เกณฑ์การให้คะแนน (รอบท่ี 1)

- ตรวจสอบจากการสะกดค าถกูต้อง 

5. เกณฑ์การตัดสิน เฉพาะผู้ ท่ีผา่นเข้าสูร่อบท่ี 2

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน

5.1. กรรมการตดัสนิการแขง่ขนั  ระดบัชัน้ละ 3  คน ประกอบด้วย 
- เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี 
- เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) จ านวน  1  คน 

- เป็นครูผู้สอนภาษาองักฤษ/ ผู้ทรงคณุวฒุิด้านภาษาองักฤษ (Thai)  จ านวน  2  คน 

5.2 หน้าที่ของกรรมการตดัสนิ 
1) กรรมการท่ีเป็นเจ้าของภาษา มีหน้าที่หลกัในการพดูค าศพัท์ พดูประโยคขยาย และเฉลย

ตวัสะกดท่ีถกูต้อง 
2) กรรมการคนไทย คนท่ี 1 เป็นพิธีกรด าเนินการแขง่ขนัตลอดจนชีแ้จงระเบียบการแขง่ขนั พร้อม

จบัเวลา 10 วินาที หลงัจากท่ีกรรมการเจ้าของภาษาพดูประโยคขยายรอบท่ี 2 จบ เม่ือครบ 10 วนิาที ต้อง

ประกาศให้เด็กสง่กระดาษค าตอบ 
3) กรรมการคนไทย คนท่ี 2 เป็นผู้ตรวจค าตอบของกระดาษค าตอบ ตรวจสอบความถกูต้องของค า

ท่ีสะกด แล้วประกาศคะแนน 
4) ตดัสนิการแขง่ขนัตามเกณฑ์ด้วยความยติุธรรม

5) สรุปผลคะแนนของนกัเรียนท่ีแขง่ขนัทัง้หมด สง่กรรมการประจ าห้องแขง่ขนั

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ควรเป็นห้องท่ีไม่มีเสยีงรบกวนจากภายนอก และภายในห้องแขง่ขนั ควรจดัดงันี  ้

- โต๊ะแขง่ขนัตามจ านวนผู้ เข้าแขง่ขนั 

- โต๊ะกรรมการตดัสิน 3 คน พร้อมไมโครโฟนส าหรับกรรมการท่ีเป็นพิธีกร 

- ห้องเก็บตวั ส าหรับการแขง่ขนัรอบท่ี 2 

- ไม่อนญุาตให้มีผู้ชมอยูภ่ายในห้องแขง่ขนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  
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8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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กลุ่มภาษาต่างประเทศ: 4 การแข่งขันพดูเพื่ออาชีพภาษาจีน 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรสามญั คือ นกัเรียนท่ีเรียนภาษาจีน 1 คาบ / สปัดาห์ 

2.2 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรพิเศษ คือ นกัเรียนท่ีเรียนภาษาจีนมากกวา่ 1 คาบ / สปัดาห์ หรือนกัเรียนท่ีมี

เชือ้สายจีนหรือมีผู้ปกครองพดูภาษาจีนในชีวิตประจ าวนัหรืออยูใ่นประเทศท่ีต้องใช้ภาษาจีนในการสือ่สารติดตอ่กนั

มากกวา่ 6 เดือน 

2.3 ประเภทการแขง่ขนั แขง่ขนัประเภททีม ทีมละ 2 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผ้เูข้าแขง่ขนัพร้อมช่ือครูผ้ฝึูกซ้อม 

3.2 หวัข้อการแข่งขนั     

- ระดบัประถมศกึษา: ะ า า ทีท ง ทียว งหวด ง ง (  า ที)        

- ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น: ะ าว รรมประ ณี ท ง ิ ง ง (  รายการ)

มธัยมศกึษาตอนปลาย: ะ า ิ คา  า   ิ ณ  ( ) งหวด ง ง         

3.3 กรรมการจะเรียกผ้เูข้าแขง่ขนัเข้าห้องเก็บตวัก่อนเวลาแขง่ขนั 30 นาที เพื่อชี ้แจงกติกาและเตรียมเข้า

แขง่ขนัตามล าดบัท่ีก าหนด 

3.4 ผู้แขง่ขนั (ทัง้สองคน) จะต้องพดูตามหวัข้อท่ีก าหนด พร้อมทัง้ตอบค าถามของคณะกรรมการเก่ียวกบั

สิง่ท่ีพดูไปแล้ว จ านวน 2 ค าถาม 
3.4.1 คณะกรรมการถามค าถามเก่ียวกบัสิง่ท่ีผู้แขง่ขนัพดู (ถามและตอบด้วยภาษาจีน) 

- ระดบั ป.4-6 เป็นค าถามประเภทให้ตอบวา่ ใช่/ไม่ใช่ หรือค าถามท่ีให้ตอบด้วยค าหรือวลสีัน้ๆ 

- ระดบั ม.1-3 เป็นค าถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคสัน้ๆ 

- ระดบั ม.4-6 เป็นค าถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคท่ีสมบูรณ์ 

3.4.2 ในกรณีท่ีผู้แขง่ขนัไม่สามารถตอบค าถามได้ อนโุลมให้คณะกรรมการถามค าถามใหม่ (ท่ีมีระดบั

ความยากงา่ยเทา่เทียมหรือใกล้เคียงกบัค าถามแรก) ได้อีก 1 ค าถาม ในค าถามท่ีสองนี ้หากผู้แขง่ขนัไม่

สามารถตอบได้ อนโุลมให้ตอบเป็นภาษาไทยได้ คะแนนท่ีได้ลดหลัน่ลงไป  

3.5 เวลาในการแขง่ขนั (ไม่รวมการแนะน าตวัเอง) 

- ระดบัชัน้ ป.4-6 ใช้เวลาในการพดู 3 นาท ี

- ระดบัชัน้ ม.1-3 ใช้เวลาในการพดู 3 นาท ี

- ระดบัชัน้ ม.4-6 ใช้เวลาในการพดู 4 นาท ี
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 หากใช้เวลาในการพดูเกิดหรือน้อยกวา่เวลาที่ก าหนดดงักลา่วข้างต้น แตไ่ม่เกิน 30 วินาที จะไม่ตดัคะแนน 

หากเกินกวา่ 30 วินาที ทกุ 10 วินาทีจะถกูตดั 1 คะแนน 

3.6 อุปกรณ์ประกอบการพดู คือ ป้ายนิเทศท่ีท าจากแผน่ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65 x 81 เซนติเมตร (+ ไม่เกิน 3 

เซนติเมตรโดยอนโุลม) จ านวนเพียง 1 แผน่เทา่นัน้ (ใช้ได้ทัง้สองด้าน) โดยให้มีแตเ่พียงภาพจ านวนไม่เกิน 20 ภาพ

เทา่นัน้ ห้ามเขียนข้อความอื่นใดบนป้ายนิเทศ หากภาพท่ีน ามาใช้ เป็นภาพท่ีมีข้อความภาษาไทยปรากฏอยูใ่น

ภาพด้วยเลก็น้อย ก็สามารถน ามาใช้ได้ทัง้นี ้ห้ามใช้ภาพท่ีมีข้อความท่ีเป็นภาษาท่ีใช้ในการแขง่ขนัปรากฏอยูใ่นภาพ 

(การใช้อุปกรณ์ไม่ตรงตามท่ีก าหนดจะถกูตดัสทิธ์ิการแขง่ขนั) 

6. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

1) ด้านเนือ้หา (Content) 25  คะแนน 

- เนือ้หาถกูต้องและนา่สนใจ (Accuracy and Interesting) 10 คะแนน 

- ความถกูต้องของภาษา (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน 

- ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity)   5 คะแนน 

2) ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency)  25  คะแนน

- การใช้ภาษาเหมาะสมกบัระดบัชัน้  (Difficulty Level) 10 คะแนน 

  ด้านศพัท์ (Vocabulary) โครงสร้างและค าสนัธาน (Structure & Connectors) 

- ความสามารถด้านการออกเสยีง การเน้นค า การลงเสยีงสงู การเน้นค าส าคญั 15 คะแนน 

   ในประโยคและจงัหวะการหยดุในช่วงจบประโยค  

   (Pronunciation, Stress, Intonation, rhythm, pausing and pace) 

3) ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 40  คะแนน  

- การใช้เสยีงสอดคล้องกบัเนือ้หาที่พดู  (Tone) 10 คะแนน 

- ความสามารถในการสือ่ถึงผู้ ฟัง (Communication) 10 คะแนน 

- บุคลกิทา่ทางของความเป็นยวุมคัคเุทศก์   10 คะแนน 

- การท างานร่วมกนั (Team work)      5 คะแนน 

- การใช้เวลาตามท่ีก าหนด (Time)    5 คะแนน 

4) การตอบค าถาม 10 คะแนน  

เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละค าถาม 

ความเข้าใจค าถาม การตอบค าถาม คะแนน 

* ถามค าถามด้วยภาษาท่ีแขง่ขนั ตอบค าถามได้อย่างถกูต้องด้วยภาษาท่ีแขง่ขนั 5 

ตอบค าถามได้อย่างถกูต้องด้วยภาษาไทย 2.5 

* ถามค าถามท่ีต้องแปลเป็นภาษาไทย ตอบค าภามเป็นภาษาท่ีแขง่ขนัได้อย่างถกูต้อง 2.5 

ตอบค าถามด้วยภาษาไทย 0 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ควรเป็นห้องท่ีไม่มีเสยีงรบกวนจากภายนอก และภายในห้องแขง่ขนั ควรจดัดงันี  ้

 - ห้องเก็บตวั  
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8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ: 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.4 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรสามญั คือ นกัเรียนไทยท่ีเรียนภาษาองักฤษจ านวน 3-5 คาบ ตอ่สปัดาห์ใน

หลกัสตูรสามญั หรือหลกัสตูร IEP  

2.2 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรพิเศษ คือ นกัเรียนไทยท่ีเรียนหลกัสตูร English Program หรือนกัเรียนไทยท่ี

เรียนและใช้ภาษาองักฤษมากกวา่ 5 คาบตอ่สปัดาห์ หรือนกัเรียนไทยและตา่งชาติหรือมีผู้ปกครองเป็นชาวตา่งชาติ

หรือใช้ชีวิตอยูต่า่งประเทศติดตอ่กนัมากกวา่ 6  เดือน 

2.3 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 1 คน ในแตล่ะประเภทหลกัสตูร 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือผู้ เข้าแขง่ขนัและครูผู้ ฝึกซ้อม 

3.2 หวัข้อการแขง่ขนัเป็นไปตามเนือ้หาในหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธิการของแตล่ะระดบัชัน้ท่ีเหมาะสมกบั

การพดูแบบ Impromptu Speech ดงันี ้

1) นักเรียนระดับชัน้ ป.1-3  หวัข้อท่ีก าหนด 3 เร่ือง (มีสทิธ์ิจบัสลาก 2 ครัง้ เลอืกพดูเพียง 1 หวัข้อ)

ภายในวงค าศพัท์ประมาณ 300 – 450 ค า (ค าศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรม) ดงันี ้

1.     

2.       

3.   

2) นักเรียนระดับชัน้ ป.4-6  หวัข้อท่ีก าหนด 3 เร่ือง (มีสทิธ์ิจบัสลาก 2 ครัง้ เลอืกพดูเพียง 1 หวัข้อ)

ภายในวงค าศพัท์ประมาณ 1,050 – 1,200 ค า  (ค าศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) ดงันี ้

1.       

2.         

3.       

3) นักเรียนระดับชัน้ ม.1-3  หวัข้อท่ีก าหนด 3 เร่ือง(มีสทิธ์ิจบัสลาก 2 ครัง้ เลอืกพดูเพียง 1 หวัข้อ)

ภายในวงค าศพัท์ประมาณ 2,100 – 2,250 ค า (ค าศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมมากขึน้) ดงันี ้

1.      

2.        

3. T       
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4) นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6  หวัข้อท่ีก าหนด 3 เร่ือง(มีสทิธ์ิจบัสลาก 2 ครัง้ เลอืกพดูเพียง 1 หวัข้อ)

ภายในวงค าศพัท์ประมาณ 3,600 – 3,750 ค า (ค าศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมมากขึน้) ดงันี ้

1. Effects of Technology on society.

2. Why is learning another language important?

3. What to do and where to go in my Province?

3.3 นกัเรียนจะพดูตามหวัข้อโดยวิธีการจบัสลาก ก่อนการพดูให้เวลาเตรียมตวั 5 นาที นกัเรียนมีสทิธ์ิจบั

สลาก 2 ครัง้ แล้วเลอืกพดูเพียง 1 หวัข้อ 

3.4 เวลาที่ใช้ในการแขง่ขนั มีดงันี ้

1) ระดบัชัน้ ป.1-3 ใช้เวลาในการพดู 2 – 3 นาท ี(พดูอยา่งน้อย 2 นาที ไม่เกิน 3.30 นาที)

2) ระดบัชัน้ ป.4-6 ใช้เวลาในการพดู 3 – 4 นาท ี(พดูอยา่งน้อย 3 นาที ไม่เกิน 4.30 นาที)

3) ระดบัชัน้ ม.1-3 ใช้เวลาในการพดู 4 – 5 นาท ี(พดูอยา่งน้อย 4 นาที ไม่เกิน 5.30 นาที)

4) ระดบัชัน้ ม.4-6 ใช้เวลาในการพดู 5 – 6 นาท ี(พดูอยา่งน้อย 5 นาที ไม่เกิน 6.30 นาที)

หมายเหต ุเวลาในการพดู (บวก / ลบ 30 วินาทีของเวลาที่ก าหนด ไม่ตดัคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกวา่เวลาที่ก าหนด 

ตดัคะแนน 31 วินาทีถึง 1 นาที ตดั 1 คะแนน, เกินหนึง่นาทีขึน้ไปตดันาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาในการแนะน าตวั)  

3.5 ขณะพดูห้ามใช้อุปกรณ์ เอกสารอ่ืนๆ และบนัทกึช่วยจ าประกอบการพดู 
3.6 การแตง่กายชุดนกัเรียน  

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 ด้านเนือ้หา (Content) 40  คะแนน 

- เนือ้เร่ืองมีความถกูต้องตามหวัเร่ืองท่ีก าหนด (Accuracy and Consistency)  15 คะแนน 

- ความถกูต้องของภาษาในรูปแบบการพดูสนุทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน 

- ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creative)  10 คะแนน 
- การตอบค าถามเก่ียวกบัหวัข้อท่ีจบัสลากได้    5 คะแนน 

4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 40 คะแนน 

- การใช้ภาษาเหมาะสมกบัระดบัชัน้ (Difficulty Level) ด้านศพัท์ (Vocabulary)   10 คะแนน 

โครงสร้างและค าสนัธาน (Structure & Connectors)   

- ความสามารถด้านการออกเสยีงการเน้นค า การลงเสยีงสงูต ่า การเน้นค าส าคญั 20 คะแนน 

ในประโยคและจงัหวะ การหยดุในช่วงจบประโยค  

(Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)   

- การใช้น า้เสยีงสอดคล้องกบัเนือ้หาที่พดู (Tone) 10 คะแนน 

4.3 ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)  15 คะแนน 

- ความสามารถในการสือ่ถึงผู้ ฟัง (Communication) 10 คะแนน 

- บุคลกิ ทา่ทาง (Personality)    5 คะแนน 

4.4 พูดในระยะเวลาที่ก าหนด (Time) 5 คะแนน  

หมายเหต ุกรณีนกัเรียนพดูไม่ตรงตามหวัข้อท่ีจบัสลากได้ กรรมการจะพิจารณาตดัคะแนนในสว่นเนือ้หาของเร่ืองท่ีพดู 
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5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวนประเภทละ 1 ทีม ทีมละ  3-5 คน

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- เจ้าของภาษา (Native Speaker) อยา่งน้อย 1 คน ในคณะกรรมการตดัสิน 
- ครูผู้สอนภาษาองักฤษ  
- ผู้ทรงคณุวฒุิด้านภาษาองักฤษ 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน  จดัสถานท่ีแขง่ขนัเป็น 3 ห้อง ดงันี ้

ห้องท่ี 1 ห้องเก็บตวัผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคนหลงัจากลงทะเบียนรายงานตวัแล้ว เม่ือนกัเรียนมาครบ 

ทกุคนให้จบัสลากล าดบัการแขง่ขนัแล้วนัง่รอในห้อง 

ห้องท่ี 2 ห้องหรือมมุใดมมุหนึง่ของห้องท่ี 1 ส าหรับนกัเรียนท่ีจบัฉลากหวัข้อ เพื่อเตรียม 

แขง่ขนั โดยนกัเรียนท่ีเข้ามาทีละคนตามล าดบั ก่อนเวลาพดู 7 นาที นกัเรียนจบัหวัข้อแล้วเขียน

เร่ืองคร่าวๆใสก่ระดาษท่ีกรรมการเตรียมไว้ให้ ภายในเวลา 5 นาที (กรรมการจบัเวลาเพื่อความ

ยติุธรรม) 

ต้องมีผู้ประสานงานท่ีมีคณุสมบติัในการช่วยให้นกัเรียนผอ่นคลายจากความต่ืนเต้น กงัวล  

ห้องท่ี 3  ห้องแขง่ขนั ควรเป็นห้องเรียนท่ีไม่มีเสยีงจากภายนอกรบกวน  
- ไม่อนญุาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินอยูใ่นห้องแขง่ขนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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ระเบียบการจัดการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 

จ านวนคณะกรรมการตามจุดตา่งๆ 

1. ลงทะเบียนรับรายงานตวั ท าหน้าที่รับลงทะเบียน ตรวจสอบรายช่ือให้ถกูต้อง จบัสลากจดัล าดบัเข้าร่วมการ

แขง่ขนัให้นกัเรียนให้เรียบร้อย เขียนช่ือ นามสกลุในแบบรายงานตวั 2 ชุด 

2. กรรมการประจ าห้องเก็บตวั  ท าหน้าที่ชีแ้จงระเบียบการแขง่ขนั มารยาทในการแขง่ขนั สร้างบรรยากาศท่ีดี 

ดแูลนกัเรียนก่อนเข้าห้องแขง่ขนั 

3. กรรมการตดัสนิ 3-5 คน ควรมีชาวตา่งชาติ 1 คน

- ตดัสนิการแขง่ขนัตามเกณฑ์ด้วยความยติุธรรม

- การถามค าถามต้องถามหลงัจากผู้ เข้าแขง่ขนัพดูเสร็จในทกุระดบั จ านวน 1 ค าถาม

โดยค าถามจะสมัพนัธ์กบัหวัข้อท่ีผู้ เข้าแขง่ขนัจบัสลากหวัข้อได้ และคนถามควรเป็นชาวตา่งชาติ(Native

Speaker) เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานและตรวจความเข้าใจในเนือ้หาที่นกัเรียนพูด

- สรุปผลคะแนนของนกัเรียนท่ีแขง่ขนัทัง้หมด สง่ฝ่ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน

4. คณะกรรมการจบัเวลา 1 คน  กรรมการจบัเวลาควรมีอุปกรณ์ ดงันี ้นาฬิกาจบัเวลา ป้าย 3 สี

(เขียว แดง เหลอืง) สเีขียว หมายถึง เร่ิมพดูได้ สเีหลอืง หมายถึง เตือนก่อนครบ 1 นาที และสแีดง หมายถึง หมด

เวลา ในการแขง่ขนั แตผู่้พดูสามารถพดูตอ่ได้ 30 วินาที โดยไม่โดนหกัคะแนน การจบัเวลาจะเร่ิม หลงัจากท่ีนกัเรียน

แนะน าตวัและพดูหวัข้อ 

5. กรรมการท่ีดแูลนกัเรียนท่ีเข้าแขง่ขนั 1 คน

- คณุสมบติัของกรรมการท่ีดแูลนกัเรียนต้องเป็นผู้ มีจิตวิทยาสงู เพราะนกัเรียนท่ี

เข้าแขง่ขนัจะมีความกดดนั และความเครียด ในขณะเตรียมตวัก่อนขึน้เวทีแขง่ขนั และนกัเรียนสามารถจบั

สลากหวัข้อได้ 2 ครัง้ ทีละหวัข้อ นกัเรียนสามารถเลอืกหวัข้อใด หวัข้อหนึง่ตามท่ีจบัสลากได้พดูบนเวที หาก

นกัเรียนพดูไม่ตรงกบัหวัข้อท่ีจบัสลากได้ กรรมการจะตดัคะแนนในสว่นเนือ้หา (Content) 40 คะแนน เป็น 0

คะแนน

- จดัเตรียมกระดาษ A4 ส าหรับร่างค าพดู ดินสอ และยางลบให้นกัเรียนเพื่อวางท่ีโต๊ะเตรียมตวั

- จดบนัทกึหวัข้อการพดูลงในแบบรายงานตวัให้กรรมการตดัสนิ พร้อมทัง้สง่ตวันกัเรียนเข้าห้องแขง่ขนั
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